
 

 

 

زكاتك 

قواعد الزكاة 

تحت إشراف شيخ األزهر 



 

 

اقبريس   وعارياا ،هناك قاعدة عريضة من اجلامهري  عارياا اقر رير"

ا ما كنت أفكر قو أن فرض اقزكرياة أي  كريام ينب ري  وكث ر  ،واحلرمان

آالم وأحريزان  الستطاع أن ي يض عريى ،وكام جيب ويف إطاره اقرشع 

 ."وعذابات هسالء اقر راء

مري  أن  ،اقر ريراء مناريا استرايةورغم كثرة زكاة املسلمني ال يتم "

ء اقريذين ينررير اقر ريرا ىملسلمني عكر  قت ي  أحريوا  ومسريتوزكاة ا

ري ،يف اإلسالم كرئة رشيكة يف صرين  املتتمري  إقيام ا يف هلريا احلريمت مامر

رياومن هنا  ،احلياة مثل األغنياء ا مل يارفري  اقترياري  هتم اإلسالم اهتاممر

 "ا يف أموا  األغنياءمن قبل بأن جال قلر راء ح ر 

 

 أمحد اقطيب  /اقدكتور 

 اإلمام األكرب شي  األزهر  
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 م دمة

اقزكريرياة قضريريامن اقكرايريرية قلر ريريراء  هلل سريريبنا   وعاريرياىفريريرض ا"

وقريد  ،عرس  مراوم األمن واقتكافل االجتامع  أهناكام  ،واملنتاجني

مصريارفاا اقثام يرية ومل يهكاريا الجتارياي أو  حدي اهلل سريبنا   وعارياى

وياتريريرب عنرريرييم  ااريريا وإيصريرياهلا  ،أمهيتاريريا ممريريا يريريدقل عريريى ،ألهريريواء

 ".املستن ياا واجبر 

اقزكاة هو املزك   رسري   في  أن املستريد من إقامة فريضة مما الشك

 .ء اقررض ورضاء اهلل سبنا   وعااىأليا ىاقذ  يسا

اب اقزكرياة ومن أجل حت يمت أهداف اقبيت  ض  بريني أيريديكم كتري

 .راجني من اهلل عز وجل أن يت بل منكم ومنا "كزكاع"

 

أمريريريني عريريريام بيريريريت اقزكريريرياة
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 قواعد الزكاة
ن اإلسالم اخلمسة، فرضاا اهلل عااى عى املسلمني اقزكاة ركن من أركا

وطاقبام هبا، وقد جاء األمر يف اقرشع اقرشيف بإيتاء اقزكاة م رو را بإقامة 

 .ا؛ إشارة إى أمهيتاا، وبيا را قرضلاا ومكا تاا اقساميةاقصالة غاقبر 

 الفصل األول

 تعريف الزكاة ومنزلتها ومشروعيتها

: عاريف اقزكاة:  أوالر

 .: هي النامء والريع والزيادة، من زكا يزكو زكاة وزكاءلغة

وتطلق يف االصطالح عىل احلصة املقدرة مـن املـاا التـي هر ـهللا ا  

 .للمستحقني، كام تطلق عىل نفس إخراج تلك احلصة

 ثا يرا: منزقة اقزكاة يف اإلسالم:

الزكاة أحد أركان اإلسـال  اممسـة، ويتهتهللـا هكرهـا ا  تيفـا  يف 

 لقرآن الكريم مقرونة بالصالة يف موا ع كثرية، منهللا:ا

[ ومنهللا 111﴾ ]البقرة:  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ قوله تيفا : ﴿

[، حتـ  و  777﴾ ]البقرة: ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  قوله تيفا : ﴿

ا  هبا عهس  علهه وعىل نبهنا الصالة والسـال  هنطـق هبـا يف مهللـدا، قـاا 
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ــــــا : ﴿ گ  گ  گ  گ   ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک تيف

 .[01 -01﴾ ]مريم:  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

بني اإلسال  عىل مخـس: هـهللادة أن »وقاا النبي صىل ا  علهه وسلم: 

