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 كتاب الزكاة

 معنى الزكاة

الزكاة لغة: النماء والزايدة، يقال: زكا الزرع: إذا منا وزاد، وتطلق على املدح 
 .توالتطهري والصالح، ومسي املخرج زكاة؛ ألنه يزيد يف املخرج منه ويقيه اآلفا

حق واجب يف مال خمصررررررررر خم لطا يفة خمصررررررررر  رررررررررة يف و   ويف الشررررررررررع: 
 خمص خم،

  الزكاة حكم

الزكاة أحد أركان اإلسررررررالة اوميررررررة، واي واجعة ، تان   ت ا ، وسررررررنة 
 رس له، وإمجاع أمته؛ 

 [ . 43أما ال تان، فق ل   ت ا : }وآت ا الزكاة{ ]العقرة: 

،ين اإلسررررررالة على »: - ررررررلى   عليه وسررررررل   -ق ل النيب فوأما اليررررررنة، 
مخس: شرررررررهادة أن ال إله إال   وأن ومدا رسررررررر ل  ، وإ امة الصرررررررالة، وإيتاء 

 متيفق عليه.« الزكاة، و  ة رمضان وحج العي 

 يف آي وأخعار س ى اذين كثرية. و 

 وأمجع امليلم ن يف مجيع األعصار على وج هبا، 
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فروى العخاري على  تال مان يها،  -رضرررررررري   عنه   -واتيفق الصرررررررر ا،ة 
وكان أ،  ، ر،  - رررررررررررلى   عليه وسرررررررررررل   -عن أيب اريرة،  ال: ملا ت يف النيب 

 وكيفر من كيفر من ال رن، 

 لى   عليه وسل   -فقال عمر: كيف تقاتل الناس، و د  ال رس ل   
أمرت أن أ اتل الناس حىت يق ل ا ال إله إال  ، فمن  اهلا فقد عصرررررر  مين : »-

 « ماله ونيفيه إال حبقه، وحيا،ه على  ؟

فقال: و  أل اتلن من فرق ،ني الصررالة والزكاة؛ ف ن الزكاة حق املال، و  
لقاتلته   - رررلى   عليه وسرررل   -من  ين عنا ا كان ا يؤدوهنا إ  رسررر ل    ل 

 على من ها. 

 انعفيه فرو

 جتب على الفور، [1]

فال جي ز أتخرياررا مع القرردرة على أدا هررا؛ ألهنررا حق يصررررررررررررررر  إ  آدمي 
 ت جه  املطالعة ،ه، فل  جيز أتخرياا، كال دي ة، 

الفقري حتى ضاعت، مل تسقط إن أخر الزكاة، فلم يدفعها إىل  [2]
 عنه.

 مبحث يف ترك الزكاة
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 ومثله جيهل ذلك، ومن جحد وجوبها جلهله [1]

 ك ديث ال هد ابإلسالة، عر  ذلك ومل حي   ، يفره؛ ألنه م ذور. 

 وإن كان ممن ال جيهل مثله ذلك كفر، [2]

من أن راا كذن فوح مه ح   املرتد؛ ألن وج ن الزكاة م ل ة ضررررورة،  
   ورس له، 

 وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها اإلمام منه وعزره،  [3]

 شروط وجوب الزكاة

 وال جتب إال بشروط أربعة: 

 اإلسالم، [1]

 فال جتب على كافر أ لي 

 والشرط الثاني: احلرية [2]

 فال جتب على ععد، ف ن مل ه سيده ماال، 

والشرط الثالث: متام امللك، فال جتب الزكاة يف السائمة  [3]
 املوقوفة؛

 ال يتم ن من التصر  فيها أبن اع التصرفات.فثع  ان صا فيها ألن امللك 
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 فرع

 املغصوب والضال. ال زكاة يف 

 ألنه خارج عن يده وتصرفه،
 مبحث: زكاة الدين

 الدين على ضربني؛  

 أحدهما، دين على معرتف به باذل له، 

ملا إال أنه ال يلزمه إخراجها حىت يقعضرررررررررررررره، فيؤدي  ف لى  رررررررررررررراحعه زكاته،
 مضى،

 الضرب الثاني، أن يكون على معسر، أو جاحد، أو مماطل به. 

 ألنه خارج عن يده وتصرفه،، فيه الزكاة ال جتب
 الشرط الرابع: الغنى،  [4]

أعلمه  أن »مل اذ ،ن جعل:  - ررررررررلى   عليه وسررررررررل   -،دليل   ل النيب 
 متيفق عليه؛ « عليه   د ة تؤخذ من أغنيا ه  فرتد يف فقرا ه 

الزكررراة جترررب م اسرررررررررررررررراة لليفقراء، ف جرررب أن ي ت  الغ ، ليتم ن من وألن 
 امل اساة، 

 والغنى املعترب: ملك نصاب خال عن دين، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

5 

 لى    -ملا روى أ،  س يد عن النيب  فال جيب على من ال ميلك نصااب،
ليس فيما دون مخية أوسق  د ة وال فيما دون »أنه  ال:  -عليه وسل  

 متيفق عليه. « يما دون مخية أواق  د ةمخية ذود  د ة وال ف
 مال الصيب واجملنون

 وجتب الزكاة على مال الصيب واجملنون.

