سالمُ ُ
اإل ْ
هللاُ ِللبَش َِريَّ ُِة ُ
سالَ ِةُ ِ
ر ْؤيَةُُ ِع ْل ِميَّةُ ِل ِر َ
***

عشَر ُ
ا ْلفَصْلُالثَّالثُ َ
***

إيتَا ُء َّ
الز َكاة :الفريضةُ الثالثةُ في
اإلسالم
***
أعو ُذ باهلل منَ الشيطان الرجيم
الرحيم
الرحْ َم ٰـن َّ
بسْم اللَّـه َّ
***
مقَ ِد َمةُ ُ
الزكاة هي الفريضة الثالثة  ،بعد الشهادتين وإقام الصالة  ،والتي
يمثل إيتاؤها إحدى العبادات الخمس الرئيسة في اإلسالم .ويبين لنا
القرآن الكريم والحديث الشريف أن الزكاة طهارة للنفس اإلنسانية
وتنقية لها من الشح والبخل]1[ .
وكلمة "زكاة" هي االسم المشتق من الفعل "ز َّكى"  ،الذي ذكر
بأشكاله المختلفة في آيات عديدة من القرآن الكريم .وقد ذكرت كلمة
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"الزكاة" كإسم  32مرة  ،جاءت  26مرة منها في نفس اآلية مباشرة
 ،بعد الصالة .وكذا كان الحال لصيغتي الفعل األخريين " ،تزكى"
و "يتزكى"  ،اللذين ذكرا مباشرة أيضا بعد الصالة في اآلية]2[ .
ويشتمل هذا الفصل على آيات كريمة ذات صلة بموضوع الزكاة ،
خاصة تلك المتعلقة بطرق أداء هذه العبادة  ،التي فرضها هللا ،
سبحانه وتعالى  ،على عباده المؤمنين .كما يشتمل على آيات عن
معاني الزكاة  ،والمنتفعين منها  ،وثواب مؤديها  ،وعقاب مانعها ،
وأسباب فرضها  ،وفوائدها العائدة على األفراد والمجتمعات ،
وأحكام أدائها  ،وكيفية تقديرها .وغني عن القول  ،أن هذه
ئ ومعلومات عامة  ،من غير
الموضوعات قد تم تناولها كمباد َ
تفصيل  ،األمر الذي يقتضي من القراء أن يستشيروا ذوي
االختصاص من علماء المسلمين  ،في أماكن تواجدهم  ،فيما يتعلق
بتفاصيل تقدير زكاتهم وكيفية أدائها.
الز َُكا ِةُ
ىُاألم ُِرُُِب َُّ
ُْ
علَُ
شُتَ ُِمُلَةُُ َُ
اتُاُْل َُك ُِري َُمةُُالمُ ُْ
ُ.1اآليَُ ُ
أمر هللا  ،سبحانه وتعالى  ،المسلمين بإيتاء الزكاة  ،فيما أصبح
يعرف بالعبادة الثالثة  ،المفروضة عليهم .وفي معظم األحيان  ،كان
األمر بإيتاء الزكاة يعقب مباشرة األمر بإقام الصالة  ،كما يتضح
في اآليات الثالث التالية.
َّ
الراكعينَ (البقرة .)43 :2 ،
ص َالةَ َوآت
واُالزكَاةَُ َو ْ
ار َكعُوا َم َع َّ
َوأَقي ُموا ال َّ
َّ
واُالزكَا ُةَُ َو َما تُقَ ِّد ُموا ألَنفُس ُكم ِّم ْن َخيْر تَجدُوهُ عن َد
ص َالةَ َوآت
َوأَقي ُموا ال َّ
اللَّـه إ َّن اللَّـهَ ب َما ت َ ْع َملُونَ بَصير (البقرة .)110 :2 ،
َّ
ح ُمونَ (النور
ص َالةَ َوآت
الر ُ
واُالزكَا ُةَ َوأَطيعُوا َّ
َوأَقي ُموا ال َّ
سو َل لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َ
.)56 :24 ،

سالَة هللا لل َبشَريَّة  ،تأليف حسن علي النجار
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ؤمُنِين
علَُىُالمُ ُِ
ض ُةُ َُ
الز َُكا ُِةُ:ال ُِعبَُا َُدةُُالُث َّاُِلُثَةُُال َُم ُْفرُو َُ
ُ.2إيُتَاءُُ َُّ
باإلضافة لكون الزكاة هي العبادة الثالثة المفروضة على المسلمين
 ،فإنها كانت أيضا مفروضة على المؤمنين السابقين لبعثة محمد ،
عليه الصالة والسالم  ،كما جاء في اآليات الكريمة التالية.
ص َالةَ َوي ْؤتونَ ُ
إنَّ َما َوليُّ ُك ُم اللَّـهُ َو َر ُ
سولُهُ َوا َّلذينَ آ َمنُوا الَّذينَ يُقي ُمونَ ال َّ
َّ
الزكَاةَُُ َو ُ
ه ْم َراكعُونَ (المائدة .)55 :5 ،
ض ُه ْم أَ ْوليَا ُء بَ ْعض يَأ ْ ُم ُرونَ ب ْال َم ْع ُروف
َو ْال ُمؤْ منُونَ َو ْال ُمؤْ منَاتُ بَ ْع ُ
ص َالةَ َوي ْؤتونَ َّ
ُالزكَاةَُ َويُطيعُونَ اللَّـهَ
عن ْال ُمنكَر َويُقي ُمونَ ال َّ
َويَ ْن َه ْونَ َ
َّ
َّ
حكيم (التوبة .)71 :9 ،
َو َر ُ
سيَ ْر َح ُم ُه ُم اللـهُ إ َّن اللـهَ َ
عزيز َ
سولَهُ أُولَ ٰـئكَ َ
ص َالة َوا َّ
لزكَا ِةُ َما د ُْمتُ َحيًّا
صاني بال َّ
اركا أَيْنَ َما ُكنتُ َوأَ ْو َ
َو َجعَلَني ُمبَ َ

(مريم .)31 :19 ،

سوال نَّبيًّا
صادقَ ْال َوعْد َو َكانَ َر ُ
َوا ْذ ُك ْر في ْالكتَاب إ ْس َماعي َل إ َّنهُ َكانَ َ
ص َالة َو َّ
الزكَا ُِة َو َكانَ عن َد َربِّه َم ْرضيًّا ﴿﴾٥٥
﴿َ ﴾٥٤و َكانَ يَأ ْ ُم ُر أَ ْهلَهُ بال َّ

