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كتاب الزكاة
المفروضة

الزكاة

 -1الزكاة المفروضة
 حكمة مشروعىة العبادات:
شرع هللا سبحانه لعباده عبادات متنوعة في أوقات مختلفة.
منها ما يتعلق بالبدن كالصالة ،ومنها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى النفس
كالزكاة والصدقة ،ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد،
ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها كالصيام.
ونوع هللا العبادات ليختبر العباد ،وليعلم من يقدِّم طاعة ربه على هوى
َّ
نفسه ،ولئال تمل النفوس ،وتكل األبدان ،وليقوم كل واحد بما يسهل
عليه ،وتنشط له نفسه من واجب أو مسنون.
وجعل سبحانه هذه العبادات أسبابا ً ينال بها العباد مرضاة ربهم،
ويكسبون بها عظيم األجر والثواب ،وتطمئن بها قلوبهم ،وتزكوا
نفوسهم ،وتنشرح صدورهم ،وتطيب حياتهم ،وتصلح أحوالهم.



الزكاة :هي التعبد هلل تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً ،في مال معين،
لطائفة أو جهة مخصوصة.
والزكاة نماء وزيادة وبركة ،سميت بذلك؛ ألنها تزيد إيمان من أخرجها،
وتنميه ،وتطهر النفوس واألموال مما يضرها،
وتزيد المال المخرج منه ِّ
وتطهر قلب من أخذها من الحقد والحسد.
وصدْقه؛ ألن
وسميت الزكاة صدقة؛ ألنها دليل على صحة إيمان مؤديها ِّ
المال محبوب إلى النفس ،وال يخرجه إال صادق اإليمان.
قال هللا تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه)
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الزكاة

 حكمة مشروعية الزكاة:
شرع هللا عز وجل الزكاة عبودية للرب ،وطهرة للنفس ،وطهرة للمال،
وإحسانا ً إلى الخلق ،وزيادة في األجر ،وشكرا ً للرب.
 -1فالزكاة بذل محبوب النفس -وهو المال -من أجل محبوب الرب -وهو
طاعته وعبادته -التي يحصل بها رضاه.
 -2في الزكاة تطهير للنفس من رذيلة الشح والبخل؛ ليعلو اإلنسان على
المال ،ويكون سيدا ً له ال عبدا ً له ،ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي
واآلخذ وتطهرهما معاً.
 -3الزكاة تطهر المال من األوساخ ،وتقيه من اآلفات ،وتثمره وتنميه وتزيده
زيادة حسية ومعنوية.
 -4الزكاة تسد حاجة الفقراء والمساكين ،وترفع آفة الذل والفقر ،وتقطع دابر
الجرائم الخلقية والمالية كالسرقات ،والنهب ،والسطو.
 -5الزكاة جسر قوي يربط بين األغنياء والفقراء ،فتصفو النفوس ،وتزول
األحقاد والبغضاء ،ويرتفع الذل والفقر ،وينعم الجميع باألمن والمحبة
والرحمة.
 -6الزكاة تزيد في حسنات مؤديها ،وتكفر خطاياه ،فهي تزيد المال كمية
وبركة ،وتزيد إيمان من أخرجها ،وتزيد أعماله وحسناته ،وتزيد أخالقه
حسنا ً وكماالً وجماالً ،فيتعود السماحة ،ويرتاض ألداء األمانات،
وإيصال الحقوق.
فهي بذل وعطاء ،وكرم وسخاء ،وذلك محبوب للرب ،وللنفس ،وللخلق.
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المفروضة

الزكاة

 -7الزكاة سبب لدخول الجنة ،والنجاة من النار ،واألمن في الدنيا ويوم
القيامة.
 -1قال هللا تعالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

[البقرة.]261:

 -2وقال هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

[البقرة.]274:

