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 إخراج الزكاة -2

 :أنواع أموال الزكاة 

 األموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

 .، أو  غير نام كالمعادن: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثماراألول

 فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.

، : ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، واألوراق النقديةالثاني

 والمواشي، وعروض التجارة ونحوها. 

 فهذه ال زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

 :أقل نصاب األموال 

 ( جراماً من الذهب.85أقل نصاب الذهب: ) -1

 ( جراماً من الفضة.595أقل نصاب الفضة: ) -2

 أقل نصاب األوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة. -3

 ة: مثل نصاب الذهب والفضة.أقل نصاب عروض التجار -4

 أقل نصاب بهيمة األنعام: -5

 ( من الغنم.40( من البقر، )30( من اإلبل، )5)

 ( كيلوجرام.612( أوسق = )5أقل نصاب الحبوب والثمار: ) -6

 أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة. -7

 نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.  -8

 :وقت إخراج الزكاة 
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يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إال لمصلحة أو  -1

 ضرورة.

 يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا ملك النصاب. -2

يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين، وصرفها للفقراء على شكل  -3

 رواتب شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

وآجار العقارات، واإلرث  من ملك أمواالً متفاوتة في الزمن كالرواتب، -4

 ونحوها، أخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله.

ر جانب الفقراء وغيرهم، جعل إلخراج زكاته وإن طابت نفسه، وآث

شهراً واحداً من شهور السنة كرمضان، وهذا أسهل عليه، وأعظم 

 ألجره.

إذا اجتمع عند المسلم نقود تبلغ النصاب فيجب عليه إخراج زكاتها بعد  -5

ام الحول، سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء تم

 دين أو غير ذلك.

 :مكان إخراج الزكاة 

 األفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.

ويجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة؛ ألن 

 ء في البلد.األصل في الزكاة أنها تؤخذ من األغنياء، وترد إلى الفقرا

 :حكم إخراج الزكاة 

يجب على المسلم إخراج الزكاة فوراً عند وجوبها؛ ألنها عبادة تتعلق بها  -1

حقوق الخلق، فيحرم تأخيرها عن وقت الوجوب، فإن لم يتمكن من 
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إخراجها في وقتها ألمر يتعلق به، أو بالمال، أو بمن تصرف إليه، جاز 

 له التأخير حتى يتمكن من أدائها.

إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل  -2

 الوصية وقسمة التركة.

 حكم دفع الزكاة للحاكم:   

إذا طلب ولي األمر الزكاة من األغنياء وجب دفعها إليه، وتبرأ الذمة  -1

 بذلك، ولهم أجرها، واإلثم على من بدلها.

ً عل -2 ى مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة يجوز للحاكم إذا كان عادالً أمينا

 من األغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية.

يجب على اإلمام بعث السعاة لقبض زكاة األموال الظاهرة كالزروع  -3

والثمار، وسائمة بهيمة األنعام ونحوها؛ ألن من الناس من يجهل وجوب 

 الزكاة، ومنهم من يتكاسل، ومنهم من ينسى.

 .[103]التوبة:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه) :قال هللا تعالى -1

َرضَي هللاُ  اً بَعََث ُمعَاذملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ا: أنَّ النَّ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ  -2

 ن ِـيإِال هللاُ َوأ لَـهَ : َشَهادَةِ أْن ال إِ لَـىإِ  ُهـمْ اْدعُ »ِن، فَقال: اليَـمَ  لَـىإِ  ْنـهُ عَ 

 لَـْيـِهـمْ َض عَ تَـرَ أنَّ هللاَ قَِد افْ  ُهـمْ ِلـمْ أَطاُعوا ِلذَِلَك، فَأعْ  ُهـمْ ، فَإِْن ٬ُل اَرُسو

أنَّ  ُهـمْ ِلـمْ أَطاُعوا ِلذَِلَك، فَأعْ  ُهـمْ لٍَة، فَإِْن لَـيْ ُكل ِ يَْوٍم وَ  فِـيَس َصلََواٍت َخـمْ 

