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 مقدمة 
 

 :  ا، أما بعدا كثي  م تسليم  وسلي  ،، وعلى آله وصحبه بعده بي ن ال ن، وصلى هللا على م  احلمد هلل وحده
يف)الفهذا كتاب   ماالزكاة   مسائل  وجيز  االختصار  سبيل  على  فيه  ذكرت  الزكاةيتعلق    (،  على   ، أبحكام 

ن وعلى ما هو الراجح ابلدليل عند احملققني م    طريقة السؤال واجلواب، أبسلوب سهل خمتصر واضح بني،
 . ( الزكاةيف مسائل  )الوسيطكتايب   أصله وهو ن، وقد اختصرته م  هللا وإايهم  العلماء رمحنا

 رض من كتابته إفادة مخسة أصناف: لغوا
نُف األوُل: ط   ؤون. الُب الع لم املبتدالص  
نُف الثاين: املثقفون غي املتخصصني يف علوم الشريعة.   الص  
نُف الثالُث: عموُم املسلمني.    الص  
نُف الراب   للتمسك أبحكامه. جلدد لإلسالم، أو ُع: املهتدون ا الص  
نُف اخلامُس: كل م       .الزكاةيف  امةلعا ومبادئه أصول اإلسالمعلى أو إلقاء نظرة  يد التعرف ير ن الص  
لألب أن يقرأه مع أوالده  عين ا  فت أجوبته لكي يكون مُ في لت مقاطعه وخ  قد سهلته قدر ما أستطيع، وقلي و 

ع على وعة جتتمجمموألي  يقرأه على مجاعة املسجد،    املسجد أن  ، وإلمامأحكام الزكاةة يف  مهم    كدروس
ة، أو تدريسه يف الدروس اليت كما ميكن ملكاتب الدعوة ترمجته ألي لغكر هللا تعاىل أن يقرؤوه فيما بينهم،  ذ  

 .  اةزكال ات تطرح على املسلمني اجلدد، أو الطلبة الراغبني يف التعرف على مهم  
للمعل   املتمك  م والشيخ و وميكن  العلم  في   :نطالب  القضااي هلم هذ بني  أن يقرأه مع طالبه  املهم  ه  ة ويشرحها  

اخلالفية، واألقوال الضعيفة واملرجوحة اليت والقضااي    النادرة،  ا عن التعرض للمسائلبعيد    ،على القول الراجح
 ربك أفهامهم.ت أذهاهنم، وتُ ت  ش  قد تُ 

، م ن اةالزكائل  مس   املتعلقة أبهمين  بنفسه؛ ليستفيد منه أساسيات الد   لم أن يقرأه  اسب لكل مس كما إنه من
أحكام ، فهو حقيق أن يسميى أو يوصف بـ )ما ال يسع املسلم  جهُله م ن  عقيد توال  غي تطويل وال صعوبة

 (. الزكاة
ينفع به مجيع املسلمني، وأن يك الق  أسأل هللا تعاىل أن  وأن يغفر يل ولوالدي ولزوجي وولدي    بول،تب له 

 سلمني.املوشيوخي وتالميذي ومجيع  
 ى آله وصحبه أمجعني.  ة للعاملني، وعل على املبعوث رمحوصلى هللا وسلم 

 كتبه الفقي إىل هللا تعاىل

 عبد الرمحن بن فهد الودعان الدوسري
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 مها ومكانتهاحك و  الزكاة  متهيد يف معىن
 ومكانتها تعريُف الزَّكاة وحكمها

 اإلسالم؟ وما مكانتها يف  حكمها؟ وماما تعريُف الزَّكاة؟  س:
  .والنماءُ  الطهارةُ لغًة:  الزَّكاةُ  ج:
 ق دٌر واجٌب يف أمواٍل ُمع يينٍة، يُدفُع وقت  وجوب ه ، ل طائفٍة خمصوص ٍة. َشرًعا:و 

،لٍم توفيرت فيه  شروُط الوجعلى كل   مس   فرضٌ والزيكاُة   ييتها إ وب  ع  املسلمون  على فرمض   ،اا ق طمع ي  مجاع  وقد أمجم
 (1)(.و أ ق يُموام الصيال ة  و آُتوام الزيك اة  ) ل هللا تعاىل:اق يف الكتاب والسنة على إجياهبا،النصوص اثرت وقد تك

،الزيكاُة و  ع  نُة الصي قري وهي هي الركُن الثالُث م ن أركان  اإلسالم     .اب هللا عزي وجلي  كثيٍة من كتالة  يف مواض 
  *** 
 الزَّكاِة   ماِنِع  مُ كحُ 
 ؟ الزَّكاةِ ماِنِع  كمُ حُ ما  س:

الزكاة  خبال    -أ  ج: م ن ع   أو    م ن  منها شيئ  هبا،  إمث ا عظيم ا،  لوجوهبا  حدٍ غي ج  م ن    ، اانـمت قص   ارتكب  فقد   :
اب الذنوب  م ن كبائر  العلماء وكبية   وإاي  تفاق  بذلك    ،همرمحنا هللا  املت عر   م  وكان  الظياملني   لضني  ن  يف لعقوبة    

 . وإايهما هللارمحن برتك إخراج الزكاة يف قول أكثر العلماءر وال يكفُ  خرة، واآلالدنيا 
السُّلطان  أخُذ    -ب  تعزير ا من  الزيكاة  جيُب على  تعزير ه على م نعه هلا  يردعه وأمثاله عن م ن مان ع ها، م ع   اسب ا 
ه يف بيت مال ها، وجيعل عه ممال    الزكاة، أو أيخذ نصف    وم ن التعزير: أن يضاع ف عليه  اون يف أدائها،الته

 املسلمني.
  *** 

 كاةِ شروُط وجوِب الز 
 ؟شروُط وجوِب الزكاةِ ما  س:

 ال جتُب الزكاة إالي خبمسة  شروٍط هي: ج:
  ال يقبل عمل الكافرين.كاة، ألن هللار ال تصح منه الز اإلسالُم، فالكافالشرُط األوُل: 