 حكم الزكاة:
الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وهي أهم أركان اإلسالم بعد
الشهادتين والصالة.
والزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها.
وال تصح الزكاة من كافر وال تقبل؛ ألنها عبادة ،فال تقبل إال من مسلم.
وال تجب على مملوك؛ ألنه وماله ملك لسيده.
وال تجب في األموال العامة كاألوقاف ،وما ليس له مالك معين.
 -1قال هللا تعالى ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)
[البقرة.]110:

 -2وقال هللا تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه)
[التوبة.]103:

سو ُل ا ٬ﷺ« :بُ ِّنـي اإلسْال ُم
 -3وع ِّن اب ِّْن ُ
ضي هللاُ ع ْنـ ُهـما قال :قال ر ُ
عمر ر ِّ
علـى خ ْم ٍس :شهادةِّ ْ
أن ال إلـه إال هللاُ و َّ
سو ُل ا ،٬وإق ِّام
أن ُمـحـ َّمدا ً ر ُ
اء َّ
ج ،وص ْو ِّم رمضان» .متفق عليه(.)1
صالةِّ ،وإيت ِّ
ال َّ
الزكاةِّ ،والح ِّ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)16
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ضي هللاُ ع ْنـ ُهـما َّ
ي ﷺ بعث ُمعاذا ً رضي هللاُ
 -4وع ِّن اب ِّْن عب ٍ
َّاس ر ِّ
أن النَّبِّـ َّ
ع ُهـ ْم ِّإلـى :شهادةِّ ْ
أن ال ِّإلـه ِّإال هللاُ وأنِّـي
ع ْنـهُ ِّإلـى اليـم ِّن ،فقال« :ا ْد ُ
عوا ِّلذ ِّلك ،فأ ْع ِّلـ ْم ُهـ ْم َّ
أن هللا ق ِّد ا ْفتـرض علـيْـ ِّهـ ْم
سو ُل ا ،٬فإِّ ْن هُـ ْم أطا ُ
ر ُ
عوا ِّلذ ِّلك ،فأ ْع ِّلـ ْم ُهـ ْم َّ
خـ ْمس صلوا ٍ
أن
ت ِّفـي ُك ِّل ي ْو ٍم ولـ ْيلةٍ ،فإِّ ْن هُـ ْم أطا ُ
هللا ا ْفتـرض علـيْـ ِّهـ ْم صدقةً فِّـي أ ْموا ِّلـ ِّهـم ،تُؤْ خذُ ِّم ْن أ ْغنِّـيائِّ ِّهـ ْم وتُـردُّ
علـى فُقرائِّ ِّهـم» .متفق عليه(.)1
ضي هللاُ ع ْنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :لـ ْيس علـى
أن ر ُ
 -5وع ْن أبِّـي هُريْـرة ر ِّ
ال ُم ْس ِّل ِّـم فِّـي ع ْب ِّد ِّه وال فر ِّس ِّه صدقة» .متفق عليه(.)2

 قوة الزكاة:
كل شيء له قوة ،وقوة الزكاة الزيادة والنماء والبركة.
فكل شيء زاد عدداً ،أو نما حجماً ،أو تبارك سعة فقد زكا.
والزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص كمية المال ،لكن آثارها المحسوسة
زيادة المال بركة وكثرة وكمية.
فقد يفتح هللا للعبد من أبواب الرزق ما ال يخطر بباله إذا قام بما أوجب
هللا من إخراج الزكاة والصدقات.
وفي الزكاة زيادة أخرى ،وهي زيادة اإليمان في قلب صاحبها.
وهي كذلك تزيد في خلق اإلنسان ،فالزكاة بذل وعطاء ،والبذل والعطاء
والكرم من األخالق التي تزيد قيمة المؤمن عند هللا وعند الناس.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1395واللفظ له ،ومسلم برقم (.)19
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1463ومسلم برقم ( ,)982واللفظ له.
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الزكاة

واإلنفاق سواء كان واجبا ً أو تطوعا ً يزيد في انشراح الصدر ،وطمأنينة
القلب.
والزكاة سبب لرفعة الدرجات ،ومضاعفة الحسنات ،وتكفير السيئات،
ودخول الجنات.
 -1قال هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

