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معنى الزكاة
البركة والطهارة والنماء والصالح .

وهي مقدار معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة.

والزكاة نوعان.

 زكاة المال: هي المفروضة على المال بشروطه.. 	

زكاة األبدان: وهي زكاة الفطر الواجبة في شهر الصيام.. 	

حكم الزكاة

هي الركن الثالث من أركان اإلسالم الخمس.

حكمة مشروعيتها

أنها ُتصلح أحوال المجتمع مادًيا ومعنوًيا ، وتطهر النفوس من الشح والبخل.

حكم منع الزكاة والترهيب من منعه

من أنكر وجوب الزكاة خرج عن اإلسالم ويستتاب.

شروط الزكاة

الملك التام 	 

النماء حقيقة أو تقديرا 	 

بلوغ النصاب	 

حوالن الحول 	 

الزيادة عن الحاجات األصلية	 

الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير  )للدائنين(.

النماء حقيقة أو تقديرا
ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجار ة.

ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة، بالتجارة والصناعة وغيره .

بلوغ النصاب
نصــاب الذهــب عشــرون مثقــاال وتســاوي )85(  جرامــا مــن الذهــب الخــال ص عيــار )24(، ونصــاب الفضــة مائتــا درهــم 

وتســاوي )595( جرامــا مــن الفضــة الخالصــة.
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حوالن الحول
أهم األموال الخاضعة للزكاة ما يلي:

زكاة الثروة النقدية وتتمثل في	 

الذهب والفضة.	 

العمالت األجنبية.	 

حسابات التوفير.	 

الحسابات الجارية.	 

الحلي الذي يزيد عن حد الزينة.	 

الودائع االستثمارية.	 

األمانات والعهد النقدية لدى الغير.	 

األسهم والسندات.	 

الديون التي على الغير الجيدة.	 

الصناديق االستثمارية.	 

عائد الودائع االستثمارية.	 

زكاة التجارة والصناعة وتتمثل في:

الصندوق.. 1

بضاعة آخر المدة.. 2

االستثمارات لدى البنوك.. 3

الحسابات الجارية والتوفير بالبنك.. 4

االعتمادات المستندية المدفوعة لغرض البضاعة.. 5

العمالء والذمم )الجيدة( - األوراق التجارية  )أوراق القبض(.. 	

زكاة األنعام وتتمثل في:

1 اإلبل.	 

البقر.	 

الجاموس.	 

الغنم )ضأن وماعز(.	 
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زكاة الزروع وتتمثل في:

1 الفواكه.	 

المحاصيل.	 

الخضروات.	 

نباتات الزينة.	 

زكاة المستغالت) تأجير األصول وتتمثل في(
صافي إيراد تأجير السيارات.	 

صافي إيراد تأجير العقارات.	 

عائد الودائع الثابتة اإلسالمية.	 

ـ صافي نشاط الفنادق.	 

زكاة األوراق المالية وتتمثل في:
السندات.	 

األسهم للتجارة والتداول.	 

الصكوك االستثمارية )المصارف اإلسالمية(.	 

أسهم االقتناء بغرض االستثمار والحصول على الربح.	 

زكاة الصرافات وتتمثل في

1 نقدية بالصندوق.	 

ودائع لدى البنك.	 

حسابات جارية مدينة.	 

استثمارات بالقيمة السوقية.	 

زكاة المصانع وتتمثل في:
اإلنتاج التام.	 

اإلنتاج تحت التشغيل.	 

مدينون.	 

أوراق القبض.	 

نقدية بالصندوق.	 

مخلفات الصناعة المباعة.	 

الخامات.	 

  نقدية لدى البنوك.	 
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زكاة نشاط األسماك وتتمثل في:
صافي قيمة األسماك.	 

صافي قيمة الحيوانات البحرية.	 

ويتم حساب الزكاة على هذه األموال بعد خصم االلتزامات التي عليها.	 

األموال التي ال تخضع للزكاة:
1 األصول الثابتة للتجار والصناع ونحوهم.	 

الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المعدومة.	 

األشياء المخصصة لتحقيق المنافع الشخصية، مثل أثاث المنزل، والسيارة الخاصة .. الخ	 

المال الحرام، ويجب رده إلى صاحبه، أو ينفق في وجوه الخير إن تعذر وجود صاحبه.	 

األمــوال المحبوســة أو المقيــدة أو المرهونــة حيــث ال يمكــن تســييلها التصــرف فيهــا وتزكــى عندمــا يفــرج عنهــا 	 
ولمــدة حــول واحــد وهــذا رأي جمهــور الفقهــاء.

األموال التي لم تصل إلى النصاب.	 