 .هد  لسي    كٌ ل ه م  ألن مال   ؛اململوك العبد على الزكاةُ  فال جتبُ  ،ةياحلر    الشرُط الثاين:
اب، ُك اُملـ الثال  ُ:: رطُ الش    ابُ لن  صـ  بـ تم عليـه   ه  و: والنِ ص  َ ُه و ج  ن م ل كـ  ن املـال؛ مـ  الزيكــاُة،  مقــداٌر معلـوٌم مـ 

ُه مل جت بم عليه .  .يف أنواع األموال الزكوية إن شاء هللا تعاىل هوأييت بيان وم ن مل ميل كم

 
 .43 سورة البقرة آية (1)
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ا لشــخٍص معــنيي ُملكــ  ن يكــون املــال مأبك، لــم م  لم اُم اتــ   الش  رُط الراُ  ُع: ن مــ   نينــوع فــال اكــاة يف، امال  ا كــلوكــ 
 :  ألموال  ا

، والصدقات والزكـوات أو اخلاصة العامة أموال  الدولة، واألوقاف :مثلاملاُل غي اململوك،  النَّوُع األوُل: 
 . اخليية ، أو اهليئات أموال مجعيات الرب    و  ؛ييخ   شف ىم  أو  لبناء مسجد اجملموعاملال و  والتربعات،

وُع الث  اين:  ا،اُل املــ الن  َّ ا اقصــ  ال يســتطيع مالكــه أن يتصــرف فيــه، كاملــال وهــو املــال الــذي  اململــوك ملكــ 
ٍر، أو ماطل، أو ظامل. وق م ن املسر  وأ أو املغصوب، املفقود،  صاحبه، والديين على ُمعمس 
، وهـو :اخل  ام ُ الش  رُط  يُّ احلــ ول  نة اهل جريـية ُمضـ  ن ذلـك كمــا سـوف نـذك؛ إالي مــا ُيسـتث  السـي إن  ره قريبــ امـ 
  . هللا تعاىلشاء 
  *** 

 األمواُل اليت ال ُيشرتُط هلا احلولُ 
 ؟لُ األمواُل اليت ال ُيشرتُط هلا احلو ما : س
، وهي هناك أموال ال يشرتط لوجوب الزكا ج: يُّ احلول   :ةٌ ثالثة فيها ُمض 
 . د حصاد هابع، فهذه يزك  يها صاحبها (مارث  احلبوب، وال)اخلارُج م ن األرض    -1

 ، ف ح ولُه اتبٌع حلول  أصل ه . األنعام يمة  هب نم   ائمة  السي ن تاج  -2

 ربُح الت  جارة ، ف ح ولُه اتبٌع حلول  أصل ه . -3
*  ** 
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 األمواُل الزَّكويَّةُ 
 لزكاُة فيهاليت جتُب ااألمواُل ا

 ؟هايت جتُب الزكاُة فيواُل الما األم س:

 فيها الزكاة أربعٌة هي: اليت جتبُ األمواُل  ج:

. هبيمة   ائمُة م نالسي  -1  األنعام 

2- .  اخلارُج م ن األرض 

 وهي: الذهُب، والفضُة، واألوراُق النقديُة.قوُد أو األمثاُن، النُّ  -3

 ة .جار الت   ُعروُض  -4
ن األمــوال؛ األنــواع األربعــة الســابق يغــ هللا تعــاىل. وال جتــب الزكــاة يف وســيأيت بياهنــا فيمــا أييت إن شــاء ة مــ 

ن التفصـيل والبيـان واألمثلـة فيمـا عدم ما يدل على وجوب الزكاة فيها، وسوف أييت هلذا اإلمجل ال شـيء مـ 
 ء هللا تعاىل.بعد إن شا
  *** 

 األنعام السَّائمُة ِمن هبيمِة الزكويِة:  والِ األمالِقْسُم األول ِمن 
 اهتا؟وما شرُط زكعام؟  األن هبيمةِ السَّائمُة ِمن اِل الزكويِة:  ُد ابلِقْسِم األول ِمن األمو ملرا ما ا س:
  ا عن الشروط العامة للزكاة( )اائد    ، وُيشرتُط لوجوب الزكاة فيهاهبيمُة األنعام  هي: اإلبُل، والبقُر، والغنمُ   ج:

 شرطان:  
 اكــاة م أو أكثــر ه يف الصـحار و أو الغــاابت، فــالأن تكــون ســائمة : وهـي الــيت ترعــ ى مجيـع  العــا الش  رُط األول:

العــام، كالشــهر  ن نصــف  مــ   قــلي أ لــيت ترعــ ىكــاة يف: ا، وال ا بعلــ ٍف اشــرتاه أو مجعــه هلــايف: الــيت يعلُفهــا صــاحُبها 
 والشهرين والثالثة.

ل ها؛ فــعن كانــت للعمــل عليهــا  ــرثٍ  لث  اين:ُط االش  ر  ن ألباهنــا ون ســم أو  قيٍ أو ســ   أن تكــون معــدية لالســتفادة مــ 
 غيمها: مل جتبم فيها الزكاة.

  *** 
 أنصبُة هبيمِة األنعاِم 

 ؟نعامِ  هبيمِة األنصبةُ ما أ س:

 .ال اكاة فيهافمخٌس م ن اإلبل  فأكثر، وما دون ذلك:  ِنصاُب اإلُِل: ج:
 ال اكاة فيها.فثالثون م ن الب قر  فأكثر، وما دون ذلك:  صاُب البقِر:نِ و 
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 فيها. ال اكاة ففأكثر، وما دون ذلك: ن الغنم أربعون م   وِنصاُب الغنُم:
  *** 

 األرض   ِمنخلارجُ ِة: ااألمواِل الزكويالِقْسُم الثاين ِمن 
    ؟وما شرُط زكاته ِمن األرض؟ خلارجِ ما املراُد ابلِقْسِم الثاين ِمن األمواِل الزكويِة: ا  س:
 . ا أو فضة  ب  إذا كانت ذه، واملعادن احلبوُب والث  مارُ  :نوعان ن األرضم   اخلارجُ  ج:

ثُل: الرب  ، والشيعي، واأل ُرا    فاحلبوُب،  .ةر لذُّ وا ،م 
 ستق.وا، والفُ واللي  التيمر، والزيبيب،ُل: م ث ،مارُ والث ِ 