[البقرة.]274:

 -2وقال هللا تعالى ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

[البقرة.]261:

ضي هللاُ ع ْنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :ال يتصد َُّق أحد
أن ر ُ
 -3وع ْن أ ِّبـي هُريْـرة ر ِّ
ب ،إِّال أخذها هللاُ بِّـي ِّـمينِّـ ِّه ،فـيُـربِّـيها كما يُـربِّـي
ب طيِّ ٍ
بِّتـ ْمرةٍ ِّم ْن ك ْس ٍ
أحدُ ُك ْم فلُ َّوهُ ْأو قلُوصهُ ،حتَّـى ت ُكون ِّمثْل الجب ِّلْ ،أو أعْظم» .متفق عليه(.)1

 صفة المال الذي ينفع صاحبه:
المال ال ينفع صاحبه لال لاا ووررت ريه لثالة ررو::
 -1أن يكون حالالً طيبا ً في نفسه وكسبه.
 -2أن ال يشغل صاحبه عن طاعة هللا ورسوله.
 -3أن يؤدي حق هللا فيه من زكاة وصدقات.
اس!
ضي هللاُ ع ْنـهُ قال :قال ر ُ
سو ُل ا ٬ﷺ« :أيُّـها النَّ ُ
ع ْن أ ِّبـي هُريْـرة ر ِّ
إِّ َّن هللا ط ِّيب ال ي ْقب ُل إِّال طيِّبا ً ،وإِّ َّن هللا أمر ال ُمؤْ ِّمنِّـين بِّما أمر بِّـ ِّه
ال ُم ْرس ِّلـين ،فقال( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه) .وقال( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ).
ب!
الر ُجل ي ُِّطي ُل السَّفر ،أ ْشعث أ ْغبر ،يـ ُمدُّ يديْـ ِّه ِّإلـى السَّم ِّ
ث ُ َّم ذكر َّ
اء ،يا ر ِّ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1410ومسلم برقم ( ,)1014واللفظ له.
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الزكاة

ب! وم ْ
سهُ حرام ،و ُ
غذِّي بِّالحر ِّام،
طع ُمهُ حرام ،وم ْشربُـهُ حرام ،وم ْلب ُ
يا ر ِّ
اب ِّلذ ِّلك؟» .متفق عليه(.)1
فأنَّـى يُ ْستـج ُ

 المالك الحقيقي للمال:
هللا جل جالله خالق هذا الكون ومالكه ،ويتصرف في ملكه كما يشاء ،ال
راد لقضائه ،وال معقب لحكمه.
ونظام المال في اإلسالم يقوم على أساس االعتراف بأن هللا وحده هو
المالك األصيل للمال ،وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية تملك
األموال ،وإيجاب الحقوق في المال ،وتحديدها وتقديرها ،وبيان
مصارفها ،وطرق اكتسابها ،وطرق إنفاقها.
 -1قال هللا تعالى( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)

[آل عمران.]26:

 -2وقال هللا تعالى( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)
[الحديد.]7:

 الحقوق المتعلقة بالمال:
الحقوق المتعلقة بالمال لثالة:
األول :حق هللا تعالى ،ويقتضي هذا الحق التعبد هلل باكتساب المال الحالل من
طرق حالل ،واستعماله في وجه حالل ،وبذله في مرضاة هللا عز وجل.
الثاني :حق الفرد ،وذلك باالنتفاع بهذا المال فيما هو مباح شرعاً ،واالستعانة
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)91ومسلم برقم ( ,)1015واللفظ له.
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به على طاعة هللا وعبادته.
الثالث :حق األمة ،وذلك بأداء الزكاة الواجبة فيه ،واإلحسان إلى الفقراء
والمساكين منه ،وتأليف قلوب الشاردين عن اإلسالم به.

