الزكاة

الركن الثالث من أركان اإلسالم
�إعداد
حممد عبد اهلل ابن التمني
�إدارة البحوث
1434هـ 2013 -م

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

ﭗﭘﭙ

ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ﴾ [امل�ؤمنون ،]4-1 :والقائل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [التوبة ،]34:و�صلى اهلل

و�سلَّم على �سيد املر�سلني وخامت النبيني� ،سيدنا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل
القائل « :من �آتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته ُم ِّثل له يوم القيامة �شجاع ًا �أقرع له

زبيبتانُ ،يط َّوقه يوم القيامة ،ثم ي�أخذ بلهزمتيه  -يعني ب�شدقيه  -ثم يقول �أنا
ما ُلك �أنا كنزُ ك ثم تال﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ الآية [�آل عمران» ]180:

(� أخرجه البخاري ).

عظيم ،ومكانتها
�أما بعدُ � ،أخي امل�سلم :ف�إنّ الزكاة �ش�أنها يف الدين
ٌ
ٌ
ظهر من مظاهر
يف الإ�سالم
كبرية ،حقٌّ جعله اهلل يف مال الغني للفقري ،و َم ٌ
التالحم والت�آزر بني طبقات املجتمع ،ت� َؤخذ من �أغنيائه رُ
فت ُّد على فقرائه،
تزرع املحبة بني �أفراد الأمة ،وتنفي العداوة واحل�سد.
مقتطفات خمت�صر ًة من فقه الزكاة ،وما يتعلق بها
فدونك �أخي امل�سلم
ٍ
وموجز ،ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يتقبله وينفع به �إنه
مب�سط
َ
من م�سائل يف �شكل َّ
كرمي جميب.
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ما هي الزكاة؟
ٌ
ٌ
نة،
أحكام
فري�ضة
الزكاة:
خا�صة مب َّي ٍ
ٍ
مالية ذات مقادير حمدَّ دةٍ  ،و� ٍ
َ
خا�صة،
و�ضوابط
ب�شروط
فر�ضها اهلل على عباده فيما ي َه ُب لهم من �أموالٍ ،
ٍ
ٍ
وكلَّف امل�ؤمنني �أن ي�ؤدوها على ما �شرع ط ِّي ً
نفو�سهم.
بة بها ُ

ما حكم الزكاة؟
ٌ
ني
واجبة بن�ص الكتاب وال�سنة والإجماع ،وقد ُفر�ضت
الزكاة فر�ض ع ٍ
يف ال�سنة الثانية من الهجرة:
ً
مقرتنة
�أ ـ فمِن الكتابُ :ذكرت الزكاة يف القر�آن يف نحو �ستني مو�ضع ًا،
بال�صالة للتنبيه على تالزمهما� ،أو مفرد ًة تنويه ًا بها ،و ُذكرت يف معر�ض
الإيجاب تار ًة  ،ويف �سياق املدح والثناء على م�ؤديها والتنفري من البخل بها
والتهديد ملانعها تار ًة �أخرى.
وجاء الأمر بالزكاة يف موا�ضع من كتاب اهلل ،كقوله تعاىل ﴿ :ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [البقرة ،]43:وقوله ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﴾ [التوبة.]103:

ٌ
ٌ
�شهرية ،منها :ما
كثرية
ب ـ و�أما ال�سنة :فالأحاديث الآمرة بالزكاة
�أخرجه البخاري وم�سلم من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،يف ق�صة بعث
ادعهم �إىل �شهادة �أال �إله
معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه �إىل اليمن ،وفيهُ ... « :

�إال اهلل ،و�أين ر�سول اهلل ،ف�إن هم �أطاعوا لذلك ف�أع ِل ْمهم �أنّ اهلل افرت�ض عليهم
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وليلة ،ف�إن هم �أطاعوا بذلك ف�أع ِل ْمهم �أنّ اهلل افرت�ض
يوم
خم�س
ٍ
ٍ
�صلوات يف كل ٍ
ً
�صدقة يف �أموالهم ،ت� َؤخذ من �أغنيائهم وتر ُّد على فقرائهم.» ...
عليهم
وما رواه ال�شيخان كذلك عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما� ،أنه ﷺ قال:

خم�س� :شهادة �أال �إله �إال اهلل و�أنّ حممد ًا ر�سول اهلل ،و�إقام
« ُبني الإ�سالم على
ٍ

ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان ،وحج البيت ملن ا�ستطاع �إليه �سبيال ».
ج ـ و�أجمع امل�سلمون على وجوب الزكاة ،ومل يخالف يف ذلك �أحد.

