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 الزكاة يف عشر صفحات

 مقدمة:
الدكاة في المغة ىي الشساء والرالح والظيارة. وفي االصظالح ىي حق الفقخاء 

 في أمؾاؿ األغشياء. 

 سسيت زكاة: 

 لسا فييا مؽ تظييخ الساؿ مؽ الحقؾؽ الؾاجبة فيو.  -

 وتظييخ الشفذ مؽ الذح.  -

 ولسا فييا مؽ تثسيخ وإصالح ونساء، ألف هللا ُيخمفيا عمى مؽ أّداىا.  -

والدكاة عبادة مالية، وىي قخيشة الرالة في القخآف، والخكؽ الثالث مؽ أركاف 
اإلسالـ. والدكاة بخالؼ الخبا، فالدكاة واجبة والخبا حخاـ، والدكاة يزاعفيا هللا 

 بعج خسدة أسظخ(. ٜٖـو والخبا الحخاـ يسحقو هللا )انغخ آية الخ 

 األمر بالزكاة في القرآن:
 اآليات كثيخة، مشيا: 

 .ٖٗ( البقخة وأقيسؾا الرالة وآُتؾا الدكاة)

 الدكاة قخيشة الرالة في القخآف.
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وما آتيتؼ مؽ ربا ليخبؾ في أمؾاؿ الشاس فال يخبؾ عشج هللا وما آتيتؼ مؽ زكاة )
 .ٜٖالخـو ( تخيجوف وجو هللا فأولئػ ىؼ الُسزِعفؾف 

 األمر بالزكاة في السّنة:
مؽ ذلػ قؾؿ الشبي صمى هللا عميو وسمؼ لسعاذ رضي هللا عشو حيؽ بعثو إلى 
اليسؽ: أعمسيؼ أف هللا افتخض عمييؼ صجقة، تؤخح مؽ أغشيائيؼ وتخّد عمى فقخائيؼ 

 )متفق عميو(. 

الشغؼ قج يقاؿ: إف ىحا الكالـ بجىي، لكشػ ال تجرؾ قيستو إال إذا عمست أف 
 الؾضعية تأخح التكاليف السالية )الزخائب( مؽ الفقخاء وتخّدىا عمى األثخياء!

 

 شروط الزكاة:
 شخوط الدكاة بالشدبة لسؽ تجب عميو: 

 اإلسالـ، البمؾغ، الحخية، الحمؼ الجائشة )تدقط(.

 شخوط الدكاة بالشدبة ألمؾاؿ الدكاة:

 مسمؾؾ رقبة غيخ مسمؾؾ يًجا.السمػ التاـ: فال زكاة في الساؿ الزسار، ألنو  -

 الشساء، لكي تخخج الدكاة مؽ الشساء، ال مؽ األصل. -

الفزل عؽ الحؾائج األصمية. أفزل الرجقة ما كاف عؽ عيخ غشى )متفق  -
 عميو(.



3 
 

الشراب: ليذ فيسا دوف خسذ أواؽ صجقة، وليذ فيسا دوف خسذ َذوٍد  -
 (.صجقة، وليذ فيسا دوف خسدة أوُسق صجقة )متفق عميو

 خسذ أواؽ: مؽ الفزة.

 خسذ ذود: مؽ اإلبل.

 خسدة أوسق: مؽ الدروع والثسار.

. ليذ فيسا دوف خسذ ذود صجقة: أي ليذ فيسا دوف خسذ مؽ ٓٔ-ٖالحْود: 
 اإلبل صجقة. والحود غامض عشج الذخاح، وِمؽ الكاتبيؽ َمؽ لؼ يفيسو ولؼ يذخحو.

