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 مقدمة الطبعة اإللكرتونية األويل
 

 1428يف شعبان ورمضان أصل هذا الكتيب هو حبث كنت أعددته 
ئذ على مدونيت الشخصية ونشرته منذ )2007عام (سبتمرب وأكتوبر 

تبسيط أحكام الزكاة لغري املتخصصني يف علم الفقه كي  منهوهدفت 
يدركوا كل التفاصيل اليت هتمهم يف ابب الزكاة بسهولة ودون تشتت 
بني األراء املتنوعة اليت حتيط ببعض مسائل الزكاة، ووقت كتابته مل يكن 
خيطر ببايل أنه سيلقى قبوال وانتشارا واسعا، فقد نشره جبانب موقعي 

من املواقع اإلسالمية على االنرتنت كما حظى إبقبال  عديدالشخصي ال
اطلع عليه يف ال احلصر واسع من القراء لدرجة أنه على سبيل املثال 

الف قارئ على موقع طريق  700أقل من مخس سنوات أكثر من 
، ومن هنا شعرت أنه قد يكون من املفيد أن أحول هذا وحده االسالم

كي يسهل على القارئ أن   PDFالبحث إىل كتيب الكرتوين بصيغة 
 الفائدة.حيتفظ بنسخة منه معه يراجعها مىت شاء كي تزداد 



3 | P a g e  
 

هذا البحث على رأي فقهي واحد يف  القراء أن اقتصار بعضوقد ظن 
الرأي غري صائب  كل مسألة هو عنصر ضعف يف البحث ولكن هذا

ألن البحث مكتوب لعامة املسلمني غري املتخصصني يف علم الفقه 
ضيق فضال عن وهذه الفئة من القراء امنا يناسبها هذا كي ال تتشتت 

وقتها املخصص للقراءة والتعلم وهذا هو أسلوب علم الفقه من أ�م 
لي علماء السلف فنجد كتاب "العمدة" وهو للمبتدئني يف الفقه احلنب

كثري من املسائل بيتضمن رأي واحد للمذهب رغم أن املذهب فيه 
يف روا�ت عن اإلمام تتضمن كل منها رأ� خمتلفا، ونفس الشيء جنده 

كتب املبتدئني من دارسي الفقه ىف كافة املذاهب ككفايه األخيار أو 
منت أبو شجاع يف املذهب الشافعي أو ما يناظره ىف املذهب املالكي 

 مسلك طبيعيي، فاقتصار هذا البحث على الرأي الراجح هو أو احلنف
 وليس عنصر ضعف.  

تقريرا عن زكاة الفطر بصيغة مبسطة يف صورة سؤال  وقد كنت كتبت
وجواب ليسهل استيعابه ونشرته أيضا على مدونيت الشخصية عام 

أيضا وحاز قبوال وإقباال أيضا من القراء يقارب قبوهلم لبحث  1428
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فلذلك قررت أن أحلقه هنا بنهاية هذا الكتيب اإللكرتوين  زكاة املال
 لتزداد الفائدة إن شاء هللا.

 

وأن جيعل هللا هذا  هبذا الكتيب، خريا أرجو أن ينفع هللا القارئأو  
 .سبحانه العمل خالصا لوجهه الكرمي مبحض منته وفضله

 وآخر دعوا� أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 عبد املنعم منيب
 ھـ1441رمضان  5القاھرة    

 م2020أبریل  28            
http://moneep.alummah.today/ 

moneep@gmail.com 
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 مقدمة البحث

 
ام لعامة هذا مقال حول أحكام الزكاة يهدف إىل تبسيط هذه األحك

املسلمني من غري املتخصصني حبيث يسهل عليهم اإلملام هبا بسهولة 
ويسر وىف وقت وجيز، ومل نذكر خالفات الفقهاء وإمنا ذكر� رأ� واحدا 
فقط وهو الذى يرجحه الدليل وأكثرية الفقهاء، ويف نفس الوقت مل 

إمنا  نتوسع ىف ذكر األدلة جتنبا لإلطالة، كما مل نذكر تفصيالت كثرية
إقتصر� على التفصيالت الىت يكثر اإلحتياج إليها يف هذا الزمان، وىف 
الواقع فإن القارئ الكرمي سيجد أن هذا املقال قصري أو خمتصر إال إنه 
سيجده جامعا ألغلب األحكام الىت سيحتاجها يشأن الزكاة إن شاء 
هللا ألن املقال خمتصر إختصارا غري خمل، واهلدف من سوق هذه 

حكام إبختصار أن يسهل تناوهلا واإلستفادة منها على اجلميع إن األ
 شاء هللا.

 

 عبد املنعم منيب
 ھـ1428رمضان  25القاھرة    

 م2007أكتوبر  7            
http://moneep.alummah.today/ 

moneep@gmail.com 

http://moneep.alummah.today/
mailto:moneep@gmail.com
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 معىن الزكاة
 

الزكاة يف اللغة تعىن الربكة والنماء والطهارة واملدح والصالح و رجح 
البعض أن أصل معناها يرجع إىل الز�دة والنماء.أما الزكاة يف الشرع 
فتطلق على القدر من املال الذي فرض هللا أن خيرج للمستحقني الذين 

على عملية إخراج الزكاة  حددهم ىف القرآن الكرمي، كما تطلق
نفسها.و�تى التناسب واإلرتباط بني الزكاة مبفهومها الشرعى وأصل 
معناها اللغوى من أن الزكاة تزيد وتنمى مال املتصدق كما يف احلديث 
" اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا" كما أن إخراج الزكاة يطهر 