ال إله إال ا ، وأن حممًدا رسوا ا ، وإقا  الصالة، وإيتاء الزكاة، وصـو  

 .]متفق علهه[« رمضان، وحج البهت ملن استطاع إلهه سبهاًل 

 رشوعيتاا:ثاقثرا: حكمة م

ُيؤدِّي املسلم زكاة ماله امتثااًل يمر ا  تيفا ، وطلًبا ملر ـاته، ورببـًة 

يف ثوابه، ومع هلك هللزكاة أهداف إنسانهة جلهلة، وُمُثل أخالقهة عالهـة، 

 .وقهم روحهة سامهة ترجع بامري عىل امليفطي واآلخذ واملجتمع

 ما ياوي عى املزك : -1

 .ا لصاحبهللاقبوا ا  هلا وتنمهتهلل -

 .تطهللري الروح من رهيلة الشح، ومن تيفاسة اليفبودية للدنها والدرهم -

 .تزكهة النفس من أو ار الذنوب واآلثا ، وآثارتا السهئة عىل القلوب -

 .تدريب لإلنسان عىل خلق البذا واليفطاء واإلنفاق -

 .تنمهة لشخص الغني وإعالء ملكانته، هالهد اليفلها خري من الهد السفىل -

 .سبب ملحبة الناس -
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 .تطهللري للاما وحتصني له من اآلهات -

 .تنمهة للاما، هالزكاة بركة ترجع عىل املاا باملضاعفة -

 .متههز للطائيفني عن اليفصاة -

 ما ياوي عى اآلخذ: -2

 .حترير اآلخذ من ها املسألة والضهاع -

 .تطهللري من داء احلسد والكراههة يصحاب ايمواا -

 .ء يف نفسه لسؤاا املجتمع عنهبرس االنتام -

 .سد أبواب الرشور املجتميفهة -

 ما ياوي عى املتتم : -3

 .إهاعة روح ايخوة واملحبة واملودة -

نرش ايمن واالطمئنان بني أهراد املجتمع الغني عىل ماله، والفقري عـىل  -

 .نفسه

 .تقوىإظهللار روح ايمة يف مثلهللا اليفلها وتيفاوهنا الصادق عىل الرب وال -

 .نرش الفضائل ومنع الرهائل -
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ا: مصارف اقزكاة:  رابار

مصارف الزكاة ثامنهة حمددة عىل سبهل احلرص؛ هال ترصف يف بري 

مصارههللا، وهي: الفقراء، واملساكني، واليفاملون علههللا، واملؤلفة قلوهبم، 

  .وحترير الرقاب، والغارمون، ويف سبهل ا ، وابن السبهل

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   قوله تيفا : ﴿ وهم املشار إلههللم يف

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .[01﴾ ]التوبة: ۇ  ۇ    ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ

وقد سقط سهللم بيفض ايصناف املذكورة يف اآلية الكريمة، ليفد  

وجود حملهللا، ال لنسخ حكمهللا الرشعي، وسهأيت تفصهلهللا يف الفصل 

 .الثالث

ا: ع وبة ما ااا:  خامسر

تيفا  يف كتابه اليفزيز أن رمحته واسيفة؛ وأنه خص هبا ايتقهاء  بنين ا 

امليفطني الزكاة، هالذي يمنع الزكاة خيش  علهه االبتيفاد عن رمحة ا ؛ قاا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٿ ٹ ٹ تيفا : ﴿

 .[150﴾ ]ايعراف:   ڦ
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ويف منع الزكاة تشبٌُّه من وجه بغري املؤمنني اجلاحدين لوجود ا ، قاا 

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ   تيفا : ﴿

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ    ڈڎ  ڎ

[، وإنام كان منيفهللا من هأن املرشك بربه؛ ينه 7-0﴾ ]هصلت: گ

يؤثر املاا عىل حبه، وقد قرن منع الزكاة بالكفر باآلخرة؛ يهنم لو كانوا 

من ماهلم رببة يف ثوابه،  واثقني بخرب ا ، ومؤمنني بجزائه، ينفقوا

وخوًها من عقابه ايلهم لتارك الزكاة، والذي بهننه ا  تيفا  يف قوله 

ک  ک   ک گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    الكريم: ﴿

﴾ ]التوبة: ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڱڳ

05].  

