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 ةاكتاب الزك -4 
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 زكاة الخارج من األرض -4

 زكاة عروض التجارة -5

 زكاة الفطر -6

 إخراج الزكاة -7

 مصارف الزكاة -8

 صدقة التطوع  -9
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 قال هللا تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) 

        (  ۆ ۆ

 [60/التوبة]
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 كتــاب الــزكــاة - 4
 حكمها وفضلهامعنى الزكاة و -1

  :حكمة تنوع العبادات 

شرع هللا لعباده عبادات متنوعة، منھا ماا تتعقاب بالباكا كال،اوة، امنھاا ماا 

تتعقب ببذل المال المحبوب إلى الانس  كالزكااة، اال،اك ة، امنھاا ماا تتعقاب 

بالبااكا ابااذل المااال كااالحد االنھاااد، امنھااا مااا تتعقااب ب اا  الاانس  عاا  

ع هللا العبادات ليختبر العباد، م  تقاك   محبوباتھا اما تشتھيھ، ك م ال،يام، َانَوَّ

 طاعة ربھ عقى ھوى نسسھ، اليقوم كل ااحك بما تسھل عقيھ اتناسبھ منھا.

  :شروط المال الذي ينفع صاحبه 

 المال ال تنسع صاحبھ إال إذا توفرت فيھ ثوثة شراط: أا ت اوا حاوال ، اأال  

 أا تؤدي حب هللا فيھ. تشغل صاحبھ ع  طاعة هللا ارسولھ، ا

 لطائسااة  ،فااا مااال  ااا  ،: ھااا النمااال االزتااادة، اھااا حااب اا اا الزكاااة

 فا ا ت  ا .  ،مخ،وصة

  :وقت فرض الزكاة 

فُرضاات الزكاااة فااا م ااة، أمااا تقااكتر ن،ااابھا، ابياااا ا،مااوال التااا تُزكااى، 

 ابياا م،ارفھا ف اا فا المكتنة فا السنة الثانية م  الھنرة.

  :حكم الزكاة 

الزكاة أھم أركاا اإلسوم بعك الشھادتي  اال،اوة، اھاا الارك  الثالا  ما  

 أركاا اإلسوم. 

 .[103]التوبة/ (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ):  ال هللا تعالى -1

َساَوَم بُن اَا اإل  إ اَّ : »× ع  اب  عمار رضاا هللا عنھماا  اال:  اال رساول هللاا -2
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اايَام   أََا اَل إ لَااھَ إ الَّ هللاُ  َعقَااى َ َماا ه َشااَھادَة   َكاااة  َاص  ااَوة  َاإ تتَااال  الزَّ َاإ  َااام  ال،َّ

 .(1)متسب عقيھ .«بََيت  الَاَحد   َرَمَضاَا 

  :حكمة مشروعية الزكاة 

لااي  الھااك  ماا  أ ااذ الزكاااة  مااع المااال اإنسا ااھ عقااى السقاارال االمحتااا ي   -1

  المااال، لي ااوا ساايكا  لااھ ال فحساا ، باال الھااك  ا،ال أا تعقااو باإلنساااا عاا

 عبكا  لھ، ام  ھنا  الت الزكاة لتزكا المعطا ااآل ذ اتطھرھما. 

الزكاة اإا كانت فا ظاھرھا نقص م  كمية الماال ل ا  اثارھاا دتاادة الماال  -2

بركاة، ادتااادة الماال كميااة، ادتاادة اإلتماااا فاا  قاا  صااحبھا، ادتااادة فااا 

محبوب إلاى الانس  ما  أ ال محباوب  ُ ققھ ال رتم، فھا بذل اعطال، ابذل

 أعقى منھ، اھو إرضال ربھ سبحانھ، االسود بننتھ. 

  :من يملك المال 

نظام المال فا اإلسوم تقوم عقى أساس االعترا  بأا هللا احاكه ھاو المالا  

ا،صيل لقمال، الاھ سابحانھ احاكه الحاب فاا تنظايم  ضاية التمقا ، اإتنااب 

ترھا، ابياا م،اارفھا، اطارق اكتساابھا، الحقوق فا المال، اتحكتكھا اتقك

 اطرق إنسا ھا. 

 الزكاة ت سر الخطاتا، اھا سب  لك ول الننة، االنناة م  النار.  -3

شرع هللا الزكاة اح  عقى أدائھا لماا فيھاا ما  تطھيار الانس  ما  رذتقاة الشا   -4

االبخاال، اھااا  ساار  ااوي تااربي بااي  ا،انيااال االسقاارال، فت،ااسو النسااوس، 

 اا، وة. ،االمحبة ،لققوب، اتنشرح ال،كار، اتنعم النميع با،م اتطي  ا

تھا، اتقاا الماال ما  اآلفاات، اتثماره، ا تنمياھ  -5 االزكاة تزتك فا حسنات مؤد  

اتزتكه، اتسك حا ة السقرال االمساكي ، اتمناع النارائم المالياة كالسار ات، 

 االنھ ، االسطو. 

                                                           

 ( االقسظ لھ.16(، امسقم بر م )8، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)
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  :مقادير الزكاة 

 عقى حس  التع  فا المال الذي تُـَخرج منھ: عل هللا  كر الزكاة 

            فأا اا  فااا الركاااد اھااو مااا ا ااك ماا  دفاا  الناھقيااة بااو تعاا  )الخماا ( -1

 =20%  . 

اما فيھ التع  م  طر  ااحك اھو ما ُساقا باو مؤناة )ن،ا  الخما ( أي  -2

 .  %10=  العشر

بمؤنة )ربع الخم ( اما فيھ التع  م  طرفي  )البذر االسقا( اھو ما ُسقا  -3

 .  % 5=  أي ن،  العشر

افيما ت ثر فيھ التع  االتقق  طول العام، كالنقود، اعراض التنارة )ثما   - 4

 .  %2.5 = الخم ( أي ربع العشر

 :فضل أداء الزكاة 

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)  ااااااااااال هللا تعااااااااااالى: -1

 . [277]البقرة/

                              (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)ا ااااااااااااااااااااااااااااااال هللا تعااااااااااااااااااااااااااااااالى:  -2

 . [274]البقرة/ 

 الزكاة: شروط 

تن  الزكاة فا مال ال بير اال،غير، االذكر اا،نثاى، االمعتاوه االمنناوا  -1

 ،إذا كاا المال مستقرا ، ابقغ ن،ابا ، احال عقيھ الحول، اكاا المال  مسقما  

 حرا .

 تناا  عقيااھ الزكاااة اكااذا سااائر العبااادات، ل نااھ تحاساا  عقيھااا تااوم ال ااافر ال -2

 . ؛ ،نھا عبادةالقيامة، أما فا الكنيا فو تُقزم بھا، اال تُقبل منھ حتى تسقم

  :ما ال يشترط له الحول 
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الخااارج ماا  ا،رض، انتاااج السااائمة، ارباا  التنااارة تناا  فيھااا الزكاااة إذا 

حول، أما الركاد فتن  الزكاة فا  قيقھ بقغت الن،اب اال تشترط لھا تمام ال

 اكثيره، اال تشترط لھ ن،اب اال حول. 

  . نتاج السائمة، ارب  التنارة حولھما حول أصقھما إا كاا ن،ابا 

  زكاة الوقف:حكم  

ا،ا ااا  التااا عقااى  ھااات  يرتااة عامااة كالمسااا ك، االمااكارس، االااربي 

ا ااوه الباار العامااة فھااو انحوھاا لااي  فيھااا دكاااة، اكال مااا أُعااك ل نساااق فاا 

 كالو  ، ال دكاة فيھ، اتن  الزكاة فا الو   عقى معي  كأاالده مثو . 

