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 صفحات عشرالزكاة في 

 مقدمة:

الزكاة في المغة ىي النماء والصالح والطيارة. وفي االصطالح ىي حؽ الفقراء في 
 أمواؿ األغنياء. 

 سميت زكاة: 

 لما فييا مف تطيير الماؿ مف الحقوؽ الواجبة فيو.  -

 وتطيير النفس مف الشح.  -

صالح ونماء، ألف اهلل ُيخمفيا عمى مف أّداىا.  -  ولما فييا مف تثمير وا 

والزكاة عبادة مالية، وىي قرينة الصالة في القرآف، والركف الثالث مف أركاف اإلسالـ. 
والربا الحراـ  ،والزكاة بخالؼ الربا، فالزكاة واجبة والربا حراـ، والزكاة يضاعفيا اهلل

 بعد خمسة أسطر(. 93رـو يمحقو اهلل )انظر آية ال

 رد ذكر الزكاة في كؿ مف القرآف والسنة.و وقد 

 

 :األمر بالزكاة في القرآف

 اآليات كثيرة، منيا: 
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 .39( البقرة وا الزكاةوأقيموا الصالة وآتُ )

 الزكاة قرينة الصالة في القرآف.

زكاة تريدوف وما آتيتـ مف ربا ليربو في أمواؿ الناس فال يربو عند اهلل وما آتيتـ مف )
 .93( الرـو وجو اهلل فأولئؾ ىـ الُمضِعفوف

 :األمر بالزكاة في السّنة

مف ذلؾ قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ لمعاذ رضي اهلل عنو حيف بعثو إلى اليمف: 
ترّد عمى فقرائيـ )متفؽ رض عمييـ صدقة، تؤخذ مف أغنيائيـ و أعمميـ أف اهلل افت

 عميو(. 

ـ بدىي، لكنؾ ال تدرؾ قيمتو إال إذا عممت أف النظـ الوضعية قد يقاؿ: إف ىذا الكال
 ترّدىا عمى األثرياء!و تأخذ التكاليؼ المالية )الضرائب( مف الفقراء 

 :شروط الزكاة

 شروط الزكاة بالنسبة لمف تجب عميو: 

 اإلسالـ، البموغ، الحرية، الذمـ الدائنة )تسقط(.

 شروط الزكاة بالنسبة ألمواؿ الزكاة:

 : فال زكاة في الماؿ الضمار، ألنو ممموؾ رقبة غير ممموؾ يًدا.الممؾ التاـ -

 النماء، لكي تخرج الزكاة مف النماء، ال مف األصؿ. -
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أفضؿ الصدقة ما كاف عف ظير غنى )متفؽ  الفضؿ عف الحوائج األصمية. -
 عميو(.

قة، النصاب: ليس فيما دوف خمس أواؽ صدقة، وليس فيما دوف خمس َذوٍد صد -
 وليس فيما دوف خمسة أوُسؽ صدقة )متفؽ عميو(.

 خمس أواؽ: مف الفضة.

 د: مف اإلبؿ.خمس ذوْ 

 خمسة أوسؽ: مف الزروع والثمار.

د صدقة: أي ليس فيما دوف خمس مف اإلبؿ . ليس فيما دوف خمس ذوْ 01-9الذْود: 
 اح، وِمف الكاتبيف َمف لـ يفيمو ولـ يشرحو.صدقة. والذود غامض عند الشرّ 

 كغ. 359خمسة أوسؽ: 

 .31. نصاب الغنـ: 91. نصاب البقر: 5نصاب اإلبؿ: 

 غ535غ. نصاب الفضة:  55نصاب الذىب: 

 كغ. 359نصاب الزروع والثمار: 

 الحوؿ: الزكاة حولية )سنوية(، عدا الزروع والثمار. -

 أمواؿ الزكاة:
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 تؤخذ الزكاة مف األمواؿ النامية.

والغنـ. والسوائـ ىي التي ترعى في كأل مباح، ليس ليا السوائـ: اإلبؿ والبقر  -
 . ى(نفقات عمؼ )المعموفة ال تزكّ 

 .030( األنعاـ وآتوا حقو يـو حصادهالزروع والثمار: ) -

 النقود: في الرقة )الفضة( رُبع الُعشر )صحيح البخاري(. -

 .732لبقرة ( ابات ما كسبتـيا أييا الذيف آمنوا أنفقوا مف طيّ عروض التجارة: ) -

 الديوف: يجب في نظري معالجة زكاة الذمـ المدينة والدائنة بطريقة منسجمة. -

 الركاز: الماؿ المدفوف في األرض. -

 

 ال زكاة عمى:

 المعموفة مف اإلبؿ والبقر والغنـ. -

 العوامؿ مف اإلبؿ والبقر والغنـ. -

 عميو(عروض القنية: ليس عمى المسمـ في فرسو وغالمو صدقة )متفؽ  -

 األصوؿ الثابتة. -

 الرواتب واألجور. -
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مار: الماؿ الغائب عف صاحبو، ال يقدر عمى أخذه، أو ال يعمـ موضعو، أو  - الضِّ
 ال يرجوه، كالمغصوب والمجحود والضائع.

 معدالت الزكاة:

 العشر، وضعؼ العشر )الخمس(، ونصؼ العشر، وربع العشر.

ثمار. فيما سقت األنيار والغيـ العشور، %( في الزروع وال5%( ونصفو )01العشر )
 وفيما سقي بالسانية نصؼ العشر )صحيح مسمـ(.

