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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ   كتابه:  حمكم  يف  القائل  هلل   احلمد 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٿ   ٿ﴾ ]املوؤمنون: 1-4[، والقائل: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
اهلل  و�صلى  ]التوبة:34[،  ڻ﴾  ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ  
و�صلَّم على �صيد املر�صلني وخامت النبيني، �صيدنا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل 
القائل: » من اآتاه اهلل مااًل فلم يوؤد زكاته ُمثِّل له يوم القيامة �صجاعًا اأقرع له 
قه يوم القيامة، ثم ياأخذ بلهزمتيه - يعني ب�صدقيه - ثم يقول اأنا  زبيبتان، ُيطوَّ
ماُلك اأنا كنُزك ثم تال: ﴿ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ االآية ]اآل عمران:180[ « 

) اأخرجه البخاري (.

ومكانتها  عظيٌم،  الدين  يف  �صاأنها  الزكاة  فاإّن  امل�صلم:  اأخي  بعُد،  اأما 
مظاهر  من  وَمظهٌر  للفقري،  الغني  مال  يف  اهلل  جعله  حقٌّ  كبريٌة،  االإ�صالم  يف 
فقرائه،  على  فُتدُّ  اأغنيائه  من  توؤَخذ  املجتمع،  طبقات  بني  والتاآزر  التالحم 

تزرع املحبة بني اأفراد االأمة، وتنفي العداوة واحل�صد.

بها  يتعلق  وما  الزكاة،  امل�صلم مقتطفاٍت خمت�صرًة من فقه   اأخي  فدونك 
ط وموَجز، ن�صاأل اهلل �صبحانه اأن يتقبله وينفع به اإنه  من م�صائل يف �صكل مب�صَّ

كرمي جميب.
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ما هي الزكاة؟

نٍة،  مبيَّ خا�صٍة  واأحكاٍم  دٍة،  حمدَّ مقادير  ذات  ماليٌة  فري�صٌة  الزكاة: 
، ب�صروٍط و�صوابَط خا�صٍة،  اأمواٍل  فر�صها اهلل على عباده فيما يَهُب لهم من 

بًة بها نفو�ُصهم. وكلَّف املوؤمنني اأن يوؤدوها على ما �صرع طيِّ

ما حكم الزكاة؟

الزكاة فر�ص عنٍي واجبٌة بن�ص الكتاب وال�صنة واالإجماع، وقد ُفر�صت 
يف ال�صنة الثانية من الهجرة:

ـ فِمن الكتاب: ُذكرت الزكاة يف القراآن يف نحو �صتني مو�صعًا، مقتنًة  اأ 
معر�ص  يف  وُذكرت  بها،  تنويهًا  مفردًة  اأو  تالزمهما،  على  للتنبيه  بال�صالة 
بها  البخل  من  والتنفري  موؤديها  على  والثناء  املدح  �صياق  ويف   ، تارًة  االإيجاب 

والتهديد ملانعها تارًة اأخرى.

وجاء االأمر بالزكاة يف موا�صع من كتاب اهلل، كقوله تعاىل: ﴿ ڱ  
ڱ  ڱ   ں  ﴾ ]البقرة:43[، وقوله: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ﴾ ]التوبة:103[.
ما  منها:  �صهريٌة،  كثريٌة  بالزكاة  االآمرة  فاالأحاديث  ال�صنة:  واأما  ـ   ب 
اأخرجه البخاري وم�صلم من حديث ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما، يف ق�صة بعث 
معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه اإىل اليمن، وفيه: » ... ادُعهم اإىل �صهادة اأال اإله 
اإال اهلل، واأين ر�صول اهلل، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعِلْمهم اأّن اهلل افت�ص عليهم 
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خم�ص �صلواٍت يف كل يوٍم وليلٍة، فاإن هم اأطاعوا بذلك فاأعِلْمهم اأّن اهلل افت�ص 
عليهم �صدقًة يف اأموالهم، توؤَخذ من اأغنيائهم وتردُّ على فقرائهم... «.