 ؟دين ليههل تجب الزكاة على من ع : 

اا عقياـھ دتا  تانقص الن،اـاب إال دتناا   ،الزكاة اا بـة مطققاا  الاو كاـاا المزك  

 الذمة.  ا    بل حقول الزكاة فين  أداؤه ثم تزكا ما بقا بعكه، ابذل  تبرأ

 :األموال التي تُـخرج منها الزكاة 

تن  الزكاة فا عي  المال، الح  م  الح ، االشاة ما  الغانم، االنقاود ما  

  النقود اھ ذا، اال تعكل ع  ذل  إال لحا ة ام،قحة. 

 :األموال التي ال تجب فيها الزكاة 

الثيااب، ما أُعك م  ا،موال لققنية ااالستعمال فو دكاة فيھ ككار السا نى، ا

 اأثاث المنزل، االكااب، االسيارات انحوھا.

لََيَ  َعقَى الُمَسق ـم  ف اا » ال:  ×َعَ  أب ا ُھَرَتَرةَ رضا هللا عنھ أاَّ َرُسوَل هللا 

ھ  َصكَ َة   ه  َاال فََرس   .(1)متسب عقيھ«. َعَبك 

 إذا ا تمع عنك اإلنساا نقود تبقغ الن،اب، احال عقيھا الحول، فسيھاا الزكااة 

 سوال أعكھا لقنسقة، أا الزااج، أا شرال عقار، أا لقضال دت ، أا اير ذل .

                                                           

 ( االقسظ لھ.982(، امسقم بر م )1463، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)
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  إذا مااات ماا  عقيااھ الزكاااة الاام تخر ھااا أ ر ھااا الااوارث ماا  التركااة  باال

 الوصية ا سمة التركة. 

  إذا نقااص الن،اااب فااا بعاا  الحااول، أا باعااھ ال فاارارا  ماا  الزكاااة انقطااع

 الحول، اإا أبكلھ بننسھ بنى عقى حولھ. 

  أ رج الزكاة؛ ،ا إذا مات المسقم اعقيھ دكاة ادت  ا قَّ  ماال  ال تسا بھما

 الزكاة حب هللا التا أا بھا ،ھل الزكاة، اهللا أحب بالوفال. 

  :األموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي 

 ا،ثماا: اھا الذھ  االسضة، اا،اراق المالية.  -1

 اإلبل االبقر االغنم.  السائمة م  بھيمة ا،نعام: اھا -2

 الخارج م  ا،رض: كالحبوب، االثمار، االمعادا انحوھا.  -3

 عراض التنارة: اھا كل ما أعك لقتنارة.  -4
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 زكاة النقـديـن -2

  نصاب الذهب:مقدار 

 تن  فا الذھ  إذا بقغ عشرت  دتنارا  فأكثر ربع العشر. 

   ( 4.25لميزاا المعاصاار )، االمثقااال تاازا باااالااكتنار تاازا ماا  الااذھ  مثقاااال

 .ارام

 ( رامااا  ماا  الااذھ ، 85عشااراا دتنااارا  تسااااي بااالودا  )4.25 × 20  =

 .، ھا أ ل ن،اب الذھ  راما  م  الذھ  85

  نصاب الفضة:مقدار 

تناا  فااا السضااة إذا بقغاات بالعااكد )مااائتا درھاام فااأكثر( أا بااالودا ) ماا  

 أااق فأكثر( ربع العشر. 

 ( رتااال  ساعودتا  56(  راما ، اھاا  اكر )595) مائتا درھم تسااي بالودا

، ا يمااة ا السضااة السااعودي تسااااي اآلا ساابعة رتاااالت سااعودتة فضاايا  

ھااو أ اال ن،اااب العمقااة  392=  7×  56 ار يااة، في ااوا حاصاال ضاارب

 ( اھ ذا.%2.5( رتاالت تعادل )9.8الور ية السعودتة، افيھا ربع العشر )

 ت:تصنيع الذهب والفضة له ثالث حاال 

إا كاا الق،ك م  الت،نيع التنارة فسيھ دكاة عراض التناارة رباع العشار؛  -1

م بنقك بقكه ثم تزكى.  ،نھ صار سقعة تنارتة فَيُـقَو 

اإا كاااا الق،ااك ماا  الت،اانيع اتخاااذه تحسااا  كااا،اانا ماا  ساا اكي  اموعااب  -2

اأبااارتب انحوھااا فھااذا محاارم، ل اا  تناا  فيااھ الزكاااة إذا بقااغ ن،ااابا  ربااع 

 لعشر.ا

أا اإلعاارة فسياھ رباع العشار  ،اإا كاا الق،ك م  الت،نيع االستعمال المباح -3

 احال عقيھ الحول. ،إذا بقغ ن،ابا  
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  :زكاة األوراق المالية 

ا،اراق المالياااة الحالياااة كالرتاااال االاااكاالر انحوھاااا ح مھاااا ح ااام الاااذھ  

م عقى أساس القيمة، فإذا بقغت ن،اب أحك النق كت  ا بت فيھا االسضة، فَتقوَّ

 الزكاة، امقكارھا ربع العشر إذا حال عقيھا الحول. 

  األوراق المالية:  نصابكيفية إخراج 

م بن،اب أحـقـتُ  (  راماا ، 85اب الاذھ  )ـل ن،اـاا أ اـإذا كاـ ، فـكتـك النقـوَّ

ودتا  مااثو، فنضاارب ن،اااب الااذھ  بقيمااة ـاال  سعااـ( رتاا40رام )ـة النااـا يماا

( ا ھاا أ ال ن،ااب ا،اراق المالياة، افيھاا 3400=  40×  85)النرام 

 ( اھ ذا. %2.5( رتاال  سعودتا ، اھو تعادل )85ربع العشر، )

  عكة طرق:إل راج مقكار دكاة ا،اراق المالية 

( فيخرج رباع العشار، اھاو الوا ا  فاا دكااة النقاكت  40تُـقسم المال عقى ) -1

=  40÷  80000ألا  ا )اما تقحاب بھماا، فماثو : لاو كااا عناكه ثماانوا 

 ( ا ھا مقكار دكاة ذل  المبقغ، اھا ربع العشر اھ ذا.2000

( االحاصل ھو مقاكار الزكااة 4( االناتد تُقسم عقى )10أا نقسم المال عقى ) -2

 ، ثم نقسم (10000=  10÷  100000)الوا بة، فقو كاا المال 

 ،ة، اھااا ربااع العشاارھااو مقااكار الزكاااة الوا باا (2500=  4÷  10000)       

 اھ ذا. 

  :حكم زكاة الحلي المعد لالستعمال 

تباااح لقنسااال لااب  مااا  اارت عااادتھ  بقبسااھ ماا  اياار إساارا  ذھبااا  كاااا أا 

فضة، اعقيھ  دكاتھ كل عام إذا بقغ ن،ابا  احال عقياھ الحاول، اَماَ   ھال 

 الح م تقزمھ إ راج الزكاة م  حي  َعق ـم، اما مضى م  ا،عاوام  بال العقام
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 فقي  فيھ دكاة؛ ،ا ا،ح ام الشرعية إنما تقزم بعك العقم بھا. 

 

 لما  واللللل: حكم زكاة األ 

ا،لماس االقؤلؤ اا،حنار الثمينة انحوھا إذا كانت لقُّب  ال دكااة فيھاا، أماا 

م  يمتھا بن،اب أحك النقكت ، فاإا بقغات ن،اابا  احاال  إذا كانت لقتنارة فتقوَّ

 العشر.  عقيھ الحول فسيھا ربع

  ال تضم الذھ  إلى السضة فاا ت ميال الن،ااب، اتضام  يماة العاراض إلاى

 كل منھما. 
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 زكاة بهيمة األنعـام - 3

 اإلبل، االبقر، االغنم(.  بهيمة األنعام هي( 

  بهيمة األنعام: حكم زكاة 

 زكاة بهيمة األنعام لها حالتان:

ة ترعاى الحاول أا أكثاره تن  الزكاة فا اإلبل االبقر االغنم إذا كانات ساائم -1

 فا ال،حاري االقسار المباحة. 