7



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         اةقواعد الزك

 الفصل الثاني

 شروط وأصناف الزكاة

: رشوط املا  اقذ  جتب في  اقزكاة  : أوالر

 يشرتط من حهث اجلملة يف املاا الذي جتب ههه الزكاة، ما ييل:

 )أ( امللك اقتام: 

ا دون استحقاق للغري  .وهو قدرة املالك عىل الترصف بام يملك ترصًها تامًّ

 )ب( اقنامء: 

ا حقهقة أو تقديًرا، والنامء احلقهقي يكون يف بميفن  أن يكون املاا نامهً 

ر والنسل، ويف  ايمواا امليفدة للتجارة، واير  الزراعهة السوائم بالدن

اليفرشية، وال يشرتط حتقق النامء بالفيفل بل تكفي القدرة عىل االستنامء بكون 

  .املاا يف يدا أو يد وكهله

ويقصد بالنامء التقديري قابلهة املاا للزيادة كالذهب والفضة، إه نامؤتا 

 .مستجلب من أصل ِخلقتهللام

 )ج( بلوغ اقنصاب: 

نصاب هو مقدار املاا الذي ال جتب الزكاة يف أقل منه، وهو خيتلف وال

باختالف أجناس ايمواا الزكوية؛ هنصاب اإلبل مخس منهللا، ونصاب البقر 

، وهو ون مثقااًل ـراب الغنم أربيفون، ونصاب الذهب عشثالثون، ونص
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ا من الذهب عهار واحد وعرشين، يساوي ما قهمته مخسة وثامنون جرامً 

فضة مائتا درهم، ونصاب الزروع والثامر مخسة أوسق، وهو يساوي ونصاب ال

( كهلو جراًما عند اجلمهللور، ونصاب عرو  التجارة 017عرش وستامئة ) اثني

ٌر بنصاب الذهب أو الفضة   .ُمَقدن

 )ي( حوالن احلو : 

واملراد باحلوا أن متر عىل املاا بهد صاحبه سنة قمرية كاملة، وبذلك يكون 

اة هور متا  اليفا  اهلجري، وال جيوز تأخريها بغري عذر، وجيوز إخراج الزك

ًما عند احلاجة إلههللا كام كان احلاا من اقرتا  الزكاة  إخراج الزكاة تقسهًطا ُمَقدن

من اليفباس ريض ا  عنه لسنتني، وال جيوز إخراجهللا بيفد استحقاقهللا تقسهًطا 

 .بغري عذر

 زكوية:ويستثنى من اشهاط احلو  يف األموا  اق

( امارج من اير  من الغالا الزراعهة، وامليفادن، والركاز، هتجب 1)

 .الزكاة يف هلك ولو مل ََيُْل احلوا

( ما كان تابيفًا لألصل: كربح التجارة، هإن حوهلا حوا أصلهللا، هال 7)

  .يشرتط مرور احلوا علههللا بمفردها
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للرشكة أو بسبب ربط املهزانهة  -ما إها تيفرس مراعاة احلوا القمريأ

هتزداد النسبة املذكورة بنسبة عدد اييا  التي تزيد  -املؤسسة بالسنة الشمسهة

 .% 7.577هبا السنة الشمسهة عىل السنة القمرية، هتكون النسبة عندئذ 

 : أصناف اقزكاة: يرريااث

 عتادي أصناف اقزكاة عى اقننو اقتايل:

 )أ( زكاة األوراق اقن دية:

قهمته مخسة وثامنون جراًما من الذهب عهار واحد  جتب إها بلغ نصاهبا ما

( 7.577%( نسبة الزكاة حسب احلوا القمري، أو )7.5وعرشين، بواقع )