يف أم ال  ا،تغ ا»أنه  ال:  - عليه وسررررررررررررل   ررررررررررررلى   -ملا روي عن النيب 
أخرجه الرتمذي ويف إسرررررررناده مقال، وروي م   فا « . اليتامى كيال أتكلها الزكاة

 وا  الص ان، -رضي   عنه  -على عمر 

 األموال اليت جتب فيها الزكاة

 أنواع: أموالوجتب الزكاة يف 

 بهيمة األنعام [1]

 واي اإل،ل والعقر والغن 

 النقدان [2]

 ومها الذاب واليفضة

 عروض التجارة [3]

 اخلارج من األرض [4]
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 أحداا: امل اشي. ويشمل احلع ن والثمار وامل ادن والركاز 

 بهيمة األنعام

 وهلا ثالثة شروط:

 تكون من بهيمة األنعام؛أحدها: أن 

  ألن او  ورد فيها وغرياا ال يياويها يف كثرة منا ها ونيف ها ودراا ونيلها 

 وال زكاة يف اخليل والبغال واحلمري والرقيق؛

ليس على امليررررررل  يف ععده وال »: - ررررررلى   عليه وسررررررل   -لق ل النيب  
   متيفق عليه. « فرسه  د ة

 الشرط الثاني: احلول 

 الثالث: السوم، وهو أن تكون راعية، الشرط 

 وال زكاة يف املعلوفة،

يف اإل،ل اليرررررا مة يف كل أر، ني »: - رررررلى   عليه وسرررررل   -لق ل النيب 
فيدل على نيفي الزكاة عن غري « ،ن  لع ن ويف سررررا مة الغن  يف كل أر، ني شرررراة

 اليا مة؛ 

 ن العذلة. وألن امل ل فة ال تقت  للنماء، فل  جيب فيها شيء، كثيا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

7 

 تنبيه

وتزكى  ،يراد هبا التجارة ف هنا تق ة عند متاة احل ل هبيمة األن اةإذا كان  
 ، وال اجب فيها ر،ع ال شر.زكاة عروض التجارة

 ]باب زكاة اإلبل[ 

 ،-صلى اهلل عليه وسلم  -وهي مقدرة مبا قدره به رسول اهلل 

 -رضرري   عنه  -فروى العخاري إبسررناده، عن أنس أن أاب ، ر الصررديق 
كتب له حني وجهه إ  الع رين: ،يررررر    الررن الرحي  اذه فريضرررررة الصرررررد ة 

على امليرررلمني، واليت أمر    - رررلى   عليه وسرررل   -اليت فرضرررها رسررر ل   
، فمن سرراهلا من امليررلمني على وجهها - ررلى   عليه وسررل   -   هبا رسرر ل

  طه.لي طها، ومن سال ف  ها فال ي ف

يف أر،ع وعشرررررررررررررررين من اإل،ل فما دوهنا من الغن  يف كل مخس  [1]
 شاة؛ 

ف ذا ،لغ  مخيا وعشرين إ  مخس وثالثني فيفيها ،ن  خماض؛  [2]
 ف ن مل ي ن ،ن  خماض فا،ن لع ن ذكر، 

 س وأر، ني فيفيها ،ن  لع ن أنثى،ف ذا ،لغ  ستا وثالثني إ  مخ [3]
 ، إ  ستنيفيفيها حقة طرو ة اليف لف ذا ،لغ  ستا وأر، ني  [4]
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 ف ذا ،لغ  إحدى وستني إ  مخس وسع ني فيفيها جذعة،  [5]
 ف ذا ،لغ  ستا وسع ني إ  تي ني فيفيها ا،نتا لع ن،  [6]
ف ذا ،لغ  إحدى وتيررررررررررر ني إ  عشررررررررررررين وما ة فيفيها حقتان،  [7]

 طرو تا اليف ل، 
ف ذا زادت على عشررررررررررررين وما ة فيفي كل أر، ني ،ن  لع ن، ويف  [8]

ييرر  فيها ه إال أر،ع من اإل،ل فلكل مخيررني حقة ومن مل ي ن م 
 . د ة، إال أن يشاء رهبا

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 شاة 9 5

 شااتن 14 10

 ثالث شياه 19 15

 أربع شياه 24 20

 بنت خماض 35 25
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 بنت لبون 45 36

 حقة 60 46

 جذعة 75 61

 بنتا لبون 90 76

 حقتان 120 91

 بنت لبون يف كل أربعني

 حقة مخسني يف كل

  

 

 باب صدقة البقر

 واي واجعة ابلينة واإلمجاع؛ 

 رررلى   عليه  -عن النيب  -رضررري   عنه  -أما اليرررنة فما روى أ،  ذر 
ما من  رررررررررراحب إ،ل وال ،قر وال غن  ال يؤدي زكا ا، إال »أنه  ال:  -وسررررررررررل  
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افهررا، جرراءت ي ة القيررامررة أعك  مررا كررانرر  وأمسن، تنط رره ،قروهنررا، وتطؤه أبخيفرر
 متيفق عليه.« . ىت يقضى ،ني الناسكلما نيفدت أخرااا عادت عليه أوالاا، ح

 ررلى   عليه وسررل   -أن النيب »وروى النيررا ي، والرتمذي عن ميررروق، 
، ث م اذا إ  اليمن، وأمره أن أيخذ من كل حامل دينارا، ومن العقر من كل  -

 « .أو تعي ة، ومن كل أر، ني مينةثالثني تعي ا 

 فال أعل  اختالفا يف وج ن الزكاة يف العقر. ال ا،ن  دامة: وأما اإلمجاع 

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 تبيع 39 30

 مسنة 59 40

 تبيعان 69 60

 تبيع ومسنة 79 70

 تبيع يف كل ثالثني
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 مسنة يف كل أربعني

  

 باب صدقة الغنم

 واي واجعة ابلينة، واإلمجاع؛ 

ويف »أما اليرررنة فما روى أنس، يف كتان أيب ، ر، الذي ذكران أوله،  ال: 
  د ة الغن  يف سا متها، 