م صدقة تطهرهم املتصدق من الذنوب قال تعاىل "خذ من أمواهل
وتزكيهم هبا"هذا من �حية املتصدق، أما من �حية الذين يتلقون 
الصدقات فإن الصدقة تنمى أمواهلم فمن هنا أتتى عالقتها مبفهوم 

وهذا كله من حكمة الزكاة.أما الصدقة فقد وردت يف  ،النماء أيضا
ىن الكتاب والسنة بنفس املعىن الشرعى للزكاة فال فرق بينهما ىف املع

لذلك قال املاوردى ىف كتابه "األحكام السلطانية": "الصدقة زكاة 
 والزكاة صدقة يفرتق اإلسم ويتفق املسمى".
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 أنواع الزكاة
 

 تنقسم الزكاة من حيث الوجوب إىل:
 

 وهى نوعان:  زكاة واجبة وهى الفريضة-1
 

مرتبط ابألبدان وهو صدقة الفطر أل�ا ال تتعلق مبال خمصوص  -األول
 تتعلق ابلشخص املسلم القادر على أدائها.بل 

 
زكاة األموال وهى تتعلق ابألموال أبنواعها بشروط ومقادير  -الثاىن

 حمددة سريد تفصيلها فيما بعد إن شاء هللا. 
 

 :دوبة وهى صدقة التطوعزكاة من-2
 

من فعلها يثاب ثوااب عظيما، ألن هللا ينمى ثواب الصدقة إىل يوم و 
القيامة حىت يصري ثواب الصدقة املكونة من مترة واحدة كاجلبل كما 
ورد ىف احلديث الصحيح، وورد ىف حديث صحيح أخر أن الصدقة 
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تطفئ غضب الرب، وهذا الثواب العظيم يعم الصدقة الفريضة كما 
رك الفريضة حيرم من الثواب ويعاقب أما يعم صدقة التطوع، لكن ات

 يعاقب. تطوع فإنه حيرم من ثواهبا لكنه الاترك صدقة ال
 

 أنواع من جتب عليهم الزكاة
 

أمجع الفقهاء على أن الزكاة املفروضة جتب يف مال املسلم البالغ العاقل 
احلر إذا بلغ ماله النصاب (أى املقدار) احملدد شرعا إلخراج الزكاة 

ضة وحال عليه احلول وكانت ملكيته هلذا املال ملكية اتمة. لكن املفرو 
هل جتب الزكاة يف مال الصىب واجملنون إذا بلغ مال أى منهما النصاب؟ 
والذى أملى هذا السؤال كون الصىب واجملنون غري مكلفني أل�ما غري 
كاملني من حيث أهلية التكليف، لكن كما قلنا سابقا فإن الزكاة 

ال فهى فرض هللا يف املال الذى بلغ مقدارا حدده الشرع متعلقة ابمل
حتديدا دقيقا؛ فالزكاة مرتبطة ابلغىن أل�ا حق احملتاجني، وقد ورد يف 
احلديث املتفق عليه قوله صلى هللا عليه وآله وسلم "أعلمهم أن هللا 
إفرتض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم"، 

إذا بلغ مال الصيب أو اجملنون النصاب وجب على وىل كل  وابلتاىل
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منهما املتوىل شأ�ما أن خيرج زكاة هذا املال، ابلضبط كما يدفعون مثن 
األشياء الىت يستهلكها الصيب أو اجملنون أو كما يدفعون ديو�ما 

 املستحقة عليهما.
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 منزلة الزكاة ىف اإلسالم

 
كما رأينا يف السطور السابقة فإن الزكاة فريضة واجبة وجواب عينيا ىف 
مال كل مسلم إذا توفرت فيه الشروط اليت ستأتى تفصيال فيما بعد، 

 لكن ماهو إمث من إمتنع عن أداء هذه الفريضة؟

روى مسلم عن أىب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
ة ال يؤدى حقها إال جعلت له يوم "ما من صاحب ذهب وال فض

القيامة صفائح مث أمحى عليها ىف �ر جهنم فيكوى هبا جنبه وجبهته 
وظهره يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني الناس 
فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، ومامن صاحب بقر وال غنم ال 

أبظالفها وتنطحه بقرو�ا كلما يؤدى حقها إال أتى هبا يوم القيامة تطؤه 
مضى عليه أخرها ردت عليه أوالها حىت حيكم هللا بني عباده ىف يوم 
كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة 

 .وإما إىل النار"
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وروى البخارى عنه أيضا عن النىب صلى هللا عليه وآله وسلم قال "من 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتني آاته هللا ماال فلم يؤد 

يطوقه يوم القيامة، مث تال النىب صلى هللا عليه وآله وسلم األية "وال 
حيسنب الذين يبخلون مبا أاتهم هللا من فضله هو خري هلم بل هو شر 

 هلم سيطوقون ماخبلوا به يوم القيامة".

دنيوية فيكفى أن نتذكر هذا عن العقوبة األخروية فماذا عن العقوبة ال
معا أن ااب بكر الصديق ومعه مجيع الصحابة رضوان هللا عليهم قد 
قاتلوا مانعى الزكاة وقال أبو بكر رضى هللا عنه كلمته املشهورة وهللا 

 ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة".