 %(: في الركاز. في الركاز الخمس )صحيح البخاري(71ضعؼ العشر )الُخمس 

 %(: في النقود، وعروض التجارة. 7ر5ربع العشر )

 

 مصارؼ الزكاة:

والعامميَف عمييا والمؤلفِة قموُبيـ وفي إنما الصدقاُت لمفقراِء والمساكيِف قاؿ تعالى: )
 .31( التوبة الرقاب والغارميف وفي سبيؿ اهلل وابِف السبيؿ

الشائع أف أربعة مصارؼ جاءت بحرؼ الجّر )الالـ(، وأربعة أخرى بحرؼ الجّر 
 )في(.

 ولعؿ الصواب: مصرفاف بػ )في(، والستة الباقية بالالـ. وىي مصارؼ مرتبة.
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ف أرى أنيما مصرؼ واحد لو حصتاف )رُبع الحصيمة(، وىذا يغنينا الفقراء والمساكي
 عف التمييز الشائؾ بيف الفقير والمسكيف.

الفقراء شركاء لألغنياء، ألف ليـ حصة مف األمواؿ الطبيعية الحرة، عمى األغنياء أف 
 يؤّدوا حصة الفقراء منيا.

 

 أخطاء شائعة في الزكاة:

 زكاة نقود. ىذه ليست زكاة مستغالت، بؿ ىي -

 ىذه ليست زكاة أسيـ، بؿ ىي زكاة نقود. -

 ىذه ليست زكاة ديوف، بؿ ىي زكاة نقود. -

 ىذه ليست زكاة قروض، بؿ ىي زكوات أخرى. -

عناصر األصوؿ في الميزانية يقاؿ فييا: ىؿ تزّكى أـ ال تزّكى، أما عناصر  -
مف ؟ بؿ يقاؿ: ىؿ تسقط الخصـو في الميزانية فال يقاؿ فييا: ىؿ تزّكى أـ ال تزّكى

 أـ ال تسقط؟الوعاء الزكوي 

 )راجع كتاباتي في الزكاة(.

 

 مبادئ الزكاة:
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 الفقراء شركاء. -

 التكميؼ بقدر الطاقة. -

اعتداؿ المعدؿ: فقد تؤدي زيادة المعدؿ عمى حد معيف إلى نقصاف الحصيمة  -
 الزكوية.

  .ال ِثنى )ال ازدواج( -

ب. قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في زكاة السوائـ: ال ُيجمع ال حيؿ وال تيرّ  -
 بيف متفّرؽ، وال ُيفّرؽ بيف مجتمع، خشية الصدقة )صحيح البخاري(.  

 ال تجسس: لذلؾ كانت ىناؾ أمواؿ ظاىرة، وأمواؿ باطنة. -

*** 

 ممحؽ: جداوؿ زكاة السوائـ

 جدوؿ زكاة اإلبؿ:

 الواجب الشريحة

 ال شيء 3 – 0

 شاة واحدة )الواجب ىنا مف الغنـ( 3 – 5
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 شاتاف 01-03

 ثالث شياه 05-03

 أربع شياه )ىنا ينتيي الواجب مف الغنـ( 71-73

 بنت مخاض )اختمؼ مدى الشريحة( العمر: سنة 75-95

 بنت لبوف )العمر: سنتاف( 93-35

 سنوات 9ِحّقة )اختمؼ مدى الشريحة( العمر:  33-31

 سنوات( 3َجَذعة )العمر:  30-25

 بنتا لبوف 23-31

 حقتاف )اختمؼ مدى الشريحة( 30-071

*** 

 ثالث بنات لبوف 070-073

 حقة + بنتا لبوف 091-093

 حقتاف + بنت لبوف 031-033

 ثالث حقاؽ 051-053

 بوفأربع بنات ل 031-033
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 ثالث بنات لبوف + حقة 021-023

 بنتا لبوف + حقتاف 051-053

 ثالث حقاؽ + بنت لبوف 031-033

 أربع حقاؽ أو خمس بنات لبوف 711-713

 

 جدوؿ زكاة البقر:

 الواجب الشريحة

 ال شيء 73 – 0

 تبيع )العمر: سنة( 91-93

 مدى الشريحة( العمر: سنتافمسنة )اختمؼ  31-53

 تبيعاف )عاد مدى الشريحة( 31-33

 مسنة + تبيع 21-23

 مسنتاف 51-53

 ثالثة أتبعة 31-33

 مسنة + تبيعاف 011-013
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 مسنتاف + تبيع 001-003

 ثالث مسنات أو أربعة أتبعة 071-073

 

 جدوؿ زكاة الغنـ:

 الواجب الشريحة

 ال شيء 93 – 0

 شاة 31-071

 شاتاف 070-711

 ثالث شياه )اختمؼ مدى الشريحة( 710-911

 ىكذا في كؿ مئة شاةٌ و 

*** 

في صحيح البخاري يوجد القميؿ  .في الصحيحيف البخاري ومسمـ ىناؾ كتاب لمزكاة
وجد أي معمومة مف المعمومات عف مقدار الزكاة في السوائـ، وفي صحيح مسمـ ال ي

وتبويب كتاب الزكاة في صحيح مسمـ تعترضو أبواب ليست منو  بيذا الخصوص!
 كالـ عف الخوارج(!)
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ىذا ممخص تجد فيو ما ال تجده في المطوالت، وتجد فيو تحريًضا عمى البحث 
 العممي.

*** 

 الخميس:

 ىػ0331ذو الحجة  03

 ـ7103آب  03

 رفيؽ يونس المصري

 

 