 ا ثالثة هي: جوب زكاهتوشروُط و 
 . واواللي  ،بيبمر، والزي ، والتي واأل ُرا    ،الرُب   ، الشرُط األوُل: أن تكون مدَّخرةً 

 ، والبصل.لثومم ثل: التفاح، والربتقال، واملوا، واخليار، والباذجنان، واال يُديخ ُر، فال اكاة فيما 
 . ستقوالفُ  مر،والتي  ،ةر لذُّ وا ،الرُب  ، والشيعي م ثُل: َمكيلًة، ين: أن تكونشرُط الثالا

 والبصل، والرميان، والنعناع. يخ،ط  لب  افال اكاة فيما يباع ابلعد  ، أو الوان، م ثل: 
، فم ن ملكه بعد وقت وجوب  قت وجوب الزكاة و له ون النِ صاب مملوًكا الشرُط الثالُ:: أن يك

 حصاده. ، أو ورثه: بعد  اشرتاه، أو أهدي لهة، كما لو عليه الزكا جتب الزكاة: مل
  *** 
 والثِ مارِ  احلبوبِ ِنصاُب 
 ؟احلبوِب والثِ مارِ  ِنصابُ  س: ما

 فيكون الن  صاُب: ثالثُ ،    النب    صاع  ب    ون صاع اُق: ستُّ والو سم   .مخسُة أوُسقٍ نصاُب احلبوب  والث  مار :    ج:
 نبوي.  صاعٍ  مئة  
العلماء املعاصرين ابلرب م املواون، وقد قديره بعض  عاسب نوع الطيلو جرام  ابلكخيتلف تقدير النصاب  و

 ا.  (كجم تقريب  612اجليد بـ )
ن، وغيها:  خم ش، والدُّ واجلري  عمة الزكوية األخرو كاألرا، النصاب م ن عدمه يف األط  ن أشكل عليه بلوغم  و 

  له. لم يف ذلك حىت يتبنيي أهل الع فلياجع
  *** 

 ارِ  والثِ ميف احلبوبِ  ِة الواجبةِ لزكامقداُر ا
 ؟ والثِ مارِ زكاِة الواجبِة يف احلبوبِ مقداُر الما  س:
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 على التفصيل التايل:  والث  مار  مقداُر الزكاة  الواجبة  يف احلبوب   ج:
 مطار، والعيون.  ة، كالذي ُيسق ى مبياه األُسقي بال م ؤونة وال ُكلمففيما   (%10)جيُب الُعشُر  •

خُّ م ن اآلابر، ُيض    ُيسق ى ابملاء الذي   فة، كالذيفيما ُسقي مب ؤونة وُكلم   ( %5)ر   ُف الُعش  نصوجيبُ  •
 احلديثة.   ، بواسطة احليواات أو اآلالت واألهنار

ة   واتر    ما مجيع ا، كالذي ُيسق ى اتر ة  مبياه األمطار،فيما ُسقي هب  (%7.5)وجيُب ثالثُة أرابع الُعشر    •
   اه اآلابر.مبي

  *** 
 بوِب والثِ مارِ ِة احلكاز  وقُت وجوبِ 

 ؟مارِ وقُت وجوِب زكاِة احلبوِب والث ِ ما  س:
: إذا اشت دي وق س ا ج:  ، وصار ُصلب ا.جتُب الزكاُة يف احلب  

، أو يصف ري ويف الث  مار: إذا بدا صالُحها، وبُدوُّ الص ، ويف العنب: أن يكون الح يف مثار النخيل: أبن حيم ري
 لو ا. ا حُ لي  ن  

  حيتها لألكل،ال ، وصيبها وط   ح احلبوب والثمار، وتام إدراكهاعند هناية صال  إن وقت الوجوب: وقيل:
 ، وهذا القول أقوو، وهللا أعلم.ها وقطافهاوعند حصاد

 ا.ها، وم ن الث  مار: بعد ج فافهعد تصفيت  م ن احلبوب: ب الزكاةج ر  وتُ 
  *** 

 املعادن اليت جتب زكاهتا 
 ؟املعادن اليت جتب زكاهتاما  س:
، وكانت تبلغ  ، وملكهاا أو فضة  ن استخرج ذهب  م  ، ف هي: الذهب والفضة  اليت جتب اكاهتا  املعادنُ   ج:

ن قويل العلماء رمحنا هللا  لى الصحيح م  ه هلا؛ عن امتالكم    اهتا؛ بعد حولٍ : وجب عليه إخراج اكنصااب  
 .ن قويل العلماء رمحنا هللا وإايهمالصحيح م   ىن املعادن عل ا م  وإايهم، وال اكاة يف غيمه

  *** 
 مثاُن( مواِل الزكويِة: )األَ الِقْسُم الثالُ: ِمن األ

 هتا؟كم زكاحُ وما  ؟(انِ مثألَ ا: ) ِل الزكويةِ ِمن األموا الثال:ِ ما املراُد ابلِقْسِم  س:
النُّقوُد،    ج: ثالثةُ اأَلمثاُن هي:  والف ضيُة،  أصناٍف:  وهي  اآلن  النـيقمد ييةُ   األور اقُ و   الذيه ُب،  قامت  اليت  م ق ام     

    والف ضية .الذيه ب  
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أمثاًًن: األنأل  ُسِ َيْت  قيمُة  هبا  وتقدير  األشياء،  مث  ُن  هبا  يعرف  تُ ه  وألهنا  اعمستشياء،  يف  مثن ا ل  والشراء  لبيع 
 بيعات.للم  
 ابتفاق العلماء رمحنا هللا وإايهم. واجبة :ا األوراق النقديةاكاة الذهب، والفضة، ومثلهو 

  *** 
 ضة واألوراق النقديةب والفِ ذهال صابُ نِ 

 ؟النقديةة واألوراق ضالذهب والفِ  صابُ نِ ما  س:

 ن صاب األمثان كما يلي:   ج:
ن م    اام  ر  ج  ( مخسٌة ومثانون  85)  ويساوي ابجلرام  ،ن الذهب اخلالصم    ارون د يـمن ار  شم ع    ِب:ذهال  ابُ صَ نِ أواًل:  