(مريم .)56 -55 :19 ،

صالحينَ ﴿َ ﴾٧٢و َج َع ْلنَا ُه ْم
َو َو َه ْبنَا لَهُ إ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
وب نَاف َلة َو ُك ًّال َج َع ْلنَا َ
ص َالة َوإِيتَا َءُ
ام ال َّ
أَئ َّمة يَ ْهدُونَ بأ َ ْمرنَا َوأَ ْو َح ْينَا إلَيْه ْم ف ْع َل ْال َخي َْرات َوإقَ َ
ا َّ
عابدينَ ﴿( ﴾٧٣أألنبياء .)73 -72 :21 ،
لزكَا ُِةُ َوكَانُوا لَنَا َ
الز َُكا ُِة ُ
اءُ َُّ
ِ ُ.3م ْنُ َُمعَُاُنِيُإيُتَ ُِ
أمر هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،الموسرين من عباده اإلنفاق مما آتاهم به
َ
على األوجه التي بينها لهم في اآلية الكريمة  103من سورة التوبة
( ، )9وسمى ذلك بأنه "صدقة"  ،وهي اسم مشتق من الفعل "تصدق"
 ،الذي ُذكر هو ومشتقاته في القرآن الكريم تسع عشرة مرة .لكنه ،
عز وجل  ،وصف الصدقة بالزكاة ألنها تضفي على المتصدقين
الطهر وتسبغ عليهم المديح  ،وترتقي بهم إلى مستويات أعلى من
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اللطف والتعاطف  ،مما يؤهلهم للعناية بالمحتاجين من عباده  ،كما
يتضح من اآليات الكريمة التالية]3[ .
علَ ْي ُك ْم آ َياتنَا َوي َز ِكيك ْمُُ َويُ َعلِّ ُم ُك ُم
س ْلنَا في ُك ْم َر ُ
سوال ِّمن ُك ْم َي ْتلُو َ
َك َما أَ ْر َ
َاب َو ْالح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُوا ت َ ْعلَ ُمونَ (البقرة .)151 :2 ،
ْالكت َ
ص َدقَ ُة ت ُ َ
علَيْه ْم إ َّن
ُخ ْذ م ْن أَ ْم َواله ْم َ
ص ِّل َ
يهم ب َها َو َ
ط ِّه ُر ُه ْم َوت َز ِك ِ
عليم (التوبة .)103 :9 ،
سميع َ
سكَن لَّ ُه ْم َواللَّـهُ َ
ص َالتَكَ َ
َ
ير (فاطر .)18 :35 ،
َو َمن تَ َزكَّىُ فَإنَّ َما َيتَ َزك ُ
َّى لنَ ْفسه َوإلَى اللَّـه ْال َمص ُ

صاره ْم َويَحْ فَ ُ
َى
ظوا فُ ُرو َج ُه ْم ٰ َذلكَ أَ ْزك ُ
قُل لِّ ْل ُمؤْ منينَ يَغُ ُّ
ضوا م ْن أَ ْب َ
صنَعُونَ (النور .)30 :24 ،
لَ ُه ْم إ َّن اللَّـهَ خَبير ب َما يَ ْ
صبيًّا ﴿َ ﴾١٢و َحنَانا ِّمن لَّ ُدنَّا
يَا يَحْ يَ ٰى ُخذ ْالكت َ
َاب بقُ َّوة َوآتَ ْينَاهُ ْال ُح ْك َم َ
َو َزكَاةُُ َو َكانَ ت َقيًّا (مريم .)13 -12 :19 ،
َب لَك غ َالم َ
اُز ِكيًّا (مريم .)19 :19 ،
قَا َل إنَّ َما أَنَا َر ُ
سو ُل َربِّك ألَه َ
قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َزكَّا َ
هُا (الشمس .)9 :91 ،
الَّذي يُؤْ تي َمالَهُ يَت َ َزكَّىُ(الليل .)18 :92 ،

الز َُكاةُ ُ؟
ِ ُ.4ل َمنُتص َْرفُُ َُّ
حددت اآليات الكريمة ثالث عشرة فئة من الناس تنفق عليها الزكاة
 ،تشمل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل (التوبة ، )60 :9 ،
والسائل والمحروم (المعارج  ، )25 :70 ،وذوي القربى واليتامى
والسائلين (البقرة  ، )177 :2 ،كما يلي:

سالَة هللا لل َبشَريَّة  ،تأليف حسن علي النجار
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علَ ْيهَاُ َُوا ْلم َؤلَّفَ ِةُقلوبه ْمُ
ام ِلينَ ُ َ
ينُ َُوا ْلعَ ِ
ص َدقَاتُ ِل ْلفقَ َر ِ
اءُ َُوا ْل َم َ
إنَّ َما ال َّ
سا ِك ِ
ضة ِّمنَ
َُوفِ
ب ُ َُوا ْلغَ ِار ِمينَ ُ َُوفِيُ َ
ُواب ِْنُال َّ
س ِبي ِلُاللَّـ ِه َ
س ِبي ُِلُفَري َ
يُالرقَا ِ
ِ
حكيم (التوبة .)60 :9 ،
اللَّـه َواللَّـهُ َ
عليم َ
ومُ﴿( ﴾٢٥المعارج
َوالَّذينَ في أَ ْم َواله ْم َح ٌّق َّم ْعلُوم ﴿ِ ﴾٢٤لل َّ
سائِ ِلُ َُوا ْل َمحْ ر ِ
.)25-24 :70 ،

ْس ْالب َّر أَن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قبَ َل ْال َم ْشرق َو ْال َم ْغرب َولَ ٰـك َّن ْالب َّر َم ْن
لَّي َ
علَ ٰى
آ َمنَ باللَّـه َو ْاليَ ْوم ْاآلخر َو ْال َم َالئكَة َو ْالكتَاب َوالنَّبيِّينَ َوآتَىُا ْل َما َُل َ
سائِ ِلينَ ُ َُوفِيُ
ُحبِّه ذَ ِويُا ْلق ْربَىُ َُوا ْليَتَا َمىُ َُوا ْل َُم َ
سبِي ِلُ َُوال َّ
سا ِكينَ ُ َُوا ْبنَ ُال َّ
بُ(البقرة .)177 :2 ،
الرقَا ِ
ِ
ُ.5ثَ َوابُا ْلم َز ِكينَُ
ع َد هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،المزكين من عباده المؤمنين أجرا عظيما
َو َ
في الدنيا بأن يخلف لهم ما أنفقوه  ،وفي اآلخرة  ،بأن يُعطيهم أضعافا
مضاعفة من الثواب  ،مشمولين برحمته  ،خالدين في جنته ،
ومتجنبين لعذابه  ،كما بين لنا في اآليات الكريمة التالية:
ص َالةَ َوآتَو َّ
اُالزكَا ُةَ لَ ُه ْم
صال َحات َوأَقَا ُموا ال َّ
عملُوا ال َّ
إ َّن الَّذينَ آ َمنُوا َو َ
علَيْه ْم َو َال ُ
ه ْم يَحْ زَ نُونَ (البقرة .)277 :2 ،
أَجْ ُر ُه ْم عن َد َربِّه ْم َو َال خ َْوف َ
َّى ﴿( ﴾١٨ألليل -17 :92 ،
سيُ َجنَّبُ َها ْاألَتْقَى ﴿ ﴾١٧الَّذي يُؤْ تي َمالَهُ يَتَ َزك ُ
َو َ
.)18