كافر  -عوذ ًا باهلل -لأنه ِّ
منكر
مكذ ٌب للقر�آن وال�سنةٌ ،
وجاحد وجوبها ٌ
َ
عهد بالإ�سالم� ،أو نحوه ممن
ملعلوم من الدين بال�ضرورة � ،إال �إذا كان
حديث ٍ
ٍ
مل يبلغه الوجوب.
ٌ
ٌ
وتفريط
فكبرية
�أما من ُعها �أو التهاون يف �إخراجها مع اعتقاد وجوبها
عظيم.
عذاب
عظيم يف الدين ،ل�صاحبه � -إن مل يتُب وميتثل -
ٌ
ٌ
ٌ

على من جتب الزكاة؟
م�سلم ح ٍّر ولو �صبي ًا م َل َك ن�صاب ًا ( َق ْدر ًا من املال )
جتب الزكاة على كل ٍ
ن�ص َب ِة الزكاة ُملك ًا تا ّم ًاَ ،
حال عليه احلول ،وكان املال نامي ًا� ،سامل ًا من
من �أَ ِ
موانع الزكاة.
فال زكاة على الكافر والعبد ومال ِِك دونَ الن�صاب ،ومال ِِك مالٍ ل ْلقِنيةِ
 اال�ستخدام ال�شخ�صي  -ال للتجارة ،وال زكاة يف مال ا�ستغرقه الدَّ ين ولي�سلل َمدين ما ي�سدّ به ذلك الدَّ ين.
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وجمهور العلماء يوجب الزكاة يف مال ال�صغري ،لأنها من خطاب الو�ضع،
ومل يوجبها الإمام �أبو حنيفة ر�ضي اهلل عنه.
و�شروطها :الإ�سالم ،احلرية ،بلوغ الن�صاب ،متام امللك ،ح َوالن احلول
( يف غري احلرث ) ،وعدم الدَّ ْي ِن ( يف النقدين فقط ).

ما احلكمة من إجياب الزكاة؟
الزكاة �ضمانٌ لإ�صالح املجتمعات الإ�سالمية ديني ًا واجتماعي ًا ،ملا فيها
من تطهري الغني من رذيلة البخل ،و�سدِّ َخلَّة املحتاج ،وعطف الغني على
الفقري ،بحيث يو ِرث ذلك التئام ًا بني �أفراد املجتمع بالود والرحمة والت�آلف
والعي�ش الكرمي.

ماذا على ما نع الزكاة؟
ري ي�ستحق �صاحبه عاجل العقوبة ،ويكفي تخويف ًا
من ُْع الزكاة ُج ٌ
رم كب ٌ
منه الوعيد ال�شديد الوارد يف قوله �سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [التوبة.]34:
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واملراد من �إنفاق الأموال املذكور هنا� :إخراج القدر الواجب فيها ،ملا
�أخرجه مالك والبخاري من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهم ،قال يف هذه
الآية « :من كن ََزها فلم ي�ؤد زكاتها ٌ
فويل له� ،إمنا كان هذا قبل �أن تنزل الزكاة،
فلما نزلت جعلها اهلل تعاىل ُطهر ًا للأموال ».