ليس هذا وفقط بل هناك عقوابت قدرية جترى على مانعى الزكاة منها 
 حديث رقم حلديث الصحيح (صححه األلباىن ىف الصحيحةماورد ىف ا

) "ما منع قوم الزكاة إال إبتالهم هللا ابلسنني"، اى اجملاعات 107
 واألزمات اإلقتصادية.
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 الشروط العامة للمال الذى جتب فيه الزكاة

 

يشرتط يف املال الذي جتب فيه الزكاة مخسة شروط الجيب إخراج الزكاة 
 يعا وهى:منه إال بتوفرها مج

 )امللك التام1

فرغم نظرة اإلسالم للمال أى مال أنه مال هللا أصال قال تعاىل:  
نفقوا مما وقال "أ ،)33"وآتوهم من مال هللا الذى أاتكم" (النور

وقال تعاىل"و أنفقوا مما جعلكم مستخلفني ، )245رزقناكم" (البقرة 
فإن هللا تعاىل أضاف األموال إىل عباده تكرميا هلم  ،)7فيه" (احلديد 

وفضال منه تعاىل وإبتالء هلم مبا أنعم به عليهم؛ ليشعروا بكرامتهم على 
 هللا و أ�م خلفاء هللا ىف األرض وحيسوا مبسئوليتهم عما ملكهم إ�ه.

وبناء على هذا املعىن جند آ�ت كثرية منها على سبيل املثال ال احلصر 
وقوله  ،)9عاىل "� أيها الذين أمنوا التلهكم أموالكم" (املنافقون قوله ت

وقوله تعاىل "ما أغىن عنه  ،)15"إمنا أموالكم و أوالدكم فتنة" (التغابن 
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وقوله تعاىل "ال أتكلوا أموالكم بينكم  ،)2ماله وما كسب" (املسد
 ).55وقوله "خذ من أمواهلم صدقة" (التوبة  ،)29ابلباطل" (النساء

على هذا فليس املراد ابمللك التام امللك احلقيقى ألن امللك احلقيقي و 
هلل وحده لكن املقصود امللك املرتبط ابإلنسان على النحو املعروف 
للجميع أبن يكون املسلم حائزا للمال حيازة كاملة متمكنا من 
التصرف فيه تصرفا كامال بشكل دائم دون قيد على هذا التصرف 

د يف ذلك و يدخل يف ذلك إنفراده ابحلصول على ودون شراكة من أح
أي فوائد تتولد عن هذا املال منفردا، واألدلة على هذا الشرط كثرية 

وقوله صلى هللا عليه وآله  ،منها قوله تعاىل "خذ من أموهلم صدقة"
ويرتتب على هذا الشرط ، وسلم "إن هللا فرض عليهم ىف أمواهلم...."

معني ليس عليه زكاة كأموال احلكومة الىت  أن املال الذى ليس له مالك
جتمعها من الزكاة وحنوها، وكذلك األموال املوقوفة على أمور عامة 

 كمصاحل املسلمني أو على الفقراء واحملتاجني وحنو ذلك.
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كما أن املال احلرام ليس فيه زكاة ألن حائزه اليتملكه بل جيب عليه 
الرشوة أو الغصب اليفيد  أن يعيده ملالكه األصليني ألن السرقة أو

 ملكا.

مبعىن: إذا كان هناك دين  ويرتبط بشرط امللك التام مسألة زكاة الدين
فهل زكاته على الدائن إبعتباره مالكه احلقيقى أم على املدين إبعتباره 

 ؟؟املتصرف فيه املنتفع به حقيقة

  والواقع أن الديون نوعان: 

موسر مقر ابلدين فهذا يعجل مرجو أدائه مثل أن يكون على  -األول
أداء زكاته مع ماله احلاضر يف كل حول مادامت مجيع شروط األداء 

 األخرى متوفرة.

دين ميؤس احلصول عليه أبن كان على معسر ال يرجى يساره  -الثاىن
أو على شخص جيحد هذا الدين والبينة تثبته عليه فهذا اليزكيه صاحبه 

 إال بعد قبضه لو قبضه.
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 ء)النما2

يشرتط يف املال كى جتري فيه الزكاة أن يكون قابال ألن ينمو بعمل  
فإن كان ممكنا للمال أن ينمو فرتكه صاحبه  ،ما من صاحبه أو من وكيله

ومل ينمه فإنه يلزمه زكاته؛ ألن العربة ليس ابلنماء الفعلى ولكن إبمكانية 
 النماء.

له وسلم "ليس والدليل على شرط النماء هو قوله صلى هللا عليه وآ
على املسلم يف فرسه وال عبده صدقة" (رواه البخارى) قال 
النووى:"هذا احلديث أصل يف أن أموال القنية الزكاة فيها" (شرح 
صحيح مسلم للنووى). وابلتاىل فاملال الذى الينمو بغري إمتناع من 
صاحبه عن تنميته الزكاة فيه حىت يتمكن صاحبه منه فإن كان املال 

نسى مكانه  الميكن إسرتداده أو دينا اليرجى حتصيله أو خمبوءامغصواب 
 فإنه ال زكاة عليه حىت يتمكن منه.

 )بلوغ النصاب3

ليس أى قدر من املال جتب فيه الصدقة بل حدد الشرع احلنيف  
مقدارا حمددا جتب الزكاة يف املال إذا بلغه أما إن مل يبلغه فال زكاة فيه، 
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سقفا يتحدد به الفرق بني الغىن الذى جتب  فكان هذا املقدار احملدد
وسوف �تى تفصيل قدر كل مقدار عند احلديث  ،فيه الزكاة ومن دونه

 عن كل نوع من أنواع األموال الزكوية.

 ) الفضل عن احلوائج األصلية4

واملقصود حوائج اإلنسان وأهله األساسية دون إسراف أو تقتري،  
يه وآله وسلم لرجل: "ابدأ بنفسك والدليل على ذلك قوله صلى هللا عل

فإن فضل  ،فتصدق عليها فإن فضل شئ فألهلك (أى الزوجة والولد)
فإن فضل شئ عن ذوى قرابتك شئ  ،شئ عن أهلك فلذوى قرابتك
) السالمة من الدين: إذا كان اإلنسان 5فهكذا وهكذا" (رواه مسلم) 

ة وجوب مدينا دينا ينقص ماله عن قدر النصاب فإنه خيرج من دائر 
) حوالن احلول: مبعىن أن مير على املال يف 6الزكاة على ذلك املال. 

