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 -4كتاب الزكاة
ويشتمل على ما يلي:
 -1معنى الزكاة وحكمها وفضلها
 -2زكاة النقدين
 -3زكاة بهيمة األنعام
 -4زكاة الخارج من األرض
 -5زكاة عروض التجارة
 -6زكاة الفطر
 -7إخراج الزكاة
 -8مصارف الزكاة
 -9صدقة التطوع
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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)
[التوبة]60/
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 - 4كتــاب الــزكــاة
 -1معنى الزكاة و حكمها وفضلها
 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

محبوباتﮭا اما تشتﮭيﮫ ،كال،يامَ ،ان ََّوع هللا العبادات ليختبر العباد ،م تقاكم
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
تشغل صاحبﮫ ع طاعة هللا ارسولﮫ ،اأا تؤدي حب هللا فيﮫ.



الزكاااة :ﮪااا النمااال االزتااادة ،اﮪااا حااب اا ا  ،فااا مااال ااا
مخ،وصة ،فا ا ت ا

 ،لطائسااة

.

 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.
 -1ال هللا تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ) [التوبة.]103/
اا
 -2اع اب عمار رضاا هللا عنﮭماا اال :اال رساول هللا ×« :إ َّا اإلس ََاو َم بُن َ
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ااوة َاإتتَااال َّ
َ ،
الز َكاااة َاصاايَام
عقَااى ََماا ه شَاا َﮭادَة أ َ َا َال إلَااﮫَ إ َّال هللاُ َاإ َااام ال َّ
َ
ضااَ َا َحد البَيَت» .متسب عقيﮫ(.)1
َر َم َ

 حكمة مشروعية الزكاة:
 -1لااي

الﮭااك

م ا أ ااذ الزكاااة مااع المااال اإنسا ااﮫ عقااى السقاارال االمحتااا ي

فحسا  ،باال الﮭااك

ا،ال أا تعقااو باإلنساااا عا المااال ،لي ااوا ساايكا لااﮫ ال

عبكا لﮫ ،ام ﮪنا الت الزكاة لتزكا المعطا ااآل ذ اتطﮭرﮪما.
 -2الزكاة اإا كانت فا ظاﮪرﮪا نقص م كمية الماال ل ا اثارﮪاا دتاادة الماال
بركاة ،ادتااادة الماال كميااة ،ادتاادة اإلتماااا فاا قا صااحبﮭا ،ادتااادة فااا
ُ ققﮫ ال رتم ،فﮭا بذل اعطال ،ابذل محبوب إلاى الانس

ما أ ال محباوب

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
الحقوق فا المال ،اتحكتكﮪا اتقكترﮪا ،ابياا م،اارفﮭا ،اطارق اكتساابﮭا،
اطرق إنسا ﮭا.
 -3الزكاة ت سر الخطاتا ،اﮪا سب لك ول الننة ،االنناة م النار.
 -4شرع هللا الزكاة اح عقى أدائﮭا لماا فيﮭاا ما تطﮭيار الانس

ما رذتقاة الشا

االبخاال ،اﮪااا ساار ااوي تااربي بااي ا،انيااال االسقاارال ،فت،ااسو النسااوس،
اتطي الققوب ،اتنشرح ال،كار ،اتنعم النميع با،م  ،االمحبة ،اا ،وة.
 -5االزكاة تزتك فا حسنات مؤدتﮭا ،اتقاا الماال ما اآلفاات ،اتثماره ،ا تنمياﮫ
اتزتكه ،اتسك حا ة السقرال االمساكي  ،اتمناع النارائم المالياة كالسار ات،
االنﮭ  ،االسطو.
( )1متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)8امسقم بر م ( )16االقسظ لﮫ.
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 مقادير الزكاة:
عل هللا كر الزكاة عقى حس التع فا المال الذي ت ُ َ
ـخرج منﮫ:
 -1فأا ا فااا الركاااد اﮪااو مااا ا ااك م ا دف ا الناﮪقيااة بااو تع ا (الخم ا )
= . %20
 -2اما فيﮫ التع م طر

ساقا باو مؤناة (ن،ا
ااحك اﮪو ما ُ

الخما ) أي

العشر = . %10
سقا بمؤنة (ربع الخم )
 -3اما فيﮫ التع م طرفي (البذر االسقا) اﮪو ما ُ
العشر = . % 5

أي ن،

 - 4افيما ت ثر فيﮫ التع االتقق طول العام ،كالنقود ،اعراض التنارة (ثما
الخم ) أي ربع العشر = . %2.5

 فضل أداء الزكاة:
 -1ااااااااااال هللا تعااااااااااالى( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)
[البقرة.]277/
 -2ا ااااااااااااااااااااااااااااااال هللا تعااااااااااااااااااااااااااااااالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)
[البقرة.]274 /

 شروط الزكاة:
 -1تن الزكاة فا مال ال بير اال،غير ،االذكر اا،نثاى ،االمعتاوه االمنناوا
إذا كاا المال مستقرا ،ابقغ ن،ابا ،احال عقيﮫ الحول ،اكاا المال مسقما،
حرا.
 -2ال ااافر ال تنا عقيااﮫ الزكاااة اكااذا سااائر العبااادات ،ل نااﮫ تحاسا عقيﮭااا تااوم
القيامة ،أما فا الكنيا فو تُقزم بﮭا ،اال تُقبل منﮫ حتى تسقم؛ ،نﮭا عبادة.

 ما ال يشترط له الحول:
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الخااارج ما ا،رض ،انتاااج السااائمة ،اربا التنااارة تنا فيﮭااا الزكاااة إذا
بقغت الن،اب اال تشترط لﮭا تمام الحول ،أما الركاد فتن الزكاة فا قيقﮫ
اكثيره ،اال تشترط لﮫ ن،اب اال حول.



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

 حكم زكاة الوقف:
ا،ا ااا التااا عقااى ﮭااات يرتااة عامااة كالمسااا ك ،االمااكارس ،االااربي
انحوﮪاا لااي فيﮭااا دكاااة ،اكال مااا أُعااك ل نساااق فاا ا ااوه الباار العامااة فﮭااو
كالو

 ،ال دكاة فيﮫ ،اتن الزكاة فا الو

عقى معي كأاالده مثو.

 هل تجب الزكاة على من عليه دين؟:
الزكاة اا بـة مطققاا الاو كاـاا المزكاا عقياـﮫ دتا تانقص الن،اـاب ،إال دتناا
ا

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

 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:
ما أُعك م ا،موال لققنية ااالستعمال فو دكاة فيﮫ ككار السا نى ،االثيااب،
اأثاث المنزل ،االكااب ،االسيارات انحوﮪا.
ع َ أبا ُﮪ َرت ََرة َ رضا هللا عنﮫ َّ
عقَى ال ُمسَقـم فاا
أا َر ُ
سو َل هللا × ال« :لَ َي َ َ
َ
صكَ َة» .متسب عقيﮫ(.)1
َ
عبَكه َاال فَ َرسﮫ َ



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 .