ف�ضة ال ي�ؤدي منها حقها �إال �إذا
ذهب وال
ٍ
وقال ﷺ « :ما مِن �صاحب ٍ

كان يوم القيامة ُ�صفِّحت له �صفائح من نار ،ف�أُحمي عليها يف نار جهنم ،ف ُيكوى
جنبه وجبينه وظهره ،كلما بردتْ �أعيدت له ،يف يوم كان مقداره خم�سني
�ألف �سنة ،حتى ُيق�ضى بني العباد ،فريى �سبيله �إما �إىل اجلنة و�إما �إىل النار.
قيل يا ر�سول اهلل :فالإبل؟ قال :وال �صاحب �إبل ال ي�ؤدي منها حقها -ومِن
حقها حل ُبها يوم ِوردها � -إال �إذا كان يوم القيامة بُطِ ح لها بقا ٍع َق َ
رق ٍر ( مكانٍ
ُّ
وتع�ضه
أوفر ما كانت ال يفقد منها ف�صي ًال واحداً ،تط�ؤه ب�أخفافها،
� َ
أمل�س ) � َ
ب�أفواهها ،كلما م َّر عليه �أُوالها ُر ّد عليه أُ�خراها ،يف يوم كان مقداره خم�سني
�ألف �سنة حتى ُيق�ضى بني العباد ،فريى �سبيله �إما �إىل اجلنة و�إما �إىل
النار ،» ...ثم ذكر البقر والغنم واخليل على نحو ذلك.
ومن ُ�سنن اهلل يف الكون �أنّ اجلزاء من جن�س العمل ،فمنْع الزكاة عقوبته
ح ْب ُ�س املطر؛ فلقد َّ
حذر ر�سول اهلل �صلوات اهلل و�سالمه عليه من ذلك ،حني
خ َّوف من �أمور �ستقع ،وذكر منها ... « :ومل مينعوا الزكاة �إال ُمنعوا القطْ ر من
ال�سماء » (�صححه احلاكم يف امل�ستدرك ،ووافقه الذهبي).
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والزكاة نوعان :زكاة �أموال ،وزكاة �أبدان:

أو ًال :زكاة األموال
ما هي األموال اليت جتب زكاتها ،وما هو ْ
قدُر زكاتها؟

 1ـ الذهب والفضة:
دليل وجوب زكاتهما :ال خالف يف وجوب زكاة الذهب والف�ضة ،بل
الإجماع منعقدٌ عليه ،وذلك للن�صو�ص الواردة فيهما ،كقوله �سبحانه:
﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ الآية [التوبة ،]34:وقوله ﷺ:

« لي�س فيما دون خم�س �أواق �صدقة » ( متفق عليه ) ،ويف حديث علي ر�ضي اهلل

عنه �أنه ﷺ قال ... « :ولي�س عليك �شيء ـ يعني يف الذهب ـ حتى يكون لك

َ
وحال عليها احلول ففيها ن�صف
ع�شرون ديناراً ،ف�إذا كان لك ع�شرون دينار ًا
دينا ٍر ،فما زاد فبح�سابه » �أخرجه �أبو داود و�صححه النووي.

�أ ـ كيف ُيزكى الذهب؟
القدر الذي جتب فيه الزكاة

املخرج
القدر َ

 20مثقاالً 85 ،غراما

 ( %2.5أو ما يساوهيا من العمالت
السائدة بأعىل سعر يف السوق )

7

ب ـ كيف ُتزكى الف�ضة؟
الن�صاب الذي جتب فيه الزكاة
 200درهم 595 ،غرام ًا

املخرج
القدر َ

 ( %2.5أو ما يساوهيا من العمالت
السائدة بأعىل سعر يف السوق )

ال زكاة عند اجلمهور يف حلي الن�ساء املت ََّخذ للزينة العادية ،و�أوجبها فيه
الإمام �أبو حنيفة ر�ضي اهلل عنه.
تقوم الأوراق النقدية املتداولة اليوم مقام النقدين يف الأحكام ،فيزكي
من م َلك ما ي�ساوي  85غراما من الذهب ب�سعر ال�سوقُ ،يخرج منه  ،%2.5بعد
توفر ال�شروط ال�سابقة.