 .ام ا ر  ج  ( اثنتان وتسعون 92)  وقيل:، الذهب اخلالص
مئٍة    سُ مخ م (  595)  وتساوي ابجلرام،  ةاخلالص  فضة  ن الم    درهمٍ   ات  ئـ  م    وهياٍق،  ُس أو مخ م   ة:ضَّ الفِ   ابُ صَ نِ اثنًيا:  
 .ةاخلالص فضة  ن الم   ام ار  ج   تسعونو  ةٌ س ومخ

ا  :الن َّْقِديَّةِ   األورَاقِ   ابُ صَ نِ اثلثًا:   الف ضية  ألهنا حليت حمليهما يف  أو  الذيه ب   ن ص اُب  بلغت هو  فعذا  نيية ،  لثيم 
ن خُص م  ألهنا أر   ة  لمف ضي اب    ة  اليـ ومم  تقديُر ن صاب  األ ومر اق  النـيقمد يي   والغالبُ ،  وجبت فيها الزكاة:  د مهانصاب أح
 ، ة  ضي الف    ن  م    ام ار  ( ج  595)  ة  يم  ق    لُ اد  ع  ا يُـ م  من األوراق النقدية    مُ سل  مُ الم   ك  ل  ا م  عذ  ، ف  فتبلغ نصاهبا قبله  الذهب  

 . اةُ ك  الزي  فيه   تم ب  ج  و   :لُ وم احلم   ه  يم ل  ع   ال  ح  و 
  األوراِق النقدية نصابِ  ملعرفة تطبيقي   مثال  

ــوم اإل ـــ 6/7/1443 ثنـــــنييف يـــ ــرام  (م7/2/2022)هـــ ــة جـــ ــي ف  لاقيمـــ ــة ةضـــ ــاي اخلالصـــ ــرايل 2.75) يو ســـ ( ابلـــ
ن ألــف وســتمئة وســتة وثالثــو  1.636.25=  لراي 2.75 × امجــر  595: صــاب الن   يكــون فعليــه  لســعودي،ا

 .سعوديوربع رايل  سعوداي رايال
  *** 
 مثانإخراجه يف زكاة األالواجب  رُ القدْ 
 ؟إخراجه يف زكاة األمثانب الواج رُ دْ قالما  س:
 (%2.5الــذهب والفضـــة واألوراق النقديــة هـــو: ربــع الُعشـــر ) اكــاة األمثـــان القــدر الواجــب إخراجـــه يف ج:

 يف املئة(. )اثنان ونصف
 :إحدو طريقتنين خالل ميكن إخراج الزكاة م  و

 .جبةاالو  = مقدار الزكاة 40 ÷دي قنال رقأو الو رامات من الغاملراد اكاته مقدار املال  وىل:األُ  الطريقةُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .جبة االزكاة الو  مقدار=  100 ÷ 2.5 ×مقدار املال املراد اكاته  انية:الثَّ  الطريقةُ 
  *** 
 اءي النس لِ زكاُة حُ 
 ؟ ي النساءلِ زكاِة حُ ما حكُم  س:

نا  محر   لماءعلا  فتل قد اخ  ؛جارة لت  نز وال الالستعمال وال يراد به الك    دُّ ع  يُـ   ل، أوستعم  النساء الذي يُ   يُّ ُحل    ج:
قولني، ومجهور الفقهاء رمحنا هللا وإايهم على عدم وجوب اكاته؛ وهو مذهب هللا وإايهم يف حكم اكاته على 

 بلة رمحنا هللا وإايهم.املالكية والشافعية واحلنا
اكاة فيها، كاللباس واملتاع واملركب، وهذه كلها ال  اجات اإلنسان الشخصية،  حكمه حكم حوذلك: ألن  

 وجوب اكاته ليست ابلقوية.  ردة يفث الوايدحااألو 

**  * 
 جارةالت ِ  : عروضُ الِقْسُم الراُُع ِمن األمواِل الزكويةِ 

 ؟ وما حكم زكاهتا؟رةالتِ جا األمواِل الزكويِة: عروضِ  ِمن الراُعِ   لِقْسمِ ما املراُد اب س:
راء،جارة هيالت ِ  عروضُ  ج:   .حبم ن أجل الر    : ما أُع دي للبيع والش  

األخشاب، وغيها السيارات، واملالبس، واألقمشة، واحلديد، و األموال: كيع  أنواع لتجارة مجعروض اوتشمل 
اهل جري: احلول  ، وحال عليها  الت  جارة هباوغيها ما يباع إذا نوو املسلم  ء  ، فكل هذه األشياما أُع دي للت  جارة

 .وجب عليه الزكاة يف قيمتها 
وهو قول عامة العلماء رمحنا هللا وإايهم، ونقله غي واحد إمجاع   للتجارة،أعدت    ل اليت او مألا  ب الزكاة يفجتو 

أن   على  وأمجعوا  هللا:  رمحه  املنذر  ابن  قال  الزكاة العلماء،  للت جارة  تدار  اليت  العروض  عليها    يف  حال  إذا 
: ذهب فُقهاُء فيد رمحه هللاشد احل ر   بناد  م.اهـ وقال  ابن تيمية رمحه هللا: هو إمجاع مت ق  احلول.اهـ وقال اجملد

 (1) األ مصار  إ ىل وجوب  اكاة عروض الت جارة، ومنع  ذلك  أ هُل الظياه ر .اهـ

  *** 
 عروض التجارة ط وجوب الزكاة يف و شر 
 ؟عروض التجارة اة يف ط وجوب الزكو شر ما  س:
  شرطان:التجارة   لزكاة عروض   طُ شرت  يُ  ج:

  ض ٍة بشراٍء أو حنوه.مبعاو  ا كهأن يتملي  ألول:الشَّرُط ا

 
 .2/15قتصد ، وبداية اجملتهد وهناية امل2/240، وكشاف القناع 4/192، والفروع 3/58، واملغين 48مجاع البن املنذر صظر: اإل( ين1)
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 .نهابح م  ب هبا، والر   كسُّ وذلك أبن يقصد التي جارة هبا عند تلُّك ها، الت    ن ينويأ الثاين: رطُ الشَّ 
اة فيهــا حــىت يشــتغل فيهــا أو اهلبــة اجملــردة، أو الوصــية، فــال اكــدخلــت يف ملكــه بغــي معاوضــة كــاملياث، فلــو 