ل ألنه دين محبوس.	  مؤخر صداق المرأة الذي لم ُيحصَّ

الحلي ألغراض الزينة وفي حدود المعتاد، وما يزيد يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % سنويًا.	 

أموال الجمعيات الخيرية واإلسالمية واالجتماعية	 

واألموال العامة المرصدة للمنافع العامة.	 

مفاهيم يجب معرفتها في محاسبة الزكاة 

الموجودات الزكوية
هي األموال التي يتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة

المطلوبات الحالة
هــي االلتزامــات علــى األمــوال الخاضعــة للــزكاة والتــي يجــب أن تخصــم منهــا ، حتــى يكــون المــال الخاضــع للــزكاة 

مملــوكا ملكيــة تامــة للمزكــي وخاليــا مــن الديــن الحــال.

وعاء الزكاة:
هو الفرق بين الموجودات الزكوية - المطلوبات الحالة

نصاب الزكاة:
هــو القــدر مــن المــال الــذي إذا وصلــه وعــاء الــزكاة خضعــت األمــوال للــزكاة. بمعنــى لــو كان أقــل مــن النصــاب ال تجــب 

فيــه الــزكاة.

نسبة الزكاة 
وهي 2.5 % للسنة القمرية، 2.575 % للسنة المالية.



qch.qa/ZAKATY : 44            55035744             تطبيق زكاتي	90	5	     

zakat@qcharity.org  - ZAKATY.org

لإلستفسار عن كيفية حساب واستخراج الزكاة يمكنكم 

االتصال على أرقام قسم الزكاة في قطر الخيرية
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أسئلة مهمة حول الزكاة

 عرف الزكاة ؟

ــْن  ــْذ ِم ــال تعالى: }ُخ ــار 24 ، ق ــب عي ــن الذه ــرام م ــدر 85 ج ــًا وق ــًا معين ــغ نصاب ــذي بل ــال ال ــي الم ــب ف ــق يج ــزكاة ح ال

يِهــْم بَِها{ ]التوبــة: 103 َوُتَزكِّ ُرُهــْم  َأْمَواِلِهــْم َصَدَقــًة ُتَطهِّ

ما حكم الزكاة ودليل ذلك ؟

َوآُتــوا  ــاَلَة  الصَّ تعالى: }َوَأِقيُمــوا  لقولــه  الخمســة   أركانــه  مــن  وركــن  اإلســالم،  فرائــض  مــن  فريضــة  الــزكاة 

ــه إال هللا وأن  َم: »بنــي اإلســالم علــى خمــس: شــهادة أن ال إل ــِه َوَســلَّ ــى هللُا َعَلْي ــه َصلَّ َكاَة{ ]البقــرة: 43[، ولقول الزَّ

محمــدًا رســول هللا، وإقــام الصــالة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم رمضــان

ماهي األموال التي تجب فيها الزكاة  ؟

بهيمة األنعام: وهي اإلبل، والبقر، والغنم

النقدان: وهما الذهب والفضة

عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء ألجل الربح

الحبوب والثمار:

كاز المعادن والرِّ

األسهم والسندات والصكوك

ما الحكمة من إيجاب الزكاة ؟

تطهير المال وتنميته

ي من الشح والبخل تطهير المزكِّ

مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين

تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع

أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا.

على من تجب الزكاة ؟

تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط اآلتية:

اإلسالم.

الحرية: فال تجب الزكاة على العبد والُمَكاَتب

ملك النصاب ملكًا تامًا
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الى كم قسم تنقسم الزكاة ؟

الزكاة قسمان:  

 زكاة األموال: وهي التي تتعلق بالمال.

زكاة األبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.

ما مقدار الزكاة في األموال النقدية ؟

مقدار الزكاة الواجبة في األموال النقدية ربع العشر  ، يعني %2.5 للسنة الهجرية ، 2.575 للسنة الميالدية.

ما معنى عروض التجارة ؟

ي بذلــك: ألنــه ال يســتقر، بــل يعــِرض ثــم يــزول، فــإن التاجــر  وهــو مــا أعــده المســلم للتجــارة مــن أي صنــف كان، وُســمِّ

ال يريــد هــذه الســلعة بعينهــا، وإنمــا يريــد ربحهــا.