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



إذا نقااص الن،اااب فااا بع ا

الحااول ،أا باعااﮫ ال فاارارا م ا الزكاااة انقطااع

الحول ،اإا أبكلﮫ بننسﮫ بنى عقى حولﮫ.



إذا مات المسقم اعقيﮫ دكاة ادت ا قَّ

ماال ال تسا بﮭما أ رج الزكاة؛ ،ا

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

 األموال التي تجب فيها الزكاة أربعة ،وهي:
 -1ا،ثماا :اﮪا الذﮪ االسضة ،اا،اراق المالية.
 -2السائمة م بﮭيمة ا،نعام :اﮪا اإلبل االبقر االغنم.
 -3الخارج م ا،رض :كالحبوب ،االثمار ،االمعادا انحوﮪا.
 -4عراض التنارة :اﮪا كل ما أعك لقتنارة.
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 -2زكاة النقـديـن
 مقدار نصاب الذهب:
تن فا الذﮪ إذا بقغ عشرت دتنارا فأكثر ربع العشر.



الااكتنار تاازا م ا الااذﮪ مثقاااال ،االمثقااال تاازا بااالميزاا المعاصاار ()4.25
ارام.



عشااراا دتنااارا تسااااي بااالودا ( )85رامااا م ا الااذﮪ = 4.25 × 20 ،
 85راما م الذﮪ  ،ﮪا أ ل ن،اب الذﮪ .

 مقدار نصاب الفضة:
تنا فااا السضااة إذا بقغاات بالعااكد (مااائتا درﮪاام فااأكثر) أا بااالودا ( ما
أااق فأكثر) ربع العشر.



مائتا درﮪم تسااي بالودا ( )595راما ،اﮪاا اكر ( )56رتااال ساعودتا
فضاايا ،ا يمااة ا السضااة السااعودي تسااااي اآلا ساابعة رتاااالت سااعودتة
ار يااة ،في ااوا حاصاال ضاارب  392 = 7 × 56ﮪااو أ اال ن،اااب العمقااة
الور ية السعودتة ،افيﮭا ربع العشر ( )9.8رتاالت تعادل ( )%2.5اﮪ ذا.

 تصنيع الذهب والفضة له ثالث حاالت:
 -1إا كاا الق،ك م الت،نيع التنارة فسيﮫ دكاة عراض التناارة رباع العشار؛
،نﮫ صار سقعة تنارتة فَيُـقَوم بنقك بقكه ثم تزكى.
 -2اإا كاااا الق،ااك م ا الت،اانيع اتخاااذه تحسااا كااا،اانا م ا سا اكي اموعااب
اأبااارتب انحوﮪااا فﮭااذا محاارم ،ل ا تن ا فيااﮫ الزكاااة إذا بقااغ ن،ااابا ربااع
العشر.
 -3اإا كاا الق،ك م الت،نيع االستعمال المباح ،أا اإلعاارة فسياﮫ رباع العشار
إذا بقغ ن،ابا ،احال عقيﮫ الحول.
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 زكاة األوراق المالية:
ا،اراق المالياااة الحالياااة كالرتاااال االاااكاالر انحوﮪاااا ح مﮭاااا ح ااام الاااذﮪ
تقوم عقى أساس القيمة ،فإذا بقغت ن،اب أحك النقكت ا بت فيﮭا
االسضة ،فَ َّ
الزكاة ،امقكارﮪا ربع العشر إذا حال عقيﮭا الحول.

 كيفية إخراج نصاب األوراق المالية:
ت ُـقـ َّوم بن،اب أحـك النقـكتـ  ،فـإذا كاـاا أ اـل ن،اـاب الاذﮪ ( )85راماا،
ا يماـة الناـرام ( )40رتاـاال سعاـودتا مااثو ،فنضاارب ن،اااب الااذﮪ بقيمااة
النرام ( )3400 = 40 × 85ا ﮪاا أ ال ن،ااب ا،اراق المالياة ،افيﮭاا
ربع العشر )85( ،رتاال سعودتا ،اﮪو تعادل ( )%2.5اﮪ ذا.



إل راج مقكار دكاة ا،اراق المالية عكة طرق:

 -1تُـقسم المال عقى ( )40فيخرج رباع العشار ،اﮪاو الوا ا فاا دكااة النقاكت
اما تقحاب بﮭماا ،فماثو :لاو كااا عناكه ثماانوا ألا

ا (= 40 ÷ 80000

 )2000ا ﮪا مقكار دكاة ذل المبقغ ،اﮪا ربع العشر اﮪ ذا.
 -2أا نقسم المال عقى ( )10االناتد تُقسم عقى ( )4االحاصل ﮪو مقاكار الزكااة
الوا بة ،فقو كاا المال ( ،)10000 = 10 ÷ 100000ثم نقسم
( )2500 = 4 ÷ 10000ﮪااو مقااكار الزكاااة الوا ب اة ،اﮪااا ربااع العشاار،
اﮪ ذا.

 حكم زكاة الحلي المعد لالستعمال:
تباااح لقنسااال لااب

مااا اارت عااادتﮭ بقبسااﮫ ما اياار إساارا

ذﮪبااا كاااا أا

فضة ،اعقيﮭ دكاتﮫ كل عام إذا بقغ ن،ابا احال عقياﮫ الحاول ،ا َما َ ﮭال
عقـم ،اما مضى م ا،عاوام بال العقام
الح م تقزمﮫ إ راج الزكاة م حي َ
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فيﮫ دكاة؛ ،ا ا،ح ام الشرعية إنما تقزم بعك العقم بﮭا.

 حكم زكاة األلما

واللللل:

ا،لماس االقؤلؤ اا،حنار الثمينة انحوﮪا إذا كانت لقُّب

ال دكااة فيﮭاا ،أماا

فتقوم يمتﮭا بن،اب أحك النقكت  ،فاإا بقغات ن،اابا احاال
إذا كانت لقتنارة َّ
عقيﮫ الحول فسيﮭا ربع العشر.



ال تضم الذﮪ إلى السضة فاا ت ميال الن،ااب ،اتضام يماة العاراض إلاى
كل منﮭما.
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 - 3زكاة بهيمة األنعـام
بهيمة األنعام هي (اإلبل ،االبقر ،االغنم).

 حكم زكاة بهيمة األنعام:
زكاة بهيمة األنعام لها حالتان:
 -1تن الزكاة فا اإلبل االبقر االغنم إذا كانات ساائمة ترعاى الحاول أا أكثاره
فا ال،حاري االقسار المباحة.
فإذا بقغت الن،اب احال عقيﮭا الحول ا بت فيﮭا الزكاة ساوال كانات لقاكر،
أا النسل ،أا التسمي  ،اتُ َخرج م كل ن بحسبﮫ.
اال تؤ ذ فا الزكاة يار أموال الناس اال شرارﮪا ،بل تؤ ذ أاسطﮭا.
 -2اإذا كانت اإلبل ،أا البقر ،أا الغنم ،أا ايرﮪا م الحيوانات االطيور تعقسﮭا
أا تطعمﮭا صاحبﮭا م بستانﮫ ،أا تشتري لﮭاا ،أا تنماع لﮭاا ماا تأكقاﮫ فﮭاذه
قاوم يمتﮭاا ،فاإا بقغات ن،اابا فسيﮭاا
إا كانت لقتناارة احاال عقيﮭاا الحاول ت ُ َّ
ربع العشر ،اإا لم ت

لقتنارة كما لو اتخذﮪا لقكر االنسل اعقسﮭا فو دكاة

فيﮭا.