 .حسب احلوا الشميس

خر يف البنوك أو ايسهللم أو الذهب  وُيَضمُّ املاا املدخر يف املنزا إ  املُدن

 .املدخر عند احتساب زكاة املاا

هتجب عىل إمجاا املبلغ املوجود يف هناية اليفا  سواء أما زكاة الودائع البنكهة 

  .أكانت تضاف له أرباحه أو أمواا أخرى أو ال تضاف له أية مبالغ

إها كانت عوائد هذا  .%( من إمجايل املبلغ7.5وجتب بنسبة ربع اليفرش )

الودييفة ال َيتاج إلههللا يف النفقة الرضورية عىل احلاجات ايصلهة، وإن بلغت 

  تلك ايرباح يف اإلنفاق الرضوري عىل احلاجات ايصلهة، هتخرج احلاجة إ

 .%( من اليفائد كلام قبض، وإن كان قبض اليفائد ههللريًّا11بنسبة اليفرش )
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ا كانت عملتهللا كيفرو   وُتيفامل أمواا ايسهللم وههللادات االستثامر أيًّ

 .%7.5التجارة، ومقدار الزكاة هههللا 

 )ب( زكاة اقذهب واقرضة واملااين:

جتب الزكاة يف هذا اينواع إها حتققت هههللا الرشوط اليفامة للزكاة من 

 .احلوا والنصاب وبريتا، وال هرق هههللا بني املرضوب منهللا وبري املرضوب

 ويستثنى من ذقك:

احليل من الذهب والفضة الذي ييفدا مالكه الستيفامله يف التحيل  -1

 .استيفاماًل مباًحا

امليفادن )من باطن اير (، ههجب  الذهب والفضة املستخرجان من -7

 .هههللام الزكاة بمجرد االستخراج إها بلغ املستخرج نصاًبا بدون اهرتاط حوا

وييفد نصاب الذهب عرشين مثقااًل، وهو ما قهمته مخسة وثامنون جراًما من 

%( نسبة الزكاة حسب احلوا 7.5الذهب عهار واحد وعرشين، بواقع )

 .الشميس( حسب احلوا 7.577القمري، أو )

جراًما من الفضة  595أما نصاب الفضة هامئتا درهم، وهو ما قهمته 

 .امالصة
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 )ج( زكاة اقزروع واقثامر:

ُن من ايقوات كايرز،  واملحاصهل التي جتب هههللا الزكاة هي ما خُيَزن

والقمح، والشيفري، والفاصولها، واليفدس، وسائر ما ُيقتات اختهاًرا كالذرة 

  .واحلمص والباقالء

وكذلك جتب الزكاة يف ثمرتني هقط من الفاكهللة، وتا: التمر بكل أنواعه، 

  .واليفنب بكل أنواعه

وال جتب الزكاة يف هذا املحاصهل إال إها بلغت النصاب وقدرا مخسة 

كهلو جرا  عىل مذهب اجلمهللور، وال يشرتط مرور  017أواسق، أي: نحو 

  .اليفا  اهلجري وإنام جتب بمجرد احلصاد

%( إن كانت اير  11الزكاة يف هذا املحاصهل بنسبة اليفرش )وجتب 

%( إن كانت 5وجتب بنسبة نصف اليفرش ) .تسق  بامء السامء بغري آلة وكلفة

تسق  بالكلفة أو باآللة، وإن كان نصفهللا يسق  باآللة والنصف اآلخر بامء 

 .%(7.5السامء هتخرج نسبة )

 )ي( زكاة عروض اقتتارة:

ُ  هي الزكاة عىل ماا  .ك بيفقد ميفاو ة حمضة؛ بقصد البهع؛ لغر  الربحلِّ مُت

 ما ييل: -مع الرشوط اليفامة -ويشرتط لوجوب الزكاة هههللا

 .( أن يكوَن املا  مكتسبرا بمااوضة1
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 .( أن يكوَن َمَلُّك  ب رض بيا 2

 .( أن يكوَن بيُا  ب رض اقربح في  أو املنراة اقتتارية3

رد جتارته، وُيقوِّ  البضاعة املوجودة، ويف موعد الزكاة يقو  املزكي بج

ويضهف  -سواء استغلهللا يف التجارة أ  مل يستغلهللا -وُيَقوِّ  ما لديه من نقود

إلههللا ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منهللا الديون التي علهه يهخاص 