 إذا كان  أر، ني إ  عشرين وما ة، شاة،  [1]
 ف ذا زادت على عشرين وما ة إ  ما تني، فيفيها شااتن،  [2]
 ف ذا زادت على ما تني إ  ثالمثا ة، فيفيها ثالث شياه،  [3]
ثالمثا ة، فيفي كل ما ة شرراة، وإذا كان  سررا مة ف ذا زادت على  [4]

الرجل ان صرررررررة من أر، ني شررررررراة واحدة، فليس فيها  رررررررد ة إال أن 
يشرررراء رهبا، وال يفرج يف الصررررد ة ارمة، وال ذات ع ار، وال تييررررا، 

 « .إال ما شاء املصدق

 وأمجع ال لماء على وج ن الزكاة فيها. ال ا،ن  دامة: 
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 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 شاة 120 40

 شااتن 200 121

 ثالث شياه 300 201

 شاة يف كل مائة

 

 باب زكاة الزرع والثمار

 وهي واجبة:

 واأل ل فيها ال تان، والينة؛ 

أمررا ال ترران فق ل   ت ررا : }اي أيهررا الررذين آمن ا أنيفق ا من طيعررات مررا 
تيررررررررررررمى نيفقة، [ والزكاة 267كيررررررررررررعت  وما أخرجنا ل   من األرض{ ]العقرة: 

{ ،دليل   له ت ا : }والذين ي نزون الذاب واليفضررررة وال ينيفق هنا يف سررررعيل  
 . [34]الت ،ة: 
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[ .  ال ا،ن 141و ال   ت ا : }وآت ا حقه ي ة حصررررررررررررررراده{ ]األن اة: 
 ععاس: حقه: الزكاة امليفروضة. و ال مرة: ال شر، ونصف ال شر. . 

ون مخيررررة ليس فيما د»: -يه وسررررل   ررررلى   عل -ومن اليررررنة   ل النيب 
 متيفق عليه.« . أوسق  د ة

 ال: فيما سرررررررق   - رررررررلى   عليه وسرررررررل   -عن النيب »وعن ا،ن عمر، 
« . اليررررررماء وال ي ن وكان عثراي ال شررررررر، وفيما سررررررقي ابلنضرررررر  نصررررررف ال شررررررر

 ه العخاري،.أخرج

يق ل: فيما سررررق   - ررررلى   عليه وسررررل   -مسع النيب »وعن جا،ر، أنه 
 أخرجه ميل ،. « األهنار والغي  ال شر، وفيما سقي ابليانية نصف ال شر

نطة، والشرررررررررررررر ري، والتمر، وأمجع أال ال ل  على أن الصررررررررررررررد ة واجعة يف احل
  اله ا،ن املنذر، وا،ن ععد ال  والز،يب.

 وال جتب إال خبمسة شروط:

 أحدها: أن يكون حبا أو مثرا،

ال زكاة يف حب أو مثر حىت »: -   رررلى   عليه وسرررل -لق ل رسررر ل   
رواه ميررررل . واذا يدل على وج ن الزكاة يف احلب والثمر « تعلغ مخيررررة أوسررررق
 وانتيفا ها عن غريمها.
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 لتقديره ابألوسق، واي م اييل، فيدل ذلك على اعتعاراا.

 : أن يكون مما يدخر؛الثانيالشرط 

ألن مجيع مررا اتيفق على زكرراترره مرردخر، وألن غري املرردخر ال ت مررل مرراليترره 
 ل دة التم ن من االنتيفاع ،ه يف املال. 

 فتجب الزكاة يف مجيع احلبوب  املقتات منها،

 : أن ينبت بإنبات اآلدمي يف أرضه،الثالثالشرط 

 فأما النابت بنفسه، 

 كعزر  ط ان والعط  وحب األشنان والثماة، 

 : أن يبلغ نصابا قدر مخسة أوسقلرابعاالشرط 

ليس فيها دون مخيررررررررة أوسررررررررق »: - ررررررررلى   عليه وسررررررررل   -لق ل النيب 
 كيل (650كيل ( أو )612)متيفق عليه. «  د ة

 مقدار الواجب

 وقدر الزكاة: العشر فيما سقي بغري كلفة، [1]

 رررررلى   عليه  -واأل رررررل فيه   ل النيب كماء اليرررررماء وال ي ن واألهنار،   
فيما سق  اليماء وال ي ن أو كان عثراي ال شر، وما سقي ابلنض  »: -ل  وس

 رواه العخاري، « . نصف ال شر
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 ونصف العشر فيما سقي بكلفة [2]

كالدوايل والن اضرررررررررررررر  وذ اا لل ديث الذي يف أول العان، وألن لل ليفة   
 أتثريا يف تقليل النماء، فيؤثر على الزكاة كال لف يف املاشية، 

السنة بكلفة، ونصفها مبا ال كلفة  فإن سقي نصف [3]
 فيه

 .فيفيه ثالث أرابع ال شر 

 زكاة العسل

 وفيه فرعان

 يف العسل العشر، [1]

 لق ل عمر

 نصاب العسل عشرة أفراق.  [2]

 كيل  تقريعا(  60)اليفرق ستة عشر رطال ابل را ي، 

 [والفضة ]باب زكاة الذهب 

 وفيه فروع مخسة

 حكمها [1]
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 اي واجعة ابل تان، والينة، واإلمجاع. 