مبعاوضة بدون نيية التجارة كما لو اشرتو عرمض ا م ن غي نيية ت يف ملكه  لو دخل ا  كذهيع ا وشراء ، و ابلت  جارة ب
 ، مث حيوُل عليها احلول اهل جري وهي ن صاٌب.فعال   الت  جارة، ويشتغل فيها جتارة: فال اكاة فيه حىت ينوي به

  *** 
 للبيع ُغري قصد التِ جارة    َمن عرض ِسلعًة 

     ؛ فهل عليه أن يزكيها؟ري قصد التِ جارةُغللبيع ِسلعًة َمن عرض  س:

ــاجرة  ج: ــد املتـ ــي قصـ ها للبيـــع بغـ ــ  ــا، وع ر ضـ ــيارة وحنومهـ ــٍت وسـ ــي كبيـ ــاء الشخصـ ــلعٌة لالقتنـ ــد سـ ن كانـــت عنـ ــ  مـ
رض آخر، مثل: أن يتخلص منها ويستفيد م ن نقدها، أو لكي يستبدهلا مبا هـو أحسـن لتكسب، ولكن لغوا

ن عـــروض الت  جـــارة يف االصـــطالح ت معروضـــة  عــلـــو بقيـــ، و ال اكـــاة فيهـــا: فـــمنهــا دية ســـنوات؛ ألهنـــا ليســـت مـــ 
 .الشرعي
 *** 
 ومقدار الواجب فيها ِة التِ جارة، زكاصابُ نِ 

 ؟مقدار الواجب فيهاا مو  التِ جارة؟ زكاِة صابُ نِ ما  س:

التِ جارةصابُ نِ   ج: زكاِة  بلغت  إذ  :   العُ ا  احلقيمة  تام  عند  قيمته  روض  ما  الفضةم    ام ار  ج    (595)ول   : ن 
   . وجبت فيها الزكاة

 (.%2.5ربع العشر ) مقدار الواجب فيها:و 
  *** 
  زكاِة التِ جارة إخراجِ  كيفيةُ 
 ؟ارةزكاِة التِ ج  إخراجِ  كيفيةُ ما   س:
 ل مجعهما:رج الزكاة م ن حاصني، وخيُ رين اثناهل جريُّ على الت  جارة فعن التاجر جيمع أم ل احلولإذا حا ج:
ن املبيعـات، وال تـزال ابقيـة  معـه، ولـو مل ميـض عليهـا إالي النق  :األول  يـوٌم ود )يعين: السيولة النقدية( احلاصلة مـ 

ا، ومـرة  رة مبينألن مال التجا واحد أو أسبوع أو شهر، فال يشرتط هلا احلول؛ رية  يكـون نقـد  على التقلُّب، فمـ 
 ه اخلاصة، أم يف خزانٍة اتبعة للمحل التجاري.خزانت املصريف، أم يف ا، وسواء أكانت يف حسابهون عروض  يك

لع املعدية للبيع، حيُث  والثاين: عرها احلايل يف الس لع املعرو قويم الس   تُ قيمُة الس    وق. ضة للبيع بس 
لع، وخُير ُج م ن جمموع هذين الالنقد، مث يضمُّ     واجبة.زكاة المع قيمة الس  
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  *** 
 لزََّكاُة ِفيَها ُب ا الَّيِت ال جتَِ اأَلْمَوالُ 

 ؟ اأَلْمَواُل الَّيِت ال جتَُِب الزََّكاُة ِفيَهاس: ما 

اُة ف يه ااألموال  ج:  :يليا كثية، منها م  الييت  ال جت  ُب الزيك 

الشَّخصيةُ   :أواًل  أ  ،املقتَ َنياُت  أو  والعقاٍر كمنزل   ، واملالبس  والُفُرش    ، والشيراب  الطيعام  ُمع ديان مثل:    رٍض 
، والسييارات لسك ل  ولو تعديدت.   أو كاسرتاحة، واحليواات 

)اْلُمْست َ   اثنًيا: لإلجيار  املعدَُّة  ت(العروُض  أُ   ،َغالَّ فيما  الزكاُة  جتُب  لأُلجال  وسيياراٍت ع د    عقاراٍت  م ن  رة  
 .وحنومها، وهذا متفق عليه بني العلماء رمحنا هللا وإايهم

     الفضةِ هب و لذَعاِدن ِسوى ااْلمَ  اثلثًا:

  ، واجملوهرات  واللؤلؤ،   ، والفضة ، كالمم اس  الذهب  وو  س  المم ع اد ن  من   املسل م  ميلكه  فيما  الزيكاُة  جتُب  ال 
   إالي أنم تكون  للتجارة : فتزكيى ا كاة  الت  جارة . رمية وغيها،واألحجار  الك

 راًُعا: األعماُل اخِلدميَُّة.
الــيت لــيس فيهــا بيــع وشــراء: ال جتــب فيهــا الزكــاة، واألعمــاُل اخل دميــيُة كثــيٌة جــد ا يف هــا لُّ اخل دميــيُة كاألعمــاُل 

  هذا العصر، فنذكر أمثلة منها تنبيه ا على الباقي:
 النيقـل، أو السـييارات وحنوهـا املعـدية للنيقـل؛ كسـييارات نقـل  األنث، أو نقـل  احلصـباء، أو نقـل  شركاُت    -1

 دن، أو نقل  السييارات، أو نقل  البضائع، أو غيها.  املني  الطيلبيات ب
 شركاُت املقاوالت. -2
 مكاتُب التعقيب واخل دمات. -3
 مكاتُب احملاماة. -4
 ريُة )األهلي  ة(.ارُس الت  جااملد -5
 املكاتُب العقارية. -6

 شركاُت االستقدام. -7
 .  )األهلي  ة(املشايف واملستوصفاُت الت  جاريةُ  -8

عليـه الزكـاة يف كـل مـا أعـد للبيـع والشـراء فقـط، دون إذا تضمين العمُل اخل دم يُّ بيعـ ا وشـراء : وجبـت   :يهتنب
وهكـذا إذا كانـت األعمـال اخلدميـة قائمـة علـى ، ة للمشـايفالصيدليات التابعـو كاملقاصف املدرسية،    ،غيه
بية.دم اخل   تبات ، ومكهات الكافيو  ،املطاعم ا، مثل:اء غالب  والشر البيع   مات الطالي
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 ين، والدَّ زكاة األموال املعاصرة
 ب اتِ و الرَّ  كاةُ ز 