فإذا بقغت الن،اب احال عقيھا الحول ا بت فيھا الزكاة ساوال كانات لقاكر، 

 ج م  كل  ن  بحسبھ. ر  خَ أا النسل، أا التسمي ، اتُ 

 اال تؤ ذ فا الزكاة  يار أموال الناس اال شرارھا، بل تؤ ذ أاسطھا. 

لبقر، أا الغنم، أا ايرھا م  الحيوانات االطيور تعقسھا اإذا كانت اإلبل، أا ا -2

أا تطعمھا صاحبھا م  بستانھ، أا تشتري لھاا، أا تنماع لھاا ماا تأكقاھ فھاذه 

م  يمتھاا، فاإا بقغات ن،اابا  فسيھاا  إا كانت لقتناارة احاال عقيھاا الحاول تُقاوَّ

و دكاة ربع العشر، اإا لم ت   لقتنارة كما لو اتخذھا لقكر االنسل اعقسھا ف

 فيھا. 

 ( بقارة، اأ ال ن،ااب 30( شااة، اأ ال ن،ااب البقار )40أ ل ن،ااب الغانم )

 ( م  اإلبل. 5اإلبل )
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 أنصبة الغنم - 1

 مقدار الزكاة إلى من

 شاة 120 40

 شاتاا 200 121

 ثوث شياه 399 201

 ( أربع شياه، افاا 400( ثوث شياه، افا )399ثم فا كل مائة: شاة، فسا )

 ربع شياه، اھ ذا.( أ499)

 

 أنصبة البقر - 2

 مقدار الزكاة إلى من

 تبيع أا تبيعة، اھو ما لھ سنة 39 30

 مسنة م  البقر، اھا ما لھا سنتاا 59 40

 تبيعاا أا تبيعتاا 69 60

 ( مسانة، 50(: مسانة، فساا )40(: تبيع أا تبيعاة، افاا كال )30ثم فا كل :)

(: أرباع 120اا امسانة، افاا )(: تبيعا100(: تبياع امسانة افاا )70افا )

 تبيعات، أا ثوث مسنات اھ ذا. 
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 أنصبة اإلبل - 3

 مقدار الزكاة إلى من

 شاة 9 5

 شاتاا 14 10

 ثوث شياه 19 15

 أربع شياه 24 20

 بنت مخاض م  اإلبل، اھا ما لھا سنة 35 25

 بنت لبوا، اھا ما لھا سنتاا 45 36

  حقة، اھا ما لھا ثوث سني 60 46

  ذعة، اھا ما لھا أربع سني  75 61

 بنتا لبوا 90 76

 حقتاا 120 91

 (  50(: بنات لباوا، افاا كال )40( فالوا   فا كل )120فإذا دادت ع :)

(: حقاة ابنتااا لباوا، افااا 130( ثااوث بناات لبااوا، افاا )121حقاة، فساا )

(: حقتااا 180(: أربع بنات لبوا، افاا )160(: ثوث حقائب، افا )150)

 (:  م  بنات لبوا، أا أربع حقائب اھ ذا. 200بنتا لبوا، افا )ا

  َمھا فقااھ أا تُااـخرج بناات مخاااض اتااكفع َمااَ  ا باات عقيااھ بناات لبااوا اَعااك 

قاااة اتأ اااذ   براناااا ، االنباااراا: )شااااتاا أا عشاااراا درھماااا (، أا تاااكفع ح 

 النبراا، االنبراا  ا  فا اإلبل فقي. 

 ما يلخذ في زكاة بهيمة األنعام : 

تؤ ذ فا دكاة الغنم النذع م  الضأا، اھو ما لاھ ساتة أشاھر، أا الثنياة ما   -1
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 المعز، اھا ما لھا سنة. 

ال تؤ ااذ فااا الزكاااة إال ا،نثااى، اال تنااز  الااذكر إال فااا دكاااة البقاار، ااباا   -2

ب أا الَنذَع م اا بنت مخاض م  اإلبال، أا إذا كااا الن،ااب  القبوا أا الح 

 كقھ ذكورا . 

 والتفريق خشية الصدقة: جمعحكم ال 

ال تنمع بي  متسرق اال تسرق بي  منتمع  شية ال،ك ة فاا بھيماة ا،نعاام، 

فماا  كاااا عنااكه أربعااوا شاااة ال تنااود لااھ أا تسر ھااا فااا م اااني  فااإذا  ااال 

العامال لام تناك الن،اااب، أا ت اوا عناكه أربعاوا شاااة، اعناك اآل ار مثقھااا، 

 ااذ ماانھم إال شاااة، الااو فَرَّ وھااا اعنااك الثالاا  مثقھااا، فينمعونھااا حتااى التؤ

 لو   عقيھم ثوث شياه، فھذا كقھ م  الحيقة التا ال تنود. 

  ال تأ ذ الساعا كرائم ا،موال، فو تأ اذ الحامال اال السحال اال التاا ترباا

الااكھا اال الساامينة المعااكة لإكاال، اإنمااا تأ ااذ ماا  الوسااي اھ ااذا فااا بقيااة 

 ا،صنا .
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 رضزكاة الخارج من األ - 4

  :أنواع الخارج من األرض 

 : الحبوب، االثمار، االمعادا، االركاد انحوھا. الخارج م  ا،رض 

 بوب والثمار: حكم زكاة الح 

 .تن  الزكاة فا الحبوب كقھا، افا كل ثمر ت ال َاتُكََّ ر كتمر ادبي 

  :شروط زكاة الحبوب والثمار 

الن،ااب امقاكاره  اتشترط أا ت وا ممقوكا  لھ ا ت ا وب الزكااة، ابقاو 

( كيقااو 612) مسااة أاسااب(، اھااا ثوثمائااة صاااع نبااوي، أي مااا تعااادل )

  راما  م  البر تقرتبا .

 ( كيقو  راما  ما  البار تقرتباا ، فاإلناال 2.40ال،اع النبوي بالودا تسااي )

 الذي تتسع لھذا تعادل ال،اع النبوي، اھو ما تعادل أربعة أمكاد متوسطة. 

 واحاك فاا ت ميال الن،ااب إذا كانات  نساا  ااحاكا  كاأنواع تُضم ثمارة العاام ال

 التمر مثو. 

لَاَيَ  ف يَماا : »×ع  أبا سعيك الخكري رضاا هللا عناھ  اال:  اال رساول هللا 

دُاَا َ ااـَم   أََااقه َصااكَ َة ، َالَااَيَ  ف يَمااا دُاَا َ ااـَم   ذََاده َصااكَ َة ، َالَااَيَ  ف يَمااا 

 .(1)متسب عقيھ«. ة  دُاَا َ ـَم   أََاُسبه َصكَ َ 

  :الواجب في زكاة الحبوب والثمار 

، فيما سقاـا باو مؤناة كالاذي تشارب ما  ميااه ا،مطاار، أا %10=  العشـر -1

 العيـوا انحوھا.

، فيما سقا بمؤنة كميااه اآلباار التاا تخارج بااآلالت أا %5=  ن،  العشر -2

                                                           

 (.979(، االقسظ لھ، امسقم بر م )1405، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)
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 ايرھا.

ف يَماا َساقَت  السَّاَماُل »أناھ  اال:  ×ع  اب  عمار رضاا هللا عنھماا عا  النباا 

ت ا  العَُشاُر، َاَماا ُساق َا ب النََّضا   ن َ،اُ  العَُشار   أ ر اھ «. َاالعُيُوُا أََا َكاَا َعثَر 

 .(1)البخاري

لما سقا بھما معا ، بمال اآلبار تارة , اتساقيھ ، %7.5 ثوثة أرباع العشر = -3

 ا،مطار تارة.