ملك املالك إثنا عشرا شهرا عربية و هذاالشرط خيص األنعام والنقود 
أما املنتجات الزراعية والعسل واملعادن وحنوها فال يشرتط  ،والتجارة

 فيها احلول.
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 أنواع املال الذى جتب فيه الزكاة

 

يف عدد من األشياء ذات القيمة إذا توفرت فيها الشروط جتب الزكاة 
هذه األشياء فيما يلى إمجاال مث نفصلها بنفس  السابقة وسوف نذكر

 الرتتيب بعد ذلك إن شاء هللا.

وهى النقود وكانت ىف املاضى مسكوكة من الذهب أوالفضة، األمثان:  
 واآلن هى النقود الورقية إبتفاق الفقهاء املعاصرين.

وهى األموال املستخدمة يف التجارة بشروط معينة عروض التجارة: 
 ستأتى تفصيال. 

ويقصد هبا بعض املنتجات الزراعية يف شكلها حلاصالت الزراعية: ا
اخلام بشروط حمددة ستأتى فيما بعد تفصيال. والسائمة من هبيمة 

س أى الىت ترعى يف املرعى بعكس الىت يتم علفها فاألخرية لياألنعام: 
فيها زكاة سوى زكاة املستغالت وسوف أتتى تفصيال يف عروض 

 التجارة.
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 زكاة األمثان (النقود)

 

وهى النقدان أى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما األن من النقود 
الورقية وذلك كله بشرط بلوغ النصاب وهو يف الذهب عشرون دينارا 

جراما فيصري نصاب الذهب  4.25ووزن الدينار  ،أو وز�م من الذهب
 2.975جراما، أما نصاب الفضة فهو مائتا درمها والدرهم وزنه  85

جراما، فإذا بلغ أيهما  595جراما من الفضة أى أن نصاب الفضة 
هذا القدر وحال عليه احلول وتوفرت فيه سائر الشروط السابقة وجبت 

للحديث احلسن الذي رواه يف املائة وذلك  2.5فيه الزكاة وهى 
أبوداود عن على رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

ففيها مخسة  ،"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول:وسلم
وحال عليها  ،وليس عليك شئ حىت يكون لك عشرون دينارا ،دراهم

ل زكاة وليس يف ما ،فما زاد فبحساب ذلك ،احلول ففيها نصف دينار
 حىت حيول عليه احلول".
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وتقدر قيمة نصاب النقود الورقية بقدر نصاب الذهب فإذا بلغ املال 
جراما من الذهب وحال عليها احلول مع  85من النقود ما يعادل مثن 

 يف املائة. 2.5توفر الشروط األخرى وجبت عليه الزكاة مبقدار 

هل يشمل وإذا كان هذا حكم زكاة الذهب والفضة بشكل عام ف 
 ذلك الذهب والفضة املستخدمة يف احللى؟

 األحاديث اآلتية توضح اإلجابة:

ويف يد  ،جاءت امرأة للنىب صلى هللا عليه وآله وسلم ومعها ابنة هلا
فقال هلا: " أتعطني زكاة هذا؟"  ،ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب

قالت: ال قال: "أيسرك أن يسورك هللا هبما يوم القيامة سوارين من 
�ر؟" قال فخلعتهما فألقتهما إىل النيب صلى هللا عليه وأله وسلم 

وغريه وحسنه األلباىن  1563وقالت: مها هلل ورسوله. رواه أبو داود 
 يف تعليقه على أىب داود وقواه ابن حجر.

فقلت: � رسول  ،وعن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب
أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" رواه  ،هللا

 وحسنه األلباىن. 1564أبوداود 
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فرأى يف يدي  ،عن عائشة رضى هللا عنها قالت: دخل على رسول هللاو 
تهن أتزين فتخات من ورق، فقال "ما هذا � عائشة؟" فقلت: صنع

 ،لك � رسول هللا، قال: "أتؤدين زكاهتن؟" قلت: ال، أوما شاء هللا
 وصححه األلباىن. 1565قال: "هو حسبك من النار" رواه أبوداود 
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 (أى السلع التجارية) زكاة عروض التجارة

 

ولكى يعترب الشئ  ،التجارة هى كل شئ يعد للبيع والشراء بقصد الربح
 من عروض التجارة البد أن يتوافر فيه أمران:

 أن تنتقل ملكية هذا الشئ للذى سيتاجر فيه فعليا. -األول

فإن مل ينو عند متلكه التجارة  ،أن يقرتن امللك بنية اإلجتار فيه -الثاىن
أو إذا متلكه إبرث فال يصري من عروض التجارة عند مجهور الفقهاء 

جتار فيه حينئذ بل البد من اإلجتار فيه فعال يف هذه احلالة مبجرد نية اإل
 األخرية.

و زكاة عروض التجارة واجبة إبمحاع الصحابة وإتفاق أكثر العلماء من 
بعد الصحابة كعلماء املذاهب األربعة وغريهم حىت حكى ابن املنذر 
وغريه اإلمجاع على هذا الوجوب؛ فيجب يف عروض التجارة التزكية 

 يف املائة إذا توفرت الشروط املذكورة. 2.5بنسبة منها 

 ويرتبط بزكاة عروض التجارة زكاة األشياء التالية:
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 زكاة األسهم-1

وهى تزكى زكاة عروض التجارة بنفس شروطها ما دامت هذه األسهم 
أما إن  ،لشركات تعمل ىف جماالت مباحة شرعا وأبساليب مباحة شرعا

كانت غري ذلك فيحرم متلكها أو اإلجتار فيها وإن هللا طيب ال يقبل 
 إال طيبا.