زكاة عروض التجارة
يتاجر به للربح،
عرو�ض التجارة هي :ال�سلع والب�ضائع وكل ما كان
َ
فتجب زكاتها ب�شروط:
� -1أن ال تكون مما جتب الزكاة يف عينه ،كن�صاب النقد واحلبوب والثمار
وبهيمة الأنعام.
� -2أن تق�صد بها التجارة عند ا�شرتائها.
مبعاو�ضة  ،ولو �صداق ًا �أو َ
ثواب عند ال�شافعية.
� -3أن تمُ لك
ٍ
هبة ٍ
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� -4أن تبلغ ما يقابل  85غرام ًا من الذهب ب�سعر يومه.
يحول عليها احلول.
� -5أن ُ
دليل وجوبها:
�أجمعت الأمة على وجوب زكاة عرو�ض التجارة للأدلة الناطقة بذلك:
فمن الكتاب قوله تعاىل﴿:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ [البقرة ،]267:قال �أهل التف�سري ،يعني جل ثنا�ؤه :زكُّوا من

طيبات ما ك�سبتم بت�صرفكم بتجارة �أو غريها.

ومن ال�سنة حديث �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه ،قال « :كان

النبي ﷺ ي�أمرنا �أن نُخرج ال�صدقة من الذي ُنعدّ للبيع»

( �أخرجه �أبو داود

والدارقطني والبيهقي ).

فيح�سب التاجر � -سواء كان مدير ًا لتجارته ( يبيع بال�سعر احلا�ضر،
ك�أ�صحاب الدكاكني ونحوهم )� ،أو كان حمتكِر ًا ( ينتظر ب�سلعته ارتفاع
يتاجر بها ،ب�سعرها يوم
الأ�سعار )  -قيمة عرو�ضه املوجودة بالعملة التي ِ
�أن حال عليها احلول ،وي�ضيف �إليها النقد املتوفر لديه والديون املرجوة
الأداء ،ويخ�صم ما عليه من دين ال يجد له وفاء من غري جتارته ،ثم ُيخرج
ربع ع�شر ذلك املجموع ،ولي�ستعن ب�أهل اخلربة لإجراء عملية الزكاة على
الوجه ال�صحيح.
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كيف ُت َّ
زكى األسهم؟
الأ�سهم ق�سمان:
ً
جتارية ،مثل �أ�سهم اجلمعيات
 -1جتارية :ف�إن كانت متثل عرو�ض ًا
التعاونية ونحوها ،فتقدَّ ر القيمة ال�سوقية لل�سهم ،م�ضاف ًا �إليها الربح �إن �أمكن
قب�ضه ،و ُتزكى القيمة مع الربح ب�إخراج ربع الع�شر.
و�إن كان ال�سهم التجاري عر�ض جتارةٍ يرتب�ص به الأ�سواق فيبيع عند
الغالء ،ومي�سك عند الرخ�ص ،كما يجري يف البور�صات ،فهذه تزكى زكاة
التجارة ،فتق َّوم و ُيخرج منها ربع الع�شر.
 -2ا�ستثمارية :وهي املقتناة بق�صد اال�ستثمار الطويل الأجل لال�ستفادة
من الريع والدخل ،فيخرج  %2.5من ريعها بعد حوالن احلول من يوم قب�ض
الريع.

كيف تزكى األموال املودعة لدى البنوك؟
ً
نيابة عن
� -1إذا كانت هذه البنوك �إ�سالمية :ف�إن �أخرج البنك الزكاة
بناء على جواز اخللطة يف غري املا�شية – فذلك مجُ ٍز ،و�إال قام
ال�شركاء – ً
املودِع ب�إخراج زكاة وديعته (  ) %2.5مع ربحها ،بعد خ�صم الدَّ ين �إن ُوجد،
ومل يكن له ما ي�سدده به.
� -2إن كانت البنوك من التي تتعامل بالربا ،فعليه �أن ي�سحب وديعته،
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ويوقف تعامله بالربا ،ويزكي وديعته بال�شروط والطريقة ال�سابقتني ،و�أن
ي�سحب الفائدة وي�صرفها يف م�صالح امل�سلمني ،وال يرتكها للبنك.