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  عنهما،  اهلل  ر�صي  عمر  ابن  عن  كذلك  ال�صيخان  رواه  وما 
» ُبني االإ�صالم على خم�ٍص: �صهادة اأال اإله اإال اهلل واأّن حممدًا ر�صول اهلل، واإقام 

ال�صالة، واإيتاء الزكاة، و�صوم رم�صان، وحج البيت ملن ا�صتطاع اإليه �صبيال «.

ج ـ واأجمع امل�صلمون على وجوب الزكاة، ومل يخالف يف ذلك اأحد.

منكٌر  وال�صنة،  للقراآن  ٌب  مكذِّ الأنه  - عوذًا باهلل-  كافٌر  وجاحد وجوبها 
اأو نحوه ممن  اإذا كان حديَث عهٍد باالإ�صالم،  اإال   ، ملعلوٍم من الدين بال�صرورة 

مل يبلغه الوجوب.

وتفريٌط  فكبريٌة  وجوبها  اعتقاد  مع  اإخراجها  يف  التهاون  اأو  منُعها  اأما 
عظيٌم يف الدين، ل�صاحبه - اإن مل يُتب وميتثل - عذاٌب عظيٌم.

على من جتب الزكاة؟

جتب الزكاة على كل م�صلٍم حرٍّ ولو �صبيًا مَلَك ن�صابًا ) َقْدرًا من املال ( 
َبِة الزكاة ُملكًا تاّمًا، حاَل عليه احلول، وكان املال ناميًا، �صاملًا من  من اأَن�صِ

موانع الزكاة.

لْلِقنيِة  ماٍل  وماِلِك  الن�صاب،  دوَن  وماِلِك  والعبد  الكافر  على  زكاة  فال 
ين ولي�ص  - اال�صتخدام ال�صخ�صي - ال للتجارة، وال زكاة يف مال ا�صتغرقه الدَّ

ين. للَمدين ما ي�صّد به ذلك الدَّ
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وجمهور العلماء يوجب الزكاة يف مال ال�صغري، الأنها من خطاب الو�صع، 

ومل يوجبها االإمام اأبو حنيفة ر�صي اهلل عنه.

امللك،  حَوالن احلول  الن�صاب، متام  و�صروطها: االإ�صالم، احلرية، بلوغ 

ْيِن ) يف النقدين فقط (. ) يف غري احلرث (، وعدم الدَّ

ما احلكمة من إجياب الزكاة؟

فيها  ملا  واجتماعيًا،  دينيًا  االإ�صالمية  املجتمعات  الإ�صالح  �صماٌن  الزكاة 

على  الغني  وعطف  املحتاج،  َخلَّة  و�صدِّ  البخل،  رذيلة  من  الغني  تطهري  من 

الفقري، بحيث يوِرث ذلك التئامًا بني اأفراد املجتمع بالود والرحمة والتاآلف 

والعي�ص الكرمي.

ماذا على ما نع الزكاة؟

مْنُع الزكاة ُجرٌم كبرٌي ي�صتحق �صاحبه عاجل العقوبة، ويكفي تخويفًا 

منه الوعيد ال�صديد الوارد يف قوله �صبحانه وتعاىل: ﴿ ڍ  ڍ  

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  
ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ﴾ ]التوبة:34[.



6

ملا  فيها،  الواجب  القدر  اإخراج  هنا:  املذكور  االأموال  اإنفاق  من  واملراد 

ر�صي اهلل عنهم، قال يف هذه  ابن عمر  والبخاري من حديث  مالك  اأخرجه  

االآية: » من كَنَزها فلم يوؤد زكاتها فويٌل له، اإمنا كان هذا قبل اأن تنزل الزكاة، 

فلما نزلت جعلها اهلل تعاىل ُطهرًا لالأموال «.

اإذا  اإال  حقها  منها  يوؤدي  ال  ف�صٍة  وال  ذهٍب  �صاحب  ِمن  » ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

حت له �صفائح من نار، فاأُحمي عليها يف نار جهنم، فُيكوى  فِّ كان يوم القيامة �صُ

خم�صني  مقداره  كان  يوم  يف  له،  اأعيدت  بردْت  كلما  وظهره،  وجبينه  جنبه 

األف �صنة، حتى ُيق�صى بني العباد، فريى �صبيله اإما اإىل اجلنة واإما اإىل النار. 