  :وقت وجوب الزكاة 

لحبوب االثمار إذا اشتك الح ، ابكأ صوح الثمرة، ا ت ا وب الزكاة فا ا

، فإذا باعھ صاحبھ بعك ذل  فزكاتھ عقيھ  اصوح الثمر: أا تَـَحـَمرَّ أا تََ،سَرَّ

 ال عقى المشتري. 

  إذا تقساات الحبااوب االثمااار بغياار تعااك اال تساارتي ماا  المالاا  سااقطت الزكاااة

 الوا بة فيھا. 

 ذا أعاكت لقتناارة، فيخارج ما   يمتھاا ال دكاة فا الخضراات االسواكھ إال إ

 ربع العشر إذا حال عقيھا الحول، ابقغت الن،اب. 

  زكاة العسل:مقدار 

إذا  نى العسل م  ُمق ھ، أا ما  ماوات ما  ا،شانار االنباال فسياھ العشار، 

( كيقااو  رامااا ، اإا 62( رطااو  عرا يااا ، اھااو مااا تسااااي )160ان،ااابھ )

نر فا العسل َدكَّاهُ دكاة  عراض التنارة: ربع العشر.  اتَـّ

 بساتين الملجرة: حكم زكاة ال 

تن  الزكاة العشر أا ن،  العشار عقاى مساتأ ر ا،رض أا البساتاا داا 

مال ھا فا  ميع ما تخرج منھا ما  م يال اماك ر ما  الحباوب االثماار، أا 

ايرھا، اعقى المؤ ر دكاة ما أ اذ ما  أ رتھاا ما  النقاود إذا كااا ن،اابا ، 
                                                           

 (.1483بر م ) أخرجه البخاري(  1)
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 ھ الحول م  تارتخ عقك اإل ارة. احال عقي

  خرج من البحر: ي امحكم زكاة 

كل ما تخرج م  البحر كاالقؤلؤ، االمر ااا، اا،سامان انحاو ذلا  ال دكااة 

فيھ، فإا كاا لقتنارة فيخرج م   يمتھ: رباع العشار، إذا بقاغ ن،اابا ، احاال 

 عقيھ الحول. 

  معادنزكاة المقدار : 

  المعااادا انحوھااا فزكاتااھ إذا بقااغ كاال  ااارج ماا  ا،رض اياار النبااات ماا

ن،اااب أحااك النقااكت  ربااع عشاار  يمتااھ، أا ربااع عشاار عينااھ إا كاااا أثمانااا  

 كالنقكت .

  زكاة الركاز:مقدار 

ھو ما ا ك م  دف  الناھقية، االوا   فيھ الخم ،  َلَّ أا كثر، اال تشترط 

لااھ ن،اااب اال حااول كمااا تقااكم، ات،اار  م،اار  السااال، االبااا ا أربعااة 

 س لوا كه. أ ما

  

 زكاة عروض التجـارة - 5

 ھا ما أُعك لبيع اشرال ، ل الرب  ما  عقاار، احياواا، عروض التجارة :

 اطعام، اشراب، ااالت انحوھا. 

 عروض التجارة:  حكم زكاة 

عااراض التنااارة إذا كاناات لقتنااارة، ابقغاات ن،ااابا ، احااال عقيھااا الحااول 

م عنك الحـول باا، حظ ،ھاـل الزكااة ذھباا  أا فضاة، ا بت فيھا الزكاة، اتقوَّ

 اتخرج ربع العشر م  كامل القيمة، أا م  العراض نسسھا. 

 وال األموال: حأ 
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البيوت، االعقارات، االسيارات، ااآلالت انحوھا إذا كانت معكة لقسا نى أا  -1

 .ستعمال ال لقتنارة فو دكاة فيھااال

العقاك إذا بقغات ن،اابا ،  اإا كانت معكة لآل ار فالزكاة عقى ا، رة م  حي  -2

 .احال عقيھا الحول  بل أا تُنسقھا

اإا كانت معكة لقتنارة ا بت الزكاة فا  يمتھا ربع العشر إذا بقغت ن،ابا ،  -3

 احال عقيھا الحول. 

  االت المزارع االم،انع االمتا ر انحوھا ال دكاة فا  يمتھا؛ ،نھا لام تعاك

 لقبيع، بل أعكت لوستعمال.

 األسهم في الشركات: إخراج زكاة 

إا كااا اساتثمارھا فاا الحباوب االثماار انحوھماا مماا  الشركات الزراعياة: -1

ت ااال اتُااكَّ ر فسيھااا دكاااة الحبااوب االثمااار بشااراطھا، اإا كاااا فااا بھيمااة 

ا،نعام فسيھا دكاة بھيمة ا،نعام بشراطھا، اإا كاا لھا مال سائل فسيھ دكاة 

 النقود ربع العشر بشراطھا.

مثاال شااركات ا،داتااة اال ھربااال ااإلساامنت االحكتااك  الشااركات الصااناعية: -2

انحوھا فھذه تن  الزكااة فاا صاافا أرباحھاا رباع العشار إذا بقغات ن،اابا  

 احال عقيھا الحول  ياسا  عقى العقارات المعكة لق رال.

كاالسااتيراد االت،ااكتر االبيااع االشاارال االمضاااربات  الشااركات التجاريااة: -3

ت المالية انحو ذل  مما تنود التعامل بھ شرعا ، فھاذه تنا  فيھاا االتحوتو

دكاة عراض التنارة فا رأس المال اصافا ا،رباح ربع العشر إذا بقغات 

 الن،اب، احال عقيھا الحول.

 :زكاة األسهم لها حالتان 

إا كاااا صاااحبھا  ،ااكه االسااتمرار فااا التمقاا  اأ ااذ عائااكھا الساانوي فسيھااا  -1

 كما سبب. باح فقي ربع العشرعقى ا،ر الزكاة
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اإا كاا  ،كه المتا رة فيھا بيعا  اشرال تبيع ھذا اتشتري ھاذا طقباا  لقارب   -2

، ادكاتھااا دكاااة اأرباحھااا فالزكاااة اا بااة فااا  ميااع مااا تمقاا  ماا  أسااھم

 الساو ية عراض التنارة رباع العشار، االمعتبار عناك إ اراج الزكااة  يمتھاا

 ا ت ا وبھا كالسنكات.

 موال المحرمة:زكاة األ 

 األموال المحرمة قسمان:

إا كاا المال حراما  بأصقھ كالخمر االخنزتر انحوھما فھذا ال تنود تمق  ھ،  -1

 الي  ماال  دكوتا ، فين  إتوفھ االتخقص منھ.

اإا كاااا المااال حرامااا  بوصاااسھ ال بذاتااھ ل نااھ ماااأ وذ بغياار حااب اال عقاااك  -2

سك كالربا االقمار فھذا النوع لھ كالمغ،وب االمسراق، أا مقبوض بعقك فا

 حالتاا:

 إا َعر  أھقھ رده عقيھم، اھم تُـخر وا دكاتھ بعك  بضھ لعام ااحك. -1

ل أھقھ ت،كق بھ عنھم، فإا ظھراا اأ اداا، اإال ضمنھ لھام،  -2 اإا َ ھ 

 اإا أبقاه فا تكه فھو اثم، اعقيھ دكاتھ.
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 زكـاة الفطـر - 6

 :حكمة مشروعية زكاة الفطر 

شرع هللا دكااة السطار طھارة لق،اائم ما  القغاو االرفا ، اطعماة لقمسااكي  

 ليستغنوا بھا ع  السؤال توم العيك، اتشتركوا مع ا،انيال فا فرحة العيك. 