الراس ُخونَ في ْالع ْلم م ْن ُه ْم َو ْال ُمؤْ منُونَ يُؤْ منُونَ ب َما أُنز َل إلَيْكَ َو َما
لَّ ٰـكن َّ
ص َالةَ َوا ْلم ْؤتونَ َّ
ُالزكَاةَُ َو ْال ُمؤْ منُونَ باللَّـه
أُنز َل من قَبْلكَ َو ْال ُمقيمينَ ال َّ
عظيما (النساء .)162 :4 ،
سنُؤْ تيه ْم أَجْ را َ
َو ْاليَ ْوم ْاآلخر أُولَ ٰـئكَ َ
ع َذابي
سنَة َوفي ْاآلخ َرة إنَّا ُه ْدنَا إلَيْكَ قَا َل َ
َوا ْكتُبْ لَنَا في َه ٰـذه ال ُّد ْنيَا َح َ
يب به َم ْن أَشَا ُء َو َرحْ َمتي َوسعَ ْ
ت ُك َّل َ
سأ َ ْكتُبُ َها للَّذينَ يَتَّقُونَ
أُص ُ
ش ْيء فَ َ
َوي ْؤتونَ َّ
ُالزكَاةَُ َوالَّذينَ هُم بآيَاتنَا يُؤْ منُونَ (أألعراف .)156 :7 ،
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ار خَالدينَ في َها َو ٰ َذلكَ َجزَ ا ُء َمن
عدْن تَجْ ري من تَحْت َها ْاأل َ ْن َه ُ
َجنَّاتُ َ
تَ َزكَّىُ (طه .)76 :20 ،
ص َالةَ َوآتَواُ َّ
الزكَاةَُ َوأَ َم ُروا
ا َّلذينَ إن َّم َّكنَّا ُه ْم في ْاأل َ ْرض أَقَا ُموا ال َّ
عاق َبةُ ْ
األ ُ ُمور (الحج .)41 :22 ،
عن ْال ُمنكَر َوللَّـه َ
ب ْال َم ْع ُروف َونَ َه ْوا َ
َو َما آتَ ْيتُم ِّمن ِّربا لِّيَ ْرب َُو في أَ ْم َوال النَّاس فَ َال يَ ْربُو عن َد اللَّـه َو َما آتَ ْيتُم
ِّمن َزكَا ٍةُتُريدُونَ َوجْ هَ اللَّـه فَأُولَ ٰـئكَ ُ
ه ُم ْال ُمضْعفُونَ (الروم .)39 :30 ،
الرازقينَ (سبأ .)39 :34 ،
َو َما أَنفَ ْقتُم ِّمن َ
ش ْيء فَ ُه َو ي ْخ ِلفهُۖ َوه َُو َخي ُْر َّ

عقَُابُُاُْل َُماُِن ُِعينَُُ َ
للز َُكا ٍةُ
ُِ ُ.6
إن الذين ال يؤدون الزكاة المستحقة عليهم مصيرهم العذاب في نار
جهنم  ،التي يُحمى فيها ما كانوا يكنزون من الذهب والفضة  ،لت ُ ْك َوى
بها أجسامهم  ،عذابا لهم لعدم إيتاء الزكاة في الحياة الدنيا  ،كما
تنذرهم اآليات الكريمة  7-6 :41و.35-34 :9
ي أَنَّ َما إلَ ٰـ ُه ُك ْم إلَ ٰـه َواحد فَا ْستَقي ُموا إلَيْه
قُ ْل إنَّ َما أَنَا بَشَر ِّمثْلُ ُك ْم يُو َح ٰى إلَ َّ
َوا ْستَ ْغف ُروهُ َو َويْلُلِّ ْل ُم ْ
شركينَ ﴿﴾٦
الَّذينَ ََلُي ْؤتونَ َّ
ُالزكَاةَ ُ َوهُم ب ْاآلخ َرة ُ
ه ْم كَاف ُرونَ ﴿( ﴾٧فصلت :41 ،
.)7 -6
الر ْهبَان لَيَأ ْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل
يَا أَيُّ َها الَّذينَ آ َمنُوا إ َّن كَثيرا ِّمنَ ْاألَحْ بَار َو ُّ
َب
النَّاس ب ْالبَاطل َويَ ُ
سبيل اللَّـه َوالَّذينَ يَ ْكن ُزونَ ال َّذه َ
صدُّونَ َ
عن َ
يم ﴿﴾٣٤
بُأَ ِل ٍُ
َو ْالف َّ
سبيل اللَّـه فَبَ ِ
ش ُْرهمُبِعَذَا ٍ
ضةَ َو َال يُنفقُونَ َها في َ
ع َل ْي َها في نَار َج َه َّن َم َفت ُ ْك َو ٰى ب َها ج َبا ُه ُه ْم َو ُجنُوبُ ُه ْم
َي ْو َم يُحْ َم ٰى َ
َو ُ
ه ٰـ َذا َما َكن َْزت ُ ْم ألَنفُس ُك ْم فَ ُذوقُوا َما ُكنت ُ ْم تَ ْكن ُزونَ ﴿( ﴾٣٥التوبة
ور ُه ْم َ
ظ ُه ُ

.)35-34 :9 ،
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اء َّ
ُالزكَا ِةُ
ضُإيتَ ِ
ُ.الح ْك َمة ِ
ِ 7
ُم ْنُفَ ْر ِ
ف هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،نفسه بأنه الرحمن الرحيم  ،الذي
َو َ
ص َ
يشمل برحمته ونفعه جميع مخلوقاته .ولذلك فإنه أمر المؤمنين من
عباده أن يقتدوا به  ،فينفقوا صدقاتهم في أوجه الخير التي حددها
لهم  ،لمنفعة إخوانهم وأخواتهم من البشر  ،المستحقين لها  ،في
أوجه عديدة.
فأوَلُ  ،تهدف جميع أوامر هللا إلى منفعة الناس  ،كأفراد وجماعات
ومجتمعات  ،وحتى على مستوى األرض كلها .فبينما النظافة الناتجة
عن الوضوء  ،وحركات أداء الصالة  ،والصوم في رمضان  ،تؤدي
إلى فوائد جمة للروح والجسد معا  ،فإن إيتا َء الزكاة يجلب السعادة
للنفس اإلنسانية أيضا .ويتأتى ذلك نتيجة لتطهيرها واالرتقاء بها إلى
مستوى أعلى من التعاطف  ،مما يؤدي إلى رضى النفس وسالمها
الداخلي .وباإلضافة إلى ذلك  ،فإن امتثال ال ُمزكين ألوامر ربهم ،
جل وعال  ،يزي ُدهم رضى وسعادة في حياتهم الدنيا على هذه األرض
 ،لعلمهم أن ذلك يقربهم من الخالق العظيم  ،الذي وعدهم الجزاء
األوفى  ،الذي ينتظرهم في الحياة األخرى.
ض هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،الزكاة كحق لمستحقيها على
ثانياُ َ ،ف َر َ
األغنياء من الناس .وهذا الحق مبني على حقيقة أن نجاح األفراد
في جمع األموال ال يعو ُد إلى صفاتهم وجهودهم فقط  ،وإنما إلى
إسهام العديد من الناس والظروف في مساعدتهم لتحقيق ذلك النجاح.
فمثال  ،يعود نجا ُح األفراد إلى نشأتهم في أسر طيبة توفر لهم ما
يحتاجونه من مأكل وملبس وملجأ ومعاملة حسنة أثناء فترة نموهم.
كما أن ذلك النجاح يعتمد أيضا على الحياة في بيئة اجتماعية سليمة
 ،في الحي والقرية والمدينة  ،توفر لهم مستلزمات النجاح  ،كالرعاية
الصحية والتعليم واألمن .وهكذا  ،فإن إيتاء الزكاة ليس منَّة من
األغنياء إلى الفقراء في المجتمع  ،وإنما هو رد للجميل الذي فاء به
المجتمع على األغنياء قبل غناهم  ،أي أنه حق للمحتاجين في ثروات
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الموسرين  ،كما جاء في اآليات الكريمة  25-24 :70و ، 141 :6
وفي الحديث الشريف.
حقٌُّ َّم ْعلُوم ﴿ ﴾٢٤لِّلسَّائل َو ْال َمحْ ُروم ﴿( ﴾٢٥المعارج
َوالَّذينَ في أَ ْم َواله ْم َ
.)25-24 :70 ،