 وقت ررض الزكاة:
فرض هللا سبحانه الزكاة في أول اإلسالم بمكة قبل الهجرة ،وكان
فرضها مطلقاً ،ولم يحدد فيه المال الذي تجب فيه ،وال قدر ما ينفق فيه،
وال وقته ،وإنما ترك هللا ذلك لشعور المسلمين وسجيتهم في الكرم
واإلعطاء واإلحسان كما قال سبحانه:
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)

[المعارج.]25 -24:

وفي السنة الثانية من الهجرة لما امتألت القلوب باإليمان ،وجاء التنافس
في األعمال الصالحة فرض هللا عز وجل مقادير الزكاة ،وبين األموال
التي تجب فيها ،وأوقات إخراجها ،وأحكامها التفصيلية النهائية.
وفي السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي ﷺ السعاة والجباة لجبايتها
وتوزيعها.
قال هللا تعالى ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ)

[التوبة.]60:

 رضائل الزكاة:
 -1قال هللا تعالى( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)
[البقرة.]277:

 -2وقال هللا تعالى( :ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
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[الروم.]39:

 -3وقال هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

[البقرة.]274:

سو ُل ا ٬ﷺ« :ما تصدَّق أحد
ضي هللاُ ع ْنـهُ قال :قال ر ُ
 -4وع ْن أبي هُريْـرة ر ِّ
ب ،وال ي ْقب ُل هللاُ ِّإال َّ
الرحْ ـم ُن بِّـي ِّـمينِّـ ِّه،
الطيِّبِّ ،إال أخذها َّ
بِّصدق ٍة ِّم ْن طيِّ ٍ
و ِّإ ْن كان ْ
الرحْ ـم ِّن حتَّـى ت ُكون أعْظم ِّمن الجب ِّل،
ـربُو فِّـي ك ِّ
ت تـ ْمرةً ،فت ْ
ف َّ
صيلـهُ» .متفق عليه(.)1
كما يُـر ِّبـي أحدُ ُك ْم فلُ َّوهُ ْأو ف ِّ
 -5وع ْن أ ِّبـي هُريْـرة رضي هللاُ ع ْنـهُ ع ِّن النَّ ِّبـي ِّ ﷺ قال« :سبْعة ي ُِّظلُّـ ُهـ ُم هللاُ
تعالـى فِّـي ِّظ ِّلـ ِّه ي ْوم ال ِّظ َّل إِّال ِّظلُّـهُ :إِّمام عدْل ،وشابٌّ نشأ فِّـي ِّعبادةِّ
الن تـحابَّا فِّـي ا ،٬اجْ تـمعا
ا ،٬ور ُجل ق ْلبُـهُ ُمعلَّق فِّـي المس ِّ
اجدِّ ،ور ُج ِّ
ب وجـما ٍل ،فقال:
ص ٍ
علـيْـ ِّه وتف َّرقا علـيْـ ِّه ،ور ُجل دعتْـهُ ا ْمرأة ذاتُ م ْن ِّ
اف هللا ،ور ُجل تصدَّق ِّبصدقةٍ ،ف ْ
أخفاها حتَّـى ال ت ْعلـم ِّشمالُـهُ ما
ِّإ ِّنـي أخ ُ
ت ُ ْن ِّف ُق ي ِّـمينُـهُ ،ور ُجل ذكر هللا خا ِّلـيا ً ففاض ْ
ت عيْناهُ» .متفق عليه(.)2
 -6وع ْن أبِّـي هُريْـرة رضي هللاُ ع ْنـهُ َّ
يﷺ فقال :دُلَّ ِّنـي
أن أعْرابيا أتـى النَّبِّـ َّ
علـى عم ٍلِّ ،إذا ع ِّم ْلتُـهُ دخ ْلتُ الجنَّة .قال« :ت ْعبُدُ هللا ال ت ُ ْش ِّركُ بِّـ ِّه شيْئا ً،
صالة ،الم ْكتُوبة ،وتُؤدِّي َّ
صو ُم رمضان».
وت ُ ِّقي ُم ال َّ
الزكاة الم ْف ُروضة ،وت ُ
ي ﷺ:
قال :والَّذِّي ن ْفسِّي ِّبـي ِّدهِّ ،ال ِّأزيدُ علـى هذا .فلـ َّما ولَّـى ،قال النَّ ِّبـ ُّ
ظر إِّلـى ر ُج ٍل ِّم ْن أ ْه ِّل الجنَّ ِّة ،ف ْلـي ْن ُ
أن ي ْن ُ
«م ْن س َّرهُ ْ
ظ ْر إِّلـى هذا» .متفق
عليه(.)3