َدَكاةَ الس َطر  ُطَھَرة   ×ع  اب  عباس رضا هللا عنھما  ال: فََرَض َرُسوُل هللا 

، اَ  فَا   َ  القََّغاو  َاالرَّ ائ م  م  اَا ل ق،َّ اوة  فَھ  ، َماَ  أَدَّاَھاا  ََباَل ال،َّ ي   َقاـَمَساك  ُطَعَماة  ل 

. أ ر اھ أباو  اكَ َات  َ  ال،َّ َا َصكَ َة  م  َدَكاة  َمَقبُولَة ، َاَمَ  أَدَّاَھا بَـَعكَ ال،َّوة  فَھ 

 .(1)دااد ااب  ما ھ

  :حكم زكاة الفطر 

دكاة السطر اا بة عقى كل مسقم ذكرا  كاا أا أنثاى، حارا  أا عباكا ، صاغيرا  

صاعا  م  طعام، فاضو  ع   وتھ ا وت َمَ  تقزمھ نسقتھ ما    َ قَ مَ  ،أا كبيرا  

 المسقمي ، اتستح  إ را ھا ع  النني .

  فطرزكاة الوقت وجوب : 

تناا  دكاااة السطاار بغااراب الشاام  ماا  ا اار تااوم ماا  رمضاااا عقااى كاال 

خص بنسسھ، اإذا أ ر ھا ا،ب عا  أسارتھ أا ايارھم بإذنھاـم ارضاھاـم ش

  اد، اھو مأ ور. 

  :وقت إخراج زكاة الفطر 

تبااكأ الو اات ماا  اااراب الشاام  ليقااة عيااك السطاار إلااى مااا  باال صااوة العيااك، 

 اا،فضل: إ را ھا توم العيك  بل صوة العيك. 

 اتنود إ را ھا  بل العيك بيوم أا تومي . 

                                                           

 (.1827(، اھذا لسظھ،  اأ ر ھ اب  ما ھ بر م )1609ر ھ أبو دااد بر م )/ أ حسن( 1)
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ا بعااك صااوة العيااك فھااا صااك ة ماا  ال،ااك ات اتااأثم إال إا كاااا اماا  أداھاا

معذارا ، اإا أ رھا ع  توم العيك م  اير عذر فھو اثم، اإا كااا معاذارا  

  ضاھا اال إثم عقيھ. 

  :مقدار زكاة الفطر 

تنـود إ راج دكاة السطر م  كل ما كاا  وتاا  ،ھال البقاك كاالبر، االشاعير، 

ـي، اا،رد، االاذرة اايرھاا، اأفضاقھا ماا كاـاا االتمــر، االزبيا ، اا، ـا

 أنسع لقسقير.

( كيقو  راما ، تعطيھ 2.40امقكارھا ع  كل شخص صاع تسااي بالودا )

فقاارال البقااك الااذي ا باات عقيااھ فيااھ، اال تنااود إ ااراج القيمااة بااكل الطعااام، 

 االسقرال االمساكي  أ ص بھا م  ايرھم. 

َدَكاةَ الس َطار  َصااعا   ×َض َرُسوُل هللا ع  اب  عمر رضا هللا عنھما  ال: فَرَ 

، َاالاااذََّكر  َاا،َُنثَاااى،  ، َعقَاااى العََباااك  َاالُحااار   يره اااَ  َشاااع  ، أََا َصااااعا  م  اااَ  تَاااـَمره م 

َھا أََا تَُؤدََّى  ََبَل ُ ُراج  النَّاس  إلَى  يَ ، َاأََمـَر بـ  َ  الُمَسق ـم  ير  َاالَ ب ير  م  غ  َاال،َّ

 .(1)عقيھ ال،َّوة . متسب

 

                                                           

 (.986( )984(، االقسظ لھ، امسقم بر م )1503، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)
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 إخـراج الزكـاة - 7

  :آداب إخراج الزكاة 

إ را ھااا ا اات ا وبھااا، اأا تخر ھااا طيبااة بھااا نسسااھ، اأا تت،ااكق ماا  

ق،  أطي  مالھ اأ وده، اأحبھ إليھ، اأ ربھ م  الحول، اأا تُرضاا الُمَ،اك  

ليسااقم ماا  الرتااال،  ؛ناا ، اأا تُااـخسيھاليسااقم ماا  العُ  ؛اأا تست،ااغر عطيتااھ

 إحيااال لھاذا الوا اا ، اترايباا  لإانيااال لو تاكال بااھ، اأال   ؛حياناا  اتظھرھاا أ

 تبطقھا بالم  اا،ذى.

 زكاة: ال أفضل أهل 

ا،فضاال أا تبتغااا المزكااا ل،ااك تھ ا،تقااى، اا، اارب، اا،حااوج، اتطقاا  

ل،ك تھ م  تزكو بھ ال،ك ة م  ا، ارب، اا،تقيال، اطقبة العقم، االسقارال 

بيرة المحتا ة انحوھم، اإ راج ما عنكه م  دكااة أا المتعسسي ، اا،سر ال 

، اكقماا كثارت صاسات االساتحقاق فاا صك ة انحوھما  بل ح،ول المواناع

 . شخص كاا أحب بالزكاة، كسقير  رت ، افقير طال  عقم... اھ ذا

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  ال هللا تعالى:

 . [10]المنافقوا/

  زكاةالوقت إخراج: 

 تن  إ راج الزكاة عقى السور إذا َحلَّ ا ت ا وبھا إال لضرارة. -1

تنود تعنيال الزكااة  بال ا وبھاا بعاك ساب  الو اوب، فيناود تعنيال دكااة  -2

 الماشية االنقكت  اعراض التنارة إذا مق  الن،اب. 

تنود إ راج الزكاة  بل سنة أا سنتي ، اصرفھا لقسقرال عقاى شا ل رااتا   -3

 ة إذا ا تضت الم،قحة ذل . شھرت

م  مقا  أماواال  متسااتاة فاا الازم  كالرااتا ، اأ اور العقاارات، ااإلرث،  -4
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أ رج دكاة كل ماال بعاك تماام حولاھ، اإا طابات نسساھ ااثار  انا  السقارال 

اايرھم  عل إل راج دكاتھ شھرا  ااحكا  ما  شاھور السانة كرمضااا فھاذا 

 أعظم ، ره.

 زكاةحكم تفريق ال: 

أا تُـعطى النماعة م  الزكاة ما تقزم الواحك، اع ساھ، اا،فضال أا  تنود

تسرق الزكاة بنسسھ سرا  اعونية حس  الم،قحة، ااإلسرار ھو ا،صال إال 

 لم،قحة. 

  :حكم دفع الزكاة للحاكم 

تنود لقحاكم إذا كاا عادال  أمينا  عقى م،اال  المساقمي  أا تأ اذ الزكااة ما   -1

م،ارفھا الشرعية، اتن  عقيھ بعا  الساعاة لقاب  ا،انيال ات،رفھا فا 

دكاة ا،موال الظاھرة كسائمة بھيماة ا،نعاام، االازراع، االثماار انحوھاا؛ 

 أا تنسى.  ،،ا م  الناس م  تنھل ا وب الزكاة، امنھم م  تت اسل

إذا طق  الا ا،مر الزكاة م  ا،انيال ا   دفعھا إليھ، اتبارأ الذماة باذل ،  -2

 ، ااإلثم عقى َم  بَكَّلھا.الھم أ رھا

  :حكم ضمان الزكاة 

ط  الزكاااة بعااك ا وبھااا أمانااة فااا تااك المزكااا، فااإذا تقساات: فااإا تعااكى أا فاار 

 ضم ، اإا لم تتعك الم تسرط لم تضم . 

  ُ؟زكاةخرج الـأين ت: 

ا،فضاال إ ااراج دكاااة كاال مااال فااا فقاارال بقااكه، اتنااود نققھااا إلااى بقااك ا اار 

حا ة، اا،فضل أا تخر ھا بنسسھ، اتناود أا لم،قحة، أا  رابة، أا شكة 

 ل م  تخر ھا عنھ. توك   

  :صفة إخراج زكاة الدين 
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م  كاا لھ دت  عقى مقال فيخارج دكاتاھ إذا  بضاھ لماا مضاى، اا،فضال  -1

أا تزكيااھ  باال  بضااھ، اإا كاااا الااكََّت  عقااى معساار أا مماطاال فيزكيااھ إذا 

  بضھ لسنة ااحكة. 