 -2زكاة األنعام
دليل وجوبها� :أجمع �أهل العلم على وجوب زكاة بهيمة الأنعام وهي:
الإبل والبقر والغنم ،للن�صو�ص الكثرية الواردة يف وجوبها والرتهيب من
منْعها؛ كحديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه املتفق عليه« :لي�س فيما دون
ذود من الإبل �صدقة» ،وحديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه الذي يف البخاري،
خم�س ٍ
يف كتاب �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه يف فرائ�ض ال�صدقة ،وفيه ...« :هذه فري�ضة
ال�صدقة التي فر�ض ر�سول اهلل ﷺ على امل�سلمني� » ...إىل �أن قال « :يف �أربع
خم�س ٌ
�شاة ».
وع�شرين من الإبل فما دونها من الغنم يف كل
ٍ
عفو ال زكاة فيه.
وق�ص ،وهو ٌ
تنبيه :ما بني الفري�ضتني يف زكاة الأنعام ٌ

�أ ـ كيف ُتزكى الإبل؟
القدر الذي جتب

الواجب

فيه الزكا ِة
من  1إىل 4

ال زكاة فيه

من  5إىل 9

شاة
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املالحظة

من  10إىل 14

شاتان

من  15إىل 19

ثالث شياه

من  20إىل 24

أربع شياه

من  25إىل 35

بنت خماض

وهي التي أمتت سنة ودخلت

من  36إىل 45

بنت لبون

وهي التي أمتت سنتني

من  46إىل 60

حقة

وهي التي أمتت ثالث سنني

من  61إىل 75

جذعة

وهي التي أمتت أربع سنوات

من  76إىل 90

بنتا لبون

من  91إىل 120

حقتان

من  121إىل 129

ثالث بنات
لبون أو
حقتان

يف الثانية

ودخلت يف الثالثة

ودخلت يف الرابعة

ودخلت يف اخلامسة

خيري الساعي إن ُوجد الصنفان
ويتعني املوجود

ثم بعد ذلك يف كل �أربعني بنت لبون ،ويف كل خم�سني حقة.
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ب ـ كيف ُتزكى البقر؟
ٌ
وم�سنة يف كل �أربعني ،وهذا
تبيع يف كل ثالثني بقرة،
الواجب يف البقر ٌ
جدول يقدم �أمثلة لذلك:
القدر الذي جتب فيه الزكا ِة

الواجب

من  1إىل 29

ال زكاة فيها

من  30إىل 39

تبيع واألنثى أفضل (ذو سنتني من البقر)

من  40إىل 59

مسنة (ذات ثالث سنوات من البقر)

من  60إىل 69

تبيعان

من  70إىل 79

مسنة وتبيع

من  80إىل 89

مسنتان

من  90إىل 99

ثالثة أتبعة

من  100إىل 109

مسنة وتبيعان

من  110إىل 119

مسنتان وتبيع

يف 120

ثالث مسنات أو أربعة أتبعة
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ج ـ كيف ُتزكى الغنم ( ال�ض�أن واملعز )؟
القدر الذي جتب فيه الزكا ِة

الواجب

من  1إىل 39

ال زكاة فيها

من  40إىل 120

شاة

من  121إىل 200

شاتان

من  201إىل 399

ثالث شياه

من  400إىل 499

أربع شياه

من  500إىل 599

مخس شياه

ثم هكذا العمل يف كل مائة ٌ
�شاة.

 -3زكاة احلرث
ٌ
واجبة بالكتاب قال تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ
زكاة احلبوب والثمار

أو�س ٍق
ﯗ ﯘ﴾ [الأنعام ،]141:ولقوله ﷺ « :لي�س فيما دون خم�سة � ُ

�صدقة » ( متفق عليه ) ،و�أجمع العلماء على وجوبها.

واتفقوا على وجوبها يف :التمر والزبيب واحلنطة وال�شعري ،واختلف
�أ�صحاب املذاهب الأربعة فيما �سوى ذلك:
 -ف�أوجب الأحناف الزكاة يف كل ما �أنبتت الأر�ض.
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 و�أوجبها املالكية يف ع�شرين �صنف ًا ،من احلب :القمح وال�شعري وال�سلتوالذرة والدخن والأرز والعل�س والفول واحلم�ص واللوبيا والعد�س واجللبان
والب�سيلة والرتم�س وال�سم�سم والزيتون والقرطم وحب الفجل ،ويف التمر
والزبيب.
 ومل يوجبها ال�شافعية �إال يف القوت ،من الثمار :الرطب والعنب ،ومناحلب :احلنطة وال�شعري والأرز والعد�س ،و�سائر املقتات اختياراً.
 و�أوجبها احلنابلة يف احلبوب كلها ،ولو مل تكن قوت ًا ،ما دامت ُتكالو ُتبقَّى ل ُيب�سها.