صاده َو َال تُسْرفُوا إنَّهُ َال
ُكلُوا من ثَ َمره إ َذا أَثْ َم َر َوآتواُ َحقَّه ُ َي ْو َم َح َ
يُحبُّ ْال ُمسْرفينَ (أألنعام .)141 :6 ،
وعن ابن عباس  ،رضي هللا عنهما  ،أن النبي  ،صلى هللا عليه وسلم
 ،بعث معاذا  ،رضي هللا عنه  ،إلى اليمن  ،فقال (له) ..." :فأعلمهم
أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم  ،تؤخذ من أغنيائهم  ،وترد
على فقرائهم]4[ ".
ثالثاُ  ،من حكمة فرض إيتاء الزكاة أيضا أنه يمثل تجسيدا للتكافل
االجتماعي  ،مما يسهم في مزيد من االستقرار واالزدهار في
المجتمع .فبه يشعر الفقراء بأنهم جزء من المجتمع  ،وليسوا مهملين
فيه  ،كما جاء في الحديث الشريف.
فعن النعمان بن بشير  ،رضي هللا عنهما  ،أنه قال  ،قال رسول
هللا  ،صلى هللا عليه وسلمَ " :مثَ ُل ْال ُمؤْ منينَ في ت ََوا ِّده ْم َوت ََرا ُحمه ْم
َوتَ َعا ُ
سائ ُر
سد  ،إ َذا ا ْشتَكَى م ْنهُ ُ
عضْو  ،تَ َدا َ
عى لَهُ َ
طفه ْم َ ،مثَ ُل ْال َج َ
ح َّمى]5[ ".
سد بال َّ
س َهر َوا ْل ُ
ْال َج َ
أما إذا لم يعترف األغنيا ُء بهذا الحق  ،كما يحدث في مجتمعات
كثيرة  ،فإن الفقراء يردون على ذلك باالشتراك في االضطرابات
والثورات التي ربما تأتي بالضرر على المجتمع كله  ،وليس على
الظالمين فقط  ،كما حذرت اآلية الكريمة .25 :8
َواتَّقُوا فتْنَة َّال تُصيبَ َّن الَّذينَ َ
صة َوا ْعلَ ُموا أَ َّن اللَّـهَ شَدي ُد
ظلَ ُموا من ُك ْم خَا َّ
ْالعقَاب (أألنفال .)25 :8 ،
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رابعاُ  ،يعو ُد إيتاء الزكاة بفوائ َد اقتصادية مباشرة على الفرد  ،وغير
مباشرة على المجتمع .فعندما تُعطى الزكاة  ،فإنها بال شك تفيد
المتلقين لها  ،حيث تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من سلع وخدمات.
وفي نفس الوقت  ،فإن ذلك يعود بالنفع على المجتمع ككل  ،من
خالل التأثير االقتصادي المضاعف  ،الذي يستفيد منه المنتجون
واإلداريون والوسطاء وتجار الجملة وتجار المفرق وغيرهم من
البائعين والمشترين .وهكذا  ،يتضاعف فعل العطاء مرات عديدة ،
ع َد هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،المنفقين أن
في فوائده للمجتمع .ولذلك َ ،و َ
الثواب  ،مكافأة لهم على اآلثار االقتصادية المضاعفة
عف لهم
َ
يض ا َ
والمفيدة للمجتمع  ،الناتجة عن إنفاقهم  ،كما ذكرت لنا اآلية الكريمة
.261 :2

سبيل اللَّـه َك َمثَل َحبَّة أَن َبت ْ
سنَاب َل
س ْب َع َ
َت َ
َّمثَ ُل ا َّلذينَ يُنفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم في َ
عليم
في ُك ِّل ُ
ضاع ُ
ف ل َمن َيشَا ُء ۗ َواللَّـهُ َواسع َ
سنبُلَة ِّمائَةُ َحبَّة ۗ َواللَّـهُ يُ َ

(البقرة .)261 :2 ،

أخيراُ  ،إذا ما توقف األغنياء عن دفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء
 ،فإن دورانَ الثروة يصبح محصورا بين األغنياء فقط  ،وهو األمر
الذي حذرت منه اآلية الكريمة  ، 7 :59وذلك ألنه يعود بالضرر
على المجتمع .فيحد ذلك من دوران رأس المال  ،وبالتالي إلى تقليل
اآلثار المضاعفة في االقتصادات المحلية  ،وفي االقتصاد العالمي
ككل.
َك ْي َال يَ ُكونَ دُولَة بَيْنَ ْاأل َ ْ
غنيَاء من ُك ْم (الحشر .)7 :59 ،
اعُسُُنَّتُِ ُِه ُ
الرسُو ُِلُ َُواتُِبَُ ُِ
ع ُِةُ َُّ
طا َُ
سُِل ُِمينَُُبُِ َُ
هللاُُِلُْلمُ ُْ
ام ُرُ ُِ
ُ.أو ُِ
َُ 8
أمر هللا  ،سبحانه وتعالى  ،المسلمين بعبادته من خالل القيام بأعمال
الخير  ،خاصة العبادات الخمس المعروفة :الشهادتان  ،وإقا ُم الصالة
 ،وإيتا ُء الزكاة  ،وصو ُم رمضان  ،وح ُّج البيت لمن استطاع إليه
سبيال .لكن كتاب هللا المتضمنَ آلوامره ال يحتوي على تفاصيل أداء
هذه العبادات  ،األمر الذي أوكله هللا لرسوله  ،عليه الصالة والسالم
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 ،ليبيننه للناس ( ، )44 :16ويعل َمهم  ،كما علمه جبريل  ،عليه السالم
(.)5 :53
َوأَنزَ ْلنَا إلَيْكَ ِّ
اسُ َماُن ِزلَُ ِإلَي ِْه ُْم َولَ َعلَّ ُه ْم َيتَفَ َّك ُرونَ (النحل
الذ ْك َر ِلتبَ ِينَ ُ ِللنَّ ِ
.)44 :16 ،
علَّ َمهُ شَدي ُد ْالقُ َو ٰى (النجم .)5 :53 ،
َ