 قى أحك ال تستطيع سكاده أا تسقطھ عنھ بنية الزكاة.ال تنود لم  لھ مال ع -2

  :حكم المال غير المقدور عليه 

المال اير المقكار عقيھ ال دكاة فيھ حتى تقبضھ، فم  لھ مال لم تاتم   ما  

أا إرث فاو دكااة فياھ حتاى  ، بضھ بسب  اير عائكه إليھ كن،ايبھ ما  عقاار

ھ؛ ،نااھ  باال ذلاا  ال تمقاا  ، اتبتااك  لااھ حااوال   كتااكا  تبااكأ الزكاااة منااتقبضااھ

 .الت،ر  فيھ

  دكاااة المااال تتعقااب بالمااال، فيخر ھااا فااا بقااكه، ادكاااة السطاار تتعقااب بالبااكا

 فيخر ھا المسقم حيثما ا ك. 

  :عقوبة مانع الزكاة 

َم  منع الزكاة  احكا  لو وبھا اھو عار   بالح م كسار، اأُ اذت مناھ، ا ُتال  -1

ر بأ اذ خو  لم ت سار، اأُ إا لم تت ؛ ،نھ مرتك، اإا منعھا ب  اذت مناھ، اُعاز  

 شطر مالھ. 

تن  عقى م  مقا  ن،اابا  إ اراج دكاتاھ، ا اك توعاك هللا عاز ا ال بالعاذاب  -2

 ا،ليم كل م  منع إ را ھا. 

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  )  ال هللا تعالى: - 1

 . [35 -34]التوبة/ (ڭڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڱڳڳ ڱ

َماَ  اتَااهُ هللا َمااال  : »×ا ھرترة رضاا هللا عناھ  اال:  اال رساول هللا ع  أبا -2

يَاَماة  ُشاَناعا  أََ اَرَع لَاـھُ َدب يبَتَااا، تَُطو   ُاھُ تَاوَم  فَقَـَم تَُؤد   َدَكاتَـھُ ُمث  َل لَاـھُ تَاوَم الق 

َمتََيـھ   ، ثُمَّ تَأَُ ذُ ب ق ـَھز  يَاَمة  َك ََيـھ  -الق  ، «مَّ تَـقُوُل: أَنَا َمالَُ ، أَنَا َكَنُزنَ ، ثُ -تَـَعن ا ب ش 
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 .(1)أ ر ھ البخارياآلتة.  (...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)ثُمَّ تَو 

َ  َصاح    َكَنزه : »×َعَ  أب ا ُھَرَتَرةَ رضا هللا عنھ  ال:  ال َرُسوُل هللا ا -3 َما م 

َا َعقََيـھ  ف ا نَار  َ َھنََّم، فَيُ  ي َدَكاتَـھُ إال أَُحـم  ـَنعَُل َصسَائ َ ، فَيَُ اَوى ب اـَھا ال تَُؤد  

يَ  أَلاَ   َقكَاُرهُ َ اـَمس  ه ، ف ا تََومه َكاَا م  بَاد  َ َنبَاهُ َاَ ب ينُـھُ، َحتَّى تَـَحُ َم هللا بََيَ  ع 

 .(2)أ ر ھ مسقم«. َسنَةه 

ه ، أَا: : »×عاا  أبااا ذر رضااا هللا عنااھ  ااال:  ااال النبااا ا -4 ااا ب يَااك  ي نََسس  َاالَّااذ 

، أَا  -أَا َكَما َحقَ َ -ي اَل إلَـھَ َاَيُرهُ َاالَّذ   ، أَا بَقَار  اَ  َرُ اله تَاـُ وُا لَاـھُ إب ال  َماا م 

يَاَمة  أَعَظَم َما تَـُ وُا َاأَسَمنَـھُ، تََطاُؤهُ  َھا تََوَم الق  ي َحقََّھا، إال أُت َا بـ  َانَم ، ال تَُؤد  

َھا، ُكقَـّ َما َ اَدَت أَُ َراَھاا ُردََّت َعقََياـھ  أُاالَھاا، َحتَّاى ب أَ سَاف َھا، َاتََنَطُحھُ ب قُُرانـ 

 .(3)متسب عقيھ«. تُـَقَضى بََيَ  النَّاس  

                                                           

 (.1403بر م ) أخرجه البخاري( 1)

 (.987بر م ) أخرجه مسلم( 2)

 (.990مسقم بر م )(، االقسظ لھ، ا1460، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 3)
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 مصـارف الزكـاة - 8

 :أهل الزكاة 

أھل الزكاة الذت  تنود صرفھا لھم ثمانية اھم المذكوراا فا  ول هللا 

 (ۆۆ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) سبحانھ: 

 . [60]التوبة/

 زكاةعدد أهل ال: 

قھ كااالسرائ   ب ا ااكر مااا تََسااتح  هللا عااز ا اال بح متااھ  ااك تُااـعي    المَستَااـح 

اأھقھااا، ا ااك تُااـعي    مااا تُسااتحب داا ماا  تَسااتحقھ كال سااارات، مثاال كسااارة 

ب داا  اكر ماا تَساتحقھ كأھال  الظھار، االيمي  انحوھما، ا ك تعي  المستَـح 

  الزكاة، اھم ثمانية:

 اھم الذت  ال تنكاا شيئا ، أا تنكاا بع  ال ساتة.  الفقراء: -1

 اھم الذت  تنكاا أكثر ال ساتة، أا ن،سھا.  المساكين: -2

، فإا كاا لھم مرتا  اھم  باتھا، اُحسَّاظھا، االقاسموا لھا العاملون عليها: -3

 . م  اإلمام فو تعطوا م  الزكاة

ر، اھم رؤسال  ومھم، مم  تر ى إسومھ، مسقموا أا كسا المللفة قلوبهم: -4

أا كاا  شااره، أا تر ااى بعطيتااھ  ااوة إتمانااھ، أا إسااومھ، أا إسااوم نظيااره، 

 تُـعطوا م  الزكاة بقكر ما تتحقب بھ المق،ود. 

اھاام ا،ر ااال االم اااتبوا، الااذت  اشااتراا أنسسااھم ماا  أساايادھم، فااي الرقاااب:  -5

كال أسااارى الحاااراب مااا  ، اتاااك ل فااايھم فااافيعتقاااوا اتعاااانوا مااا  الزكااااة

 . المسقمي 

 اھم نوعاا: الغارم: َمَ  عقيھ دت ، الغارمون:  -6

 . الو كاا انيا   اارم إلصوح ذات البي ، فيُـعطى بقكر ما ارم -1
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ل دتونا ، الم ت   عنكه افال.  -2  اارم لنسسھ، بأا تَـحمَّ

قماة هللا تعاالى اھم الغزاة المناھاكاا فاا سابيل هللا إلعاول كفي سبيل هللا:  - 7

، فھااؤالل ال تُعطااوا ماا  الزكاااة إذا لاام ت اا  لھاام انحااوھم كالااكعاة إلااى هللا

 . مرت ، أا لھم مرت  ال ت سيھم

اھو المسافر المنقطع بھ سسره الي  معھ ما توصقھ إلاى بقاكه، ابن السبيل:  - 8

 فيعطى ما تسك حا تھ فا سسره الو كاا انيا . 

 ا،صانا  الثمانياة، َاتَباكأ بما  حا تاھ  ال تنود صار  الزكااة لغيار ھاؤالل

 أشك.

  تنود صر  الزكاة إلاى صان  ااحاك ما  أھال الزكااة، اتناود دفعھاا إلاى

شخص ااحك م  أھل الزكااة فاا حاكاد حا تاھ، اإا كانات كثيارة فيساتح  

 تسرتقھا عقى تق  ا،صنا . 