 زكاة السندات-2

 ،السندات راب حمرم شرعا، كما إ�ا ليست من عروض التجارة يف شئ 
و إمنا هي من قبيل الدين املرجو األداء فتجب زكاهتا مع مال الدائن 

  يده.كل عام؛ ألنه مبنزلة املال املقبوض يف

 زكاة املستغالت-3

ومل تتخذ  ،املستغالت هى األموال الىت ال جتب فيها الزكاة لعينها 
للتجارة ولكنها تتخذ للنماء؛ فتغل ألصحاهبا فائدة وكسبا بواسطة 

أوبواسطة بيع ما حيصل من إنتاجها، فما يؤجر مثل الشقق  ،عينها
وماينتج ويباع إنتاجه مثل املواشى  ،والعمارات ووسائل النقل وحنوها
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واألغنام والدواجن وحنوها الىت ترىب ىف مزارع وحنوها وجيرى علفها لبيع 
 وكذا املصانع الىت تنتج ويباع إنتاجها. ،نتاجها

وهذه األشياء تقدر غلتها (أى الدخل الذى تنتجه) سنو� وخيصم منها 
وصيانتها وعلى  املصاريف الىت أنفقها صاحبها على تكلفة تشغيلها

حاجته األصلية هو ومن يعول مث يقدر ابقى الدخل فإن بلغ مقداره 
جراما من الذهب فإنه خيرج زكاته  85قيمة نصاب الذهب أى 

 يف املائة. 2.5ابلشروط السابقة مبقدار 

وهذا كله فيما ذكر� من املستغالت أما لو كانت أراضى أو عقارات 
عدة للبيع بغرض التجارة وليس اإلنتاج أو وسائل نقل أو حنوها وكانت م

وال التأجري فإ�ا تزكى مثل عروض التجارة أبن تقدر قيمتها الكلية عند 
حوالن احلول عليها وهى ابلغة نصاب الذهب (أى مرور عام هجرى 
كامل منذ بلغت نصاب زكاة الذهب وإستمرارها على النصاب عند 

 .عروض التجارة�اية العام) وخترج الزكاة منها كلها مثل 

والفرق بني هذه وبني األشياء السابقة من املستغالت الىت قلنا أن  
زكاهتا تكون على الدخل الناتج عنها فقط دون قيمة أصوهلا هى أن 
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السابقة معدة لإلجيار أو اإلنتاج أما األخرية هذه فهى معدة للبيع برمتها 
و العقارات أو مثل شراء السيارات أو السفن أو الطائرات أو الشقق أ

 األراضى بغرض بيعها ال بغرض أتجريها.

أما شراء ذلك بغرض اإلستعمال الشخصى له وألسرته فهو ال زكاة 
 فيه كما سبق وذكر�.
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 زكاة احلاصالت الزراعية

 

احلاصالت الزراعية الىت يستنبتها الناس هبدف اإلستفادة منها فيها 
الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم زكاة لعموم قوله تعاىل "� أيها 

وقوله تعاىل "وآتوا حقه  ،)267ومما أخرجنا لكم من األرض" (البقرة 
) وهذه األية األخرية ذكرت هذا الوجوب 141يوم حصاده" (األنعام 

بعد ذكر أنواع املأكوالت من اجلنات معروشات وغري معروشات 
 والنخل والزرع والزيتون والرمان.

وفيما  ،صلى هللا عليه وآله سلم "فيما سقت السماء العشر وكذا قوله
سقى ابلنضح نصف العشر" وهذا احلديث عام يف كل احلاصالت 

 ،وبني ما يؤكل وما ال يؤكل ،الزراعية مل يفصل بني ما يبقى وما اليبقى
 وما يقتات وما اليقتات.

نه فإذا بلغ احملصول الزراعى النصاب املقدر للحاصالت الزراعية فإ
يف املائة) من جمموعه يوم  10جيب إخراج زكاته مبقدار العشر (أى 

حصاده إن كان مما ال يبقى (أى الميكن ختزينه مثل اخلضر والفاكهة 
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مثال) وإال جرت تزكيته بعد يبسه وجفافه إن كان مما جيفف وييبس 
 كاحلبوب.

 يف املائة يف احلاصالت الىت تسقى بال 10وإمنا يكون مقدار الزكاة 
تعب والكلفة كالىت تسقى ابملطر أوابألابر الىت ينساب ماؤها بال 
أدوات رفع وكذا ما كان من الزراعات الىت متتد جذورها يف األرض 

 فتمتص املاء من األرض دون عناء من الزارع.

أما ما كان من الزرع يسقى أبدوات وما هبا من كلفة وعناء فإن مقدار 
يف املائة أى نصف العشر حسب  5 الزكاة اخلارج منها يقتصر على
 تعبري احلديث النبوى الشريف.

ولكن ما هو النصاب (املقدار) الذى إذا بلغه احملصول الزراعى أو زاد 
 عنه وجبت فيه الزكاة وإذا قل عنه مل جتب فيه الزكاة؟

قال النىب صلى هللا عليه وآله وسلم "وليس فيما دون مخسة أوسق من 
 لم).الثمر صدقة" (رواه مس

فهذا هو نصاب احملاصيل الزراعية الىت تكال وهو ابملوازين املعاصرة 
وإمنا اعتد العلماء يف ذلك ابلقمح  ،قمح تقريبا يلوجرامك  647يعادل 
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ابعتبار أن السلف قدروه بذلك بل قيل أن علماء احلديث أمجعوا على 
 ذلك.