 .%(7.5أو جلهللات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع اليفرش )

 اايقة اقتاقية:ويمكن إجياز ذقك يف امل

مقدار الزكاة= )قهمة البضاعة املوجودة بسيفر البهع + السهولة النقدية 

× الديون التي عىل املزكي للغري(  -بالصندوق أو البنك + الدين املرجو سدادا 

حسب احلوا  7.577% نسبة الزكاة حسب احلوا القمري، أو 7.5)

 .الشميس(

ن تاجر مجلة أ  تاجر جتزئة، ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكا

 .والسيفر املتوسط ملن يبـهع باجلملة والتجزئة ميًفا

 )هري( زكاة احليوان:

تكون يف اإلبل والبقر والغنم بإمجاع علامء املسلمني، ويف امهل خالف، 

وأما البغاا واحلمري وبريها من أصناف احلهوان هلهس هههللا زكاة ما مل تكن 

 .للتجارة
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ملاههة لوجوب الزكاة هههللا، هضال عن متا  احلوا، ويشرتط رشطان يف ا

  .وكوهنا نصابا هأكثر

ايوا: السو : ويقصد به أن يكون بذاؤها عىل الرعي من نبات الرب، هلو 

 .كانت ميفلوهة مل جتب هههللا الزكاة

والثاين: أن ال تكون عاملة، هاإلبل امليفدة للحمل والركوب، والنوا ح، 

 .هههللا ولو كانت سائمة وبقر احلرث والسقي ال زكاة
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 وعسخذ زكاة احليوان عى اقننو اقتايل:

 )أ( امل ايير اقواجبة يف زكاة اإلبل: 

 اق در اقواجب عدي اإلبل

 ال يشء هههللا 4إ   -1من 

 هاة واحدة  9 -5من 

 هاتان 14 – 11من 

 ههاا 0 19 -15من 

 هههللا أربع ههاا 74 – 71من 

 ن مل يوجد هههللا بنت خما  جيزئ ابن لبون هكر(هههللا بنت خما  )هإ 05 -75من 

 بنت لبون 45 -00من 

 حقة 01 -40من 

 جذعة 75 -01من 

 بنتا لبون 91 -70من 

 حقتان 171-91من 

 بنات لبون 0 179 – 171من 

 حقة وبنتا لبون 109 – 101من 

 حقتان بنت لبون 149 – 141من 

 حقاق 0 159- 151من 

 بنات لبون 4 109 – 101من 

 ح ة. 04بنت قبون، ويف كل  04وهكذا فيام زاي، يف كل 
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وابن أو بنت خما  ما بلغ من اإلبل سنة ودخل يف الثانهة، وابن أو 

ة ما أتم ثالث  بنت لبون ما أتم سنتني ودخل يف الثالثة، واحِلقُّ أو احِلقن

دخل يف سنني ودخلت يف الرابيفة، واجلذع أو اجلذعة ما أتم أربع سنني و

امامسة، واهرتاط الدخوا يف السنة الثانهة أو الثالثة أو الرابيفة متفق 

علهه، إال عند احلنابلة هإهنم يكتفون ببلوغ السن إ  السنة الثانهة وال 

 .يشرتطون الدخوا يف الثالثة

جمم  علي ، قتناو  حديث أ س ق ، وعدم االختالف  124وهذا اجلدو  أوق  إى 

، وما هو مثبت جار عى مذهب اقشافاية، 121 – 121لف فيام بني يف عرس ه، واخت

 .ورواية يف مذهب احلنابلة، وهو قو  األوزاع  وإسناق

 )ب( امل ايير اقواجبة يف زكاة اقب ر:

 اق در اقواجب عدي اقب ر

 ال يشء هههللا 79-1من 

 تبهع أو تبهيفة 09 – 01من 

 مسنة 59 – 41من 

 تبهيفان 09 – 01من 

 تبهع ومسنة 79- 71من 

 تبهيفان 89 – 81من 

 أتبيفة 0 99 – 91من 

 تبهيفان ومسنة 119 – 111من 

 تبهع ومسنتان 119 – 111من 
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وهكذا يف كل ثالثني تبهع أو تبهيفة، ويف كل أربيفني مسنة، وعىل هذا 