كما أ َم َر هللاُ  ،سبحانه وتعالى  ،المسلمين بطاعة الرسول  ،عليه
الصالة والسالم  ،واتباع سنته من قول وفعل وتقرير  ،خاصة
شروحه وتوضيحاته لمعاني اآليات الكريمة  ،بما في ذلك تلك
المتضمنة للعبادات  ،حتى يتمكنوا من تأديتها كما ينبغي لها أن
تؤدى .ومن أمثلة ذلك ما ورد في اآليات الكريمة التالية:
سو َل (النساء .)59 :4 ،
الر ُ
َيا أَ ُّي َها الَّذينَ آ َمنُوا أَطيعُوا اللَّـهَ َوأَطيعُوا َّ
ج َر بَ ْينَ ُه ْم (النساء :4 ،
فَ َال َو َربِّكَ َال يُؤْ منُونَ َحت َّ ٰى يُ َح ِّك ُموكَ في َما َ
ش َ
.)65

سو َل فَقَ ْد أَ َ
ع اللَّـهَ (النساء .)80 :4 ،
الر ُ
َّمن يُطع َّ
طا َ
سولُهُ أَ ْمرا أَن يَ ُكونَ لَ ُه ُم
ضى اللَّـهُ َو َر ُ
َو َما َكانَ ل ُمؤْ من َو َال ُمؤْ منَة إ َذا قَ َ
ْالخيَ َرة ُ م ْن أَ ْمره ْم (األحزاب .)36 :33 ،
ع ْنهُ فَانت َ ُهوا (الحشر .)7 :59 ،
الر ُ
َو َما آتَا ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َ

الز َُكا ُِةُ َُو َُمقَُا ُِديرُ َُهُا
ُ.9أحُْ َُكامُُ َُّ
وهكذا  ،علَّمنا رسو ُل هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،كيفية الصالة ،
بما في ذلك عدد الركعات والحركات  ،وما نقول في كل حركة .كما
علمنا كيفية الصيام وشروطه  ،وكيفية أداء مناسك الحج .وشملت
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أحاديث ُهُ الشريفة تعريفنا بأحكام الزكاة ومقاديرها في أصناف الثروة
المختلفة  ،من أموال وعقارات وزروع وأنعام.
تُال َُماُِليَُّ ُِة ُ
َُز َُكاةُُالُث َّ َُر َُوا ُِ
ع َّلمنا رسو ُل هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،أن زكاة الثروات المالية
هي رب ُع العشر  ،أي  ، %2.5سواء كانت ذهبا أو فضة أو أوراقا
وتجب الزكاة ُ فيها بعد بلوغها النصاب
مالية  ،أو بضائع تقدر بمال.
ُ
 ،ويحو ُل عليها الحو ُل  ،حسب التقويم القمري  ،الذي يقل عن التقويم
الشمسي بأحد عشر يوما في كل سنة.
سم ْعتُ
عائ َ
فعن أم المؤمنين َ
شةَ  ،رضي هللا عنها  ،أنها قالتَ " :
َّ
سل َم  ،يَقُولَُ :
"ال زَ كَاةَ في َمال َحتَّى
صلَّى َّ
سو َل َّ
َر ُ
َّللاُ َ
علَيْه َو َ
َّللا َ ،
ْ
ح ْولُ" (ابن ماجه.)1782 :
يَ ُحو َل َ
علَيْه ال َ
ج ۗ (البقرة .)189 :2 ،
ي َم َواقيتُ للنَّاس َو ْال َح ِّ
يَ ْسأَلُونَكَ َ
عن ْاألَهلَّة ۖ قُ ْل ه َ
نصاب الزكاة فهو عشرون دينارا ذهبيا فأكثر  ،وهذا يعادل 85
أما
ُ

فتجب الزكاة ُ إذا ما توفر هذا
قراما من الذهب  ،في عصرنا الحالي.
ُ
المقدار من الذهب  ،على األقل  ،لدى شخص لمدة سنة قمرية .ويبلغ
نصاب الزكاة من الفضة مائتي درهم  ،أي  559قراما منها  ،في
ُ
أيامنا هذه]6[ .
ي
عائ َ
فعن ابْن ُ
ع َم َر وأم المؤمنين َ َ ،
شةَ  ،رضي هللا عنهما " ،أَ َّن النَّب َّ
ْ
َّ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
صاعدا
صلَّى َّ
َّللاُ َ
عليْه َو َ
سل َم َ ،كانَ يَأ ُخذ من ك ِّل عشرينَ دينَارا فَ َ
َ ،
َ
ْ
ف دينَار َ ،وم ْن األ ْربَعينَ دينَارا دينَارا]7[ ".
ن ْ
ص َ
ي بْن أَبي َ
صلَّى َّ
طالب  ،رضي هللا عنه َ ،
ع ْن َ
و َ
يَ ،
َّللاُ
عن النَّب ِّ
عل ِّ
سلَّ َم  ،أَنَّهُ قَالَ" :هاتوا ُربُ َع العشور  ،من ك ِّل أربعينَ درهما
َ
علَيْه َو َ
وليس علي ُكم شيء (يعني في الفضة)  ،حتَّى تت َّم مائتَي درهَم.
.
درهم
َ
ُ
راهم .فَما زا َد  ،فعلَى حساب
د
ة
خمس
ففيها
،
رهم
د
َي
ت
مائ
فإذا كانَت
َ َ
ذلكَ ]8[ ".
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َاريَّ ُِةُ
َُز َُكاةُُالعر ِ
وضُالتِج ِ
العروض التجاريةُ
مختلف صنوف الممتلكات التي تُستغل
تشم ُل
ُ
َ
بغرض الحصول على األرباح (المستغَالت)  ،مثل المصانع
والمباني وسيارات النقل والطائرات .ويرى الجمهور من علماء
المسلمين أن زكاة العروض التجارية هي  %2.5من أرباحها
السنوية .أما رأي األقلية  ،فيتلخص في أن زكاة هذه العروض ينبغي
أن تحسب على أساس القيمة السوقية لكل منها  ،باإلضافة إلى
أرباحها السنوية.
أما بالنسبة للمواد الخام  ،والسلع المصنعة  ،والنقود المستعملة
كسلعة تجارية  ،واألسهم التجارية  ،وأسهم الصناديق االستثمارية ،
فزكاتها تحسب على أساس  %2.5من قيمتها الصافية  ،بعد خصم
التكاليف اإلدارية .وتستثنى من ذلك أسهم الشركات الصناعية  ،التي
تحسب زكاتها على أساس  %10من أرباحها السنوية  ،وليس من
قيمتها السوقية وأرباحها معا]9[ .
ُ
ْ
َُز َُكاةُُ ُّ
الز َرا ِعيَّ ُِة
وع َ
ُوالمنتَجَاتُِ ِ
الزر ِ
نصاب الزكاة في الزروع واإلبل
ي  ،عليه الصالة والسالم ،
َ
َح َد َد النب ُّ
في الحديث الذي رواه أبو سعيد ال ُخدْري  ،رضي هللا عنه  ،والذي
قال فيه" :ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة  ،وليس فيما
الورق صدقة  ،وليس فيما دون خمس ذود من
دون خمس أواق من َ
اإلبل صدقة]10[ ".
وهذا يعني أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو خمسة أوسق.
والوسْق ستون صاعا  ،فيكون النصاب ثالثمائة صاع .وتبل ُغ زنةُ
َ
الصاع  2035قراما .أي أن النصاب بمعاييرنا الحديثة هو:
 610,500قراما  ،أي ستمائة وعشرة كيلوقرامات ونصف .وال
تجب الزكاة في أقل من ذلك.
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مقدار الزكاة الواجب إخراجها في الحبوب والثمار  ،فهو العُشر
أما
ُ
سقي بكلفة  ،كما
سقي بدون ُكلفة  ،ونصف العُشر فيما ُ
كامال فيما ُ
جاء في حديث عبد هللا بن عمر  ،رضي هللا عنهما  ،الذي روى فيه
عن النبي  ،صلى هللا عليه وسلم  ،أنه َّ
س َما ُء
سقَت ال َّ
سن " :فيما َ
ف العُ ْشر".
ي بالنَّضْح ن ْ
عثَريًّا العُ ْش ُر ،وما ُ
ص ُ
والعُيُونُ أَ ْو كانَ َ
سق َ
[]11