 ياة م  راتبھ الشھري ألسا ا ل نھ تحتاج إلى ثوثة اال  ا شاھرتا  لتغط

 نسقاتھ انسقات م  تعول فإنھ تعطى م  الزكاة بقكر حا تھ.

  إذا دفع الزكاة إلى م  تظنھ أھو  مع اال تھاد االتحري، فبااا أناھ ايار أھال

 لقزكاة فزكاتھ منزئة. 

 زكاةحكم تنمية أموال ال: 

ما ا   م  الزكاة تُ،ر  فورا  ،ھل الزكااة، اال تناود تاأ يره ما  أ ال 

فيھ ل،ال  فرد، أا  معياة انحوھماا، اإا كااا الماال ما  االتنارة  ،تنميتھ

 اصرفھ فا أبواب البر.  ،اير الزكاة فو مانع م  التنارة فيھ

 إليهم: زكاةالذين يجوز دفع  ال 

تنود صر  الزكاة لم  أراد أا تؤدي فرتضة الحد الاي  عناكه ماا ت سياھ،  -1

زااج اھاو فقيار اتنود صرفھا لس  ا،سير المسقم، اصرفھا لمساقم أراد الا

 ترتك إعسا  نسسھ، اتنود سكاد دت  الميت م  الزكاة. 
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تنود لم  لھ دت  عقى فقير أا تعطا السقير م  دكاتھ إذا لم ت   ع  تواطؤه  -2

 بينھما بأا تعطيھ ليسكد لھ، اال تنود إسقاط الكت  ااعتباره م  الزكاة.

 .ال،ك ة عقى المس ي  صك ة، اعقى ذي الرحم صك ة اصقة 

إذا تسر   اادر عقاى الت سا  لطقا  العقام فإناھ تعطاى ما  الزكااة؛ ،ا طقا   -3

 .  العقم نوع م  النھاد فا سبيل هللا، انسعھ متعك ه

تسااا  دفاااع الزكااااة إلاااى السقااارال ا، اااارب الاااذت  ال تقزماااھ نسقاااتھم كااااإل وة  -4

 اا، وات، اا،عمام االعمات، اا، وال االخاالت انحوھم. 

 والد أو الولد أو الزوج:لل زكاةحكم دفع ال 

تنااود صاار  الزكاااة إلااى الوالااكت  اإا عقااوا، اإلااى ا،االد اإا سااسقوا إذا  -1

كانوا فقرال اھو عاا ز عا  نسقاتھم ماا لام تاكفع باذل  اا باا  عقياھ، اكاذا لاو 

 تحمقوا دتنا  أا دتة فينود أا تقضا عنھم ذل ، اھم أحب بھ. 

قات دتناا ، أا كساارة، أماا الزا اة تنود لقزاج دفع دكاتھ إلى دا تاھ إذا  -2 تحمَّ

 فينود أا تكفع دكاتھا لزا ھا إا كاا م  أھل الزكاة. 

 :الذين ال يجوز صرف الزكاة لهم 

 إكراما  لھم؛ ،نھا أاساخ الناس. ؛ال تنود دفع الزكاة لبنا ھاشم امواليھم -1

إال إا كاااا  ال تنااـود أا تااكفع الزكاااة ل ااافر إال إا كاااا مؤلَّسااا ، اال إلااى عبااك -2

 م اتبا . 

ال تنااود أا تُااكفع الزكاااة إلااى انااا إال إذا كاااا ماا  العااامقي  عقيھااا، أا ماا   -3

 المؤلسة  قوبھم، أا م  المناھكت  فا سبيل هللا، أا اب  سبيل منقطع. 

 إماا ما  ماال  ،اعاي  ما  تعاولھم طاول العاام ،: م  تنك كسا  عيشاھالغني

 مو ود، أا تنارة، أا صنعة انحو ذل .

 :ما يقوله من أخذ الزكاة 
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اـمَ »تس  لم  أُعطا الزكاة أا تكعو لم  أعطااه  اائو :  ُھاـمَّ َصال   َعقََيـھ  «. القَـّ

 .(1)متسب عقيھ

ُھـمَّ َصل   َعقَى ال  فُواه »أا تقول:   .(2)متسب عقيھ«. القَـّ

َن ف يھ  َاف ا إب ق ـھ  » :أا تقول ُھـمَّ بَار   .(3)أ ر ھ النسائا«. القَـّ

 زكاةكم اإلخبار بالح: 

خرج الزكااة إذا كااا تعقام أا فوناا  ما  أھال الزكااة اأناھ تقبال الزكاااة ـَماَ  تُا

فيعطيھ اال تخبره أنھا دكاة، اإا كاا ال تَكري عنھ، أا كاا ال تقبال الزكااة 

 فھنا تخبره أنھا دكاة. 

                                                           

 (.1078(، امسقم بر م )4166، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)

 (.1078(، امسقم بر م )1497بر م )، أ ر ھ البخاري متفق عليه( 2)

 (.2458/أ ر ھ النسائا بر م )صحيح( 3)
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 صدقـة التطــوع - 9

  :حكمة مشروعية الصدقة 

عقيھ رحمة بالضعسال، امواسااة لقسقارال، إلاى  دعا اإلسوم إلى البذل اح 

 ان  ما فيھ م  كسا  ا، ار، امضااعستھ، االتخقاب باأ وق ا،نبياال، ما  

 البـذل ااإلحسـاا.

  :حكم الصدقة 

تس  صك ة التطوع بالساضل ع  كساتتھ اكساتة م  تموناھ، اال،اك ة تطسا  

 الخطيئة كما تطس  المال النار.

 ك فا دماا اأحوال: ال،ك ة سنة كل ا ت، اتتأكا

 فالزماا: كرمضاا، اعشر ذي الحنة.  -1

االحاالت: أا ات الحا ة أفضل: دائمة كس،ل الشتال، أا طارئة كأا تحاكث  -2

مناعااة، أا  ااكب انحااو ذلاا ، اأفضاال ال،ااك ة عقااى ذي الاارحم ال اشاا ، 

 اال اش : م  تضمر العكااة. 

  :فضل الصدقة 

 .[274 ]البقرة/  (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  ال هللا تعالى: -1

َماَ  تََ،اكََّق ب عَاَكل  : »×ع  أبا ھرترة رضا هللا عنھ  ال:  اال رساول هللا ا -2

، ثُامَّ  ين اـھ  َ  َكَس ه َطي   ه، َاال تَـَقبَُل هللا إال الطَّي  َ ، َاإاَّ هللا تَتَقَبَّقُـَھا ب يَـم  تَـَمَرةه م 

ب ااـھ   ثَااَل الَنبَاال   تَُرب  يَھااا ل َ،اح  هُ، َحتَّااى تَااـُ وَا م  متسااب «. َكَمااا تَُرب  ااا أََحااكُُكَم فَقُااوَّ

 .(1)عقيھ

 

                                                           

 (.1014(، االقسظ لھ، امسقم بر م )1410، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)
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  :أولى النا  بالصدقة 

أالااى الناااس بال،ااك ة أاالد المت،ااكق، اأھقااھ، اأ اربااھ، ا يرانااھ، ا ياار 

صك ة ت،كق بھا المرل عقى نسسھ اأھقاھ، اتثبات أ ار ال،اك ة اإا ا عات 

 فا تك اير أھقھا. 

  ال،ك ة ما كاا ع  ظھر انى، ا ھك المقل أفضل صك ة، اھو ما داد  ير

 ع  كساتتھ اكساتة م  تمونھ. 

  المرأة من بيت زوجها صدقةحكم : 

   تنااود لقماارأة أا تت،ااكق ماا  بياات دا ھااا إذا عقماات رضاااه، الھااا ن،اا

 ا، ر، اتحرم إذا عقمت أنھ ال ترضى، فإا أذا لھا فقھا مثل أ ره. 