هل يجب الزكاة في عروض التجارة ، وما الدليل على ذلك ؟

َباِت َما َكَسْبُتْم{ ]البقرة: 7	2[ ِذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيِّ َها الَّ نعم ، لقوله تعالى: }َيا َأيُّ

ــي  ــة ف ــم صدق ــرض عليه ــم أن هللا افت ــه: »أعلمه ــي هللا عن ــل رض ــن جب ــاذ ب َم لمع ــلَّ ــِه َوَس ــى هللُا َعَلْي ــه َصلَّ ولقول

ــال ــارة م ــروض التج ــك أن ع ــم«، وال ش ــى فقرائه ــرد عل ــم، فت ــن اغنيائه ــذ م ــم تؤخ أمواله

ما هي شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟

 أن يملكها بنية التجارة. 

  أن تبلغ قيمتها نصابًا،  

فإذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابًا وجب فيها ربع العشر.اي 2.05%.

زكاة بهيمة األنعام

ماهي بهيمة األنعام ؟

بهيمــة األنعــام هــي: اإلبــل، والبقــر، والغنــم، والبقــر يشــمل الجامــوس أيضــًا، فهــو نــوع مــن البقــر. والغنــم يشــمل 

الماعــز، والضــأن

ما شروط وجوبها ؟

أن تبلغ األنعام النصاب الشرعي، وهو في اإلبل خمس، وفي البقر ثالثون، وفي الغنم أربعون.

كيف نخرج الزكاة عنها ؟ 
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جدول نصاب ومقدار زكاة اإلبل

من  الى الزكاة الواجبة  من إلى  الزكاة الواجبة

1 4 ال شيء 130 139 حقة وبنت لبون

5 9 شاة 140 149 حقتان وبنت لبون

10 14 شاتان 150 159 ثالث حقاق

15 19 3 شياه 1	0 1	9 أربع بنات وحقتان

20 24 أربع شياه 170 179 ثالث بنات لبون وحقة

25 35 بنت مخاض 180 189 بنتا لبون وحقتان

3	 45 بنت لبون 190 199 أربع حقاق

4	 	0 حقة 200 209 أربع بنات لبون وحقة

	1 75 جذعة 210 219 أربع بنات لبون وحقتان

7	 90 بنتا لبون 220 229 ثالث حقاق وبنتي لبون

91 120 حقتان 230 239 أربع حقاق وبنت لبون 

121 129 ثالث بنات لبون 240 249 وهكذا

جدول نصاب ومقدار زكاة الغنم

إلى من  الزكاة الواجبة

39 1 ال شيء

120 40 شاة 

200 121 شاتين

299 201 ثالث شياه

399 300 أربع شياه

499 400 خمس شياه 

وهكذا في كل مائة شاة  
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جدول نصاب ومقدار زكاة البقر

إلى من   الزكاة الواجبة

29 1 ال شيء

39 30 تبيع

59 40 مسنة

	9 	0 تبيعتان

79 70 مسنة وتبيع

89 80 مسنتان

99 90 ثالث أتباع

109 100 مسنة وتبيع

119 110 مسنتان وتبيع

129 120 ثالث مسنات أو أربعة أتباع 

تعريفــــات

شاة  )أنثى من الغنم ال تقل عن سنة(	 

بنــت مخــاض  )وهــي أنثــى اإلبــل التــي تمــت ســنة ودخلــت فــي الثانيــة وســميت بذلــك ألن أمهــا لحقــت بالمخــاض، 	 

وهــي مــن الحوامل(

بنت لبون )وهي أنثى اإلبل التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة	 

وسميت بذلك ألن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن(	 

حقة )أنثى اإلبل التي تمت ثالث سنين ودخلت الرابعة ، وسميت	 

حقة ألنها استحقت أن يطرقها الفحل(	 

جذعة )أنثى اإلبل التي تمت أربع سنين ودخلت الخامسة(	 

تبيع )ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكرا كان أم أنثى(	 

مسنة )أنثى البقر التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة(	 
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زكاة الفطر

لماذا سميت زكاة الفطر ؟

وسميت بذلك: ألنها تجب بالفطر من رمضان

ماحكم زكاة الفطر ؟ وما الدليل على ذلك ؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، 

َم صدقــة  ــِه َوَســلَّ ــى هللُا َعَلْي والدليــل علــى ذلــك ، لمــا روى ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: »فــرض رســول هللا َصلَّ

الفطــر مــن رمضــان صاعــًا مــن تمــر، أو صاعــًا مــن شــعير علــى العبــد والحــر، والذكــر واألنثــى، والصغيــر والكبيــر مــن 

ــلمين«. المس

ما الحكمة من وجوبها ؟

 تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث. 

إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم.   

َم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم  ــى هللُا َعَلْيــِه َوَســلَّ وذلــك لحديــث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا: »فــرض رســول هللا َصلَّ

مــن اللغــو والرفــث وطعمــة للمســاكين«.