أ ل ن،ااب الغانم ( )40شااة ،اأ ال ن،ااب البقار ( )30بقارة ،اأ ال ن،ااب
اإلبل ( )5م اإلبل.
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 - 1أنصبة الغنم



من

إلى

مقدار الزكاة

40

120

شاة

121

200

شاتاا

201

399

ثوث شياه

ثم فا كل مائة :شاة ،فسا ( )399ثوث شياه ،افا ( )400أربع شياه ،افاا
( )499أربع شياه ،اﮪ ذا.

 - 2أنصبة البقر



من

إلى

مقدار الزكاة

30

39

تبيع أا تبيعة ،اﮪو ما لﮫ سنة

40

59

مسنة م البقر ،اﮪا ما لﮭا سنتاا

60

69

تبيعاا أا تبيعتاا

ثم فا كل ( :)30تبيع أا تبيعاة ،افاا كال ( :)40مسانة ،فساا ( :)50مسانة،
افا ( :)70تبياع امسانة افاا ( :)100تبيعااا امسانة ،افاا ( :)120أرباع
تبيعات ،أا ثوث مسنات اﮪ ذا.
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 - 3أنصبة اإلبل



من

إلى

مقدار الزكاة

5

9

شاة

10

14

شاتاا

15

19

ثوث شياه

20

24

أربع شياه

25

35

بنت مخاض م اإلبل ،اﮪا ما لﮭا سنة

36

45

بنت لبوا ،اﮪا ما لﮭا سنتاا

46

60

حقة ،اﮪا ما لﮭا ثوث سني

61

75

76

90

بنتا لبوا

91

120

حقتاا

ذعة ،اﮪا ما لﮭا أربع سني

فإذا دادت ع ( )120فالوا

فا كل ( :)40بنات لباوا ،افاا كال (:)50

حقاة ،فساا ( )121ثااوث بناات لبااوا ،افاا ( :)130حقاة ابنتااا لباوا ،افااا
( :)150ثوث حقائب ،افا ( :)160أربع بنات لبوا ،افاا ( :)180حقتااا
ابنتا لبوا ،افا ( :)200م



بنات لبوا ،أا أربع حقائب اﮪ ذا.

عااك َمﮭا فقااﮫ أا تُااـخرج بناات مخاااض اتااكفع
َم ا َ ا باات عقيااﮫ بناات لبااوا ا َ
براناااا ،االنباااراا( :شااااتاا أا عشاااراا درﮪماااا) ،أا تاااكفع حقاااة اتأ اااذ
النبراا ،االنبراا ا

فا اإلبل فقي.

 ما يلخذ في زكاة بهيمة األنعام:
 -1تؤ ذ فا دكاة الغنم النذع م الضأا ،اﮪو ما لاﮫ ساتة أشاﮭر ،أا الثنياة ما
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المعز ،اﮪا ما لﮭا سنة.
 -2ال تؤ ااذ فااا الزكاااة إال ا،نثااى ،اال تنااز الااذكر إال فااا دكاااة البقاار ،ااب ا
القبوا أا الحب أا ال َنذَع م اا بنت مخاض م اإلبال ،أا إذا كااا الن،ااب
كقﮫ ذكورا.

 حكم الجمع والتفريق خشية الصدقة:
ال تنمع بي متسرق اال تسرق بي منتمع شية ال،ك ة فاا بﮭيماة ا،نعاام،
فم ا 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،
اعنااك الثال ا مثقﮭااا ،فينمعونﮭااا حتااى التؤ ااذ ماانﮭم إال شاااة ،الااو فَ َّر وﮪااا
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 م ا الوسااي اﮪ ااذا فااا بقيااة
ا،صنا .
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 - 4زكاة الخارج من األرض
 أنواع الخارج من األرض:
الخارج م ا،رض :الحبوب ،االثمار ،االمعادا ،االركاد انحوﮪا.

 حكم زكاة الحبوب والثمار:
تن الزكاة فا الحبوب كقﮭا ،افا كل ثمر ت ال َاتُكَّ َر كتمر ادبي .

 شروط زكاة الحبوب والثمار:
اتشترط أا ت وا ممقوكا لﮫ ا ت ا وب الزكااة ،ابقاو الن،ااب امقاكاره
( مسااة أاسااب) ،اﮪااا ثوثمائااة صاااع نبااوي ،أي مااا تعااادل ( )612كيقااو
راما م البر تقرتبا.



ال،اع النبوي بالودا تسااي ( )2.40كيقو راما ما البار تقرتباا ،فاإلناال
الذي تتسع لﮭذا تعادل ال،اع النبوي ،اﮪو ما تعادل أربعة أمكاد متوسطة.



تُضم ثمارة العاام الواحاك فاا ت ميال الن،ااب إذا كانات نساا ااحاكا كاأنواع
التمر مثو.
ع أبا سعيك الخكري رضاا هللا عناﮫ اال :اال رساول هللا ×َ « :لا َي َ في َماا
صاكَ َةَ ،الَا َي َ في َمااا
صاكَ َةَ ،الَا َي َ في َمااا دُااَ َ ا َ
دُااَ َ ا َ
اـم ذَ َا هد َ
ق َ
اـم أ َ َاا ه
صكَ َة» .متسب عقيﮫ(.)1
َـم أ َ َا ُ
دُااَ َ
ب َ
س ه

 الواجب في زكاة الحبوب والثمار:
 -1العشـر =  ،%10فيما سقاـا باو مؤناة كالاذي تشارب ما ميااه ا،مطاار ،أا
العيـوا انحوﮪا.
 -2ن،

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

( )1متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1405االقسظ لﮫ ،امسقم بر م (.)979
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ايرﮪا.
سا َما ُل
ساقَت ال َّ
ع اب عمار رضاا هللا عنﮭماا عا النباا × أناﮫ اال« :في َماا َ
َاالعُي ُ
،ا ُ العُ َشار» .أ ر اﮫ
ا بالنَّضَا ن َ
عثَرتا العُ َش ُارَ ،ا َماا ُ
ُوا أ َ َا َكااَ َ
ساق َ
البخاري(.)1
 -3ثوثة أرباع العشر =  ،%7.5لما سقا بﮭما معا ،بمال اآلبار تارة  ,اتساقيﮫ
ا،مطار تارة.

 وقت وجوب الزكاة:
ا ت ا وب الزكاة فا الحبوب االثمار إذا اشتك الح  ،ابكأ صوح الثمرة،
،سَ َّر ،فإذا باعﮫ صاحبﮫ بعك ذل فزكاتﮫ عقيﮫ
اصوح الثمر :أا تَـحَ ـ َم َّر أا تَ َ
ال عقى المشتري.