ما هو نصاب الزكاة يف الزرع والثمار؟
أو�س ٍق ،وال َو ْ�سق �ستون �صاع ًا ( وال�صاع �أربعة
�إذا بلغ الزرع والثمار خم�سة � ُ
�أمداد ،واملُد ملء يدين متو�سطتني) وجبت فيها الزكاة ،وتقدر بوزن اليوم
 653كيلوغراما على ر�أي اجلمهور.

كم القدر الواجب إخراجه من ذلك النصاب؟
اتفق العلماء على �أنّ الواجب �إخراجه من احلبوب والثمار هو ال ُع�شر:
�إن �سقيت مباء ال�سماء� ،أو بعروقها لقربها من املاء ،و�إن ُ�سقيت ب�آلة ونحوها؛

وجب فيها ن�صف الع�شر ،حلديث جابر ر�ضي اهلل عنه� ،أنه �سمع ر�سول اهلل ﷺ

يقول « :فيما �سقت الأنهار والغيم ال ُع�شر ،وفيما ُ�سقي بال�سانية ن�صف الع�شر »

( متفق عليه ).
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متى جيب إخراج الزكاة؟
يجب �إخراج الزكاة حني يحول حول املال� ،أو يح�صد الزرع ،وال يجوز
ت�أخريها �إال لعذر كغياب املال ونحو ذلك ،ف�إن تلفت بغري ُعذر كان �ضامن ًا،
حلق الفقراء.
و�أما تقدمي الزكاة قبل احلول فجائز عند ال�سادة احلنفية وال�شافعية
ني
واحلنابلة ،وخـالـف املـالكية فلم يجـيزوه فيما زاد على ال�شهـر يف ع ٍ
وما�شية فقط.

ملن تعطى الزكاة؟
ي�ستحـق الـزكــاة كـل من كـان من الأ�صنـاف الثمـانية املبينة يف قوله
جل وعز ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ [ ﴾...التوبة ]60:فهم:
 الفقري :من ال مال له وال ك�سب . امل�سكني :من له مال وك�سب ،ال يكفيان حاجته ،وقيل امل�سكني �أ�شدحاجة من الفقري ،وقيل هما مرتادفان.
 العاملون عليها :فكل من عمل يف جمع الزكاة� ،أو ق�سمِها� ،أو ح�سابها،ي�ستحق ن�صيب ًا فيها ،ولو كان غني ًا ،لأنه ي�أخذ بو�صف العمل ،ال الفقر.
 امل�ؤ َّلفة قلوبهم :وهم امل�سلمون اجلدد ،الذين ما زالوا �ضعيفني يفيعطون � ً
�إ�سالمهمَ ،
إعانة لهم وتثبيت ًا.
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 ال ّأرقاءُ :ي�شرتون و ُيعتقون يف �سبيل اهلل ،ووال�ؤهم للم�سلمني ،وهم
املعنيون بقوله تعاىل ﴿:ﮩ ﮪ ﴾.
 الغارمون :وهم املدينون يف غري مع�صية ،يعينهم على ق�ضاء ديونهم. يف �سبيل اهلل :هم املجـاهدون لإعـالء كـلـمـة اهلل ،ال راتب لهم منبيت املال.
 ابن ال�سبيل :هو الغريب املنقطع ال يجد ما ُيرجعه �إىل بلده.هذه الأ�صناف الثمانية هي املحدَّ دة لأخذ الزكاة ،ويجوز عند اجلمهور
�إيثار �شديد احلاجة دون عموم الأ�صناف.