وِمن  يوؤدي منها حقها-  اإبل ال  قيل يا ر�صول اهلل: فاالإبل؟ قال: وال �صاحب 

حقها حلُبها يوم ِوردها - اإال اإذا كان يوم القيامة ُبِطح لها بقاٍع َقرَقٍر ) مكاٍن 

ه  وتع�صُّ باأخفافها،  تطوؤه  واحدًا،  ف�صياًل  منها  يفقد  ال  كانت  ما  اأوفَر  اأمل�َص ( 

اأُخراها، يف يوم كان مقداره خم�صني  ُرّد عليه  اأُوالها  باأفواهها، كلما مرَّ عليه 

اإىل  واإما  اجلنة  اإىل  اإما  �صبيله  فريى  العباد،  بني  ُيق�صى  حتى  �صنة  األف 

النار... «، ثم ذكر البقر والغنم واخليل على نحو ذلك.

ومن �ُصنن اهلل يف الكون اأّن اجلزاء من جن�ص العمل، فمْنع الزكاة عقوبته 

ر ر�صول اهلل �صلوات اهلل و�صالمه عليه من ذلك، حني  حْب�ُص املطر؛ فلقد حذَّ

ف من اأمور �صتقع، وذكر منها: » ... ومل مينعوا الزكاة اإال ُمنعوا القْطر من  خوَّ

ال�صماء « )�صححه احلاكم يف امل�صتدرك، ووافقه الذهبي(.
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والزكاة نوعان: زكاة اأموال، وزكاة اأبدان:

أواًل: زكاة األموال

ما هي األموال اليت جتب زكاتها، وما هو قْدُر زكاتها؟

1 ـ الذهب والفضة:

بل  والف�صة،  الذهب  زكاة  وجوب  يف  خالف  ال  زكاتهما:  وجوب  دليل 

�صبحانه:  كقوله  فيهما،  الواردة  للن�صو�ص  وذلك  عليه،  منعقٌد  االإجماع 

﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ االآية ]التوبة:34[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
» لي�ص فيما دون خم�ص اأواق �صدقة « ) متفق عليه (، ويف حديث علي ر�صي اهلل 
عنه اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ... ولي�ص عليك �صيء ـ يعني يف الذهب ـ حتى يكون لك 

ع�صرون دينارًا، فاإذا كان لك ع�صرون دينارًا وحاَل عليها احلول ففيها ن�صف 

ديناٍر، فما زاد فبح�صابه «  اأخرجه اأبو داود و�صححه النووي.

اأ ـ كيف ُيزكى الذهب؟

القدر الذي جتب فيه الزكاة

20 مثقاالً، 85 غراما

القدر املخَرج

2.5% ) أو ما يساوهيا من العمالت 
السائدة بأعىل سعر يف السوق (
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ب ـ كيف ُتزكى الف�صة؟

ال زكاة عند اجلمهور يف حلي الن�صاء املتََّخذ للزينة العادية، واأوجبها فيه 

االإمام اأبو حنيفة ر�صي اهلل عنه.

تقوم االأوراق النقدية املتداولة اليوم مقام النقدين يف االأحكام، فيزكي 

من مَلك ما ي�صاوي 85 غراما من الذهب ب�صعر ال�صوق، ُيخرج منه 2.5%، بعد 

توفر ال�صروط ال�صابقة. 

زكاة عروض التجارة

للربح،  به  يتاَجر  كان  ما  وكل  والب�صائع  ال�صلع  هي:  التجارة  عرو�ص 

فتجب زكاتها ب�صروط:

1- اأن ال تكون مما جتب الزكاة يف عينه، كن�صاب النقد واحلبوب والثمار 

وبهيمة االأنعام.

2- اأن تق�صد بها التجارة عند ا�صتائها.

3- اأن مُتلك مبعاو�صٍة ، ولو �صداقًا اأو هبَة ثواٍب عند ال�صافعية.

الن�صاب الذي جتب فيه الزكاة

200 درهم، 595 غرامًا

القدر املخَرج

2.5% ) أو ما يساوهيا من العمالت 
السائدة بأعىل سعر يف السوق (
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4- اأن تبلغ ما يقابل 85 غرامًا من الذهب ب�صعر يومه.