 ؟زكاُة الرَّواِتبِ كيف تكون   س:
ما تبقيى م نه: إذا حال عليه احلول ُبه، وإمنا جتب الزكاة فيه أو فيال جتب اكاة الراتب أويل  ما يقبضه صاح  ج:

 تب حاالن: االر وهو يبلغ الن  صاب، ولصاحب 
، بل يتصريف فيه كل  ه، أو يديخر شيئ ا يسي ا ال يبلغ الن  صاب، أو  ه شيئ ا أن الي يديخر م ن رات ب  وىل:ألُ ا  لُ ااحل

 يبقى معه شيء، أو يبقى شيء يه وقٌت يف العام ويتصرف فيه، فاليديخر ما يزيد على النصاب ولكنه أيت
 كامل.   ن ص اب  ه ال حيول عليه احلول ومعهاة؛ ألن الزكه : ال جتب عليلففي هذه احلايسٌي ال يبلغ الن  صاب، 

يديخر   :الثانيةُ   احلالُ  ما  ينقص  وال  شهٍر،  إليه كلي  ويضيف   الن  صاب،  يبلغ  ما  راتبه  م ن  يديخر  عن أن  ه 
 : جيب عليه إخراج الزكاة. ففي هذه احلالامل، الن  صاب طوال عاٍم ه جري ك

إميا يف رمضان، أو    الزكاة، إلخراج    ه وقت ا م ن السنةالشخص لعل  جي  : أن ذه احلالهيف    فة إخراج زكاتهوصِ 
، أو م ن الشهر الذي بدأ فيه االد  خار، مث خيُ  رج الزكاة كلي عام يف يف الشهر الذي بلغ فيه ما اديخره نصااب 

  كاته، ل ا جي بعضه ما ع    نر عن كل ما معه، ما حال عليه احلول، وما مل حيل عليه احلول، فيكو هذا الشه
ر: أو   احُب الرات ب حوال  خاص ا لكل راتٍب يقبضه.ن يضع صذلك ألنه م ن املتعس  

  *** 
 زكاة األسهم 

 ؟زكاة األسهمكيف تكون   س:
 : م ن حال ني ال خيلو املساهم ج:

   .راء  ا، وش  ، بيع  ، وهو الذي يتاجر ابألسهماب  مضار   ن يكونأ :احلاُل اأُلوىل
،  نظر إىل ق يمة أسهمه السُّوقيية ل،  اة مثل عروض التجارة، فعذا حال عليه احلو الزك  هعليجتب    لنوع:فهذا ا
   .(%2.5اكاهتا ) فعن بلغت نصااب  أخرج ، ُمتـ ب ق ٍ ف إليها الربح إن كان هلا ربحٌ امث أض
  قصد ي  وال  ، السنوي  ار يع ه  م ن  لالستفادة   األسهم  يشرتي   الذي   وهو   ،ر امستثم    يكون  أن   :الثانيةُ   احلالُ 
  ببيعها. رة املتاج  
 حالتان:  له فهذا
 الزكاة.  مسم اب   للدولة دفعتها  أو بنفسها، أخرجتها سواء  ا، اكاهت   الشركةُ  رجتُ  أن  وىل:األُ  ةُ لاحلا
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 قد   الشركة  أن  يعلم  أن  إالي   جت؛ خر  أُ   قد  الشركة  اكاة  ن أل  اكاة  املساهم  على  ليس  احلال  ذهه  يف  احلكم:
 به. س   فيه رت قصي  ما يدفعف اة، الزك مقدار يف رت قصي 
  فليس   األرابح،  اكاة  أخرجت  قد  الشركة  أن  يعلم  أن  إالي   ؛مباشرة    قبضه  إذا  ر ها  يف  الزكاة    إخراجُ   عليه  بوجي
    احلول. عليه حيول حىت الربح  اكاة عليه
 أيض ا:  حالتان  له فهنا ا،اكاهت   الشركةُ  ترج  الي  أن : ثانيةُ ال ةُ احلال
 . الزكوي وو عاء ها  الشركة ، نشاط   يعرف  أن ىل:و األُ  احلالةُ     

 الزكوي.  وو عائ ها الشركة نشاط م ن علمه ام وفق   اكات ه خُيرج أن  عليه جيب احلكم:
 الزكوي.  و عاء ها وال الشركة ، نشاط   يعرف الي  ن أ :الثانيةُ  احلالةُ     

 وال   ن،املتيقي   هو  ألنه   الديفرتية(؛  )الق يمة   هماألس  هب   اشرتو  الذي   مال ه   رأس    وفق    اكات ه  خُيرج  أن   عليه  جيب  احلكم:
 مباشرة .  اكياه الربح قبض إذا مث سهم،لل  السوقيية( )القيمة   إىل ينظر
  *** 

 فنيزكاُة مجعيَِّة املوظَّ 

 ؟زكاُة مجعيَِّة املوظَّفنيس: هل جتب 

 لُ مؤجي   ن هذا املال قرضٌ ؛ ألفنيء مجعية املوظعضاال جتب الزكاة يف املال الذي يدفعه كل عضو م ن أ  ج:
  ل أبجل ال جتب اكاته حىت حيلي ن قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم: أن الديين املؤجي السداد أبجل، والصحيح م  

اه، ويقبأجلُ   . ضه، فعذا قبضه: استقبل به حوال  جديد 
  *** 

 زكاُة احلساابِت اجلارية

 ؟جلاريةزكاُة احلساابِت ا هل جتبس: 

اجلاري م ن النقود إذا حال عليها احلول، وهي نصاب فأكثر، املسلم أن يزكي ما يف حسابه  على  ب  جي  ج:
 واد خار.  توفيٍ  ا لو كان حساب  ا؛ كمأكان أيخذ م نها ويصرف، أمم مل يكن أيخذ م نها شيئ   سواءٌ 