أما ال تان، فق له ت ا : }والذين ي نزون الذاب واليفضة وال ينيفق هنا يف 
 [ . واآلية األخرى. 34سعيل   فعشرا  ، ذان ألي { ]الت ،ة: 

 د هبذه ال ق ،ة إال على ترك واجبوال يت ع

 ررررررلى   عليه  -  ال رسرررررر ل  »وأما اليررررررنة، فما روى أ،  اريرة،  ال: 
ما من  ررراحب ذاب وال فضرررة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان ي ة  -وسرررل  

القيامة،  رررررررريف   له  رررررررريفا   من انر، فاري عليها يف انر جهن ، في  ى هبا 
جنعه وجعهته وظهره، كلما ،ردت أعيدت عليه، يف ي ة كان مقداره مخيني ألف 

 ل .أخرجه مي« ضي   ،ني ال عادسنة، حىت يق

ويف الر ة ر،ع ال شرررررررر، ف ن مل ي ن »وروى العخاري وغريه، يف كتان أنس: 
 « . إال تي ني وما ة، فليس فيها شيء، إال أن يشاء رهبا

 والر ة: اي الدراا  املضرو،ة. 

« دون مخس أواق  د ةليس فيما »: - لى   عليه وسل   -و ال النيب 
 . متيفق عليه.
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وأمجع أال ال ل  على أن يف ما يت درا  مخيرررررررررررررررة دراا ،  ال ا،ن  دامة: 
وعلى أن الذاب إذا كان عشرررررررررررررررين مثقاال، و يمته ما تا درا ، أن الزكاة جتب 

 فيه، إال ما اختلف فيه عن احلين.

 وال زكاة إال يف نصاب،  [2]

 ( جراما595)ونصان ال رق ما تا درا ، 

 ( جراًما85)ونصان الذاب، عشرون مثقاال؛ 

 فيها ربع العشر.الواجب  [3]

رواه العخاري. « يف الر ة ر،ع ال شر»: - لى   عليه وسل   -لق ل النيب 
 والر ة: الدراا  املضرو،ة، 

 وإن أعد للبس والعارية، فال زكاة فيه، [4]

وألنه مصرو  عن جهة النماء إ  است مال  لق ل غري واحد من الص ا،ة،
 معاح فل  جتب فيه زكاته كثيان العذلة. 

 فرق بني كثري احللي وقليله وال  [5]

 ل دة ورود الشرع ،ت ديده. 

 زكاة الراتب
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زكاة رواتب تخرج ف الزكاةإذا ،لغ الراتب نصررررررررررررررااب وحال عليه احل ل وجع  
 الينة كلها؛ 

 وال اجب فيه: ر،ع ال شر

 احلساب اجلاري

  إذا ،لغ احليان اجلاري نصااب وحال عليه احل ل وجع  فيه الزكاة

 ر،ع ال شروال اجب فيه: 

 ]باب زكاة املعدن[ 

 تعريف املعدن:

وا  ما اسررررررررررررررتخرج من األرض ما خلق فيها من غري جنيررررررررررررررها كالذاب 
 واحلديد والن اس  واليفضة

 وفيه فروع

 جتب فيه الزكاة، [1]

 [ . 267لق ل   ت ا : }وما أخرجنا ل   من األرض{ ]العقرة: 

 وقدرها ربع العشر؛ [2]
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ألهنا زكاة يف األمثان، فاشررررررررررررررعه  زكاة سرررررررررررررررا ر األمثان، أو تت لق ابلقيمة  
 أشعه  زكاة التجارة، 

 وال يعترب هلا حول؛ [3]

ألنره يراد لت رامرل النمراء، وابل ج د يصرررررررررررررررل إ  النمراء فل  ي ت  لره ح ل  
 كال شر. 

 ]باب حكم الركاز[ 

 تعريف الركاز

 وا  مال ال يفار املدف ن يف األرض، 

 عوفيه فرو

 ويعترب ذلك برؤية عالماتهم عليه،  [1]

كامساء مل كه  و ررررررررررر را  و رررررررررررلعه ؛ ألن األ رررررررررررل أنه هل ، فاما ما عليه 
عالمات امليرررررلمني كامسا ه  أو  رآن وذ ه فه  لقطة؛ ألنه ملك ميرررررل  مل ي ل  

 زواله عنه، 

 وجيب اخلمس يف قليله وكثريه  [2]
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 -ملا روى أ،  اريرة عن رسررررر ل   ؛ من أي ن ع كان من غري ح ل لذلك
 متيفق عليه. « ويف الركاز اومس»: أنه  ال: - لى   عليه وسل  

وجيب على كل واجد له من أهل الزكاة وغريهم  [3]
 لذلك. 

 الفرق بني زكاة املعدن والركاز

 أن يف الركاز اومس ويف امل دن ر،ع ال شر 
 باب زكاة التجارة

 وفيه فروع

 وهي واجبة، [1]

 :نيطجتب إال بشرال  [2]

 : نية التجارة،األول

 : أن يعلغ  يمته نصااب من أ ل الثمنني  يمة، الثاينالشرط 

 تقوم السلعة عند احلول مبا فيها من مناء وربح؛  [3]

ألن الر،  من منا ها ف ان ح هلا كيرخال اليرا مة، وما منا ، د احل ل ضر  
 إليه يف احل ل الثاين؛ ألنه إمنا وجد فيه
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 من قيمة العروض ال من أعيانها؛ خترج الزكاة [4]

 ألن زكا ا تت لق ابلقيمة ال ابألعيان،  

 كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

امل روضرررررررة للعيع ، د  األشرررررررياءتزكي مجيع املال الذي لديك من النق د ومن 
 اليت الدي ن وإضررررررافةالدي ن اليت عليك،  نصررررررااب، ، د طرح متاة احل ل إذا ،لغ 

 لك.