5- اأن يُحول عليها احلول.

دليل وجوبها:

اأجمعت االأمة على وجوب زكاة عرو�ص التجارة لالأدلة الناطقة بذلك:

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    تعاىل:﴿گ   قوله  الكتاب  فمن 

من  وا  زكُّ ثناوؤه:  جل  يعني  التف�صري،  اأهل  قال  ]البقرة:267[،  ڱ﴾ 

طيبات ما ك�صبتم بت�صرفكم بتجارة اأو غريها.

كان   « قال:  عنه،  اهلل  ر�صي  جندب  بن  �صمرة  حديث  ال�صنة  ومن 

داود  اأبو  اأخرجه   ( للبيع«  ُنعّد  الذي  من  ال�صدقة  ُنخرج  اأن  ياأمرنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

والدارقطني والبيهقي (.

احلا�صر،  بال�صعر  ) يبيع  لتجارته  مديرًا  كان  �صواء   - التاجر  فيح�صب 

ارتفاع  ب�صلعته  ينتظر   ( حمتِكرًا  كان  اأو   ،) ونحوهم  الدكاكني  كاأ�صحاب 

يوم  ب�صعرها  بها،  يتاِجر  التي  بالعملة  املوجودة  عرو�صه  قيمة   - االأ�صعار ( 

املرجوة  والديون  لديه  املتوفر  النقد  اإليها  وي�صيف  احلول،  عليها  حال  اأن 

االأداء، ويخ�صم ما عليه من دين ال يجد له وفاء من غري جتارته، ثم ُيخرج 

على  الزكاة  عملية  الإجراء  اخلربة  باأهل  ولي�صتعن  املجموع،  ذلك  ع�صر  ربع 

الوجه ال�صحيح.
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ى األسهم؟ كيف ُتزكَّ

االأ�صهم ق�صمان:

اجلمعيات  اأ�صهم  مثل  جتاريًة،  عرو�صًا  متثل  كانت  فاإن  جتارية:   -1
ر القيمة ال�صوقية لل�صهم، م�صافًا اإليها الربح اإن اأمكن  التعاونية ونحوها، فتقدَّ

قب�صه، وُتزكى القيمة مع الربح باإخراج ربع الع�صر.

فيبيع عند  االأ�صواق  به  التجاري عر�ص جتارٍة يتب�ص  ال�صهم  كان  واإن 

زكاة  تزكى  فهذه  البور�صات،  يف  يجري  كما  الرخ�ص،  عند  ومي�صك  الغالء، 

م وُيخرج منها ربع الع�صر. التجارة، فتقوَّ

2- ا�صتثمارية: وهي املقتناة بق�صد اال�صتثمار الطويل االأجل لال�صتفادة 
من الريع والدخل، فيخرج 2.5% من ريعها بعد حوالن احلول من يوم قب�ص 

الريع.

كيف تزكى األموال املودعة لدى البنوك؟

اإذا كانت هذه البنوك اإ�صالمية: فاإن اأخرج البنك الزكاة نيابًة عن   -1

واإال قام  – فذلك جُمٍز،  املا�صية  – بناًء على جواز اخللطة يف غري  ال�صركاء 

اإن ُوجد،  ين  الدَّ باإخراج زكاة وديعته ) 2.5% ( مع ربحها، بعد خ�صم  املوِدع 

ومل يكن له ما ي�صدده به.

وديعته،  ي�صحب  اأن  فعليه  بالربا،  تتعامل  التي  من  البنوك  كانت  اإن   -2
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واأن  ال�صابقتني،  بال�صروط والطريقة  بالربا، ويزكي وديعته  ويوقف تعامله 

ي�صحب الفائدة وي�صرفها يف م�صالح امل�صلمني، وال يتكها للبنك.