يه ما يبلغ النصاب يس فوليت عليه وقت  أبن كان حسابه اجلاري أي  ؛ام  اتحوال   ل  كم  يُ ال    املالُ   كانوأما إذا  
الن احلول، وهو و  يف موضٍع آخر: فعن الزكاة تسقط عنه لعدم حتقق ح   مبا مع صاحبه م ن نقودٍ  ال بنفسه، وال

 . شرٌط لوجوب الزكاة
 *** 
 لزكاُة على الدائن  ا
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 فهل عليه زكاة هذا الدَّين أو ال؟   َمن كان له َدين على اآلخرين: س:

 وعني:  على ن م ن حيُث اكاتُه ينالدي فعن  ن،خرياآلعلى  ينله د   ن كانم   ج:
ذ ٍل ل هُ على  وهو  ،  إىل أجلٍ   لؤجي أو غي امل  ، احلالُّ ين  الدي   :األولُ النَّوُع   الدين   القادر على دفع  :، وهوم ل يٍء اب 

 م ن غي ماطلٍة.  لصاحبه يف أي وقت يطلبه فيه
    لذي عنده.ال املذا الديين كا الديين أن يزكيه؛ ألن هعلى صاحب   جيبُ  حكمه:

الثاين  أرٍ معس  ين على  الدي   يكون  أن  :النَّوُع  أو مسكنيٍ ،  فقٍي،  أو جاحدٍ و  أو ماطلٍ ،  الديين   ،،  يكون  أو 
ُله.    مؤجيال  ومل حي لي أج 

يت ن هذا الديين مال ال ميكنه التصرف فيه، وقد أي  هذا الديين أن يزكيه؛ ألعلى صاحب    جيبُ   ال  حكُمه:
أي ال  فميتوقد  ا،  عليه  حتصيل  ومىت  اتم،  غي  عليه  علكه  جديدة   سنة   به  أقوال ستأنف  م ن  الصحيح  لى 
 رمحنا هللا وإايهم، مث اكياه إن كان ابقي ا.  العلماء 
  *** 
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 الزكاةِ  مصارفُ 
   لذين ُتدفع هلم الزكاةُ ا

   ؟دفع هلم الزكاةُ الذين تُ َمن س: 

 : لزكاة، فال جيوا دفع الزكاة لغيهم، وهم مثانية أصنافهم اليدفع إالذين تُ  لقد حد د الشرع األصناف   ج:
 .، وهم: املعد مونالفقراءُ  األول:  صِ نفُ ال
 . م ما يكفيهم، وهم: الذين ليس عندهاملساكنيُ لثاين: ا  نفُ الص ِ 

 . األمر جبمع الزكاةين يكلفهم ويل الذ :وهم ،العاملون عليها: الثال:ُ  نفُ الص ِ 

 .  ه عن املسلمني إميانه، أو كفُّ شر   وهم: م ن يرج ى بعطييت ه إسالُمه، أو قويةُ  ،ُة قلوهُبمليف  ؤ امل :الراُعُ  نفُ الص ِ 

فيه وي    ،قاب الر     : ام ُ اخل  نفُ الص ِ  و همعتاقإل  منياملسل    يد  العب  راءُ ش  :  نواعٍ أ  ثالثةُ   دخل   بني املكات    إعانةُ ، 
  .منياملسل  رو سم داء أ  ف  و  ،ن أسيادهمهم م  يفتدوا أنفس  ل   منياملسل  

ميل  د يـمن  وهم:  ،الغارمون: السادسُ  نفُ الص ِ   . نيم  الب   ذات   صالح  أو إله، نفس  اجة حلت ه يف ذمي ا م نم حت 

، ويدخل فيه: الدعوة إىل هللا تعاىل القائمة مقام هللا  يف سبيل   اجلهادُ  و: وه ،بيل هللايف س :الساُعُ  نفُ الص ِ 
 .فريف سبيل هللا، كاليت تكون يف دول الكُ هاد اجل

له إىل بلده ليس، وهو: املسافُر الذي ابُن السبيل :امنُ الث نفُ الص ِ   .معه مال ما يوص 
**  * 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 كاةِ زَّ إخراُج ال

 إخراُج الزَّكاِة على الَفور 
 ؟إخراُج الزَّكاِة على الَفور س: هل جيب

اُة: و ج ب  عليه  إخراُجها ع ل ى المف ومر ، ج: وُا ل   م نم و ج ب تم عليه  الزيك  ق  يها، وال جي  يُه ا بغي  وإعطاؤها ملستح  ُه َت مخ 
ٍر، ألن هللا تعاىل أمر إبخراجها،   ورية.  الف   لىواألمر يدل ع ُعذم

 األعذاُر الشرعييُة اليت جيوا بسببها َتخي الزكاة عن وقت وجوهبا عديدة، وم نها ما يلي: و 

حمتاج للصدقة، فيؤخرها حىت يتيسير له معرفة حمتاج يف مكان الذي هو فيه م ن هو أن ال  جيد  يف بلد ه  أواًل:
.  آخ ر 
لة قُرىب وحنوها. حادُّ  آخ ر  هو أشأن يعرف حمتاج ا يف مكان   اثنًيا:  جة ، أو ل ه به ص 
إخراجه  اثلثًا: م ن  يتمكن  وال  ماله،  عن  ا  بعيد  يكون  الوقت،    اأن  هذا  التوكيل  يف  فيصرب حىت   عليه،وال 

 لك. يتيسير له ذ

  يتوفر لديه سيولة نقدية؛ فيصرب حىت تتيسر له. أن الي  راًُعا:
 *** 

 حكُم تعجيل الزكاة 

 وجوهبا؟ قبل حكُم تعجيل الزكاة س: ما

تو جي  ج: ذلك،ُا  وحنو  س ن تني   أو  سنٍة  أو  أبشهٍر  وجوهبا  وقت  عن  الزكاة  إخراج  يف صحة   قدمي  ويشرتط 
الوج الزكاة؛ ألنه سبب  أن يكون عنده نصاب  قبل وجوهبا:  البغوي  ،وب إخراجها  رمحه هللا: اختلف   قال 