ما مقدار الواجب من زكاة الفطر ؟  

الواجــب فــي زكاة الفطــر صــاع مــن غالــب قــوت، أهــل البلــد مــن بــر، أو شــعير، أو تمــر، أو زبيــب، أو َأقــط، أو أرز، أو ذرة، 

أو غيــر ذلــك.

ما وقت وجوبها ؟

بعــد  أداهــا  ومــن  مقبولــة،  زكاة  فهــي  الصــالة  قبــل  أداهــا  »مــن  َم:  َوَســلَّ َعَلْيــِه  هللُا  ــى  َصلَّ هللا   رســول  قــال 

 الصالة فهي صدقة من الصدقات.       

أسئلة أخرى ينبغي الوقوف عندها

ما هي الشروط الواجب توافـــرها في الفقير المستحق للزكاة ؟                            

يشــترط فــي الفقـــير المســتحق للــزكاة أن يكــون دون حــد الكفايــة مــن الحاجــات المعيشــية األصليــة ومــن أهمهــا : 

المــأكل والمشــرب والملبــس والمــأوي والعــالج والتعليــم .

هل يجوز إعطاء الزكاة لألخ واألخت والخالة والعمة ونحوهم من  األقارب الفقراء؟ 

نعم يجوز ألنهم من غير الملزم اإلنفاق عليهم , وفي ذلك ثواب صلة األرحام و ثواب الزكاة 
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هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة ماله إلبنته المتزوجة الفقيرة؟ 

أجاز الفقهاء ذلك ألنه يعطي الزكاة لزوج إبنته ألنه هو المسئول باإلنفاق علي البيت.

هل يجوز لالبن أن يعطى زكاة ماله ألبيه الفقير؟ 

ال يجــوز ألن االبــن  ملــزم باإلنفــاق علــي والديــه وال يعتبــر مــا ينفقــه عليهــم مــن الــزكاة  بــل مــن النفقــات الواجبــة 

عليــه شــرعا وإذا بخــل كان عاقــا لوالديــه و قاطعــا للرحــم. 

هل يجوز للزوجة أن تعطى زكاة  مالها لزوجها الفقير ؟ 

يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ألنها غير ملزمة باإلنفاق عليه شرعا .

هل يجوز إعطاء زكاة المال لطالب العلم الفقراء ؟ 

نعم يجوز, ألن طلب العلم من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان لألقارب الفقراء ؟ 

يجــوز نقــل الــزكاة مــن مــكان إلــي مــكان إلنفاقهــا علــي ذوي القربــى و علــي أولــي األرحــام مــن الفقــراء ومــن فــي 

حكمهــم 

هل يجوز إنفاق الزكاة لمساعدة الفقراء   المقدمين علي الزواج ؟

نعم يجوز في مجـال الضروريات والحاجات ولـيـس في مجــال الكماليات  والمظهريات.  

هل يجوز إعطاء الزكاة لرجال األعمال المتعثرين الذين عليهم
ديون ومهددين بالسجن أو ما في حكم ذلك ؟ 

يدخــل ذلــك فــي مصــرف الغارميــن , واشــترط  بعــض الفقهــاء أن يكــون ســـبب التعثــر مشــروعا وليــس بســبب 

الفســـوق ومفاسد األخالق. 

هل يجوز للجمعيات الخيرية التـــي تقـــوم بتجميع الزكــــــاة
 استخدام جزء من الحصيلة في المصروفات اإلدارية؟

نعــم يجــوز و يدخــل ذلــك فــي مصــرف العامليــن عليهــا بشــرط عــدم اإلســراف والتبذيــر وأن تكــون هــذه المصروفــات 

ذات عالقة بالزكاة.  

هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تنفق جزءا من حصيـــــلة الزكاة 
علي الدعــــاية و اإلعـالن لحث الناس على الزكاة وتنمية الحصيلة ؟   

نعم يجوز و يدخل ذلك في مصرف العاملين عليها 

؟

	0

		

		

	3

	4

	5

	6

	7

	8



أسئلة مهمة حول 14

هل يجوز إنفاق الزكاة في دفع دية القتل الخطأ إذا كان القاتل فقيرا وقد تاب ؟           

نعم يجوز إذا كان القاتل فقيرا ال يستطيع دفع الدية وقد تاب  ويدخل ذلك في مصرف الغـارمين 

هل يجوز إنفاق زكاة المال في تجهيز ما يسمي بالسلة الغذائية والتي توزع علي الفقراء ؟ 

أجاز الفقـــهاء ذلك بشـــرط أن تحتوي علي الضـــــروريات المـعيشية 

لخص لنا مصرف الفقراء والمساكين ؟

أوال: الفقيــر هــو الــذي ال مــال لــه وال كســب يقــع موقعــا مــن كفايتــه ، والمســكين هــو الــذي لــه دخــل ولكــن دخلــه ال 

يكفــي ضروراتــه.