2- زكاة األنعام

وهي:  االأنعام  بهيمة  زكاة  وجوب  على  العلم  اأهل  اأجمع  وجوبها:  دليل 

من  والتهيب  وجوبها  يف  الواردة  الكثرية  للن�صو�ص  والغنم،  والبقر  االإبل 

مْنعها؛ كحديث اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه املتفق عليه: »لي�ص فيما دون 

خم�ص ذوٍد من االإبل �صدقة«، وحديث اأن�ص ر�صي اهلل عنه الذي يف البخاري، 

يف كتاب اأبي بكر ر�صي اهلل عنه يف فرائ�ص ال�صدقة، وفيه: »... هذه فري�صة 

ال�صدقة التي فر�ص ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على امل�صلمني... « اإىل اأن قال: » يف اأربع 

وع�صرين من االإبل فما دونها من الغنم يف كل خم�ٍص �صاٌة «.

تنبيه: ما بني الفري�صتني يف زكاة االأنعام وق�ٌص، وهو عفٌو ال زكاة فيه.

اأ ـ كيف ُتزكى االإبل؟

القدر الذي جتب 

فيه الزكاِة

املالحظةالواجب

ال زكاة فيهمن 1 إىل 4

شاةمن 5 إىل 9
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شاتانمن 10 إىل 14

ثالث شياهمن 15 إىل 19

أربع شياهمن 20 إىل 24

وهي التي أمتت سنة ودخلت بنت خماضمن 25 إىل 35
يف الثانية

وهي التي أمتت سنتني بنت لبونمن 36 إىل 45
ودخلت يف الثالثة

وهي التي أمتت ثالث سنني حقةمن 46 إىل 60
ودخلت يف الرابعة

وهي التي أمتت أربع سنوات جذعةمن 61 إىل 75
ودخلت يف اخلامسة

بنتا لبونمن 76 إىل 90

حقتانمن 91 إىل 120

ثالث بنات من 121 إىل 129
لبون أو 
حقتان

خيري الساعي إن ُوجد الصنفان
ويتعني املوجود

ثم بعد ذلك يف كل اأربعني بنت لبون، ويف كل خم�صني حقة.
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ب ـ كيف ُتزكى البقر؟

الواجب يف البقر تبيٌع يف كل ثالثني بقرة، وم�صنٌة يف كل اأربعني، وهذا 

جدول يقدم اأمثلة لذلك:

الواجبالقدر الذي جتب فيه الزكاِة

ال زكاة فيهامن 1 إىل 29

تبيع واألنثى أفضل )ذو سنتني من البقر(من 30 إىل 39

مسنة )ذات ثالث سنوات من البقر(من 40 إىل 59

تبيعانمن 60 إىل 69

مسنة وتبيعمن 70 إىل 79

مسنتانمن 80 إىل 89

ثالثة أتبعةمن 90 إىل 99

مسنة وتبيعانمن 100 إىل 109

مسنتان وتبيعمن 110 إىل 119

ثالث مسنات أو أربعة أتبعةيف 120
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ج ـ كيف ُتزكى الغنم ) ال�صاأن واملعز (؟

الواجبالقدر الذي جتب فيه الزكاِة

ال زكاة فيهامن 1 إىل 39

شاةمن 40 إىل 120

شاتانمن 121 إىل 200

ثالث شياهمن 201 إىل 399

أربع شياهمن 400 إىل 499

مخس شياهمن 500 إىل 599

ثم هكذا العمل يف كل مائة �صاٌة.

3- زكاة احلرث

ڭ   ﴿ ڭ   تعاىل:  قال  بالكتاب  واجبٌة  والثمار  احلبوب  زكاة 
اأو�ُصٍق  » لي�ص فيما دون خم�صة  ملسو هيلع هللا ىلص:  ]االأنعام:141[، ولقوله  ۇ     ۇ﴾ 

�صدقة « ) متفق عليه (، واأجمع العلماء على وجوبها.

واختلف  وال�صعري،  واحلنطة  والزبيب  التمر  يف:  وجوبها  على  واتفقوا 
اأ�صحاب املذاهب االأربعة فيما �صوى ذلك:

-  فاأوجب االأحناف الزكاة يف كل ما اأنبتت االأر�ص.
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-  واأوجبها املالكية يف ع�صرين �صنفًا، من احلب: القمح وال�صعري وال�صلت 
والذرة والدخن واالأرز والعل�ص والفول واحلم�ص واللوبيا والعد�ص واجللبان 
التمر  ويف  الفجل،  وحب  والقرطم  والزيتون  وال�صم�صم  والتم�ص  والب�صيلة 

والزبيب.