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1410ومسلم برقم ( ,)1014واللفظ له.
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1423واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1031
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1397واللفظ له ،ومسلم برقم (.)14
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 مقادير الزكاة:
جعل هللا عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُـخرج
منه:
 -1الركاز :وهو ما وجده اإلنسان مدفونا ً بال تعب ،ويجب فيه الخمس =
.%20
 -2ما فيه التعب من طرف واحد ،وهو ما سقي بال مؤنة ،ويجب فيه نصف
الخمس ،أي العشر = .%10
 -3ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة ،ويجب فيه
ربع الخمس ،أي نصف العشر = .%5
 -4ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود ،وعروض التجارة ،يجب
فيه ثمن الخمس ،أي ربع العشر = .%2.5

 ررو :وجوب الزكاة:
وجب الزكاة ري األموال بأمرين:
وجود الشروط ،وانتفاء الموانع.
والشرو :قسمان:
شروط فيمن تجب في ماله الزكاة ،وشروط في المال نفسه.
 -1الشرو :الواجبة ري صاحب المال:
يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:
األول :اإلسالم ،فال زكاة على الكافر حتى يسلم؛ ألن الزكاة عبادة مطهرة،
والكافر ال طهرة له ما دام على كفره ،فال تقبل منه ،ولكنه سيحاسب
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عليها يوم القيامة ،وعلى تركه اإلسالم وشرائعه.
قال هللا تعالى( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ)
[التوبة.]54:

الثاني :الحرية ،فال تجب الزكاة على العبد؛ ألنه وما عنده مال مملوك لسيده.
 -2الشرو :الواجبة ري المال الذي وجب ريه الزكاة:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:
 -1أن يكون المال من األصناف التي تجب فيها الزكاة.
 -2أن يبلغ النصاب المقدر شرعاً.
 -3أن يحول الحول على المال إال المعشرات.
 -4أن يكون المال مملوكا ً لصاحبه ملكا ً تاما ً مستقراً ،فال زكاة في مال ال
مالك له .فإذا نقص من هذه الشروط شرط لم تجب الزكاة.

 الذين وجب عليهم الزكاة:
تجب الزكاة في مال الكبير والصغير ،والذكر واألنثى ،والعاقل
والمجنون ،إذا كان المال مستقراً ،وبلغ نصاباً ،وحال عليه الحول ،وكان
المالك مسلما ً حراً.
قال هللا تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[التوبة.]103:

 الذين ال وصح منهم الزكاة:
 -1الكافر ال تصح منه الزكاة ،وال تقبل منه؛ ألنها عبادة ،لكنه سيحاسب على
تركه اإلسالم وشرائعه.
 -2العبد ال تجب عليه الزكاة وال تصح؛ ألنه وما في يده ملك لسيده.
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 ما ال يشتر :له الحول من األموال:
 -1الركاز ،تجب الزكاة في قليله وكثيره ،وال يشترط له نصاب وال حول.
 -2الخارج من األرض كالحبوب والثمار ،يزكى عند وجوده ،كما قال
سبحانه( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

[األنعام.]141:

 -3ربح التجارة ،حوله تابع لحول أصله.
 -4نتاج السائمة من بهيمة األنعام ،حوله تابع لحول أصله.