جوااه،   إىل  أكثرهم  فذهب  احلول،  تام  قبل  الزكاة  تعجيل  يف  الزهر العلماء  قول  وااعي، واأل  ي،وهو 
    (1) والشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.اهـ

ي    أ ني العبياس  بن  عبد  المُمطيل ب     : حديُث علي   بن  أيب طالٍب  ودليل صحة تعجيلها يف    س أ ل  النيب 
ق ت ه  قـ   يل  ص د   (2) . الرتمذي وابن ماجهود و دااه أمحد وأبو بمل  أ نم حت  لي، »فـ ر خيص  ل ُه يف  ذ ل ك«.رو تـ عمج 

 *** 

 

 
 .6/32السنة للبغوي  شرح (1)
 إرواء الغليـل يتقوو هبا، وهلذا حسنه األلبـاين يفوللحديث طرق (، 1795)(، وابن ماجه 678)(، والرتمذي 1624)(، وأبو داود 822)2/192( رواه أمحد  2)
 .(3/334ق.اهـ )فتح الباري الطر ه هذنظر مبجموع اس ببعيد يف ال(، وقال احلافظ ابن حجر: وليس ثبوت هذه القصة يف تعجيل صدقة العب857)
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 الِفْطرِ  زََكاةُ 
 ، وحكمهارِ طْ الفِ  ةِ اكَ زَ املراد ُ
 مقدارها؟ما ؟ و حكمهاوما  ؟ رِ طْ الفِ  اةِ كَ زَ املراد ُما  س:
 ني .ر  رمضان ، للُفقراء  واملساكعن كل   مسل ٍم، يف هناية  شهاٌع م ن طعاٍم، خُير ج ص َشرًعا: الِفطر  زكاة :ج
جتـب عليـه  الـذي نمـ  جيب إخراجهـا عـن الصـغي والزوجـة و ، كبيٍ   وأ  كل مسلم صغيٍ   نع  واجبةٌ   طرف  ال  اكاةُ و  

 .الزوجو  ،األب  ا:ومه ،نفقتهما
 اله يف يوم العيد وليلته.على ما يكفيه ويكفي عي اا اائد  ك ا طعام  : أن يكون مالوجوهبا وشرطُ 

 أو غيها   ،را ٍ أأوم    ،أوم بـُر ٍ   ،رٍ ن ت م دميني م  اآل  طعام  ن  م    النب    اع   بص  صاعٌ   :ر  طم ف  ال   اة  ك  ا    يف  الواجبُ   قدارُ املو 
توخي  ،دمينياآل  طعام  ن  م   الصاع  يقدتلف  جرام  ابلر  المُمخكيلو  الطعام  أخرج ع سب  وم ن   ، الواحد ر ج  ن 

 .بيقنيب اجاملقدار الو م ن األرا أو غيه فقد أخرج   اتقريب  كيلو جرامات   ثالثة  
ا ك اة  الف طمر  ص اع ا   »فـ ر ض  ر ُسوُل اَّللي   :هما قال  ُعم ر  رضي هللا عن بن   عبد  هللا   : حديثُ والدليل على ذلك
ل م    الصيغ ي  و الك ب ي  م ن  ، و الذيك ر  و األُنـمث ى، و  ل ى الع بمد  و احلُر   ا م نم ش ع ٍي ع  م نم ت مٍر، أ وم ص اع   أ م ر  هب  ا أ نم  ، و  ني  المُمسم

 ( 1).متفق عليه.ة «صيال  تـُؤ ديو قـ بمل  ُخُروج  النياس  إ ىل  ال
  *** 
 رِ طْ الفِ  اةِ كَ َز  إخراجوقُت 
 ؟رِ طْ لفِ ا   اةِ كَ َز  ما وقُت إخراج س:

العيد    ر  طم الف    اة  ك  ا    إخراجُ   بُ الواج  ج: الص  ، والقبمل  صالة   بعد  م ن ح  حيالة على الصجيوا َتخيها إىل ما 
أن    ُعم ر  رضي هللا عنهماابن   ، فعن  يوم أو يومنيقبمل العيد  بوجيوا إخراجها    قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم،

 (2) .يهمتفق عل «، ة  إىل الصيال اس  ُخُروج  الني  ل  بم و قـ  أ نم تـُؤ دي طمر  أ م ر  ب ز ك اة  المف  : »رسول هللا 
  *** 
 طرِ زكاِة الفِ  فُ مصرِ 
 وهل جيوز إخراج قيمتها؟ ؟كاِة الِفطرِ ز  فُ رِ مصما  س:

 
 .(986)، (984)مسلم (، و 1503)البخاري ( 1)

 .، وهذا لفظه(986)مسلم ، و (1509)البخاري  (2)
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قُّ ا  ج:   ، فقط على الصحيح م ن قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم  واملساكنيالفقراُء    :طر  ُهمم الف    ون لزكاة  ملستح 
ال ف  م  ن الطعاا م  فرض ه  ألني النبي    إايهم،رمحنا هللا و   العلم  أهل  أكثر  قول  يف  يمة  الطعام  ق    إخراجُ   ئز جيال  و 
 .تـ ع ديو ما عيـين ه الرسوُل يُـ 

  *** 

َّاللََّّحبمد َََّّّتمَّ
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 الفهرس
 مقدمة 

 مها ومكانتها حك و  الزكاة تهيد يف مع 
 األمواُل الزيكوييةُ 
ُم األول   م ن األموال  الزكوية : هبيمُة األنعام  الق سم

ُم الثاين م ن األموال  الزكوية : اخل    ارُج م ن األرضالق سم
ُم   م ن األموال  الزكوية : )األ مثاُن( لُث ثاالالق سم

ُم الرابُع م ن األموال  الزكوية : عروُض الت  جارة   الق سم
اُة ف يه ااأل ممو   اُل الييت  ال جت  ُب الزيك 
 ، والدييناألموال املعاصرة اكاة

 اكاُة الريوات ب
 اكاة األسهم 

 اكاُة مجعيية  املوظيفني
 ت  اجلارية اكاُة احلسااب

 على الدائن   كاةُ لز ا
   (الذين ُتدفع هلم الزكاة) مصارف الزكاة 
 إخراُج الزيكاة  

 حكُم تعجيل الزكاة 
 الف طمر   ا ك اةُ 
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