 .جتري مذاهب مجاهري اليفلامء، ويف هلك خالف يف بيفض املوا ع

ة ودخل يف الثانهة، واملسنة ما أوهت سنتني والتبهع ما أوىف من البقر سن

ودخلت يف الثالثة، وتيفريف التبهع واملسنة هبذا متفق علهه إال عند املالكهة 

قالوا: التبهع هو ما أوىف سنتني ودخل يف الثالثة، أما املسنة ههللي ما أوهت 

 .ثالث سنني ودخلت يف الرابيفة

 )ج( امل ايير اقواجبة يف زكاة اق نم:

 اق در اقواجب معدي اق ن

 ال يشء هههللا 09 -1من 

 هاة 171 – 41من 

 هاتان 711 – 171من 

 ههاا 0 099 - 711من 

 ههاا 4 499 -411من 

 ههاا 5 599 – 511من 

 وهكذا ما زاد عن هلك يف كل مائة هاٍة هاٌة مهللام كان قدر الزائد. 

ا وعىل هذا جتري مذاهب مجهللور الفقهللاء، وأوا هذا اجلدوا وآخر

 .( 099 - 011جممع علهه، واختلف ههه ههام بني ) 
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 هذا وال جتزئ اقشاة يف اقزكاة عن اإلبل إال برشوط،

هيفند احلنفهة قالوا : الشاة التي جتزئ يف الزكاة ما أمتت سنة ودخلت  

ا، ويشرتط أن تكون سلهمة من اليفهوب، ولو ا كانت أو  أنً يف الثانهة ميفزً 

 .كانت اإلبل املزكاة ميفهبة

واملالكهة قالوا: الشاة التي جيزئ إخراجهللا يف الزكاة ال بد أن تكون 

 .ا بلغ كل منهللام سنة تامة سواء كانت من الضأن أو امليفزجذعة أو جذعً 

ا وجب أن والشاهيفهة قالوا: الشاة التي جتزئ يف الزكاة إن كانت  أنً 

ا، تتم سنة إال إها أسقطت مقد  أسناهنا بيفد ميض ستة أههللر من والدهت

هإهنا جتزئ وإن مل تتم احلوا، وإن كانت من امليفز ههشرتط أن تتم سنتني 

وتدخل يف الثالثة، وال بد يف كل منهللا من السالمة وإن كانت اإلبل التي 

  .خيرج زكاهتا ميفهبة

واحلنابلة قالوا: الشاة التي جتزئ يف الزكاة إن كانت من الضأن 

يفز اهرتط هههللا متا  سنة ههشرتط أن تتم ستة أههللر، وإن كانت من امل

وجيب أن تكون الشاة املخرجة سلهمة من اليفهوب التي متنع من  .كاملة

إجزائهللا يف اي حهة إال أنه إها كانت اإلبل املخرج عنهللا مريضة تنقص 

قهمة الشاة بنسبة نقص قهمة اإلبل املريضة عن اإلبل الصحهحة، مثال إها 
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ا ثامنني جنههللا، ولو كان عند الشخص مخس من اإلبل تساوي ملر هلل

كانت صحهحة لكانت قهمتهللا مائة، ههكون نقص املريضة عن الصحهحة 

امُْمس، هلو كانت الشاة التي خترج عن اإلبل الصحهحة تساوي مخسا، 

 .هالتي خترج عن اإلبل املريضة هاة صحهحة تساوي أربيفا هقط

ويف إخراج الواجب من أي الصنفني تفصهل حاصله: أنه يتيفني 

الشاة من الضأن إن كان أكثر بنم أهل البلد الضأن، ولو كانت  إخراج

بنم املزكي بخالف هلك، وإن كان أكثر الغنم يف بلد املزكي هو امليفز 

هالواجب إخراج الشاة منه إال إها تربع بإخراجهللا من الضأن ههكفهه 

هلك، وإن تساوى الضأن وامليفز يف البلد ُخريِّ الساعي يف أخذ الشاة من 

أو امليفز، وجيب أن تكون الشاة التي خيرجهللا سلهمة من اليفهوب  الضأن

هال جيزئ إخراج امليفهبة إال إها رأى الساعي أهنا أنفع للفقراء لكثرة حلمهللا 

 .مثال ههجزئ إخراجهللا لكن ال جيرب املالك عىل دهيفهللا
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 الفصل الثالث