 عروض التجارة يف الزكاة ي ة حي ل عليها احل لوت ت   يمة 

 ]باب صدقة الفطر[ 

 فروع أربعة

 وهي واجبة على كل مسلم،  [1]

ل ال ل ، على أن  رررررررررررررررد ة  ال ا،ن املنذر: أمجع كل من حتيفظ عنه من أا
 اليفطر فرض.

فرض زكاة  - ررررررلى   عليه وسررررررل   -أن رسرررررر ل   »ملا روى ا،ن عمر، 
اليفطر من رمضررران على الناس،  ررراعا من متر، أو  ررراعا من أ   أو  ررراعا من 

 متيفق عليه. « ش ري، على كل حر وععد ذكر وأنثى من امليلمني.
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 « والصغري وال عري من امليلمني.»وللعخاري: 

مع الصغري زكاة الفطر جتب على كل مسلم، و [2]
 والكبري، والذكورية واألنوثية، 

 وال جتب على جنني، [3]

 كما ال جتب على أجنة اليا مة،   

 ويستحب إخراجها عنه؛  [4]

 كان يفرج عن اجلنني،   -رضي   عنه  -ألن عثمان 

 شروط وجوب زكاة الفطر

 وال جتب إال بشرطني:

 األول: أن يكون غنيا

روب الشمس من الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غ
 ليلة الفطر، 

زكاة اليفطر  - رررررلى   عليه وسرررررل   -فرض رسررررر ل   »لق ل ا،ن عمر: 
 وذلك ي  ن ،غرون الشمس، « . من رمضان



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

23 

فمن أسرررررل  أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك ععدا أو أييرررررر ، د الغرون، مل 
 تلزمه فطر  ، 

 وقت إخراج زكاة الفطر

 الصالة واألفضل إخراجها يوم العيد قبل [1]

 للخ ، 

 فإذا قدمها قبل ذلك بيومني جاز؛  [2]

 ألن ا،ن عمر كان يؤديها  عل ذلك ابلي ة والي مني، 

 وإن عجلها ألكثر من ذلك مل جيز؛ [3]

 ألن الكاار أنه ينيفقها فال حيصل هبا الغ  املقص د ي ة ال يد،  

 وإن أخرها عن الصالة [4]

 حلص ل الغ  هبا يف الي ة،  ترك االختيار ملخاليفته األمر، وأجزأت

 عن اليوم وإن أخرها [5]

أمث لتاخريه احلق ال اجب عن و ته ولزمه القضررررراء؛ ألنه حق مال وجب فال 
 ييق  ،يف ات و ته كالدين.
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 وخيرجها إذا خرج إىل املصلى [6]

 املستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة؛  [7]

تؤدى  عل خروج الناس إ  أمر هبا أن  - لى   عليه وسل   -ألن النيب 
 الصالة. يف حديث ا،ن عمر، 

 فرعان

 جيب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده؛ [1]

 ألن نيفقته  عليه، 

 على املوسرة اليت زوجها معسر فطرة نفسها؛  [2]

 ألنه كامل دوة. 

 الواجب يف زكاة الفطر

 والواجب يف الفطرة صاع من كل خمرج، 

كنا »روى أ،  سرررررررر يد  ال:  ، وملا-عنهما رضرررررررري    -،ن عمر حلديث ا
 رررراعا من ط اة أو  رررراعا من  - ررررلى   عليه وسررررل   -ن طيها يف زمن النيب 

شررررررررررر ري، أو  ررررررررررراعا من أ  ، أو  ررررررررررراعا من ز،يب، فلما جاء م اوية وجاءت 
اليررررررررررمراء  ال: إن مدا من اذا ي دل مدين.  ال أ،  سرررررررررر يد: فال أزال أخرجه 

 يه.متيفق عل« . كما كن  أخرجه
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 جتزئ القيمة؛و

ق ل م اذ ألال اليمن: ا ت ين خبميص أو لعيس آخذه من  ، ف نه أييررررررررررررر ل
 علي  ، وأنيفع للمهاجرين ابملدينة. 

،  ررال ملررا  رردة م رراذ اليمن،  ررال: ا ت ين ، رض ثيرران آخررذه طرراووسوعن 
 ابملدينة.من   م ان الذرة والش ري، ف نه أا ن علي   وخري للمهاجرين، 

وألن املقص د دفع احلاجة، وال يفتلف ذلك ، د احتاد  در املالية ابختال  
   ر األم ال 

 خامتة

 الفرق بني زكاة الفطر وغريها 

 افرتق يف أم ر: 
 أحداا: أن و تها ودود 

اثنيهما: أن أتخرياا عن أول و تها إ  ي ة ال يد أفضررل واألفضررل يف سررا ر 
 الزكاة املعادرة هبا أول ما جتب 

 ]باب إخراج الزكاة والنية فيه[ 

 وفيه فرعان

 ال جيوز إخراج الزكاة إال بنية، [1]

وألهنا ععادة « إمنا األعمال ابلنيات»: - لى   عليه وسل   -لق ل النيب 
 وضة فافتقرت إ  النية كالصالة، 
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 وجيوز تقدميها على الدفع بالزمن اليسري [2]

يهررا ،نيررة غري ميفررار ررة ألداء كمررا يف سرررررررررررررررا ر ال عررادات، وألنرره جي ز الت كررل ف
 ال كيل. 

 تعجيل الزكاة

 ال جيوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ [1]

  ،غري خال  علمناه.  ال ا،ن  دامة: 

 وجيوز تعجيلها بعده، [2]

 لى  -أن ال عاس سال رس ل   »: -رضي   عنه  -ملا روي عن علي 
« . أن يرخص له يف أن ي جل الصد ة  عل أن حتل فرخص له -  عليه وسل  
 رواه أ،  داود. 