وهذان الحديثان مكمالن لبعضهما البعض .فالحديث األول ينص
على اشتراط النصاب إلخراج زكاة الزروع  ،وهو خمسة أوسق
ُ
الحديث الثاني  ،فيد ُل على وجوب إخراج الزكاة ،
فما فوق .أما
عثريا  ،ونصف العشر إن كان مرويا.
وهي العشر فيما كان ُ
عثريا  ،أي بعليا  ،أي أنه نبت في أرض رطبة  ،أو أن
ومعنى َ
جذوره تصل إلى الماء  ،كالنخيل]12[ .
الكثير من المنتجات الزراعية في عصرنا
والجدير بالذكر أ َّن
َ
الحاضر يدخ ُل في إنتاجها عناصر كثيرة مثل اليد العاملة وأنظمة
الري واألسمدة والمبيدات الحشرية والتعبئة والمواصالت  ،سواء
كان المنتج مزارعا واحدا أو شركات كبرى .وهكذا  ،فإن هذه
المنتجات ال تمثل اإلنتاج الزراعي البسيط المشار إليه في الحديث
الشريف .وعلى ذلك  ،يمكن ألصحاب مثل تلك الشركات الزراعية
أن يحسبوا مقادير زكاة منتجاتهم بعد خصم تكاليف اإلنتاج من
المبيعات  ،ثم يُخرجون  %2.5من أرباحهم السنوية  ،باتباع مذهب
جمهور العلماء أو من القيمة السوقية الصافية للمحصول  ،بما في
ذلك الربح  ،اتباعا لرأي األقلية.
جاتُِ َُها ُ
تُاألُِلي ُفَ ُِةُ َُو ُمُْنُتَ َُ
حيَُ َُوانَُا ُِ
َُز َُكاةُُاُْل َُ
تَت ُّم عمليةُ تربية الحيوانات األليفة للحصول على منتجاتها  ،في
ع تجارية  ،تعتمد على عوامل وعناصر
عصرنا الحاضر  ،في مزار َ
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عديدة وضرورية لعمليتي اإلنتاج والتسويق  ،مثل اليد العاملة
واألبنية والكهرباء والماء والعلف واألدوية واآلالت والمواصالت.
وبناء عليه  ،يمكن ألصحاب مثل تلك المزارع الحيوانية أن يحسبوا
مقادير زكاة منتجاتهم بعد خصم تكاليف اإلنتاج من المبيعات  ،ثم
يُخرجون  %2.5من أرباحهم السنوية  ،باتباع مذهب جمهور العلماء
أو من القيمة السوقية الصافية للمحصول  ،بما في ذلك الربح  ،اتباعا
لرأي األقلية.
أما الحيوانات التي تتغذى من المراعي الطبيعية في معظم شهور
السنة  ،دونما أية تكلفة من مالكيها  ،فإن الزكاة تحسب على
الحيوانات ومنتجاتها معا .فتكونُ الزكاة ُ شاة واحدة عن كل خمسة
من اإلبل  ،وعجال ذكرا عن كل ثالثين بقرة  ،وشاة عن كل أربعين
من الغنمُ ]13[ .
صةُ
ال َُ
اُْلخُ َُ
َ
وثالث العبادات
يمث ُل إيتا ُء الزكاة أح َد أهم أوامر هللا لعباده ،
المفروضة على المسلمين .وقد شرعها الخالق  ،عز وجل  ،ليطهر
بها النفس اإلنسانية  ،ويكافئَها على عطائها  ،بالحياة األبدية في جنة
خلده .وفي نفس الوقت  ،فإن الزكاة تمثل حقا للفقراء في ثروات
األغنياء .ولذلك  ،فإنه أنذر مانعيها من األغنياء بالعذاب في نار
جهنم.
فاهلل  ،سبحانه وتعالى  ،يريد للناس أن ينفعوا بعضهم بعضا  ،من
خالل إيتاء الزكاة .وعندما يحدث ذلك  ،يسود التضامن االجتماعي
 ،مما يعود على الفرد والمجتمع باالستقرار واالزدهار .أما إذا
تجاهل األغنياء حقوق الفقراء  ،خاصة حقَّهم في الزكاة  ،فذلك نذير
بحدوث الركود االقتصادي وعدم االستقرار والفوضى في المجتمع.
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هذا هو اإلسالم  ،رسالة هللا لهداية البشرية  ،متجليا في إحدى
مظاهره العظيمة.
ئ
وختاما  ،تَ َّم تناو ُل أحكام الزكاة ومقاديرها في هذا القسم كمباد َ
ومعلومات عامة  ،من غير تفصيل  ،األمر الذي يقتضي من القراء
أن يستشيروا ذوي االختصاص من علماء المسلمين  ،في أماكن
تواجدهم  ،فيما يتعلق بتفاصيل تقدير زكاتهم وكيفية أدائها.
================================================