إذا تقساات الحبااوب االثمااار بغياار تعااك اال تساارتي م ا المال ا سااقطت الزكاااة
الوا بة فيﮭا.



ال دكاة فا الخضراات االسواكﮫ إال إذا أعاكت لقتناارة ،فيخارج ما

يمتﮭاا

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

 مقدار زكاة العسل:
إذا نى العسل م ُمق ﮫ ،أا ما ماوات ما ا،شانار االنباال فسياﮫ العشار،
ان،ااابﮫ ( )160رطااو عرا يااا ،اﮪااو مااا تسااااي ( )62كيقااو رامااا ،اإا
اتَّـنر فا العسل دَ َّكاهُ دكاة عراض التنارة :ربع العشر.

 حكم زكاة البساتين الملجرة:
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،
( )1أخرجه البخاري بر م (.)1483
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احال عقيﮫ الحول م تارتخ عقك اإل ارة.

 حكم زكاة ما يخرج من البحر:
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.

 مقدار زكاة المعادن:
كاال ااارج م ا ا،رض اياار النبااات م ا المعااادا انحوﮪااا فزكاتااﮫ إذا بقااغ
ن،اااب أحااك النقااكت ربااع عشاار يمتااﮫ ،أا ربااع عشاار عينااﮫ إا كاااا أثمانااا
كالنقكت .

 مقدار زكاة الركاز:
ﮪو ما ا ك م دف الناﮪقية ،االوا
لااﮫ ن،اااب اال حااول كمااا تقااكم ،ات،اار

فيﮫ الخم َّ َ ،ل أا كثر ،اال تشترط
م،اار

السااال ،االبااا ا أربعااة

أ ماس لوا كه.



 - 5زكاة عروض التجـارة
عروض التجارة :ﮪا ما أُعك لبيع اشرال  ،ل الرب ما عقاار ،احياواا،
اطعام ،اشراب ،ااالت انحوﮪا.

 حكم زكاة عروض التجارة:
عااراض التنااارة إذا كاناات لقتنااارة ،ابقغاات ن،ااابا ،احااال عقيﮭااا الحااول
اتقوم عنك الحـول باا،حظ ،ﮪاـل الزكااة ذﮪباا أا فضاة،
ا بت فيﮭا الزكاةَّ ،
اتخرج ربع العشر م كامل القيمة ،أا م العراض نسسﮭا.

 أحوال األموال:
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 -1البيوت ،االعقارات ،االسيارات ،ااآلالت انحوﮪا إذا كانت معكة لقسا نى أا
االستعمال ال لقتنارة فو دكاة فيﮭا.
 -2اإا كانت معكة لآل ار فالزكاة عقى ا ،رة م حي العقاك إذا بقغات ن،اابا،
احال عقيﮭا الحول بل أا تُنسقﮭا.
 -3اإا كانت معكة لقتنارة ا بت الزكاة فا يمتﮭا ربع العشر إذا بقغت ن،ابا،
احال عقيﮭا الحول.



االت المزارع االم،انع االمتا ر انحوﮪا ال دكاة فا يمتﮭا؛ ،نﮭا لام تعاك
لقبيع ،بل أعكت لوستعمال.

 إخراج زكاة األسهم في الشركات:
 -1الشركات الزراعياة :إا كااا اساتثمارﮪا فاا الحباوب االثماار انحوﮪماا مماا
ت ااال اتُاكَّ 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.
 -2الشااركات الصااناعية :مثاال شااركات ا،داتااة اال ﮭربااال ااإلساامنت االحكتااك
انحوﮪا فﮭذه تن الزكااة فاا صاافا أرباحﮭاا رباع العشار إذا بقغات ن،اابا
احال عقيﮭا الحول ياسا عقى العقارات المعكة لق رال.
 -3الشااركات التجاريااة :كاالسااتيراد االت،ااكتر االبيااع االشاارال االمضاااربات
االتحوتوت المالية انحو ذل مما تنود التعامل بﮫ شرعا ،فﮭاذه تنا فيﮭاا
دكاة عراض التنارة فا رأس المال اصافا ا،رباح ربع العشر إذا بقغات
الن،اب ،احال عقيﮭا الحول.

 زكاة األسهم لها حالتان:
 -1إا كاااا صاااحبﮭا ،ااكه االسااتمرار فااا التمقا اأ ااذ عائااكﮪا الساانوي فسيﮭااا
الزكاة عقى ا،رباح فقي ربع العشر كما سبب.

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الزكاة

573

كتاب

 -2اإا كاا ،كه المتا رة فيﮭا بيعا اشرال تبيع ﮪذا اتشتري ﮪاذا طقباا لقارب
فالزكاااة اا بااة فااا ميااع مااا تمقاا ماا أسااﮭم اأرباحﮭااا ،ادكاتﮭااا دكاااة
عراض التنارة رباع العشار ،االمعتبار عناك إ اراج الزكااة يمتﮭاا الساو ية
ا ت ا وبﮭا كالسنكات.

 زكاة األموال المحرمة:
األموال المحرمة قسمان:
 -1إا كاا المال حراما بأصقﮫ كالخمر االخنزتر انحوﮪما فﮭذا ال تنود تمق ﮫ،
الي

ماال دكوتا ،فين إتوفﮫ االتخقص منﮫ.

 -2اإا كاااا المااال حرامااا بوصاااسﮫ ال بذاتااﮫ ل نااﮫ ماااأ وذ بغياار حااب اال عقاااك
كالمغ،وب االمسراق ،أا مقبوض بعقك فاسك كالربا االقمار فﮭذا النوع لﮫ
حالتاا:
عر
 -1إا َ

أﮪقﮫ رده عقيﮭم ،اﮪم تُـخر وا دكاتﮫ بعك بضﮫ لعام ااحك.

 -2اإا َ ﮭل أﮪقﮫ ت،كق بﮫ عنﮭم ،فإا ظﮭراا اأ اداا ،اإال ضمنﮫ لﮭام،
اإا أبقاه فا تكه فﮭو اثم ،اعقيﮫ دكاتﮫ.
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 - 6زكـاة الفطـر
 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.
سو ُل هللا × دَ َكاة َ الس َ
طر ُ
ط َﮭ َرة
ض َر ُ
ع اب عباس رضا هللا عنﮭما ال :فَ َر َ
الرفَا َ ،ا ُ
اا
ساكي َ ،ما َ أَدَّاﮪَاا َبَا َل ال َّ
لق َّ
،ائم م َ القَّ َغاو َا َّ
ط َع َماة ل َقاـ َم َ
،اوة فَﮭ َ
،اكَ َات .أ ر اﮫ أباو
صكَ َة م َ ال َّ
دَ َكاة َم َقبُولَةَ ،ا َم َ أَدَّاﮪَا َبـ َعكَ ال َّ
ا َ
،وة فَﮭ َ
دااد ااب ما ﮫ(.)1

 حكم زكاة الفطر:
دكاة السطر اا بة عقى كل مسقم ذكرا كاا أا أنثاى ،حارا أا عباكا ،صاغيرا
أا كبيراَ ،مقَ َ صاعا م طعام ،فاضو ع وتﮫ ا وت َم َ تقزمﮫ نسقتﮫ ما
المسقمي  ،اتستح إ را ﮭا ع النني .