 وألنه حق مال أجل للرفق فجاز ت جيله  عل أجله، كالدين ودية اوطا.

 ]باب قسم الصدقات[

 وفيه فروع ثالثة

 ملال تفريق زكاته بنفسه؛ جيوز لرب ا [1]
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 ال: اذا شرررررررررهر زكات  ، فمن كان عليه  -رضررررررررري   عنه  -ألن عثمان 
واجد الركاز أن  -رضررررررري   عنه  -دين فليقضررررررره مث يزكي ،قية ماله. وأمر علي 

 يتصدق خبميه. 

 وله دفعها إىل اإلمام عدال كان أو غريه، [2]

ملا روى سررررررررررهيل ،ن أيب  ررررررررررايب  ال: أتي  سرررررررررر د ،ن أيب و اخم فقل :  
عندي مال وأريد إخراج زكاته، واؤالء الق ة على ما ترى. فقال: ادف ها إليه . 

 ، فقال ا مثل ذلك،-ضي   عنه  ر  -فاتي  ا،ن عمر وأاب اريرة وأاب س يد 

أرد: أعجب وألنه ان ب عن ميررت قها فجاز الدفع إليه ك يل اليتي .  ال 
يررررررررررررررلطان أن إيل أن يفرجها، وذلك ألنه على ثقة من نيفيرررررررررررررره، وال أيمن من ال

 يصرفها يف غري مصارفها.

 ،أخر وجيوز نقلها عنهم إىل بلد  [3]

 ]باب ذكر األصناف الذين تدفع الزكاة هلم[ 

 وهم مثانية
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ذكرا    ت ا  يف   له: }إمنا الصرررررررررررررد ات لليفقراء وامليررررررررررررراكني وال املني 
واملؤليفة  ل هب  ويف الر ان والغارمني ويف سعيل   وا،ن اليعيل فريضة من عليها 

 [ .60  و  علي  ح ي { ]الت ،ة: 

فال جيوز صرفها إىل غريهم من بناء مساجد أو إصالح طريق أو 
 كفن ميت؛ 

ألن   ت ا  خصرررره  هبا ،ق له: إمنا واي لل صررررر تثع  املذك ر وتنيفي ما 
 عداه

 ررررررررررررررر  الزكراة إ  غري من ذكر   ت ررا ، من ،نرراء امليررررررررررررررراجرد  وال جي ز
والقناطر واليقاايت وإ الح الطر ات، وسد العث ق، وت يفني امل تى، والت س ة 

 لقرن اليت مل يذكراا   ت ا .على األضيا ، وأشعاه ذلك من ا
   وال جيب تعميمهم بها.

مل اذ: أعلمه  أن عليه   ررررررررد ة،  - ررررررررلى   عليه وسررررررررل   -ق ل النيب ل
 « .من أغنيا ه ، فرتد يف فقرا ه تؤخذ 

فررراخ  أنررره مرررام ر ،رد مجلتهرررا يف اليفقراء، وا   ررررررررررررررنف واحرررد، ومل يرررذكر 
 س اا ، 

 الفقراء واملساكنيالصنف األول والثاني: 

 وكالهما يأخذ حلاجته إىل مؤنة نفسه، 

 حاجة؛ والفقراء أشد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

29 

ألن   ت ا  ،دأ هب  وال رن إمنا تعدأ ابألا  فاألا ، وألن   ت ا   ال: 
 [ . 79}أما الييفينة ف ان  ملياكني ي مل ن يف الع ر{ ]ال هف: 

 فاخ  أن هل  سيفينة ي مل ن هبا، 

 العاملون عليهاالصنف الثالث: 

 وفيه فروع أربعة

 إذا توىل اإلمام القسمة بدأ بالساعي [1]

 فاعطاه عمالته؛ ألنه أيخذ ع ضا ف ان حقه آكد من أيخذ م اساة.  

 ولإلمام أن يعني أجرة الساعي قبل بعثه، [2]

، ث  - رررررررلى   عليه وسرررررررل   -وله أن يع ثه من غري شررررررررط؛ ألن النيب  
 ساعيا ومل جي ل له أجرة فلما جاء أعطاه،  -رضي   عنه  -عمر 

 فإن عني له أجرة دفعها إليه،  [3]

  دفع إليه أجرة مثله. وإال

  ويدفع منها أجرة احلاسب والكاتب [4]

وال داد واليرررررررررررررررا ق والراعي واحلافظ واحلمال وال يال وذ  ذلك؛ ألنه من 
 مؤنتها فقدة على غريه.
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 املؤلفة قلوبهمالصنف الرابع: 

 املؤلفة وهم السادة املطاعون يف عشائرهم، 

 وهم ضربان: 

 كفار [1]

 ومسلمون،  [2]

 إسالمهم أو خياف شرهم؛ فالكفار من يرجى 

أعطى  رريف ان ،ن أمية ي ة حنني  عل  - ررلى   عليه وسررل   -ألن النيب 
 إسالمه ترغيعا له يف اإلسالة.