هور أما احلاصالت الزراعية الىت التكال كالقطن وقصب السكر والز 
من أحد  يلوجرامك  647وغريها فإ�ا يقدر قيمة نصاهبا مبا يعادل مثن 

احلاصالت الزراعية الىت تكال كاألرز أو القمح أو غريمها بشرط أن 
البلد ال من أرخصها وال من  ايكون من أوسط احلاصالت املكيلة هبذ

 أغالها بل من أوسطها.

 يشرتط فيها احلول؟مث ما هو موعد زكاة احلاصالت الزراعية وهل 

 ،اليشرتط يف احلاصالت الزراعية أن حيول عليها احلول حىت تزكى
وموعد إخراجها هو موعد حصادها لقوله تعاىل "وأتوا حقه يوم 
حصاده" اللهم إال إن كان له جتهيز متعلق ابحلصاد مثل التجفيف أو 

 التقشري وحنوه.
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 زكاة األنعام

 

م إذا توافرت الشروط انعالزكاة يف األالخالف بني الفقهاء على وجوب 
 احملددة لذلك وهى:

ويف الغنم أربعون  ،) أن تبلغ النصاب الشرعى وهو يف اإلبل مخس1
 أما يف البقر و اجلاموس فهى ثالثون من أى منهما. ،شاة

) أن حيول عليها احلول أبن يبدأ احلول وهى ابلغة النصاب وينتهى 2
 وهى كذلك.

أى ترعى ىف مرعى عام مباح للجميع معظم أ�م ) أن تكون سائمة 3
فعن أنس (رضى هللا عنه): أن أاب بكر رضى هللا عنه كتب له  ،السنة

فيما يتعلق بفريضة الزكاة الىت فرضها الرسول صلى هللا عليه وآله سلم 
وبذا يظهر  ،فذكر ضمنها "وىف صدقة الغنم يف سائمتها....." احلديث

 ة والىت ذكر� زكاهتا يف موضوع عروض التجارة.الفرق بينها وبني املعلوف

) أن التكون اإلبل والبقر واجلاموس عامال كأن يكون مستخدما يف 4
فعن على رضى هللا عنه قال: "ليس يف  ،احلرث أو النقل وحنو ذلك
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اإلبل العوامل صدقة" (رواه أبو داود والدار قطىن).أما الزكاة الواجبة 
(حسب رأى على النحو التايل:يف كل من هذه األصناف فهي 

 اجلمهور)

 

 زكاة اإلبل -أوال

 

 9إىل  5من 

  شاة واحدة

 14إىل  10من 

 شااتن 

 19إىل  15من 

 ثالث شياه 

 24إىل  20من 

 أربع شياه 
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 35إىل  25من 

(وهى أنثى اإلبل الىت أمتت سنة وقد دخلت يف بنت خماض واحدة 
 مسيت بذلك ألن أمها حلقت ابملخاض وهى احلوامل) ،ةالثاني

 45إىل  36من 

(هى أنثى اإلبل الىت أمتت سنتني وقد دخلت يف بنت لبون واحدة  
 مسيت بذلك ألن أمها وضعت غريها وصارت ذات لنب) ،الثالثة

  60إىل  46من 

 ،(هى أنثى اإلبل الىت أمتت ثالث سنني ودخلت يف الرابعةحقة واحدة 
 مسيت بذلك أل�ا استحقت أن يطرقها الفحل).

  75إىل  61من 

(وهى أنثى اإلبل اليت أمتت أربع سنني ودخلت  جذعة واحدة
 اخلامسة).

  90إىل  76من 

 بنتا لبون.
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  120إىل  91من 

 حقتان.

  129إىل  121من 

 ثالث بنات لبون.

  139إىل  130من 

 حقة + بنتا لبون.

  149إىل  140من 

 بنت لبون.حقتان + 

  159إىل  150من 

 ثالث حقاق.

  169إىل  160من 

 أربع بنات لبون.

 179إىل  170من 
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 ثالث بنات لبون + حقة. 

  189إىل  180من 

 بنتا لبون + حقتان.

  199إىل  190من 

 ثالث حقاق + بنت لبون.

  209إىل  200من 

 أربع حقاق أو مخس بنات لبون.

 عشرا إنتقلت الفريضة ما بني فإذا كمال ،وهكذا ما دون العشر عفو
احلقاق وبنات اللبون على أساس أن يف كل مخسني خيرج حقة وىف كل 

 أربعني خيرج بنت لبون.

 

 زكاة الغنم -اثنيا

 

 الشئ. 39إىل  1من 
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 شاة. 120إىل  40من 

 شااتن. 200إىل  121من 

 ثالث شياه. 399إىل  201من 

 أربع شياه. 499إىل  400من 

 مخس شياه. 599إىل  500من 

 وهكذا يف كل مائة شاة.