 وقت وجوب زكاة الفطر:
تن ا دكاااة السطاار بغااراب الشاام

م ا ا اار تااوم م ا رمضاااا عقااى كاال

شخص بنسسﮫ ،اإذا أ ر ﮭا ا،ب عا أسارتﮫ أا ايارﮪم بإذنﮭاـم ارضاﮪاـم
اد ،اﮪو مأ ور.

 وقت إخراج زكاة الفطر:
تبااكأ الو اات ما 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 .

( )1حسن /أ ر ﮫ أبو دااد بر م ( ،)1609اﮪذا لسظﮫ ،اأ ر ﮫ اب ما ﮫ بر م (.)1827
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ام ا أداﮪ اا بعااك صااوة العيااك فﮭااا صااك ة م ا ال،ااك ات اتااأثم إال إا كاااا
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،
االتمــر ،االزبيا  ،اا ،ـاـي ،اا،رد ،االاذرة اايرﮪاا ،اأفضاقﮭا ماا كاـاا
أنسع لقسقير.
امقكارﮪا ع كل شخص صاع تسااي بالودا ( )2.40كيقو راما ،تعطيﮫ
فقاارال البقااك الااذي ا باات عقيااﮫ فيااﮫ ،اال تنااود إ ااراج القيمااة بااكل الطعااام،
االسقرال االمساكي أ ص بﮭا م ايرﮪم.
سو ُل هللا × دَ َكاة َ الس َ
صااعا
ض َر ُ
ع اب عمر رضا هللا عنﮭما ال :فَ َر َ
طار َ
ع َقاااى ال َع َباااك َاال ُحااارَ ،االاااذَّ َكر َااَ ُ ،نثَاااى،
صااااعا مااا َ َ
مااا َ تَا َ
يرَ ،
شاااع ه
ااـم هر ،أ َ َا َ
َّى َ َب َل ُ ُراج النَّاس إلَى
َاال َّ
،غير َاال َبير م َ ال ُمسَقـمي َ َ ،اأ َ َم َ
ـر بـ َﮭا أ َ َا ت ُ َؤد َ
،وة .متسب عقيﮫ(.)1
ال َّ

( )1متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1503االقسظ لﮫ ،امسقم بر م (.)986( )984
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 - 7إخـراج الزكـاة
 آداب إخراج الزكاة:
إ را ﮭااا ا اات ا وبﮭااا ،اأا تخر ﮭااا طيبااة بﮭااا نسسااﮫ ،اأا تت،ااكق م ا
،اكق،
أطي مالﮫ اأ وده ،اأحبﮫ إليﮫ ،اأ ربﮫ م الحول ،اأا تُرضاا ال ُم َ
اأا تست،ااغر عطيتااﮫ؛ ليسااقم ما العُنا  ،اأا تُااـخسيﮭا؛ ليسااقم ما الرتااال،
اتظﮭرﮪاا أحياناا؛ إحيااال لﮭاذا الوا ا  ،اترايباا لإانيااال لو تاكال بااﮫ ،اأال
تبطقﮭا بالم اا،ذى.

 أفضل أهل الزكاة:
ا،فضاال أا تبتغااا المزكااا ل،ااك تﮫ ا،تقااى ،اا ،اارب ،اا،حااوج ،اتطقا
ل،ك تﮫ م تزكو بﮫ ال،ك ة م ا ،ارب ،اا،تقيال ،اطقبة العقم ،االسقارال
المتعسسي  ،اا،سر ال بيرة المحتا ة انحوﮪم ،اإ راج ما عنكه م دكااة أا
صك ة انحوﮪما بل ح،ول المواناع ،اكقماا كثارت صاسات االساتحقاق فاا
شخص كاا أحب بالزكاة ،كسقير رت  ،افقير طال عقم ...اﮪ ذا.
ال هللا تعالى ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)
[المنافقوا.]10/

 وقت إخراج الزكاة:
 -1تن إ راج الزكاة عقى السور إذا َح َّل ا ت ا وبﮭا إال لضرارة.
 -2تنود تعنيال الزكااة بال ا وبﮭاا بعاك ساب الو اوب ،فيناود تعنيال دكااة
الماشية االنقكت اعراض التنارة إذا مق الن،اب.
 -3تنود إ راج الزكاة بل سنة أا سنتي  ،اصرفﮭا لقسقرال عقاى شا ل رااتا
شﮭرتة إذا ا تضت الم،قحة ذل .
 -4م مقا أماواال متسااتاة فاا الازم كالرااتا  ،اأ اور العقاارات ،ااإلرث،
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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.

 حكم تفريق الزكاة:
تنود أا تُـعطى النماعة م الزكاة ما تقزم الواحك ،اع ساﮫ ،اا،فضال أا
تسرق الزكاة بنسسﮫ سرا اعونية حس الم،قحة ،ااإلسرار ﮪو ا،صال إال
لم،قحة.

 حكم دفع الزكاة للحاكم:
 -1تنود لقحاكم إذا كاا عادال أمينا عقى م،اال المساقمي أا تأ اذ الزكااة ما
ا،انيال ات،رفﮭا فا م،ارفﮭا الشرعية ،اتن عقيﮫ بعا الساعاة لقاب
دكاة ا،موال الظاﮪرة كسائمة بﮭيماة ا،نعاام ،االازراع ،االثماار انحوﮪاا؛
،ا م الناس م تنﮭل ا وب الزكاة ،امنﮭم م تت اسل ،أا تنسى.
 -2إذا طق الا ا،مر الزكاة م ا،انيال ا

دفعﮭا إليﮫ ،اتبارأ الذماة باذل ،

الﮭم أ رﮪا ،ااإلثم عقى َم َبكَّلﮭا.

 حكم ضمان الزكاة:
الزكاااة بعااك ا وبﮭااا أمانااة فااا تااك المزكااا ،فااإذا تقساات :فااإا تعااكى أا فاارط
ضم  ،اإا لم تتعك الم تسرط لم تضم .

 أين ت ُـخرج الزكاة؟:
ا،فضاال إ ااراج دكاااة كاال مااال فااا فقاارال بقااكه ،اتنااود نققﮭااا إلااى بقااك ا اار
لم،قحة ،أا رابة ،أا شكة حا ة ،اا،فضل أا تخر ﮭا بنسسﮫ ،اتناود أا
توكل م تخر ﮭا عنﮫ.

 صفة إخراج زكاة الدين:
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 -1م كاا لﮫ دت عقى مقال فيخارج دكاتاﮫ إذا بضاﮫ لماا مضاى ،اا،فضال
أا تزكيااﮫ باال بضااﮫ ،اإا كاااا الاك َّ َت عقااى معساار أا مماطاال فيزكيااﮫ إذا
بضﮫ لسنة ااحكة.
 -2ال تنود لم لﮫ مال عقى أحك ال تستطيع سكاده أا تسقطﮫ عنﮫ بنية الزكاة.