ثانيا : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:

من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله

طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب

العاجزون عن التكسب

من لم يجد عمال يليق بمكانته ومروءته

العاملون الذين لهم دخل وال تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم

الزوج الذي ال يملك كفايته وال يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها: 

يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام . 

ما المقصود من الكفاية ؟

يقصــد بالكفايــة كل مــا يحتــاج إليــه هــو ومــن يعولهــم مــن مطعــم وملبــس ومســكن وأثــاث وعــالج وتعليــم أوالده 

) المعــاش ـ التعليــم ـ الصحــة(

من هم الغارمون الذين تعطى لهم الزكاة؟

الغارمون قسمان 

 غرم إلصالح ذات البين ،

أمــا الثانــي : فهــو الغــارم لنفســه ، الــذي اســتدان لنفســه ليدفعــه فــي حاجتــه ، أو بشــراء شــيء يحتاجــه يشــتريه فــي 

يــن . ذمتــه ، وليــس عنــده مــال ، فهــذا يوفــى دينــه مــن الــزكاة بشــرط أن ال يكــون عنــده مــال يوفــي بــه الدَّ

عرف مصارف الزكاة الثمانية ؟

الفقيــر: هــو المعــدم الــذي ال مــال لــه وال كســب، أو لــه مــن المــال مــا ال يقــع موقعــا مــن كفايتــه، كأن يحتــاج إلــى 
عشــرة دراهــم، وال يملــك إال واحــدا أو اثنيــن مثــال.

المســكين: الــذي لــه مــن المــال مــا يقــع موقعــا مــن كفايتــه وال يكفيــه، كأن يحتــاج مثــال إلــى عشــرة دراهــم، وال يجــد 
إال ســتة أو ســبعة.

العاملين عليها : العاملين على جمع الزكاة 
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ــب  ــره والمذه ــالم غي ــه إس ــع بإعطائ ــرف يتوق ــه ش ــة أول ــه ضعيف ــلم ونيت ــن أس ــة م ــم: »والمؤلف ــة قلوبه المؤلف

ــزكاة ــن ال ــون م ــم يعط أنه

في الرقاب: عتق المسلم من مال الزكاة عبدًا كان أو أمه، ومن ذلك فك األسارى ومساعدة المكاتبين

الغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع

في سبيل هللا: اعطاء الغزاة والمرابطين من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم 

ابــن الســبيل: المســافر الــذي انقطعــت بــه االســباب مــن بلــده ومالــه، فيعطــي مــا يحتاجــه مــن الــزكاة حتــى يصــل 

الــى بلــده، ولــو كان غنيــا فــي بلــده

ما الفرق في الزكاة إذا كانت تحسب بالعام الهجري او الميالدي؟ واذكر مثال على ذلك ؟

نسبة الزكاة بالعام الهجري  2.5% 

نســبة الــزكاة للعــام الميــالدي 2.575 % وســبب زيــادة النســبة ان الســنة الميالديــة أكبــر مــن الســنة الهجريــة 11 يومــا 

أو 12 يومــا لمــا تكــون الســنة كبيســة

مثــال: احســب الــزكاة لمســلم عنــده 100.000 ريــال فــي نهايــة الســنة الزكويــة مــرة بالســنة الهجريــة وأخــرى بالســنة 

الميالدية

الزكاة عن السنة الهجرية = 100.000 * 0.025 = 2500 ريال

الزكاة عن السنة الميالدية = 100.000 * 0.02575 =2575 ريال

اذا كان عندي رصيد العام الماضي 00.000	 ريال وقمت بالزكاة عنه، وأصبح رصيدي هذا العام 50.000	 
فهل ازكي على الزيادة التي تساوي 50.000 أو أزكي على الرصيد بالكامل ؟

أزكى على الرصيد بالكامل هذا العام وهو 150.000 

ماحكم من ال يخرج الزكاة ؟ أو يخرج أقل من الزكاة؟

ــنوات  ــد الس ــى عن ــا حت ــتتاب ويخرجه ــة فيس ــا فريض ــرف أنه ــه ويعت ــا من ــزكاة إذا كان تهاون ــرج ال ــن ال يخ ــم م  حك

الســابقة ـ ألن الــزكاة ال تســقط بالتقــادم ، أمــا إذا أنكرهــا وقــال ليــس فــي اإلســالم زكاة كفــر بذلــك 