-  ومل يوجبها ال�صافعية اإال يف القوت، من الثمار: الرطب والعنب، ومن 
احلب: احلنطة وال�صعري واالأرز والعد�ص، و�صائر املقتات اختيارًا.

ُتكال  ما دامت  كلها، ولو مل تكن قوتًا،  واأوجبها احلنابلة يف احلبوب    -
ى لُيب�صها. وُتبقَّ

ما هو نصاب الزكاة يف الزرع والثمار؟

اإذا بلغ  الزرع والثمار خم�صة اأو�ُصٍق، والَو�ْصق �صتون �صاعًا ) وال�صاع اأربعة 
اليوم  بوزن  وتقدر  الزكاة،  فيها  وجبت  متو�صطتني(  يدين  ملء  واملُد  اأمداد، 

653 كيلوغراما على راأي اجلمهور.

كم القدر الواجب إخراجه من ذلك النصاب؟

اتفق العلماء على اأّن الواجب اإخراجه من احلبوب والثمار هو الُع�صر: 
اإن �صقيت مباء ال�صماء، اأو بعروقها لقربها من املاء، واإن �ُصقيت باآلة ونحوها؛ 
وجب فيها ن�صف الع�صر، حلديث جابر ر�صي اهلل عنه، اأنه �صمع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: » فيما �صقت االأنهار والغيم الُع�صر، وفيما �ُصقي بال�صانية ن�صف الع�صر « 

) متفق عليه (. 
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متى جيب إخراج الزكاة؟

الزرع، وال يجوز  اأو يح�صد  املال،  الزكاة حني يحول حول  اإخراج  يجب 
�صامنًا،  كان  ُعذر  بغري  تلفت  فاإن  ذلك،  ونحو  املال  كغياب  لعذر  اإال  تاأخريها 

حلق الفقراء.

واأما تقدمي الزكاة قبل احلول فجائز عند ال�صادة احلنفية وال�صافعية 
عنٍي  يف  ال�صهـر  على  زاد  فيما  يجـيزوه  فلم  املـالكية  وخـالـف  واحلنابلة، 

وما�صية فقط.

ملن تعطى الزكاة؟

قوله  يف  املبينة  الثمـانية  االأ�صنـاف  من  كـان  من  كـل  الـزكــاة  ي�صتحـق 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ﴿ ڻ   جل وعز: 
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   

ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ...﴾ ]التوبة:60[  فهم:

-  الفقري: من ال مال له وال ك�صب .

اأ�صد  امل�صكني  يكفيان حاجته، وقيل  وك�صب، ال  مال  له  من  امل�صكني:     -
حاجة من الفقري، وقيل هما متادفان.

-  العاملون عليها: فكل من عمل يف جمع الزكاة، اأو ق�صِمها، اأو ح�صابها، 
ي�صتحق ن�صيبًا فيها، ولو كان غنيًا، الأنه ياأخذ بو�صف العمل، ال الفقر.

يف  �صعيفني  زالوا  ما  الذين  اجلدد،  امل�صلمون  وهم  قلوبهم:  املوؤلَّفة    -
اإ�صالمهم، يعَطون اإعانًة لهم وتثبيتًا.
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وهم  للم�صلمني،  ووالوؤهم  اهلل،  �صبيل  يف  وُيعتقون  ُي�صتون  االأرّقاء:    -

املعنيون بقوله تعاىل:﴿ ہ  ھ ﴾.

-  الغارمون: وهم املدينون يف غري مع�صية، يعينهم على ق�صاء ديونهم.

-  يف �صبيل اهلل: هم املجـاهدون الإعـالء كـلـمـة اهلل، ال راتب لهم من 

بيت املال.

-  ابن ال�صبيل: هو الغريب املنقطع ال يجد ما ُيرجعه اإىل بلده.

دة الأخذ الزكاة، ويجوز عند اجلمهور  هذه االأ�صناف الثمانية هي املحدَّ

اإيثار �صديد احلاجة دون عموم االأ�صناف. 