 

 زكاة البقر واجلاموس -اثلثا

 حسب القول املشهور الذى أخذت به املذاهب األربعة:

 الزكاة فيها. 29إىل  1من 

 تبيع أو تبيعة (ما له سنة وطعن يف الثانية). 39إىل  30من 

 مسنة (ما له سنتان وطعنت يف الثالثة). 59إىل  40من 
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 تبيعان. 69إىل  60من 

 مسنة وتبيع. 79إىل  70من 

 مسنتان. 89إىل  80من 

 ثالثة أتبعة. 99إىل  90من 

 مسنة وتبيعان. 109إىل  100من 

 مسنتان وتبيع. 119إىل  110من 

 ثالث مسنات أو أربعة أتبعة. 129إىل  120من 
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 مصارف الزكاة

 

للفقراء لقد حتددت مصارف الزكاة يف قوله تعاىل: "إمنا الصدقات 
واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم وىف الرقاب والغارمني ويف 

، )60سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم" (التوبة 
 وتفصيل ذلك كالتايل:

 )الفقراء1

الفقري هو من الجيد قوت يومه وقد يكون له دخل لكنه أقل بكثري  
يسأل الناس أن يكفوه املؤنة وقد ال  من قوت يومه فال يكفيه وقد

و فقره ظاهر  ،وهو على كل حال أشد حاجة من املسكني ،يسأهلم
 للعيان.

 )املساكني2

املسكني هو من له دخل لكنه اليكفيه قوت يومه وهو عادة اليسأل  
 الناس وقد اليفطنون لفقره.
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واملشروع أن يصرف للفقري واملسكني من الزكاة ما خيرجهما عن حد 
 احلاجة إىل حد الغىن.

 )العاملون عليها3

 و يعطون من الزكاة بقدر عملهم أجر املثل. 

 )املؤلفة قلوهبم4

وهم صنفان  ،يقصد هبم الذين يتآلفون ابلعطاء وتستمال قلوهبم به 
 فالكفار املؤلفة قلوهبم نوعان: ،كفار ومسلمون

نيته من يرجى إسالمه فيعطى من سهم املؤلفة لتقوى  -النوع األول
من خيشى شره فريجى بعطيته  -فيه ومتيل نفسه إليه فيسلم.النوع الثاين

فيعطى من سهم املؤلفة لذلك.أما ،كف شره وكف شر غريه معه
 املسلمون املؤلفة قلوهبم فهم أنواع منهم على سبيل املثال ال احلصر:

قوم سادات من املسلمني يطلب بتأليفهم إسالم نظائرهم من  -األول
 الكفار.
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سادات مطاعون يف قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة يف اإلسالم؛  -الثاىن
 فيعطون ليقوى إميا�م ويثبتوا.

 )الرقاب5

واملقصود به حترير الرقاب أي العبيد واإلماء فيجري شراؤهم مبال 
الزكاة وحتريرهم من الرق، وقد ينصرف ذلك أيضا لتحرير أسرى 

 .إن كان حتريرهم حيتاج إىل املال املسلمني

 )الغارمون6

 والغرماء ثالثة أنواع: ،الغرمي هو املدين 

أبن يستدين ماال ليصرفه على  ،من غرم إلصالح ذات البني -األول
اإلصالح بني متخاصمني أو تسكني فتنة بني فريقني؛ فهذا يصرف له 
من سهم الغارمني يف الزكاة سواء كان غنيا أو فقريا تشجيعا له على 

 عمل املعروف.

ستدان إلصالح حاله أولعمارة مسجد أو إكرام ضيف امن  -الثاىن
 ما يفي بدينه.فيعطى من الزكاة  ،وعجز عن أداء دينه
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وهو من لزمه دين بطريق ضمان مدين معني  ،الغارم لضمان -الثالث
فيعطى من هذا السهم إن أعسر مع املدين األصلى وعجزا عن  ،بدينه

وكان متربعا  ،أو أعسر وحده ،سداد الدين وإن مل يكن متربعا ابلضمان
 ابلضمان.

 )يف سبيل هللا7

ويقصد به اإلنفاق على اجلهاد يف سبيل هللا واجملاهدين يف سبيل هللا  
 وإعداد آالت اجلهاد وحنو ذلك.

 )ابن السبيل8

 ،وهو املسافر الذى ليس معه ما يرجع به إىل بلده وليس عاصيا بسفره 
حىت لو كان  ،فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يكفيه لريجع لبلده وماله

 ام ال يستطيع أن يصل إليه.لديه مال يف بلده ماد

 

اسأله سبحانه  ،املال ويتبعه تقرير زكاة الفطر زكاة حبثوإىل هنا انتهى 
 ه وأن جيعله تعاىل خالصا لوجهه الكرمي.ئكاتبه وقار   ماأن ينفع هب
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 أحكام زكاة الفطر ابلسؤال و اجلواب

 

ما هى أحكام زكاة الفطر ىف اإلسالم؟ ماهومعناها؟ وماهى األحاديث 
 النبوية الواردة فيها؟ وماهو ميقات زكاة الفطر ومقدارها؟

التاىل يف إطار أحكام  لتقريرحول إجابة هذه األسئلة وغريها يدور ا
الفقه اإلسالمى لكن بطريقة السؤال واجلواب لتكون املعلومات أقرب 

 وأسهل ىف التناول.

 )ما هى زكاة الفطر؟1

وهى مصطلح  ،رمضان هى زكاة فرضها اإلسالم مبناسبة الفطر من
إسالمى أدخله اإلسالم ىف اللغة العربية ومل يكن معروفا يف اللغة قبل 

اثر تسميتها بزكاة تسمى أيضا صدقة الفطر وورد ىف اآلو  ،اإلسالم
 الصوم و صدقة رمضان.

 )ماهى األحاديث الواردة يف زكاة الفطر؟2
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زكاة الفطر عن ابن عمر قال "فرض رسول هللا صلىاهلل عليه وآله وسلم 
صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبد واحلر و الذكر واألنثى 
 والصغري والكبري من املسلمني" رواه الستة وأمحد بن حنبل يف مسنده.

 ."وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومني":وعند البخارى

"و كان إبن عمر يعطى التمر إال عاما  :وىف رواية عند البخارى وغريه
 واحدا أعوزه التمر فأعطى الشعري".