ماهي المشاريع التي تقبل الزكاة ؟

المشــاريع التــي تقبــل الــزكاة خالصتهــا كل مــا ُيملــك للمســلم الفقيــر لخدمتــه فــي معاشــه أو فــي عملــه فتجــوز 

مــن الــزكاة 

أمثلــة لذلــك )تمليــك بيــت ـ تمليــك وســيلة رزق أو عمــل )بقــرات ـ دواجــن ـ غنــم ـ شــتالت زراعيــة ـ ماكينــات خياطــة ـ 

درجــات ناريــة أو هوائيــة ـ محاريــث للزراعــة ـ محــل للتجــارة ... الــخ مــا يفيــد الفقيــر فــي معاشــه أو عملــه (

ما هي الشروط الواجب توافـــرها في الفقير المستحق للزكاة؟  و هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير الفاسق؟

 يشترط في الفقـير المستحق للزكاة أن يكون دون حد الكفاية من الحاجات المعيشية األصلية ومن أهمها:  

المــأكل و المشــرب والملبــس والمــأوي والعــالج والتعليــم .     
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ويجــوز إعطــاء الــزكاة للفقيــر الفاســق إذا اســتقام أو يرجــى اســتقامته , ويــري بعــض الفقهــاء إعطــاء الــزكاة ألســرته 

لإلنفــاق عليهــا فــي توفيــر الحاجــات المعيشــية فــي مجــال الضروريــات و الحاجيــات مثــل : المــأكل والمشــرب 

ــالج. ــس والع والملب

هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم؟ 

ــن  ــيما إذا كان م ــالم وال س ــماحة اإلس ــار س ــم و إلظه ــة قلوبه ــرف المؤلف ــن مص ــك م ــاء ذل ــن الفقه ــق م ــاز فري أج

ــراء.   ــران الفق الجي

و دليلهم في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب مع اليهودي الفقير الذي كان يتسول من أجل دفع الجزية .

ويــري فريــق آخــر أنــه ال يجــوز إعطــاء غيــر المســلم الفقيــر الــزكاة و دليلهــم فــي ذلــك قــول الرســول صلــي هللا عليــه 

وســلم أن تؤخــذ الــزكاة مــن أغنيــاء المســلمين و تــرد علــي فقرائهــم  مــن المســلمين.     

هل يجوز إعطاء زكاة المال لطالب العلم الفقراء ؟ 

نعم يجوز ألن ذلك يدخل في مصرف الفقراء ومصرف ابن السبيل ومصرف في سبيل هللا. 

هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان لألقارب الفقراء ؟ 

يجــوز نقــل الــزكاة مــن مــكان إلــي مــكان إلنفاقهــا علــي ذوي القربــى و علــي أولــي األرحــام مــن الفقــراء ومــن فــي 

حكمهــم ألن فــي ذلــك ثــواب صلــة األرحــام وثــواب الــزكاة .

هل يجوز إنفاق الزكاة علي اآلتي ـ : ـ مكاتب تحفيظ القرآن الكريم
ـ المراكز الصحية القومية . ـ بناء المستوصفات الخيرية ؟

ــزكاة ســوف تنفــق  ــة القائميــن عليهــا وأن ال ــك بضوابــط شــرعية منهــا التأكــد مــن أمانــة ومصداقي نعــم يجــوز ذل

ــاه . ــة أو للمباه ــر أو مظهري ــراف أو تبذي ــدون إس ــه ب ــن أجل ــت م ــذي جمع ــرض ال ــق للغ بالح

هل يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد ؟

يجــوز بضوابــط شــرعية منهــا أن ال يكــون فــي المـــكان مســجدا آخــرا يفــي بالغــرض أو أن المســجد الموجــود مهــدم 

ويحتــاج إلــي اإلصــالح.

 هل يجوز إنفاق الزكاة لمساعدة الفقراء المقدمين علي الزواج ؟

نعــم يجــوز فــي مجــال الضروريــات والحاجيــات ولـيـــس فــي مجــــال الكماليــات  والمحــاكاة فــي العــادات التــي ليــس 

لهــا أصــل فــي الشــرع.

هل يجوز استخدام الزكاة لبناء مشروعات اقتصادية لتشغيل العاملين العاطلين ؟ 

ــل  ــباب العاط ــا للش ــة وتمليكه ــة أو خدمي ــروعات إنتاجي ــل مش ــي تموي ــزكاة ف ــن ال ــزء م ــتخدام ج ــاء اس ــاز الفقه أج

ــا: ــرعية منه ــط ش بضواب
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أن تكون هذه المشروعات في مجال الضروريات والحاجيات .	 

أن تعد لها دراسة جدوى موضوعية .	 