مال َح َ
ُوتَ ْوثُُِي ِق َّيةُ
ظاتُا ْ
ستِ ْط َرا ِد َّية َ
ص َدقَة ت ُ َ
ط ِّه ُر ُ
ه ْم َوتُزَ ِّكيهم ب َها (التوبة .)103 :9 ،
[ُ ]1خ ْذ م ْن أَ ْم َواله ْم َ
َو َمن يُوقَ ُ
حونَ (الحشر .)9 :59 ،
ش َّح نَ ْفسه فَأُولَ ٰـئكَ ُه ُم ْال ُم ْفل ُ
سبَ َّن الَّذينَ يَ ْب َخلُونَ ب َما آتَا ُه ُم اللَّـهُ من فَضْله ه َُو َخيْرا لَّ ُهم ۖ بَ ْل
َو َال يَحْ َ
َّ
ه َُو ش ٌَّر ل ُه ْم ۖ (آل عمران .)180 :3 ،
َّللا  ،صلَّى َّ
وروى أنس بن مالك  ،رضي هللا عنه  ،أن رسو َل َّ
َّللاُ
عليه وسلَّ َم  ،قا َل لرجل من بني تميم" :تخر ُج َّ
الزكاةَ من مالكَ  ،فإنَّها
طهرة تط ِّه ُركَ " (أخرجه أحمد ، 12417 :والطبراني.)8802 :
[ ]2أخذت إحصائيات هذه اآليات الكريمة من مصدرين  ،تمثل األول
في أداة البحث في موقع  ، www.tanzil.infoالموجود على الشبكة
العالمية .أما المصدر الثاني فهو "المعجم المفهرس أللفاظ القرآن
الكريم" تأليف محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة  ،دار الفكر1406 :
هجرية  1986 ،ميالدية).
وردت كلمة "الزكاة" كإسم  32مرة في القرآن الكريم .وفي  26مرة
منها  ،كانت اإلشارة إلى إيتاء الزكاة تلي اإلشارة إلى إقام الصالة ،
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تأكيدا لتالزم العبادتين الثانية والثالثة اللتين فرضهما هللا  ،سبحانه
وتعالى  ،على المسلمين .وهذه اآليات هي:
، 162 :4 ، 77 :4 ، 277 :2 ، 177 :2 ، 110 :2 ، 83 :2 ، 43 :2
55 :19 ، 31 :19 ، 71 :9 ، 18 :9 ، 11 :9 ، 5 :9 ، 55 :5 ، 12 :5
4 :31 ، 3 :27 ، 56 :24 ، 37 :24 ، 78 :22 ، 41 :22 ، 73 :21 ،
 ، 20 :73 ، 13 :58 ، 33 :33 ،و .5 :98

كما ُذكرت كلمة "الزكاة"  4مرات كإسم أيضا  ،بمعنى الصدقة
وطهارة النفس  ،ولكن بدون اقترانها باإلشارة إلى الصالة  ،وذلك
في اآليات الكريمة  ، 39 :30 ، 4 :23 ، 156 :7و .7 :41
و ُذكرت كلمة "الزكاة" كإسم في اآلية  ، 81 :18بمعنى طهارة النفس
 ،وفي اآلية  ، 13 :19كإسم صفة لنبي هللا يحيى  ،عليه السالم.
واشتملت اآلية  18 :35على ذكر الصالة  ،وعلى شكلين من الفعل
"ز َّكى"  ،وهما تزكى و يتزكى.
و ُذكرت أشكال أخرى للفعل "ز َّكى"  20مرة في القرآن الكريم ،
ولكن بدون ذكر الصالة معها .واآليات التي ذكرت فيها هي:
( 49 :4 ، 164 :3 ، 77 :3 ، 174 :2 ، 151 :2 ، 129 :2مرتان) ،
( 18 :35 ، 21 :24 ، 4 :24 ، 76 :20 ، 103 :9مرتان) 18 :53 ،
 ، 14 :87 ، 7 :80 ، 3 :80 ، 18 :79 ، 2 :62 ،و .18 :92

وأخيرا  ،اشتملت  6آيات من القرآن الكريم على صفات مشتقة من
الفعل "ز َّكى ".وهذه اآليات هي:19 ، 74 :18 ، 19 :18 ، 232 :2 :
 ، 28 :24 ، 19و .30 :24
[ُ ]3ذكرت كلمة "صدقة" كإسم مفرد  ،بمعنى "زكاة"  5مرات في
القرآن الكريم  ،في اآليات الكريمة، 114 :4 ، 263 :2 ، 196 :2 :
 103 :9و .12 :58
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وذكرت أيضا بصيغة الجمع (صدقات)  9مرات  ،في اآليات
الكريمة :9 ، 60 :9 ، 58 :9 ، 4 :4 ، 276 :2 ، 271 :2 ، 264 :2
 104 :9 ، 79و .13 :58
كما وردت كصفة في  3آيات كريمة هي:57 ، 35 :33 ، 88 :12 :
 .18ووردت كفعل في  3آيات كريمة أخرى هي280 :2 :

صدَّقَ ).
ص َّدقُوا)  45 :5 ،و ( 88 :12تَ َ
(ت َ َ

[ ]4الحديث الشريف عن أن الزكاة ترد إلى الفقراء أخرجه البخاري:
 ، 1395مسلم ، 19 :أبو داود ، 1584 :الترمذي ، 625 :ابن ماجه:
 ، 1454وصححه األلباني.
[ ]5الحديث الشريف عن تواد المؤمنين وتراحمهم وتعاطفهم أخرجه
مسلم ، 2586 :البخاري ، 6011 :أحمد ، 18,380 :وصححه
األلباني.
[ ]6أنظر مقاربة الغفيلي ( )160 :2008بشأن تقدير قيمة العشرين
دينار في أيام الرسول  ،عليه الصالة والسالم  ،بحوالي  85قراما
من الذهب اآلن  ،وتقدير قيمة الخمسة أواق بحوالي  559قراما من
الفضة  ،في أيامنا هذه.
الغفيلي  ،عبد هللا منصور" .2008 .نوازل الزكاة :دراسة فقهية
تأصيلية لمستجدات الزكاة ".رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه
من كلية الشريعة  ،بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض.
طبعتها دار اإليمان للطباعة والنشر  ،عام  1429ه \  2008م.
https://ia802305.us.archive.org/16/items/waq94992/94992_text.p
df
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شةَ  ،رضي هللا
عائ َ
[ ]7الحديث الذي رواه ابْن ُ
ع َم َر وأم المؤمنين َ َ ،
عنهما  ،والمتضمن لنصاب ومقدار زكاة المال في الذهب  ،أخرجه
ابن ماجه ، 1460 :وابن كثير ، 256\1 :وصححه األلباني.
[ ]8الحديث الذي رواه علي ين أبي طالب  ،رضي هللا عنه  ،عن
نصاب ومقدار زكاة المال في الذهب والفضة أخرجه أبو داود:
 ،1572وصححه األلباني.
[ ]9أنظر تلخيص الغفيلي لكال الرأيين حول زكاة العروض التجارية
المنتجة لألرباح ( ، )135 -125 :2008وحول زكاة األسهم
والشركات الصناعة (، 184-182 ، 177-170 ، 160-154 :2008
و .)228
[ ]10صحيح البخاري .1459 :وقد أخرج مسلم ( )980رواية أخرى
للحديث عن جابر بن عبد هللا  ،رضي هللا عنه  ،أن رسول هللا ،
الورق
صلى هللا عليه وسلم  ،قالَ " :
ليس فيما دُونَ خ َْمس أواق منَ َ
ص َدقَة،
ص َدقَة،
وليس فيما دُونَ
وليس فيما دُونَ خ َْمس َذ ْود منَ اإلبل َ
َ
َ
َ
ص َدقَة".
سة ْأو ُ
خ َْم َ
سق منَ الت َّ ْمر َ
[ ]11حديث زكاة الزروع أخرجه البخاري ، 1483 :الترمذي640 :