دُّ تُـرَ وَ  ِهـمْ ائِ نِـيَ ، تُْؤَخذُ ِمْن أغْ ِلـِهـمأْمَوا فِـيَصدَقَةً  لَـْيـِهـمْ َض عَ تَـرَ هللاَ افْ 

 .(1)متفق عليه «.ِهـمفُقََرائِ  لَـىعَ 

                                                 

 (.19ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1395أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :حكم ضمان الزكاة 

 الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي يجب عليه إخراجها، فإذا تلفت:  -1

 فإن تعدى، أو فرط ضمن، وإن لم يتعد، ولم يفرط لم يضمن.

حصاده، والثمرة إذا تلفت قبل الجذاذ، الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل  -2

 والمال إذا تلف قبل تمام الحول، فالزكاة تسقط فيما تلف.

إن تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بآفة سماوية كالنار أو الرياح  -3

 ونحوهما:

فإن كان تمكَّن من إخراجها ولم يخرجها فعليه إخراجها، وإن لم يتمكن 

 من إخراجها سقطت.

  الزكاة قبل وجوبها:حكم تعجيل 

يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول، وقبل عام أو عامين، خاصة 

في وقت حاجة الفقراء والمساكين، وأوقات الشدة والمجاعة، والكوارث 

ونحو ذلك مما تتحقق به مصالح المسلمين، وما يرفع الشدة والبأساء عن 

 الفقراء.

 :كيفية توزيع الزكاة 

عة من الزكاة ما يكفي الواحد وعكسه، ويجوز أن يجوز أن يعطى الجما

يعطي صنفاً دون صنف، وذلك يختلف باختالف األشخاص، واألحوال، 

 والحاجات.

واألفضل ما فيه مصلحة اإلسالم والمسلمين، وما يسد حاجة الفقراء 
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 والمساكين.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )قال هللا تعالى: 

 .[60لتوبة:]ا(   ۆ

 :حكم المال غير المقدور عليه 

 المال غير المقدور عليه ال زكاة فيه حتى يقبضه.

فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد إليه كنصيبه من عقار، 

أو إرث، فال زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عما مضى لسنة 

 واحدة.

 :صفة زكاة المال 

ً كالنقود هللا عز وجل يأمر بالعدل و اإلحسان، فإذا كان المال متساويا

ً كالحب، والثمر، وبهيمة  أخرج الواجب منه، وإن كان المال مختلفا

 األنعام أخرج الزكاة من أوسط المال، ال من أحسنه، وال من رديئه.

فال يخرج أحسن المال، وال أجود ثماره، إال إذا طابت نفسه بذلك، كما ال 

 يد، فإن هللا طيب ال يقبل إال طيباً.يجوز إخراج الرديء عن الج

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى: 

 .[267]البقرة: (  ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 :حكم إخراج الزكاة عن الغير 

السنة أن يخرج اإلنسان زكاة ماله بنفسه، فال يجوز ألحد أن يخرج زكاة 

الزكاة من العبادات الكبيرة، وكل عبادة ال غيره عنه إال بتوكيل منه؛ ألن 

يجوز فعلها إال بنية، وهي لم تحصل من صاحبها، فال يجزئ إخراجها 
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 عنه.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ قَ  َعنهُ  َي هللاُ َخطَّاِب َرِض الُعَمَر ْبَن َعْن 

 تُـهُ ا نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجرَ اِت، َوإنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ مَ ن ِـيَّ إنََّما األْعَماُل بِال»

  «.لَـْيـهِ َما َهاَجَر إ لَـىإ تُـهُ ْجرَ فَـهِ اْمَرأةٍ يَْنِكُحَها،  لَـىا أْو إبُـهَ ا يُِصيْنـيَ دُ  لَـىإ

 .(1)متفق عليه

 :حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر 

زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن  -1

 فيخرجها المسلم حيثما وجد.

األَْولى أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ ألنه محل أطماع  -2

الفقراء، وهو أيسر للدفع، وهم أقرب إليه من البعيد، واألقارب أولى من 

 األباعد.