ويف رواية للبخارى ومسلم وغريمها "و أمر هبا أن تؤدى قبل خروج 
 الناس إىل الصالة".

وعن أىب سعيد قال "كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من 
زبيب" رواه شعري أو صاعا من متر أو صاعا من أقط أو صاعا من 

 البخارى ومسلم.

 واألقط هو الزبد.

ائم من ض رسول هللا زكاة الفطر طهرة للص"فر :عن ابن عباس قال
اللغو والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهى زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات"رواه أبوداود 
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الذهىب وابن امللقن وحسنه  وابن ماجه وغريمها وصححه احلاكم ووافقه
 ابن قدامة.و الدار قطىن والنووى 

 واللغو هنا هو كالم الذى ال فائدة منه وكذا الكالم القبيح.

 والرفث هنا هو الفحش من القول والفعل وحنومها ما عدا اجلماع.

 )ما احلكمة من تشريع زكاة الفطر؟3

أ�ا تطهر الصائم من احلكم الىت ذكرت يف األحاديث بشأن زكاة الفطر 
 ،مما قد يكون إقرتفه أثناء صومه من لغو أو رفث مع زوجته أو غريها

 كما ان من حكمتها أ�ا مواساة للفقراء واملساكني.

 )ما حكم زكاة الفطر؟4

هى فرض على كل مسلم ابلغ عاقل ميلك قوت يوم وليلة له ولكل 
ن يعوهلم من أب من يعوهلم وميلك ابإلضافة له مقدار زكاة الفطر له ومل

أو أم أو زوجة أو أبناء أو غريهم؛ إلنه جيب عليه إخراج زكاة الفطر 
 عن من يعوهلم أيضا.

 )ما هو مقدار زكاة الفطر؟5
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مقدار زكاة الفطر كما ورد ىف األحاديث هو صاع من طعام: إما متر أو 
 عن كل مسلم أو مسلمة. ،شعري أو أقط أو زبيب أو قمح

ان احلالية ثالثة كيلو جرامات من القمح اجليد والصاع يعادل ابألوز 
ألن الصاع يف األصل مكيال وليس  ،وميكن معايرة ابقى األقوات به

لكن لو كان الصاع من شئ أثقل  ،وز� لكنهم ملا وزنوه وجدوه هكذا
من القمح وحجمه أٌقل فسيكون الصاع منه أقل من ثالثة كيلو 

زنه أقل فيصبح الصاع منه ولوكان حجمه أكرب من القمح وو  ،جرامات
 وهكذا.  ،أكثر من ثالثة كيلو جرامات

 )هل يتعني أحد هذه األطعمة أم ميكن إخراج أى طعام؟6

أما إذا كان أهل  ،قال ابن القيم: هذه كانت غالب أقواهتم يف املدينة
فإن كان  ،فإمنا عليهم صاع من قوهتم ،بلد أو حملة قوهتم من غري ذلك

ب كاللنب واللحم والسمك أخرجوا فطرهتم من قوهتم من غري احلبو 
هذا قول مجهور العلماء، وهو الصواب الذى ال  ،قوهتم كائنا من كان

يقال بغريه إذ املقصود سد خلة املساكني يوم العيد، ومواساهتم من 
 جنس ما يقتات أهل بلدهم.أ.هـ.
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وقال بعض العلماء: أفضل هذه األصناف وغريها من أجناس األطعمة 
 الذى حيصل به اإلغناء املطلوب يف ذلك اليوم. ،ها للمتصدق عليهأنفع

)هل البد من إخراج زكاة الفطر بشكل عيىن من أى من األقوات 7
 كما سلف أم ميكن إخراج نقود بقيمة الصاع املذكور؟

اجلمهور من العلماء على حتمية إخراجها من األقوات بشكل عيىن 
 زون إخراج القيمة نقودا.لكن األحناف جيي ،ابملقدار املذكور

 )ملن تصرف زكاة الفطر؟8

تصرف زكاة الفطر لنفس األصناف الثمانية الذين تصرف هلم زكاة 
املال وهم الفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف حترير 

-35 ص(راجع التفصيل  الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل
38.( 

 الفطر؟ )ما موعد زكاة9

واختلفوا يف حتديد الوقت  ،اتفق الفقهاء على أ�ا جتب أخر رمضان
 الذى جتب فيه:
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فذهب فريق(منهم الثورى وأمحد وإسحاق والشافعي يف اجلديد ورواية 
 عن مالك) إىل أ�ا جتب بغروب مشس ليلة الفطر.

وذهب أخرون(منهم أبو حنيفة والليث و الشافعي يف القدمي ورواية 
 إىل أ�ا جتب مع طلوع فجر العيد. عن مالك)

 )هل جيوز تعجيل زكاة الفطر؟10

 جيوز تعجيل إخراجها قبل وقت وجوهبا.

 ل خروجها يوم أو يومني.يتعججيوز على مذهب مالك وأمحد 

 وعند أىب حنيفة جيوز تعجيلها إبخراجها قبل شهر رمضان.

 أما الشافعى فيجوز إخراجها من أول شهر رمضان.

املسلم لو أخر إخراج زكاة الفطر حىت انتهت صالة  )ماذا على11
 العيد؟

�مث بذلك و تصبح دينا عليه جيب عليه إخراجها يف أى وقت حىت 
 أخر عمره.
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وإىل هنا إنتهت مسائل زكاة الفطر سقناها يف صورة سؤال وجواب 
 منعا للراتبة وتسهيال ىف التناول.

 وهللا من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

  

 


	أنواع من تجب عليهم الزكاة
	منزلة الزكاة فى الإسلام