 واملسلمون أربعة أضرب:

 منهم من له شرف، يرجى بإعطائه إسالم نظريه، [1]

أعطى عدي ،ن حامت ثالثني  -رضرررررررررررري   عنه  -ف ن أاب ، ر الصررررررررررررديق 
 الصد ة، وأعطى الز،ر ان ،ن ،در، مع ثعا ما وحين نيا ما.فريضة من 

الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة يف اإلسالم، فيعطون لتقوى  [2]
 نيتهم فيه، 
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 -حني أفاء   على رسرررر له أم ال ا زان طيفق رسرررر ل   »ف ن أنيررررا  ال 
ي طي رجاال من  ريش املا ة من اإل،ل و ال: إين أعطي  - رلى   عليه وسرل  

 متيفق عليه.« اال حداثء عهد ، يفر أاتليفه رج

 الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن املسلمني. [3]

 الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة، ممن ال يعطيها  [4]

إال أن يفا  ف ل اؤالء جي ز الدفع إليه  من الزكاة ألهن  داخل ن يف اس  
 و د مسى   ت ا  هل  سهما. املؤليفة

 الرقاب: الصنف اخلامس

 الرقاب. وهم املكاتبون، 

 يعطون ما يؤدونه يف كتابتهم، 

 الغارمونالصنف السادس: 

 الغارمون، وهم ضربان: 

 غرم إلصالح ذات البني، األول: ضرب ال

 وا  من حيمل دية أو ماال لتي ني فتنة، وإ الح ،ني طا يفتني، 

 فيدفع إليه من الصد ة ما يؤدي رالته، وإن كان غنيا،
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 رررررلى  -حتمل  رالة فاتي  رسررررر ل   »ملا روى  عيصرررررة ،ن خمارق  ال: 
أسررراله فيها فقال: أ   اي  عيصرررة حىت أتتينا الصرررد ة فنامر لك  -  عليه وسرررل  

هبا. مث  ال: اي  عيصرررررة إن الصرررررد ة ال حتل إال لثالث، رجل حتمل رالة ف ل  
 رواه ميل ، « له امليالة حىت يصيعها مث مييك

 أيخذ ملصل ة امليلمني، فجاز له األخذ مع الغ  كالغازي.وألنه 

 الضرب الثاني: من غرم ملصلحة نفسه يف مباح، 

 في طى من الصد ة ما يقضي غرمه، 

 تنبيه:

 ال ي طي مع الغ  ألنه أيخذ حلاجة نيفيه فل  يدفع إليه مع الغ  كاليفقري. 

 يف سبيل اهللالصنف السابع: 

 يف سبيل اهلل 

ة الذين ال حق هل  يف الدي ان إذا نشررررررررررررط ا غزوا، وي ط ن  در ما وا  الغزا
من نيفقة طريقه  وإ امته ، ومثن اليررررالح واويل إن كان ا  حيتاج ن إليه لغزوا ،

فرسرررراان، وما ي ط ن اليررررايس ور لته  إن كان ا رجاال مع الغ ؛ ألهن  أيخذون 
 ملصل ة امليلمني. 

 وال يعطى الراتب يف الديوان؛ 
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 ألنه أيخذ  در كيفايته من اليفيء. 

 ابن السبيلالصنف الثامن: 

 ابن السبيل. 

 وا  امليافر املنقطع ،ه وله الييار يف ،لده، 

 فيعطى من الصدقة ما يبلغه، 

 فأما املنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ 

ألن اليرررررررررررعيل الطريق، وا،نها املالزة هلا ال ا ن فيها، والقاطن يف ،لده ليس 
 يافر، وال له ح   امليافر. ف ن كان اذا فقريا أعطي ليفقره، وإال فال. مب

 ضابطان

 وال يدفع إىل واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته، [1]

 فال يزاد اليفقري واملي ني على ما يغنيهما

 وال ال امل على أجرته، 

 وال املؤليفة على ما حيصل ،ه التاليف، 

 دينهما، وال الغارة وامل اتب على ما يقضي 

 وال الغازي على ما حيتاج إليه لغزوه، 
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 وال ا،ن اليعيل على ما ي  له ،لده؛

 ألن الدفع حلاجة، ف جب أن يتقيد هبا،  

 إن اجتمع يف واحد سببان كالغارم الفقري دفع إليه بهما؛ [2]

 ألن كل واحد منهما سعب لألخذ، ف جب أن يثع  ح مه حيث وجد. 

 قواعد ثالث

 ا مستقرا ال يرجع عليهم بشيءوأربعة يأخذون أخذ [1]

 اليفقراء  (1
 واملياكني  (2
 وال امل ن  (3
 واملؤليفة،  (4

 وأربعة يأخذون أخذا مراعى، [2]

 الر ان  (1
 والغارم ن  (2
 والغزاة  (3
 وا،ن اليعيل (4
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 إن صرفوه فيما أخذوا له، وإال اسرتجع منهم.

وإن فضرررررررررل مع امل اتب شررررررررريء ، د أداء كتا،ته أو مع الغارة ، د  ضررررررررراء  
غرمه، أو مع الغازي ، د غزوه، أو مع ا،ن اليعيل ، د و  له إ  ،لده اسرتجع 

 منه  

وإن استغنوا عن اجلميع ردوه، وإن عجز املكاتب رجع على 
 سيده مبا أخذ 

  ألن الدفع إليه  مل   مل ي جد.