أن يشرف عليها أهل الحل والعقد .	 

أن يتوافر في الشباب العاطل القيم واألخالق والخبرة الفنية .	 

ضرورة استيفاء ضروريات الفقراء أوال .	 

ضوابط أخري .	 

هل يجوز إعطاء الزكاة للمدين المعسر إسقاطًا عن دينه وخصمًا من زكاة المزكي  الدائن ؟ 

ــرط  ــا لش ــذا مساس ــي ه ــزكاة وف ــاب ال ــي حس ــه عل ــترداد مال ــي اس ــك وه ــي ذل ــة ف ــن مصلح ــك ألن للدائ ــوز ذل ال يج

ــزكاة . ــي ال ــالص ف اإلخ

هل يجوز للجمعيات الخيرية التـــي تقـــوم بتجميع الزكــــــاة إنفاقـها 
في  مصارفها الشرعية باستخدام جزء من الحصيلة في المصروفات اإلدارية ؟

نعــم يجــوز و يدخــل ذلــك فــي مصــرف والعامليــن بشــرط عــدم اإلســراف والتبذيــر وأن تكـــــــون هــذه المصروفــات ذات 

عالقــة بالــزكاة وتخــدم أغراضهــا وليــس هنــاك مــوردا ماليــا آخــرا لتغطيتهــا .

هل يجوز لصناديق أو مؤسسات الزكاة أن تنفق جزءا من حصيـــــلة الزكاة 
علي الدعــــاية و اإلعـالن لحث الناس علــــي الزكاة وتنمية الحصيلة ؟

نعم يجوز و يدخل ذلك في مصرف العاملين عليها و ذلك بضوابط شرعية

منها : المشروعية والرشد والجدوى والمنفعة والوسطية وتجنب اإلسراف والتبذير و المظهرية ونحو ذلك.

هل يجوز لمؤسسات الزكاة استثمار فائض حصيلة الزكاة الزائد عن الحاجة الموقوتة 
في مجاالت استثمارية لتحقيق عائدا يستخدم في أغراض الزكاة ؟

نعم يجوز ذلك بضوابط شرعية منها:
أن تكون فائضة فعال عن احتياجات الفقراء والمساكين ومن في حكمهما    	 
أن تكون صيغ االستثمار مشروعة وآمنة و مدروسة.	 
أن يسهل تسييلها بدون خسارة عند الحاجة.	 
أن تخضع للمتابعة والرقابة الشرعية والمالية الفعالة.	 

 أن يوزع العائد علي مستحقي الزكاة.	 

هل يجوز إنفاق الزكاة في دفع دية القتل الخطأ إذا كان القاتل فقيرا وقد تاب ؟           

نعــم يجــوز المســاهمة بمــــــال الــزكاة فــي ســداد ديــــة  القتــل الخطــأ إذا كان القـــــــــاتل فقيــرا ال يســتطيع دفــع الديــة 

وقــد تــاب  ويدخــل ذلــك فــي مصــرف الغــــــارمين واإلصــالح بيــن النــاس وهــذا مــن الواجبــات الدينيــة .
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 هل يجوز إنفاق زكاة المال في تجهيز ما يسمي بسلة رمضان والتي توزع علي الفقراء ؟ 

أجــاز الفقـــــهاء ذلــك بشـــــرط أن تحتــوي علــي الضـــــــروريات والحاجيــات المـــعيشية وال يســتفيد منهــا األغنيــاء و أن 

تكــون خاليــة  مــن الريــاء والدعايــة الحزبيــة ومــا فــي حكــم ذلــك .

.المسألة الثانية: من الذين ال تدفع لهم الزكاة:

األصناف الذين ال يجوز صرف الزكاة لهم هم:

َم: »ال حظ فيها لغني، وال لقوٍي ُمْكَتِسب«،  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ األغنياء، واألقوياء المكتسبون، لقوله َصلَّ

األصــول والفــروع والزوجــة الذيــن تجــب نفقتهــم عليــه، فــال يجــوز دفــع الــزكاة إلــى مــن تجب علــى المســلم نفقتهم 

ــزكاة إلــى هــؤالء يغنيهــم عــن النفقــة  ــاء واألمهــات، واألجــداد والجــدات، واألوالد، وأوالد األوالد؛ ألن دفــع ال كاآلب

الواجبــة عليــه، ويســقطها عنــه، ومــن َثــم يعــود نفــع الــزكاة إليــه، فكأنــه دفعهــا إلــى نفســه.