زكاة إلى بلد آخر لمصلحة شرعية راجحة كأن يكون في البلد يجوز نقل ال -3

اآلخر أقارب فقراء لمن عليه الزكاة،  أو يكون أهل البلد اآلخر أشد 

حاجة، أو يكونوا أنفع للمسلمين، أو مجاهدون في سبيل هللا، أو حل ت بهم 

 نكبة، أو مجاعة، أو لم يكن في بلده فقراء ونحو ذلك.

ر النفوس من الشح والبخل، وسد حاجة الفقراء مقصود الزكاة تطهي -4

 والمساكين، وحفظ الدين وإشاعته في العالم كله.

  وهللا سبحانه حصر المستحقين دون أماكنهم فقال سبحانه:

 .[60]التوبة:   ( ۆہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )

                                                 

 .(1907ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :حكم تأخير الزكاة 

، وعبادة من العبادات العظام، وهي قرينة الزكاة ركن من أركان اإلسالم -1

الصالة في القرآن، فالصالة أداء حق الخالق، والزكاة أداء حق 

المخلوق، فمن أخرهما عند وجوبهما فقد ظلم نفسه، وعصى ربه، 

 وتعرض لسخطه.

الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى  -2

وجب على اإلنسان أن يخرجها وال يؤخرها؛  وجبت الزكاة، وتم الحول،

ألن األصل في الواجبات القيام بها فوراً، وإذا طرأت على المسلمين 

حاجة، أو فاقة، أو حلت بهم نكبة، فاألفضل تقديم زكاة ماله؛ لحسن 

 موقعها، وبالغ نفعها، وعظيم ثوابها.

 :حكم منع الزكاة 

بالحكم كفر، وأُخذت منه، من منع الزكاة جاحداً لوجوبها وهو عارف  -1

 وقُتل إن لم يتب؛ ألنه مرتد. 

ً عظيماً، فتؤخذ منه،  ً لم يكفر، لكنه ارتكب إثما وإن منعها بخالً وتهاونا

 وتصرف ألهلها.

الزكاة عبادة هلل عز وجل، وحق ألهل الزكاة، وإذا منع المسلم زكاته عن  -2

 غيره كان منتهكاً لحقين:

 زكاة. حق هللا تعالى، وحق أهل ال

فإذا تاب سقط حق هللا؛ ألن هللا تواب يحب توبة العبد، ويقبل توبته كما 

 قال سبحانه: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إخراج                                                                                               كتاب الزكاة 

 زكاة ال
70 

 .[25]الشورى:(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

أما حق أهل الزكاة فال بد أن يؤديه لهم؛ ألنه حقهم، وحبسه عنهم ظلم 

 لهم، والظلم من أعظم المحرمات.

ِ غَ الَمْطُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ اقَ  َعنهُ َي هللاُ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن   نِـي 

 .(1)متفق عليه «.ْلـم  ظُ 

 :عقوبة مانع الزكاة 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قال هللا تعالى:  -1

 .[35 -34]التوبة: (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

َمْن آتَاهُ هللاُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

ً ِقيَاَمِة ُشَجاعاليَْوَم  لُـهُ َما لَـهُ ، ُمث َِل تَـهُ يَُؤد ِ َزَكا لَـمْ فَ  َماالً   لَـهُ أْقَرَع،  ا

قُهُ يَْوَم بِـيزَ   ، ثُمَّ ْيـهِ بِِشْدقَ  نِـي، يَعْ تَـْيـهِ ِزمَ ِلـهْ ِقيَاَمِة، ثُمَّ يَأُخذُ بِ البَتَاِن، يَُطوَّ

 .(2)أخرجه البخاري اآليةَ. ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)ثُمَّ تاَل:  «يَقُوُل: أنَا َمالَُك، أنَا َكْنُزكَ 

َما ِمْن َصاِحِب ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3

ي َزَكا عَُل َصفَائَِح، فَـيُـجْ َم، نَاِر َجَهنَّ  فِـي لَـْيـهِ َي عَ ْحـمِ إِال أ تَـهُ َكْنٍز ال يَُؤد ِ