وي�شرتط فيمن ُيعطى الزكاة �أن يكون :م�سلم ًا ،و�أن ال جتب نفقته على
املز ِّكي ،و�أن ال يكون �أ�ص ًال �أو فرع ًا له� ،إال �أن يكون عام ًال� ،أو غارم ًا� ،أو
غازيا يف �سبيل اهلل ،في�أخذ بذلك الو�صف رغم القرابة.

هل جيوز ْ
نقل الزكاة من مكان الوجوب؟
تق�سم الزكاة حيث وجبت ،ف�أهل ذلك املكان �أوىل بها� ،إال �إذا مل
الأ�صل �أن َّ
يجد م�ستحقني يف بلد الوجوب ،فتنقل �إىل حمتاج �سواهم.
أحوج.
و�أجاز بع�ض �أهل العلم نقْلها� ،إن كان املنقول �إليه � َ
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ثانيًا :زكاة األبدان
ٌ
واجبة على كل م�سلم ،عن نف�سه ومن ُينفِق
وهي زكاة الفطر من رم�ضان،
فر�ض ر�سول اهلل ﷺ
عليه حلديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما املتفق عليهَ « :
متر ،و�صاع ًا من �شعري على احلر والعبد ،والذكر والأنثى،
زكاة الفطر �صاع ًا من ٍ

وال�صغري والكبري من امل�سلمني ».
و�أجمع العلماء على وجوبها.
وحكمـة م�شـروعيتها �أ�شـار �إليها الـحـديث « :فـر�ض ر�سـول اهلل ﷺ

وط ً
زكاة الفطر ُطهر ًة لل�صائم من اللغو والر َفثُ ،
عمة للم�سكني » ( رواه �أبو داود
وابن ماجه ).

وتر�سخ معاين
فهي تكفِّر ما وقع من ال�صائم �أثناء �صومه من لغ ٍو �أو ر َف ٍث،
ِّ
املودة والرتاحم بني امل�سلمني ،وتغني الفقري عن ال�س�ؤال يوم العيد.
ٌ
واجبة على كل م�سلم ح ٍّر م َلك زائد ًا عن حاجته وحاجة َمن تلزمه
وهي
نفقته يف يوم العيد وليلته.
وجتب بغروب �شم�س �آخر يوم من رم�ضان� ،أو بفجر يوم العيد.
و ُتخرج قبل �صالة العيد ،وال ي�ؤخرها عن اليوم الأول ،وتثبت يف ذمته
حتى يق�ضيها ،ويجوز تقدميها قبل العيد بيوم �أو يومني ،و�أجاز بع�ض �أهل
العلم تقدميها من �أول رم�ضان.
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كم قدر زكاة الفطر؟
خرج من غالب قوت �أهل البلد ،يخرج �صاع ًا ( 2400غ ) من
زكاة الفطر ُت َ
متر� ،أو �شعري� ،أو زبيب� ،أو �أرز� ،أو قمح.
ويختلف تقدير وزن ال�صاع ح�سب نوع املوزون؛ لأن ال�صاع حجم ولي�س
وزن ًا ،وقد �أعدت �إدارة الإفتاء اجلدول التايل الذي يو�ضح ذلك.
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و ُيجزئ �أن يدفع القيمة النقدية ،خا�صة عندما يكون الفقري �أكرث
حاجة �إىل النقد.

ملن ُتعطى زكاة الفطر؟
تعطى زكاة الفطر للم�سلم احلر الفقري.
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طائع بها،
�أخي امل�سلم بادر ب�إخراج زكاة مالك� -إن وجبت عليك – و�أنت
ٌ
ٌ
را�ضية نف�سك ،و�إياك واملنَّ مبا ُتنفق ،وت�أ َّمل قوله �سبحانه وتعاىل﴿ :ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [البقرة.]266 - 264:
ا�س�أل اهلل عز وجل �أن يوفقني و�إياك ملا فيه مر�ضاته ،ويجنبنا ما فيه
�سخطه ،ويتقبل منا ويغفر لنا� ،إنه قريب جميب ،واحلمد هلل الذي بنعمته
وجالله تتم ال�صاحلات ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ،وهو امل�ستعان ،وال حول
وال قوة �إال باهلل العزيز احلكيم.
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