َم: »تؤخــذ مــن أغنيائهــم،  ــى هللُا َعَلْيــِه َوَســلَّ فيــن، فــال يجــوز دفــع الــزكاة إلــى الكفــار؛ لقولــه َصلَّ الكفــار غيــر المؤلَّ

وتــرد علــى فقرائهــم« 

المسألة الثالثة: 

هل يشترط استيعاب األصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟

ال يشــترط اســتيعاب األصنــاف الثمانيــة المذكــورة عنــد تفريــق الــزكاة علــى القــول الصحيــح، بــل يجــزئ دفعهــا ألي 

ــا ِهــَي َوِإْن ُتْخُفوَهــا َوُتْؤُتوَهــا اْلُفَقــَراَء َفُهــَو  َدَقــاِت َفِنِعمَّ صنــف مــن األصنــاف الثمانيــة، لقولــه تعالــى: }ِإْن ُتْبــُدوا الصَّ

َم: »تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم« متفــق  ــِه َوَســلَّ ــى هللُا َعَلْي ــٌر َلُكْم{ ]البقــرة:)271(، وقولــى َصلَّ َخْي

َم لقبيصة: »أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها«.  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ عليه، ولقوله َصلَّ

.المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ـ الفقير : الذي الشيء له

ـ المسكين : الذي يجد بعض مايكفيه

ـ الغارمين : من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه

ـ وفي سبيل هللا 

)ابــن الســبيل( : المســافر الــذي انقطعــت بــه األســباب عــن بلــده ومالــه ، فيعطــى مــن الــزكاة حتــى يصــل الــى بلــده 

ولــو كان غنيــا فــي بلــده.
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هل يجوز ان أعطي زكاتي كلها لقريب لي فقير؟

نعم يجوز في حدود حاجة ذلك الفقير

في المؤسسات التجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة فما حكم إعطائهم من زكاة المؤسسة ؟

ال مانــع مــن دفــع الــزكاة اليهــم، لكــن بقــدر اســتحقاقهم ، وال يجــوز أن يجعلوهــا كراتــب لهــم أو اجــرة أو حتــى عــالوة 

ســنوية علــى العمل.

هل يجوز دفع الزكاة لإلعانة على الزواج؟

يجوز ذلك ، إذا كان ال يجد نفقات الزواج الضرورية التي ال اشراف فيها

هل يأخذ الوكيل على اخراج الزكاة منها إذا كان محتاجا اليها؟

ال يأخــذ منهــا شــيئا، ألنــه مؤتمــن عليهــا، وقــد وثقــوا بــه فإيصالهــا إلــى مســتحقيها، ويفرقهــا جميعــا علــى الفقــراء 

، فــال يدخــل نفســه معهــم، ويجــوز لــه أن يســتأذن موكلــه ويخبرهــم بحاجتــه

هل يجوز اسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة ؟

هــذا ال يجــوز ، ألن هللا تعالــى قــال )خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم( التوبــة 103، واألخــذ البــد أن يكــون ببــذل مــن 

المأخــوذ منــه ، وقــال النبــي عليــه الصــالة والســالم )أعلمهــم أن هللا افتــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنياهــم 

وتــرد علــى فقرائهــم ( البخــاري ومســلم ، فقــال )تؤخــذ مــن أغنياهــم فتــرد( فــال بــد مــن أخــذ ورد ، واالســقاط ال يوجــد 

فيــه ذلــك، وألن اإلنســان إذا أســقط الديــن عــن زكاة العيــن التــي فــي يــده ، فكأنــا أخــرج الــرديء مــن الطيــب ، ألن قيمــة 

الديــن فــي النفــس ليســت كقيمــة العيــن ، فــإن العيــن ملكــه وفــي يــده ، والديــن فــي ذمــة اآلخريــن قــد يأتــي وقــد 

ال يأتــي ، فصــار الديــن دون العيــن ، فصــار الديــن دون العيــن ، وإذا كان دونهــا فــال يصــح أن يخــرج زكاة عنهــا لنقصــه

هل يجوز اخراج الزكاة وارسالها الى ناس مستحقين في بلدي ، ألني مغترب وأعمل في بلد آخر ؟

يجــوز نقــل الــزكاة إلــى غيــر بلــد المــال علــى الصحيــح ، لمصلحــة راجحــة كشــدة وفقــر وقرابــة مســلمين ذوي حاجــة ، وال 

يجــوز علــى وجــه المحابــاة مــع وجــود مــن هــو مســتحقها

هل يجوز إنفاق زكاة المال في تجهيز ما يسمي بحقيبة رمضان والتي توزع علي الفقراء ؟ 

أجاز الفقـــهاء ذلك بشـــرط أن تحتوي علي الضـــــروريات والحاجيات المـعيشية 
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