 لغنى؛وأربعة يأخذون مع ا [3]

 الغازي  (1
 وال امل  (2
 والغرة لإل الح  (3
 واملؤليفة؛  (4

 ألهن  أيخذون حلاجتنا إليه . واحلاجة ت جد مع الغ ، 

وسرررررررررررررررا را  ال ي ط ن إال مع اليفقر؛ ألهن  أيخذون حلاجته ، فاعت  ذلك 
 فيه ، إال أن ا،ن اليعيل ت ت  حاجته يف م انه، 
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 ، فه  كامل دوة. وإن كان له مال يف ،لده؛ ألنه غري مقدور عليه

 فرعان

 اآلخذ أنها زكاة  وال يستحب إعالم [1]

 ألن فيه كير  لعه..  إذا كان ظااره االست قاق؛
 فإن شك يف استحقاقه أعلمه  [2]

 الرجلني اجللدين. - لى   عليه وسل   -كما أعل  النيب 

 ]باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه[

 : ستة وهم أصناف

 الكافر، الصنف األول: 

 جيوز الدفع إليه لغري التأليف،ال 

تؤخررذ من أغنيررا ه  فرتد يف »: - ررررررررررررررلى   عليرره وسررررررررررررررل   -لق ل النيب 
 ، وألهنا م اساة جتب على امليل  فال جتب لل افر كالنيفقة.« فقرا ه 

 الثاني: اململوك؛ الصنف 

 ألن ما ي طاه ي  ن لييده، وألن نيفقته على سيده فه  غين ،غناه.

 هاشم  الثالث: بنوالصنف 
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 ال يعطون منها إال لغزو أو محالة؛

إمنا الصد ة أوساخ الناس وإهنا » ال:  - لى   عليه وسل   -ألن النيب 
وس اء أعط ا حقه  من اومس أو من  ه ل م ة او ، « ال حتل حملمد وآل ومد

 وألن من ه  لشرفه ، وشرفه  ابق، فينعغي املنع.

 وهم معتقوهم، الرابع: مواليهم: الصنف الرابع: 

 لى   عليه وسل   -أن رس ل   »ملا روى أ،  رافع،  ف  مه  ح مه ،
، ث رجال من ،ين خمزوة على الصد ة فقال أليب رافع: ا  عين كيما تصب  -

فياله فقال: إان ال حتل لنا  - لى   عليه وسل   -منها، فانطلق إ  النيب 
يث   ي ، وألهن  من يرثه  ،ين واذا حد« الصد ة وإن م   الق ة منه 
 ه  الصد ة كعين ااش .ااش  ابلت صيب، ف رم  علي

 اخلامس: الغين، ال حتل له الزكاةالصنف 

لغين  ال حظ فيها»: -ى   عليه وسل   ل -س ى من ذكران لق ل النيب 
 ، « وال لق ي م تيب

 واذا حديث حين. « ال حتل الصد ة لغين وال لذي مرة س ي»و  له: 

 .الزكاة الغنى املانع من أخذ
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الغ  ما حتصرررل ،ه ال يفاية، ف ذا مل ي ن وتاجا حرم  عليه الصرررد ة، وإن 
 مل ميلك شيئا، وإن كان وتاجا حل  له الصد ة، وإن ملك نصااب، 

 السادس: من تلزمه مؤنته الصنف 

كزوجتره ووالرديره وإن عل ا، وأوالده وإن سرررررررررررررريفل ا، ال ارث منه  وغريه، وال 
ألن يف دف ها إليه  إغناء هل  عن نيفيررررررره، ف انه  ررررررررفها إ   جي ز الدفع إليه ؛

 نيفيه، 
 فروع ثالثة

 جيوز لكل واحد من هؤالء األخذ من صدقة التطوع؛  [1]

وإذا توىل الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه  [2]
 الذين جيوز الدفع إليهم

ي القرىب  رررد ة  رررد تك على ذ»: - رررلى   عليه وسرررل   -لق ل النيب 
 رواه الرتمذي والنيا ي. « و لة

 وخيص ذوي احلاجة؛ [3]

 ألهن  أحق، 

 ]باب صدقة التطوع[ 

 فروع 
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 وهي مستحبة، [1]

لق ل   ت ا : }من ذا الذي يقرض    رضا حينا فيضاعيفه له أض افا 
 [ 245كثرية{ ]العقرة: 

من »: - رررررررررررلى   عليه وسرررررررررررل   -وعن أيب اريرة  ال:  ال رسررررررررررر ل   
تصدق ، دل مترة من كيب طيب، وال يص د إ    إال الطيب، ف ن   ت ا  
« يقعلها ،يمينه مث ير،يها لصرررررررررراحعها كما يريب أحدك  فل ه حىت ت  ن مثل اجلعل

 متيفق عليه. 

 وصدقة السر أفضل  [2]

دوا الصررررررررررررررررد ررات فن مررا اي وإن  يف اررا وتؤت اررا لق ل   ت ررا : }إن تعرر
اليفقراء فه  خري ل   وي يفر عن   من سيئات   و  مبا ت مل ن خعري{ ]العقرة: 

271 ، ] 

أن  رررلة الرح  تزيد يف ال مر »: - رررلى   عليه وسرررل   -وجاء عن النيب 
 رواه الرتمذي و ال: حديث حين غريب. « و د ة الير تطيفئ غضب الرن

 الصدقة على ذي الرحم  واألفضل [3]
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[ 14للخ ، ولق ل   ت ا : }أو إط اة يف ي ة ذي ميررررررررررررررغعة{ ]العلد: 
 [ ، 15}يتيما ذا مقر،ة{ ]العلد: 

 والصدقة يف أوقات احلاجة أكثر ثوابا [4]

لآلية، وكذلك على من اشررتدت حاجته، لق ل   ت ا : }أو ميرر ينا ذا 
 [ 16مرت،ة{ ]العلد: 

 الشريفة كرمضان، والصدقة يف األوقات  [5]

 ويف األماكن الشرييفة تضاعف كما يضاعف غرياا من احلينات، 
 والنفقة يف سبيل اهلل تضاعف سبعمائة ضعف،  [6]

لق ل   ت ا : }مثل الذين ينيفق ن أم اهل  يف سعيل   كمثل حعة أنعت  
 [ .261سعع سنا،ل يف كل سنعلة ما ة حعة{ ]العقرة: 

 

 