 أوجه صرف أموال الزكاة

 بياهنا يون غ ها، وه :عرصف اقزكاة عى األصناف اقثام ية اآليت 

 أوالر وثا يرا: اقر راء و املساكني:

  .الفقراء واملساكني: هم أهل احلاجة الذين ال جيدون ما يكفههللم

 ثاقثرا: اقااملون علياا:

هم كل من يقو  بيفمل من ايعاما املتصلة بجمع الزكاة وختزينهللا 

 .وحراستهللا وتدوينهللا وتوزييفهللا

و القابض للزكاة، واملفرق: وهو وهم أصناف؛ همنهللم اجلايب: وه

القاسم، واحلارش: وهو الذي جيمع أرباب ايمواا لتؤخذ منهللم الزكاة، 

  .والكاتب هلا

وال يشرتط ههمن يأخذ من اليفاملني من الزكاة الفقر؛ ينه يأخذ بيفمله 

وال يرصف يف هذا املرصف أكثر من ُثمن الزكاة، هإن زاد  .ال لفقرا

 .ن بري الزكاةأجرهم عىل الثمن أتم م
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ويشمل هذا السهللم يف زماننا جلان الزكاة املرخصة من قبل ويل ايمر؛ 

يهنا كالنائب عنه يف مجع الزكاة، ههجوز هلذا اللجان أن تيفطي ملوظفههللا 

 .املنقطيفني لليفمل هههللا من مرصف اليفاملني علههللا

ا: املسقرة قلوهبم:  رابار

هلم، ورجاء مري ييفود  اهم قو  أسلموا ونهتهللم  يفهفة ههيفطون تثبهتً 

ا هلم، أو تربهًبا لنظرائهللم من بري عىل اإلسال  بثباهتم، ههيفطون تثبهتً 

  .املسلمني لهسلموا

 .أو صنف يراد بإعطائهللم من الزكاة أن جيبوا الزكاة ممن ال ييفطههللا

وهذا السهللم أسقطه أمري املؤمنني عمر بن امطاب ريض ا  عنه، ال 

 ليفد  وجود حمله، خاصة بيفد انتشار لذهاب حكمه الرشعي، وإنام

 .اإلسال 

ا: يف اقرقاب:  خامسر

وهم املكاتبون املسلمون، ههرصف هلم من الزكاة إعانة هلم عىل هك 

وكذلك إعتاق الرقهق املسلم، وال وجود هلاتني الصورتني بيفد  .رقاهبم

 .حترير كاهة اليفبهد بموجب اتفاقهة دولهة
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ا: اق ارمون:  سايسر

ههللم ديون جاء أجلهللا وال جيدون سدادا، أو كان أجُلهللا هم من كان عل

 .يف نفس السداد، ويشمل مرصف الغارمني إسقاط َدْيِن املدين

وكذا من كان َدْينهللم ناهئا عن حتمل الديات أو قهم املتلفات الواجبة 

 .عىل الغري بغر  إصالح هات البني

ا: يف سبيل اهلل:  سابار

صالح اليفامة، هلك ين الدولة ويراد به الرصف يف سبل امري وامل

التزمت باإلنفاق عىل اجلهش من مهزانهتهللا اليفامة، هأبنت عن الرصف 

 .هلذا الغر  من هذا املرصف

وال يمنع استفادة بري املسلمني من تلك املصالح، استناًدا إ  أن الزكاة 

خاصة باملسلمني؛ حهث إن االستفادة باليشء بيفد إنشائه برُي ِملِكّهته من 

وا ايمر، ههللو كمن أخذ الزكاة هَضهنَف هبا برَي املسلم، وهو جائز بال أ

 .خالف

 ثامنرا: ابن اقسبيل: 