 الصدقةأوقات فضل أ : 

ال،ااك ة فااا حااال ال،ااحة أفضاال منھااا فااا حااال الماارض، افااا حااال الشااكة 

 أفضل منھا فا حال الر ال إذا  ،ك بھا ا ھ هللا عز ا ل.

-8]اإلنساا/ (ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ)  ال هللا تعالى:

9]. 

  اماواليھم ال تحل لھ الزكاة الوا بة اال صك ة التطاوع، ابناو ھاشام  ×النبا

 تحل لھم الزكاة الوا بة، اتحل لھم صك ة التطوع.  ال

 على الكفار الصدقة حكم : 

تأليسا  لققبھ، اساكا  لنوعتاھ،  اير المحارب تنود صك ة التطوع عقى ال افر

 اتثاب عقيھا المسقم، افا كل كبك رطبة أ ر. 

 :حكم إعطاء السائل 

عنھاا: تاا  تس  إعطال السائل اإا صغرت العطية، لقول أم بنياك رضاا هللا

رسول هللا، صقى هللا عقي ، إا المس ي  ليقوم عقاى باابا، فماا أ اك لاھ شايئا  
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ينَاـھُ إتَّااهُ إالَّ : »×أعطيھ إتاه، فقال لھا رسول هللا  ي لَاـھُ َشاَيئا  تَُعط  ك  إَا لَـَم تَـن 

ه   َقسا  ُمـَحَر ا ، فَاَدفَعيھ  إلََيـھ  ف ا تَك   .(1)أ ر ھ أبو دااد االترمذي«. ظ 

 :عقوبة السلال من غير حاجة 

ُ ااُل : »×عاا  اباا  عماار رضااا هللا عنھمااا  ااال:  ااال َرُسااوُل هللا  -1 َمااا تَااَزاُل الرَّ

اھ  ُمَزَعاةُ لَـَحاـمه  يَاَماة  َالَاَيَ  ف اا َاَ ھ  متساب «. تََسأُل النَّااَس َحتَّاى تَاأَت َا تَاَوَم الق 

 .(2)عقيھ

َماَ  َساأَل النَّااَس : »×ال َرُساوُل هللا َعَ  أب ا ُھَرَتاَرةَ رضاا هللا عناھ  اال:  اا -2

ا، فََقيََستَق لَّ أَا ل يََستَـَ ث رَ أَمَوالَـُھـَم تَـَ ثُّرا    .(3)أ ر ھ مسقم«. ، فَإنََّما تََسأُل َ ـَمر 

 :من تحل له المسألة؟ 

تحرم المسألة إال م  ساقطاا، أا فاا أمار ال باك مناھ كاأا تتحمال حمالاة، أا 

تھ فا ة الاي  عناكه ماا ت ساا لاذل ، اماا ساوى ذلا  ت،يبھ  ائحة، أا أصاب

 فھو سحت. 

الَمَسااائ ُل ُكااكُاح  تََ ااكُح ب ااـَھا » ااال:  ×عاا  ساامرة رضااا هللا عنااھ عاا  النبااا 

، َاَمااَ  َشاااَل تَااَرَن، إالَّ أََا تََسااأََل  ااھ  ُ ااُل َاَ َھااھُ، فََمااَ  َشاااَل أََبقَااى َعقَااى َاَ ھ  الر 

، أََا ف   ُ ُل ذَا ُسَقَطااه َنـھُ بُك ا  الرَّ كُ م   .(4)أ ر ھ أحمك اأبو دااد«. ا أََمره ال تَـن 

  تس  اإلكثار م  اإلنساق فا ا وه البار، اذلا  ساب  لحساظ مالاھ اكثرتاھ فاـ

ُھاـمَّ أََعاي  » الا  فَيَـقُوُل أََحكُُھـَما: القَـّ بَادُ ف يھ  إال َمقََ اا  تََنز  َ  تَومه تَُ،ب ُ  الع  َما م 

ُھـمَّ أََعي  ُمـَمس  ا  تَقَسا  ُمَنس قا  َ قَسا    .(5)متسب عقيھ«. ، َاتَـقُوُل اآلَ ُر: القَـّ

                                                           

 (.665(، اھذا لسظھ،  اأ ر ھ الترمذي بر م )1667أ ر ھ أبو دااد بر م )/صحيح( 1)

 ( االقسظ لھ.1040(، امسقم بر م )1474، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 2)

 (.1041بر م ) أخرجه مسلم( 3)

 (، اھذا لسظھ.1639(،  اأ ر ھ أبو دااد بر م )20529/أ ر ھ أحمك بر م )صحيح( 4)

 (.1010(، امسقم بر م )1442أ ر ھ البخاري بر م )، متفق عليه( 5)
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 :إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل اإلسالم 

ع  ح يم ب  حزام رضاا هللا عناھ  اال:  قات: تاا رساول هللات أرأتات أشايال 

 كنت أتَـَحنَُّ  بھا فا الناھقية م  صك ة أا عتا ة، أا صاقة رحام، فھال فيھاا

َ  َ َيره : »×م  أ ر؟ فقال النبا   .(1)متسب عقيھ«. أََسقَـَمَت َعقَى َما َسقََ  م 

  :آداب الصدقة 

 الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط أهمها:

 ،اال تشاوبھا رتاال ،ال تعترتھاا ،أا ت وا ال،ك ة  ال،ة لو ھ هللا عز ا ل -1

 اال سمعة. 

إنََّماا »تقول:  × ال: سمعت رسول هللا ع  عمر ب  الخطاب رضا هللا عنھ 

، َاإنََّما ل ُ ل   اَمر  ه َما نََوى  .(2)متسب عقيھ«. ا،ََعَماُل ب الن  يَّات 

 أا ت وا ال،ك ة م  ال س  الحول الطي ، فاهلل طي  ال تقبل إال طيبا . -2

ۀ   ۀ  ڻ  ں ڻ ڻ ڻ ڱ ں    ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )  ال هللا تعالى:

 .[267]البقرة/ (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ ہ ہ ہ ہ

 أا ت وا ال،ك ة م   يك مالھ، اأحبھ إليھ.  -3

 . [92]ال عمراا/ (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  ال هللا تعالى:

  تست ثر ما ت،كق بھ، اتتنن  الزھو ااإلعناب. أال   -4

 . [6]المكثر/ (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ)  ال هللا تعالى:

 

 ل ال،ك ة كالم  اا،ذى. أا تحذر مما تبط -5
                                                           

 (.123(، االقسظ لھ، امسقم بر م )1436، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 1)

 (.1907(، االقسظ لھ، امسقم بر م )1، أ ر ھ البخاري بر م )متفق عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                     العبـادات

 كاةالز
588 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)  ال هللا تعالى:

 . [264]البقرة/ (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ت ي 

 اإلسرار بال،ك ة، اعكم النھر بھا إال لم،قحة.  -6

  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ )  ال هللا تعالى:

 . [271]البقرة/

، اترضاا الساعاة بباذل انس  طيباة ،أا تعطا ال،ك ة مبتسما  بو ھ بشوش -7

 .الوا  

تاار  َباا   َعَبااك   ااا هللاُ َعَنااھُ هللاَعااَ  َ ر  إ ذَا أَتَاااُكُم : »× َاااَل:  َاااَل َرُسااوُل هللا   َرض 

ُق فََقيََ،كَُر َعَنُ َم َاُھَو َعَنُ َم َراضه   . (1)أ ر ھ مسقم «.اَلُمَ،ك  

أا تسارع ب،ك تھ فا حاال حياتاھ، اأا تاكفعھا لإحاوج، االقرتا  المحتااج  -8

 أالى م  ايره، اھا عقيھ صك ة اصقة. 

]  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  ال هللا تعالى: - 1

 . [10المنافقوا/

 (جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ت ي    )  ال هللا تعالى:ا - 2

 .  [75]ا،نسال/

                                                           

 ( فا باب إرضال الساعا ما لم تطق  حراما .989بر م )أخرجه مسلم ( 1)
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