 كغ. ٖ٘ٙخسدة أوسق: 

 .ٓٗ. نراب الغشؼ: ٖٓ. نراب البقخ: ٘نراب اإلبل: 

 غٜ٘٘غ. نراب الفزة:  ٘ٛنراب الحىب: 

 كغ. ٖ٘ٙنراب الدروع والثسار: 

 الحؾؿ: الدكاة حؾلية )سشؾية(، عجا الدروع والثسار. -

 

 أموال الزكاة:
 تؤخح الدكاة مؽ األمؾاؿ الشامية.
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 الدؾائؼ: اإلبل والبقخ والغشؼ. والدؾائؼ ىي التي تخعى في كأل مباح، ليذ ليا -
 نفقات عمف )السعمؾفة ال تدّكى(. 

 .ٔٗٔ( األنعاـ وآتؾا حقو يـؾ حرادهالدروع والثسار: ) -

 الشقؾد: في الخقة )الفزة( رُبع الُعذخ )صحيح البخاري(. -

 .ٕٚٙ( البقخة يا أييا الحيؽ آمشؾا أنفقؾا مؽ طّيبات ما كدبتؼعخوض التجارة: ) -

 السجيشة والجائشة بظخيقة مشدجسة. الجيؾف: يجب في نغخي معالجة زكاة الحمؼ -

 الخكاز: الساؿ السجفؾف في األرض. -

 

 ال زكاة على:
 السعمؾفة مؽ اإلبل والبقخ والغشؼ. -

 العؾامل مؽ اإلبل والبقخ والغشؼ. -

 عخوض القشية: ليذ عمى السدمؼ في فخسو وغالمو صجقة )متفق عميو( -

 األصؾؿ الثابتة. -

 الخواتب واألجؾر. -

سار: الساؿ الغائب عؽ صاحبو، ال يقجر عمى أخحه، أو ال يعمؼ مؾضعو، الزِّ  -
 أو ال يخجؾه، كالسغرؾب والسجحؾد والزائع.
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 معدالت الزكاة:
 العذخ، وضعف العذخ )الخسذ(، ونرف العذخ، وربع العذخ.

%( في الدروع والثسار. فيسا سقت األنيار والغيؼ ٘%( ونرفو )ٓٔالعذخ )
 بالدانية نرف العذخ )صحيح مدمؼ(.العذؾر، وفيسا سقي 

 %(: في الخكاز. في الخكاز الخسذ )صحيح البخاري(ٕٓضعف العذخ )الُخسذ 

 %(: في الشقؾد، وعخوض التجارة. ٕر٘ربع العذخ )

 

 مصارف الزكاة:
إنسا الرجقاُت لمفقخاِء والسداكيِؽ والعامميَؽ عمييا والسؤلفِة قمؾُبيؼ وفي قاؿ تعالى: )
 .ٓٙ( التؾبة ميؽ وفي سبيل هللا وابِؽ الدبيلالخقاب والغار 

الذائع أف أربعة مرارؼ جاءت بحخؼ الجّخ )الالـ(، وأربعة أخخى بحخؼ الجّخ 
 )في(.

 ولعل الرؾاب: مرخفاف بػ )في(، والدتة الباقية بالالـ. وىي مرارؼ مختبة.

يغشيشا الفقخاء والسداكيؽ أرى أنيسا مرخؼ واحج لو حرتاف )رُبع الحريمة(، وىحا 
 عؽ التسييد الذائػ بيؽ الفقيخ والسدكيؽ.

الفقخاء شخكاء لألغشياء، ألف ليؼ حرة مؽ األمؾاؿ الظبيعية الحخة، عمى األغشياء 
 أف يؤّدوا حرة الفقخاء مشيا.
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 أخطاء شائعة في الزكاة:
 ىحه ليدت زكاة مدتغالت، بل ىي زكاة نقؾد. -

 ىحه ليدت زكاة أسيؼ، بل ىي زكاة نقؾد. -

 ىحه ليدت زكاة ديؾف، بل ىي زكاة نقؾد. -

 ىحه ليدت زكاة قخوض، بل ىي زكؾات أخخى. -

عشاصخ األصؾؿ في السيدانية يقاؿ فييا: ىل تدّكى أـ ال تدّكى، أما عشاصخ  -
الخرـؾ في السيدانية فال يقاؿ فييا: ىل تدّكى أـ ال تدّكى؟ بل يقاؿ: ىل تدقط 

 مؽ الؾعاء الدكؾي أـ ال تدقط؟

 كتاباتي في الدكاة(. )راجع

 

 مبادئ الزكاة:
 الفقخاء شخكاء. -

 التكميف بقجر الظاقة. -

اعتجاؿ السعجؿ: فقج تؤدي زيادة السعجؿ عمى حج معيؽ إلى نقراف الحريمة  -
 الدكؾية.