وي�صتط فيمن ُيعطى الزكاة اأن يكون: م�صلمًا، واأن ال جتب نفقته على 

اأو  اأو غارمًا،  اأو فرعًا له، اإال اأن يكون عاماًل،  اأ�صاًل  ي، واأن ال يكون  املزكِّ

غازيا يف �صبيل اهلل، فياأخذ بذلك الو�صف رغم القرابة.

هل جيوز نْقل الزكاة من مكان الوجوب؟

م الزكاة حيث وجبت، فاأهل ذلك املكان اأوىل بها، اإال اإذا مل  االأ�صل اأن تق�صَّ

يجد م�صتحقني يف بلد الوجوب، فتنقل اإىل حمتاج �صواهم.    

واأجاز بع�ص اأهل العلم نْقلها، اإن كان املنقول اإليه اأحوَج. 
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ثانيًا: زكاة األبدان

وهي زكاة الفطر من رم�صان، واجبٌة على كل م�صلم، عن نف�صه ومن ُينِفق 

عليه حلديث ابن عمر ر�صي اهلل عنهما املتفق عليه: » فَر�ص ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

زكاة الفطر �صاعًا من متٍر، و�صاعًا من �صعري على احلر والعبد، والذكر واالأنثى، 

وال�صغري والكبري من امل�صلمني «.

واأجمع العلماء على وجوبها.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صـول  » فـر�ص  الـحـديث:   اإليها  اأ�صـار  م�صـروعيتها  وحكمـة 
زكاة الفطر ُطهرًة لل�صائم من اللغو والرَفث، وُطعمًة للم�صكني « ) رواه اأبو داود 

وابن ماجه (.

خ معاين  ر ما وقع من ال�صائم اأثناء �صومه من لغٍو اأو رَفٍث، وتر�صِّ فهي تكفِّ

املودة والتاحم بني امل�صلمني، وتغني الفقري عن ال�صوؤال يوم العيد.

وهي واجبٌة على كل م�صلم حرٍّ مَلك زائدًا عن حاجته وحاجة َمن تلزمه 

نفقته يف يوم العيد وليلته.

وجتب بغروب �صم�ص اآخر يوم من رم�صان، اأو بفجر يوم العيد.

وُتخرج قبل �صالة العيد، وال يوؤخرها عن اليوم االأول، وتثبت يف ذمته 

اأهل  بع�ص  واأجاز  يومني،  اأو  بيوم  العيد  قبل  تقدميها  ويجوز  يق�صيها،  حتى 

العلم تقدميها من اأول رم�صان.
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كم قدر زكاة الفطر؟

زكاة الفطر ُتخَرج من غالب قوت اأهل البلد، يخرج �صاعًا ) 2400غ ( من 
متر، اأو �صعري، اأو زبيب، اأو اأرز، اأو قمح.

ولي�ص  ال�صاع حجم  الأن  املوزون؛  نوع  ح�صب  ال�صاع  وزن  ويختلف تقدير 
وزنًا، وقد اأعدت اإدارة االإفتاء اجلدول التايل الذي يو�صح ذلك.
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اأكرث  الفقري  يكون  عندما  خا�صة  النقدية،  القيمة  يدفع  اأن  وُيجزئ 

حاجة اإىل النقد.

ملن ُتعطى زكاة الفطر؟

تعطى زكاة الفطر للم�صلم احلر الفقري.
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اأخي امل�صلم بادر باإخراج زكاة مالك- اإن وجبت عليك – واأنت طائٌع بها، 

ل قوله �صبحانه وتعاىل: ﴿ۅ   را�صيٌة نف�صك، واإياك واملنَّ مبا ُتنفق، وتاأمَّ

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
یی  ی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   
ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ           

ڄ   ڄ     ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈژ  ژ          ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک ﴾ ]البقرة:264 - 266[.

فيه  ما  ويجنبنا  مر�صاته،  فيه  ملا  واإياك  يوفقني  اأن  وجل  عز  اهلل  ا�صاأل 

الذي بنعمته  اإنه قريب جميب، واحلمد هلل  لنا،  �صخطه، ويتقبل منا ويغفر 

امل�صتعان، وال حول  الوكيل، وهو  ونعم  ال�صاحلات، وح�صبنا اهلل  تتم  وجالله 

وال قوة اإال باهلل العزيز احلكيم.

          