 حكم المال غير المقدور عليه:
المال اير المقكار عقيﮫ ال دكاة فيﮫ حتى تقبضﮫ ،فم لﮫ مال لم تاتم

ما

بضﮫ بسب اير عائ هك إليﮫ كن،ايبﮫ ما عقاار ،أا إرث فاو دكااة فياﮫ حتاى
تقبضااﮫ ،اتبتااك لااﮫ حااوال كتااكا تبااكأ الزكاااة من اﮫ؛ ،نااﮫ باال ذل ا ال تمق ا
الت،ر



فيﮫ.

دكاااة المااال تتعقااب بالمااال ،فيخر ﮭااا فااا بقااكه ،ادكاااة السطاار تتعقااب بالبااكا
فيخر ﮭا المسقم حيثما ا ك.

 عقوبة مانع الزكاة:
َ -1م منع الزكاة احكا لو وبﮭا اﮪو عار بالح م كسار ،اأ ُ اذت مناﮫ ،ا ُتال
عازر بأ اذ
إا لم تت ؛ ،نﮫ مرتك ،اإا منعﮭا بخو لم ت سار ،اأ ُ اذت مناﮫ ،ا ُ
شطر مالﮫ.
 -2تن عقى م مقا ن،اابا إ اراج دكاتاﮫ ،ا اك توعاك هللا عاز ا ال بالعاذاب
ا،ليم كل م منع إ را ﮭا.
 - 1ال هللا تعالى ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﯕ) [التوبة.]35 -34/
 -2اع أبا ﮪرترة رضاا هللا عناﮫ اال :اال رساول هللا ×َ « :ما َ اتَااهُ هللا َمااال
ع لَاـﮫُ دَ بيبَتَااا ،تُ َ
اوم القيَا َماة ُ
اوم
شا َناعا أ َ َ َار َ
طو ُاﮫُ تَ َ
فَقَـ َم ت َُؤد دَ َكات َـﮫُ ُمث َل لَاـﮫُ تَ َ
الق َيا َمة ،ث ُ َّم َتأ َ ُ ذُ بقـ َﮭز َمتَيَـﮫ َ -تـ َعنا بش َك َيَـﮫ ،-ث ُ َّم َتـقُولُ :أَنَا َمالُ َ  ،أَنَا َك َن ُزنَ »،
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ث ُ َّم ت َو (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ )...اآلتة .أ ر ﮫ البخاري(.)1
صاح َك َن هز
ع َ أبا ُﮪ َرت ََرة َ رضا هللا عنﮫ ال :ال َر ُ
 -3ا َ
سو ُل هللا ×َ « :ما م َ َ
ُ
صسَائ َ  ،فَيُ َ َاوى باـ َﮭا
ا َ
عقَيَـﮫ فا نَار َ َﮭنَّ َم ،فَيُـنَ عَ ُل َ
ال ت َُؤدي دَ َكات َـﮫُ إال أحَ ـم َ
ارهُ َ
َ َن َباهُ َا َ بينُـﮫَُ ،حتَّى َتـحَ ُ َم هللا َب َي َ ع َباده ،فا َت َو هم َكااَ م َقكَ ُ
َاـمسي َ َألا َ
سنَ هة» .أ ر ﮫ مسقم(.)2
َ
 -4اع ا أبااا ذر رضااا هللا عنااﮫ ااال :ااال النبااا ×َ « :االَّااذي نَ َسسااا بيَااكهَ ،أا:
اي َُرهُ َ -أا َك َما َحقَ َ َ -ماا ما َ َر ُ ا هل تَاـ ُ ُ
َاالَّذي َال إلَـﮫَ َ
وا لَاـﮫُ إبالَ ،أا بَقَارَ ،أا
ُ
وا َاأ َس َمنَـﮫُ ،ت َ َ
ا بـ َﮭا تَ َو َم القيَا َمة أ َع َ
ظ َم َما ت َـ ُ ُ
َ
طاؤُ هُ
انَم ،ال ت َُؤدي َحقَّ َﮭا ،إال أت َ
بأ َ سَاف َﮭاَ ،ات َ َن َ
ت أ ُ َ َراﮪَاا ُرد َ
ط ُحﮫُ بقُ ُرانـ َﮭاُ ،كقَّـ َما َ ادَ َ
عقَيَاـﮫ أُاالﮪَااَ ،حتَّاى
َّت َ
ضى بَ َي َ النَّاس» .متسب عقيﮫ(.)3
تُـ َق َ

( )1أخرجه البخاري بر م (.)1403
( )2أخرجه مسلم بر م (.)987
( )3متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1460االقسظ لﮫ ،امسقم بر م (.)990
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 - 8مصـارف الزكـاة
 أهل الزكاة:
أﮪل الزكاة الذت تنود صرفﮭا لﮭم ثمانية اﮪم المذكوراا فا ول هللا
سبحانﮫ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ)
[التوبة.]60/

 عدد أهل الزكاة:
هللا عااز ا اال بح متااﮫ ااك تُااـعي الم َستَااـحب ا ااكر مااا تَسَااتحقﮫ كااالسرائ
اأﮪقﮭااا ،ا ااك تُااـعي مااا تُسااتحب داا م ا تَسااتحقﮫ كال سااارات ،مثاال كسااارة
الظﮭار ،االيمي انحوﮪما ،ا ك تعي المست َـحب داا اكر ماا تَساتحقﮫ كأﮪال
الزكاة ،اﮪم ثمانية:
 -1الفقراء :اﮪم الذت ال تنكاا شيئا ،أا تنكاا بع

ال ساتة.

 -2المساكين :اﮪم الذت تنكاا أكثر ال ساتة ،أا ن،سﮭا.
 -3العاملون عليها :اﮪم باتﮭا ،ا ُحسَّاظﮭا ،االقاسموا لﮭا ،فإا كاا لﮭم مرتا
م اإلمام فو تعطوا م الزكاة.
 -4المللفة قلوبهم :مسقموا أا كسار ،اﮪم رؤسال ومﮭم ،مم تر ى إسومﮫ،
أا كا

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

تُـعطوا م الزكاة بقكر ما تتحقب بﮫ المق،ود.
 -5فااي الرقاااب :اﮪاام ا،ر ااال االم اااتبوا ،الااذت اشااتراا أنسسااﮭم ما أساايادﮪم،
فيعتقاااوا اتعاااانوا مااا الزكااااة ،اتاااك ل فااايﮭم فاااكال أسااارى الحاااراب مااا
المسقمي .
 -6الغارمون :الغارمَ :م َ عقيﮫ دت  ،اﮪم نوعاا:
 -1اارم إلصوح ذات البي  ،فيُـعطى بقكر ما ارم الو كاا انيا.
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 -2اارم لنسسﮫ ،بأا ت َـح َّمل دتونا ،الم ت

عنكه افال.