 حكم المال المستفاد ألناء الحول:
المال المستفاد ري ألناء الحول لثالة أنواع:
 -1المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة ،ونتاج السائمة،
فهذا يضم إلى أصله ،ويعتبر حوله حول أصله.
 -2المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده ،فمن ماله إبالً ،واستفاد
ذهبا ً أو عقارا ً بإرث أو بيع ونحو ذلك ،فهذا المال المستفاد يعتبر له حول
من يوم استفادته إن كان نصاباً.
 -3المال المستفاد من جنس المال الذي عنده ،لكن ليس من نماء المال األول،
كأن يكون عنده خمسون من اإلبل ،ومضى عليها بعض الحول ،ثم
يشتري خمسين أخرى ،فهذا يضم المال المستفاد إلى النصاب ،ولكن
يجعل له حوالً يبدأ من تملكه له.

 حكم زكاة الوقف:
الوقف هو ما يوقفه اإلنسان على غيره من مال ابتغاء وجه هللا.
واألوقاف قسمان:
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 -1األوقاف العامة :وهي كل ما وقف على جهات خيرية عامة كالمساجد،
والمدارس ،والرباط ،والمزارع ونحوها ،فهذه ليس فيها زكاة.
وكل ما أعد لإلنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف ال زكاة فيه.
 -2األوقاف الخاصة :وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينين
كالوقف على أوالده وأقاربه ،فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
وحال عليها الحول.

 حكم زكاة الدين:
الديون نوعان:
 -1دين يرجى أداؤه ،بأن يكون لإلنسان دين على موسر مقر بالدين ،فهذا
الدين يخرج صاحبه زكاته في كل حول إذا بلغ نصاباً ،وهذا هو األفضل
واألسلم ،و إن شاء أخر زكاته حتى يقضيه ،ثم يزكيه لما مضى من
السنين.
 -2دين ال يرجى أداؤه ،بأن يكون على معسر ،أو على جاحد ،وال بينة ،فهذا
إذا قبضه زكاه مرة واحدة لسنة واحدة عن كل ما مضى من السنين؛ ألن
قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من األرض ،يزكى عند الحصول
عليه.

 حكم زكاة األمانة:
من له أمانة عند غيره فيجب عليه إخراج الزكاة عنها؛ ألنها في حكم
المال الموجود ،وال يحل لمن عنده أمانة أن يتصرف فيها إال بإذن
صاحبها.
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فإن أنفقها الذي هي عنده ،وكان فقيراً ،فال يجب على اإلنسان أن يخرج
زكاتها ،لكن إذا قبضها صاحبها أخرج زكاتها لسنة واحدة عن كل ما
مضى؛ ألنه أنظر المعسر ،واإلنظار كالصدقة( :ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)

[البقرة.]280:

 حكم زكاة المال المغصوب:
المال المغصوب ،والمسروق ،والضائع ونحو ذلك كل ذلك يزكيه
صاحبه إذا رجع إليه وقبضه ،ويبتدئ له حوالً جديدا ً تبدأ الزكاة منه؛
ألنه قبل ذلك ال يملك التصرف فيه.

 حكم زكاة المال المرهون:
إذا كان المال المرهون من األموال الزكوية كالحلي وعروض التجارة
ففيه الزكاة على صاحبه ربع العشر.

 حكم زكاة من عليه دين:
 -1الزكاة واجبة على كل من عنده مال زكوي ،سواء كان عليه دين أم ليس
عليه دين ،والدَّين ال يمنع إخراج الزكاة نهائياً؛ ألن الدَّين واجب في
الذمة ،والزكاة واجبة في المال ،وال عالقة للدين بالمال الذي وجبت
زكاته ،فعليه أن يخرج الزكاة ،وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه
يعطى من الزكاة.
 -2الزكاة واجبة مطلقاً ،ولو كان المزكي عليه دين يُن ِّقص النصاب ،إال دينا ً
وجب قبل حلول الزكاة ،فيجب أداؤه ،ثم يزكي ما بقي بعده من المال.