هو املغرتب عن وطنه الذي لهس بهدا ما يرجع به إ  بلدا، أو من كان 

 .يف بلدا ويريد أن ينشئ سفرا وال جيد ماال لذلك
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: اقتاريف باحلاالت املستن ة قلرصف من أموا  اقبيت وهم:  أوالر

وهو من ال يتجاوز سنه الثامنة عرشة وتويف والدا أو اْعُترِبَ اقيتيم:  -1

 .مفقوًدا أو أن يكوَن جمهللوا ايب وأال يكون له دخل أو ماا أو عائل

الزواج بيفد وهاة الزوج وعد  وجود دخل  برشط عد األرملة:  -2

 .أو ماا أو عائل

ممن انتهللت هرتة اليفدة الرشعهة هلا، وأال تكون قد تزوجت املطل ة:  -3

 .أو استحقت نفقة الزوجهة وال يكون هلا عائل أو ماا

عاًما، ولهس له دخل أو  01وهو كل من جاوز سنه الـاقشي :  -0

 .ماا أو عائل

عاًما،  01 والـ 18 ن يرتاوح سنه بني الـوهو كل ماقااجز:  -0

وأصهب بيفاهة أو مر  مزمن يمنيفه عن اليفمل وال يكون له دخل أو 

 .عائل

الفصل الرابع 

التعريف بالحاالت المستحقة لصرف الزكاة 

والصدقات والمستندات واألوراق الالزمة للصرف 
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وهو كل من أصهب بمر  يمنيفه عن اليفمل ولهس له املريض:  -6

 .دخل أو عائل

 01 والـ 18 عىل أن يكوَن سنه بني الـذوو اقدخو  اقضايرة:  -7

ا أقل من احلد ايدن  لألجور املقرر يكون له دخل أو ما نعاًما وأ

 .للدولة

 ثا يرا: عوزي  اقصدقات وغ ها:

جيوز رصف أمواا الصدقات وبريها بنفس أوجه رصف الزكاة 

 -وامليفاهد -الثامنهة باإل اهة إ  أوجه الرب املختلفة، ومنهللا: )املساجد

ية ودور الرعا -واملشاريع اإلنتاجهة بأنواعهللا -واملستشفهات -واملدارس

واملنكوبني مالهًّا وصحهًّا ممن يستحقون عالًجا ال يتواهر  -االجتامعهة

 .بشكل جماين وحالته الصحهة ال تسمح له باليفمل(

ن

َ

ـري بالقانون رقم 170 لسنة  تم

، وهلك هبدف مجع أمواا الزكاة والصدقات وتوجههللهللا وهًقا 7114 

ملصارههللا الرشعهة، حتت ايرشاف الشخيص لفضهلة ايما  ايكرب ههخ 

ايزهر الدكتور أمحد الطهب،ويضع اسرتاتهجهات البهت جملس أمناء، 

بيت اقزكاة واقصدقات املرص  

 إنشاء بهت الزكاة والصدقات املص
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 :ةريريرؤيريرياق 

  بل احلياة

ُ

 فريضة اقزكاة

  عنمية مواري اقزكاة واقصدقات ورف  كراءة إ راق هذه املواري

عى املصارف اقرشعية قلزكاة وعنمية وع  اقرري بأمهية 

ل حت يمت اقاداقة االجتامعية

ُ

ب

ُ

 :ة ريرساقرياق

 .اقرري بأمهية املسامهة باقتربعات كأحد سبل حت يمت اقاداقة االجتامعية

املسامهة يف حتسني مستوى املايشة واخلدمات وعوف  س

اقكريمة قلرئات األوى باقرعاية من خال  اقتشتي  عى أياء 

 . املسامهة باقتربعات كأحد س

اقتشتي  عى أياء فريضة اقزكاة وعنمية مواري اقزكاة واقصدقات 

ورف  كراءة إ راق هذه املواري عى املصارف اقرشعية قلزكاة وعنمية وع  
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