ى، حَ بِـينُـهُ ا َجْنبَاهُ َوجَ بِـهَ ْكَوى فَـيُ  يَْوٍم َكاَن  فِـيَن ِعبَاِدِه، بَـيْ ُكَم هللاُ يَـحْ  تَـّ

 .(3)سلممأخرجه  . «ِسيَن أْلَف َسنَةٍ َخـمْ ِمْقدَاُرهُ 

ِدِه، أْو: بِـيَ الَِّذي نَْفِسي وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » النَّبِـيُّ  الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ ذَر ٍ َرضَي هللاُ عَ  بِـيَعْن أ -4

، أْو  لَـهُ َما ِمْن َرُجٍل تَُكوُن  -أْو َكَما َحلَفَ -هُ ْيـرُ غَ  لَـهَ َوالَِّذي ال إِ  ، أْو بَقَر  إِبِل 

                                                 

 (.1564ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2400أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1403برقم )أخرجه البخاري  (2)

 (.987برقم ) مسلم أخرجه (3)
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ي َحقََّها، إِال أ ، نَـهُ ِقيَاَمِة، أْعَظَم َما تَُكوُن َوأْسمَ الا يَْوَم بِـهَ  تِـيَ َغنَم ، ال يَُؤد ِ

مَ ا، كُ نِـهَ ا، َوتَْنَطُحهُ بِقُُروفِـهَ اتََطُؤهُ بِأْخفَ   لَـْيـهِ ا َجاَزْت أْخَراَها ُردَّْت عَ لَـّ

ىأوالَها، حَ   .(1)متفق عليه «.َن النَّاِس بَـيْ يُْقَضى  تَـّ

 هذه عقوبة مانع الزكاة في اآلخرة.

 أما عقوبة مانع الزكاة في الدنيا فنوعان:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)عقوبة قدرية كما قال سبحانه:  -1

 .[96]األعراف:(   ٿ ٿ

 عقوبة شرعية، ولها حالتان: -2

إن كان مانع الزكاة في قبضة الحاكم أخذها منه قهراً، وسلمها ألهلها، 

 وإن كان مانع الزكاة خارجاً عن قبضة الحاكم فعلى الحاكم أن يقاتله.

ِلَف تُـخْ َواسْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ف ِـيَ ا تُوُ لَـمَّ  :الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

 بِـيَخطَّاِب ألَ القال ُعَمُر ْبُن  عََرِب.الأبُو بَْكٍر بَْعدَهُ، َوَكفََر َمْن َكفََر ِمَن 

أُِمْرُت أْن أقَاتَِل النَّاَس ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬بَْكٍر: َكْيَف تُقَاتُِل النَّاَس، َوقَْد قال َرُسوُل ا

ىحَ   لَـهُ إِال هللاُ فَقَْد َعَصَم ِمن ي َما لَـهَ إِال هللاُ، فََمْن قال: ال إِ  لَـهَ يَقُولُوا: ال إِ  تَـّ

َق  ٬فَقَاَل أبُو بَْكٍر: َوا«. ٬ا لَـىعَ  بُـهُ َونَْفَسهُ إِال بَِحق ِِه، َوِحَسا ألُقَاتِلَنَّ َمْن فَرَّ

َكاةَ َحقُّ بَـيْ  َكاةِ فَإِنَّ الزَّ َكانُوا  ِعقَاالً  نِـي! لَْو َمنَعُو٬َماِل، َواالَن الصَّالةِ َوالزَّ

الَخطَّاِب: َمْنِعِه، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن  لَـىعَ  تُـُهـمْ لَقَاتَلْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىإِ  نَـهُ يَُؤدُّو

بَْكٍر ِلْلِقتَاِل،  بِـيَما ُهَو إِال أْن َرأْيُت هللاَ َعزَّ َوَجلَّ قَْد َشَرَح َصْدَر أ ٬فََوا

هُ فَعََرْفُت أ .ال نَـّ  .(2)متفق عليه َحقُّ
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