 ال ِثشى )ال ازدواج(:  -
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ال حيل وال تيخب. قاؿ رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ في زكاة الدؾائؼ: ال  -
 بيؽ متفّخؽ، وال ُيفّخؽ بيؽ مجتسع، خذية الرجقة )صحيح البخاري(.  ُيجسع 

 ال تجدذ: لحلػ كانت ىشاؾ أمؾاؿ عاىخة، وأمؾاؿ باطشة. -

*** 

 ممحق: ججاوؿ زكاة الدؾائؼ
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 جدول زكاة اإلبل:
 الؾاجب الذخيحة         

 ال شيء          ٗ – ٔ
 الغشؼ(شاة واحجة )الؾاجب ىشا مؽ           ٜ – ٘

 شاتاف        ٗٔ-ٓٔ
 ثالث شياه       ٜٔ-٘ٔ
 أربع شياه )ىشا يشتيي الؾاجب مؽ الغشؼ(        ٕٗ-ٕٓ
 بشت مخاض )اختمف مجى الذخيحة( العسخ: سشة  ٖ٘-ٕ٘
 بشت لبؾف )العسخ: سشتاف(        ٘ٗ-ٖٙ
 سشؾات ِٖحّقة )اختمف مجى الذخيحة( العسخ:        ٓٙ-ٙٗ
 سشؾات( َٗجَحعة )العسخ:     ٘ٚ-ٔٙ
 بشتا لبؾف   ٜٓ-ٙٚ
 حقتاف )اختمف مجى الذخيحة(    ٕٓٔ-ٜٔ

 ثالث بشات لبؾف    ٜٕٔ-ٕٔٔ
 حقة + بشتا لبؾف     ٜٖٔ-ٖٓٔ
 حقتاف + بشت لبؾف  ٜٗٔ-ٓٗٔ
 ثالث حقاؽ    ٜ٘ٔ-ٓ٘ٔ
 أربع بشات لبؾف     ٜٙٔ-ٓٙٔ
 ثالث بشات لبؾف + حقة  ٜٚٔ-ٓٚٔ
 لبؾف + حقتافبشتا     ٜٛٔ-ٓٛٔ
 ثالث حقاؽ + بشت لبؾف    ٜٜٔ-ٜٓٔ
 أربع حقاؽ أو خسذ بشات لبؾف     ٜٕٓ-ٕٓٓ
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 جدول زكاة البقر:
 الؾاجب الذخيحة          

 ال شيء          ٜٕ – ٔ
 تبيع )العسخ: سشة(           ٜٖ-ٖٓ
 مدشة )اختمف مجى الذخيحة( العسخ: سشتاف           ٜ٘-ٓٗ
 تبيعاف )عاد مجى الذخيحة(           ٜٙ-ٓٙ
 مدشة + تبيع           ٜٚ-ٓٚ
 مدشتاف           ٜٛ-ٓٛ
 ثالثة أتبعة           ٜٜ-ٜٓ

 مدشة + تبيعاف        ٜٓٔ-ٓٓٔ
 مدشتاف + تبيع        ٜٔٔ-ٓٔٔ
 ثالث مدشات أو أربعة أتبعة        ٜٕٔ-ٕٓٔ

 

 

 جدول زكاة الغنم:
 الؾاجب الذخيحة         

 ال شيء         ٜٖ – ٔ
 شاة        ٕٓٔ-ٓٗ

 شاتاف      ٕٓٓ-ٕٔٔ
 ثالث شياه )اختمف مجى الذخيحة(      ٖٓٓ-ٕٔٓ

 وىكحا في كل مئة شاة  
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