 - 7في سبيل هللا :اﮪم الغزاة المناﮪاكاا فاا سابيل هللا إلعاول كقماة هللا تعاالى
انحااوﮪم كالااكعاة إلااى هللا ،فﮭااؤالل ال تُعطااوا ماا الزكاااة إذا لاام ت ا لﮭاام
مرت  ،أا لﮭم مرت ال ت سيﮭم.
 - 8ابن السبيل :اﮪو المسافر المنقطع بﮫ سسره الي

معﮫ ما توصقﮫ إلاى بقاكه،

فيعطى ما تسك حا تﮫ فا سسره الو كاا انيا.



ال تنود صار

الزكااة لغيار ﮪاؤالل ا،صانا

الثمانياةَ ،اتَباكأ بما حا تاﮫ

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 .



م راتبﮫ الشﮭري ألسا ا ل نﮫ تحتاج إلى ثوثة اال

ا شاﮭرتا لتغطياة

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.

 حكم تنمية أموال الزكاة:
م الزكاة تُ،ر

ما ا

فورا ،ﮪل الزكااة ،اال تناود تاأ يره ما أ ال

تنميتﮫ ،االتنارة فيﮫ ل،ال فرد ،أا معياة انحوﮪماا ،اإا كااا الماال ما
اير الزكاة فو مانع م التنارة فيﮫ ،اصرفﮫ فا أبواب البر.

 الذين يجوز دفع الزكاة إليهم:
 -1تنود صر

الزكاة لم أراد أا تؤدي فرتضة الحد الاي

عناكه ماا ت سياﮫ،

اتنود صرفﮭا لس ا،سير المسقم ،اصرفﮭا لمساقم أراد الازااج اﮪاو فقيار
ترتك إعسا

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

 -3إذا تسر

اادر عقاى الت سا لطقا العقام فإناﮫ تعطاى ما الزكااة؛ ،ا طقا

العقم نوع م النﮭاد فا سبيل هللا ،انسعﮫ متعكه.
 -4تسااا دفاااع الزكااااة إلاااى السقااارال ا ،اااارب الاااذت ال تقزماااﮫ نسقاااتﮭم كااااإل وة
اا ،وات ،اا،عمام االعمات ،اا ،وال االخاالت انحوﮪم.

 حكم دفع الزكاة للوالد أو الولد أو الزوج:
 -1تنااود صاار

الزكاااة إلااى الوالااكت اإا عقااوا ،اإلااى ا،االد اإا سااسقوا إذا

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.
 -2تنود لقزاج دفع دكاتﮫ إلى دا تاﮫ إذا تح َّمقات دتناا ،أا كساارة ،أماا الزا اة
فينود أا تكفع دكاتﮭا لزا ﮭا إا كاا م أﮪل الزكاة.

 الذين ال يجوز صرف الزكاة لهم:
 -1ال تنود دفع الزكاة لبنا ﮪاشم امواليﮭم؛ إكراما لﮭم؛ ،نﮭا أاساخ الناس.
 -2ال تنااـود أا تااكفع الزكاااة ل ااافر إال إا كاااا مؤلَّسااا ،اال إلااى عبااك إال إا كاااا
م اتبا.
 -3ال تنااود أا تُااكفع الزكاااة إلااى انااا إال إذا كاااا م ا العااامقي عقيﮭااا ،أا م ا
المؤلسة قوبﮭم ،أا م المناﮪكت فا سبيل هللا ،أا اب سبيل منقطع.



الغني :م تنك كسا

عيشاﮫ ،اعاي

ما تعاولﮭم طاول العاام ،إماا ما ماال

مو ود ،أا تنارة ،أا صنعة انحو ذل .

 ما يقوله من أخذ الزكاة:
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عقَيَـﮭاـ َم».
صال َ
تس لم أُعطا الزكاة أا تكعو لم أعطااه اائو« :القَّـ ُﮭاـ َّم َ
متسب عقيﮫ(.)1
وا» .متسب عقيﮫ(.)2
صل َ
أا تقول« :القَّـ ُﮭـ َّم َ
عقَى ال فُ ه
أا تقول« :القَّـ ُﮭـ َّم بَار َن فيﮫ َافا إبقـﮫ» .أ ر ﮫ النسائا(.)3

 حكم اإلخبار بالزكاة:
َما َ تُاـخرج الزكااة إذا كااا تعقام أا فوناا ما أﮪال الزكااة اأناﮫ تقبال الزكاااة
فيعطيﮫ اال تخبره أنﮭا دكاة ،اإا كاا ال تَكري عنﮫ ،أا كاا ال تقبال الزكااة
فﮭنا تخبره أنﮭا دكاة.

( )1متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)4166امسقم بر م (.)1078
( )2متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1497امسقم بر م (.)1078
( )3صحيح/أ ر ﮫ النسائا بر م (.)2458
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 - 9صدقـة التطــوع
 حكمة مشروعية الصدقة:
دعا اإلسوم إلى البذل اح

عقيﮫ رحمة بالضعسال ،امواسااة لقسقارال ،إلاى

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.
اال،ك ة سنة كل ا ت ،اتتأكك فا دماا اأحوال:
 -1فالزماا :كرمضاا ،اعشر ذي الحنة.
 -2االحاالت :أا ات الحا ة أفضل :دائمة كس،ل الشتال ،أا طارئة كأا تحاكث
مناعااة ،أا ااكب انحااو ذل ا  ،اأفضاال ال،ااك ة عقااى ذي الاارحم ال اش ا ،
اال اش  :م تضمر العكااة.

 فضل الصدقة:
 -1ال هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البقرة.]274 /
،اكَّقَ ب َعاكَل
 -2اع أبا ﮪرترة رضا هللا عنﮫ ال :اال رساول هللا ×َ « :ما َ ت َ َ
طي هَ ،اال تَـ َقبَ ُل هللا إال َّ
ت ََـم َرةه م َ َك َس ه َ
الطي َ َ ،ا َّ
إا هللا تَتَقَبَّقُـ َﮭا بيَـميناـﮫ ،ثُا َّم
،احبااـﮫ َك َمااا ت َُربااا أ َ َح اكُ ُك َم فَقُا َّاوهَُ ،حتَّااى تَااـ ُواَ مثَا َل ال َن َباال» .متسااب
ت َُربي َﮭااا ل َ
عقيﮫ(.)1

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



ير ال،ك ة ما كاا ع ظﮭر انى ،ا ﮭك المقل أفضل صك ة ،اﮪو ما داد
ع كساتتﮫ اكساتة م تمونﮫ.

 حكم صدقة المرأة من بيت زوجها:



تنااود لقماارأة أا تت،ااكق م ا بياات دا ﮭااا إذا عقماات رضاااه ،الﮭااا ن ،ا
ا ،ر ،اتحرم إذا عقمت أنﮫ ال ترضى ،فإا أذا لﮭا فقﮭا مثل أ ره.

 أفضل أوقات الصدقة:
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.
ال هللا تعالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ) [اإلنساا-8/

.]9



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

 حكم الصدقة على الكفار:
تنود صك ة التطوع عقى ال افر اير المحارب تأليسا لققبﮫ ،اساكا لنوعتاﮫ،
اتثاب عقيﮭا المسقم ،افا كل كبك رطبة أ ر.