 األموال التي ال وجب ريها الزكاة:
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أموال الدولة العامة ،واألوقاف العامة ،وما أعد لإلنفاق في وجوه البر،
وما ليس له مالك معين ،وكل ما أعد للقنية واالستعمال كاألثاث،
والثياب ،والدار ،والدابة ،والسيارة ونحو ذلك.

 األموال التي وجب ريها الزكاة:
 -1األثمان ،وهما الذهب والفضة.
 -2األوراق المالية.
 -3عروض التجارة.
 -4بهيمة األنعام (اإلبل والبقر والغنم).
 -5الخارج من األرض من الزروع والثمار.
 -6الركاز.
 -7المعادن.

 حد الغنى:
سر ري كل باب بما يناسبه:
الغنى درجات وأنواع ،يف َّ
 -1الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.
 -2الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.
 -3الغني في باب النفقات من عنده ما ينفقه على من تجب عليه مؤنته.
 -4الغني في باب زكاة الفطر من عنده ما يزيد على قوت يومه.

 رضل الزكاة:
الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع؛ ألن أداء الفرائض أحب
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إلى هللا من النوافل ،وألن الزكاة مزكية للنفوس ،ومطهرة من الذنوب.
 -1قال هللا تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه)

[التوبة.]103:

سو ُل ا ٬ﷺِّ « :إ َّن هللا قال:
ضي هللاُ ع ْنـهُ قال :قال ر ُ
 -2وع ْن أبِّـي هُريْـرة ر ِّ
ي ع ْبدِّي بِّش ْيءٍ
م ْن عادى ِّلـي و ِّلـيا ً فق ْد آذ ْنتُـهُ بِّالح ْر ِّ
ب ،وما تق َّرب ِّإلـ َّ
ي ِّبالنَّوافِّ ِّل
ي ِّمـ َّما ا ْفتـر ْ
ضتُ علـيْـ ِّه ،وما يزا ُل ع ْبدِّي يتق َّر ُ
ب ِّإلـ َّ
أحبَّ ِّإلـ َّ
حتَّـى أ ُ ِّحبَّـهُ ،فإِّذا أ ْحب ْبتُـهُُ :ك ْنتُ س ْمعهُ الَّذِّي يسْم ُع ِّبـ ِّه ،وبصرهُ الَّذِّي
ش بِّـها ،و ِّرجْ لـهُ الَّتِّـي يـ ْمشِّي بِّـها ،وإِّ ْن سألنِّـي
ْص ُر بِّـ ِّه ،ويدهُ الَّتِّـي يب ِّْط ُ
يُب ِّ
ْطينَّـهُ ،ولئِّ ِّن اسْتعاذنِّـي أل ُ ِّعيذنَّـهُ ،وما تـردَّدْتُ ع ْن ش ْيءٍ أنا فا ِّعلُـهُ
ألُع ِّ
تـردُّدِّي ع ْن ن ْف ِّس ال ُمؤْ ِّم ِّن ،ي ْكرهُ الم ْوت وأنا أ ْكرهُ مساءتـهُ».

أخرجه

البخاري(.)1

 قيمة المال:
 -1المال قوام حياة األفراد والجماعات ،فيجب أن يوزع توزيعا ً عادالً يكفل
لكل فرد كفايته ،حتى ال يبقى فرد مضيَّع ال قوام له ،ولهذا أمرنا هللا
بحفظه ،وصرفه في مكانه الالئق به كما قال سبحانه( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)

[النساء.]5:

 -2حث اإلسالم على أفضل وسيلة لجمع المال وهي الكسب ،وعلى أفضل
وسيلة لتوزيعه بالعدل بإخراج الزكاة والصدقات التي ترفع مستوى
الفقير إلى حد الكفاية ،وتجلب المودة والمحبة.
 -3الزكاة حق من حقوق الفقراء في أموال األغنياء ،فليست منَّة يهبها الغني
للفقير ،وإنما هي حق استودعه هللا الغني ليؤديه إلى أهله ،وينال بذلك
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502
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