 حكم إعطاء السائل:
تس إعطال السائل اإا صغرت العطية ،لقول أم بنياك رضاا هللا عنﮭاا :تاا
رسول هللا ،صقى هللا عقي  ،إا المس ي ليقوم عقاى باابا ،فماا أ اك لاﮫ شايئا
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أعطيﮫ إتاه ،فقال لﮭا رسول هللا ×َ « :
إا لَـ َم ت َـنكي لَاـﮫُ شَايَئا ت ُ َعطينَاـﮫُ إتَّااهُ َّإال
ظ َقسا ُمـحَ َر ا ،فَا َدفَعيﮫ إلَيَـﮫ فا تَكه» .أ ر ﮫ أبو دااد االترمذي(.)1

 عقوبة السلال من غير حاجة:
الر ُ ا ُل
 -1عا ابا عماار رضااا هللا عنﮭمااا ااال :ااال َر ُ
سااو ُل هللا ×َ « :مااا تَاازَ ا ُل َّ
َ
اـم» .متساب
عاةُ َلـحَ ه
ا َت َاو َم الق َيا َماة َالَا َي َ فاا َا َ ﮭاﮫ ُم َز َ
َتسَأ ُل النَّ َ
ااس َحتَّاى َتاأت َ
عقيﮫ(.)2
ااس
ع َ أبا ُﮪ َرت ََارة َ رضاا هللا عناﮫ اال :اال َر ُ
 -2ا َ
ساو ُل هللا ×َ « :ما َ َ
ساأ َل النَّ َ
َأم َوالَـ ُﮭـ َم ت َـ َثُّرا ،فَإنَّ َما تَسَأ ُل َ َـمرا ،فَ َقيَ َست َق َّل َأا ليَ َست َـ َ ث َر» .أ ر ﮫ مسقم(.)3

 من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إال م ساقطاا ،أا فاا أمار ال باك مناﮫ كاأا تتحمال حمالاة ،أا
ت،يبﮫ ائحة ،أا أصاب تﮫ فا ة الاي

عناكه ماا ت ساا لاذل  ،اماا ساوى ذلا

فﮭو سحت.
سااائ ُل ُك اكُاح تَ َ ااك ُح بااـ َﮭا
عا ساامرة رضااا هللا عنااﮫ ع ا النبااا × ااال« :ال َم َ
شااا َل تَا َارنَ َّ ،إال أ َ َا تَ َسااأ َ َل
عقَااى َا َ ﮭااﮫَ ،ا َما َ َ
الر ُ ا ُل َا َ َﮭاﮫُ ،فَ َم ا َ َ
شااا َل أ َ َبقَااى َ
س َق َ
اا ،أ َ َا فا أ َ َم هر ال تَـنكُ م َنـﮫُ بُكا» .أ ر ﮫ أحمك اأبو دااد(.)4
الر ُ ُل ذَا ُ
َّ
ط ه



تس اإلكثار م اإلنساق فا ا وه البار ،اذلا ساب لحساظ مالاﮫ اكثرتاﮫ فاـ
،ب ُ العبَادُ فيﮫ إال َمقَ َاا تَ َنزالا فَيَـقُو ُل أ َ َحكُ ُﮪـ َما :القَّـ ُﮭاـ َّم أَعَاي
وم تُ َ
« َما م َ تَ ه
ُم َنسقا َ قَساَ ،ا َتـقُو ُل اآل َُر :القَّـ ُﮭـ َّم أَعَي ُم َـمس ا تَقَسا» .متسب عقيﮫ(.)5

( )1صحيح/أ ر ﮫ أبو دااد بر م ( ،)1667اﮪذا لسظﮫ ،اأ ر ﮫ الترمذي بر م (.)665
( )2متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1474امسقم بر م ( )1040االقسظ لﮫ.
( )3أخرجه مسلم بر م (.)1041
( )4صحيح/أ ر ﮫ أحمك بر م ( ،)20529اأ ر ﮫ أبو دااد بر م ( ،)1639اﮪذا لسظﮫ.
( )5متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1442امسقم بر م (.)1010
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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 أت َـ َحنَّ ُ بﮭا فا الناﮪقية م صك ة أا عتا ة ،أا صاقة رحام ،فﮭال فيﮭاا
سقَ َ م َ َ ي هَر» .متسب عقيﮫ(.)1
م أ ر؟ فقال النبا ×« :أ َ َسقَ َـمتَ َ
عقَى َما َ

 آداب الصدقة:
الصدقة عبادة من العبادات ،ولها آداب وشروط أهمها:
 -1أا ت وا ال،ك ة ال،ة لو ﮫ هللا عز ا ل ،ال تعترتﮭاا ،اال تشاوبﮭا رتاال،
اال سمعة.
ع عمر ب الخطاب رضا هللا عنﮫ ال :سمعت رسول هللا × تقول« :إنَّ َماا
اَ َ ،ع َما ُل بالنيَّاتَ ،اإنَّ َما ل ُل َامر ه َما ن ََوى» .متسب عقيﮫ(.)2
 -2أا ت وا ال،ك ة م ال س الحول الطي  ،فاهلل طي ال تقبل إال طيبا.
ال هللا تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) [البقرة.]267/
 -3أا ت وا ال،ك ة م

يك مالﮫ ،اأحبﮫ إليﮫ.

ال هللا تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [ال عمراا.]92/
 -4أال تست ثر ما ت،كق بﮫ ،اتتنن الزﮪو ااإلعناب.
ال هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [المكثر.]6/

 -5أا تحذر مما تبطل ال،ك ة كالم اا،ذى.
( )1متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1436االقسظ لﮫ ،امسقم بر م (.)123
( )2متفق عليه ،أ ر ﮫ البخاري بر م ( ،)1االقسظ لﮫ ،امسقم بر م (.)1907
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ال هللا تعالى( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ت ي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) [البقرة.]264/
 -6اإلسرار بال،ك ة ،اعكم النﮭر بﮭا إال لم،قحة.
ال هللا تعالى( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)
[البقرة.]271/
 -7أا تعطا ال،ك ة مبتسما بو ﮫ بشوش ،انس
الوا

طيباة ،اترضاا الساعاة بباذل

.

سااو ُل هللا ×« :إذَا أَتَااا ُك ُم
ع َن اﮫُ َااالََ :ااا َل َر ُ
ع َبااكهللا َرضااا هللاُ َ
ع ا َ َ رتاار َب ا َ
َ
اض» .أ ر ﮫ مسقم(.)1
،ك ُق فَ َقيَ َ
ع َن ُ َم َر ه
ع َن ُ َم َا ُﮪ َو َ
،ك َُر َ
َال ُم َ
 -8أا تسارع ب،ك تﮫ فا حاال حياتاﮫ ،اأا تاكفعﮭا لإحاوج ،االقرتا المحتااج
أالى م ايره ،اﮪا عقيﮫ صك ة اصقة.
 - 1ال هللا تعالى ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)

[

المنافقوا.]10/
 - 2ا ال هللا تعالى( :

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ت ي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ)

[ا،نسال.]75/

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