 ، 3\232 ،وصححه األلباني.4270 :
[ ]12ملخص مناقشة الغفيلي ( )107 ، 103-98 :2008لنصاب
الزكاة في المنتجات الزراعية كان كما يلي:
يشير الحديث الشريف إلى أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو
والوسْق ستون صاعا بصاع النبي  ،صلى هللا عليه
خمسة أوسقَ .
وسلم  ،فيكون النصاب ثالثمائة صاع .وتبلغ زنة الصاع بالمعايير
الحديثة  2,035قراما  ،أي بجملة  610,500قراما  ،أي ستمائة
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وعشرة كيلوقرامات ونصف .وال تجب الزكاة في أقل من ذلك
(الغفيلي .)103 :2008 ،

[ ]13انظر الغفيلي ( )122-115 :2008بشأن حساب زكاة الحيوانات
األليفة المعدة لإلتجار بها وبمنتجاتها  ،في عصرنا الراهن.
ورد تفصيل نصاب وزكاة األنعام في الحديث الذي رواه علي بن
أبي طالب  ،وفي توجيه أبو بكر الصديق للصحابي أنس  ،رضي
هللا عنهم جميعا  ،وهما كما يلي:
ي  ،صلى
سبُهُ َ
ع ْن َ
و َ
ي  ،رضى هللا عنه َ ،قا َل ُز َهيْر أَحْ َ
عن ال َّنب ِّ
عل ِّ
هللا عليه وسلم  ،أَنَّهُ قَا َل" :هَاتُوا ُر ْب َع ْالعُ ُ
شور  ،م ْن ُك ِّل أَ ْر َبعينَ د ْرهَما
ش ْىء َحتَّى تَت َّم مائَتَ ْى د ْرهَم .فَإ َذا كَان ْ
َت مائَتَ ْى
علَ ْي ُك ْم َ
ْس َ
د ْرهَم َ ،ولَي َ
ساب َذلكَ ".
سةُ َد َراه َم فَ َما زَ ا َد فَ َعلَى ح َ
د ْرهَم فَفي َها خ َْم َ
َوفي ْالغَنَم  ،في ُك ِّل أَ ْربَعينَ شَاة شَاة .فَإ ْن َل ْم يَ ُك ْن إالَّ تسْعا َوثَالَثينَ
ص َدقَةَ ْالغَنَم مثْ َل ُّ
ي.
علَيْكَ في َها َ
ْس َ
ش ْىءَ ".و َ
ساقَ َ
الز ْهر ِّ
فَلَي َ
ْس
"وفي ْالبَقَر في ُك ِّل ثَالَثينَ تَبيع َ ،وفي األ َ ْربَعينَ ُمسنَّة َ ،ولَي َ
قَا َلَ :
ش ْىء".
علَى ْالعَ َوامل َ
َ
ص َدقَتَ َها َك َما َذك ََر ُّ
ي قَا َلَ " :وفي خ َْمس
َوفي اإلبل  ،فَ َذك ََر َ
الز ْهر ُّ
ُ
سة منَ ْالغَنَم .فَإ َذا زَ ا َد ْ
ت َواح َدة  ،فَفي َها ا ْبنَة َمخَاض.
َوع ْشرينَ خ َْم َ
فَإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن ب ْنتُ َمخَاض  ،فَابْنُ لَبُون َذكَر  ،إلَى خ َْمس َوثَالَثينَ  .فَإ َذا
ت َواح َدة  ،فَفي َها ب ْنتُ لَبُون  ،إلَى خ َْمس َوأَ ْربَعينَ  .فَإ َذا زَ ا َد ْ
زَ ا َد ْ
ت
ْ
َواح َدة  ،فَفي َها حقَّة َ
ط ُروقَةُ ال َج َمل إلَى ست ِّينَ ".
ساقَ مثْ َل َحديث ُّ
ي قَا َلَ " :فإ َذا زَ ا َد ْ
ت َواح َدة  ،يَ ْعني َواح َدة
ث ُ َّم َ
الز ْهر ِّ
َوتسْعينَ  ،فَفي َها حقَّتَان َ
ط ُروقَتَا ْال َج َمل  ،إلَى ع ْشرينَ َومائَة .فَإ ْن كَانَت
اإلب ُل أَ ْكثَ َر م ْن َذلكَ  ،فَفي ُك ِّل خ َْمسينَ حقَّة.
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ص َدقَةَ .والَ تُؤْ َخ ُذ
َوالَ يُف ََّر ُق بَيْنَ ُمجْ تَمع َوالَ يُجْ َم ُع بَيْنَ ُم ْفتَرق َخ ْشيَةَ ال َّ
ص ِّد ُق
ع َوار َوالَ تَيْس  ،إالَّ أَ ْن يَشَا َء ْال ُم َّ
في ال َّ
ص َدقَة هَر َمة َوالَ َذاتُ َ
(أبو داود ، 1572 :البخاري ، 1454 :وصححه األلباني).
http://qaalarasulallah.com/hadithView.php?ID=21573

لشرح مفصل للحديث  ،أنظر المقالة المنشورة على موقع إسالم وب
 ،على الرابط التالي:
&https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1
bk_no=55&ID=2660

للمزيد من التفصيل عن موضوع الزكاة  ،انظر كتاب القحطاني:
القحطاني  ،سعيد بن علي بن وهف ( 1431هـجرية 2010 ،

ميالدية) " ،الزكاة في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة :مفهوم
ومنزلة وحكَم وفوائد وأحكام وشروط ومسائل"  ،الطبعة الثالثة.
الناشر :مركز الدعوة واإلرشاد بالقصب  ،السعودية.
https://al-maktaba.org/book/33994

للمزيد من العلم عن موضوع الزكاة أيضا  ،ارجع إلى كتاب الزكاة
 ،الذي هو الجزء الثالث من كتاب المقدسي:
المقدسي  ،الحافظ أبي عبدهللا بن محمد بن أحمد عبد الهادي ( توفي
عام  744هجرية  1343 ،ميالدية)" .تنقيح التحقيق في أحاديث
التعليق ".حققه سامي بن محمد بن جادهللا وعبد العزيز بن ناصر
الخياني .وهو من إصدار "أضواء السلف" بالرياض  ،عام 1428
هجرية ( 2007ميالدية) .ويمكن االطالع عليه من خالل مواقع عديدة
 ،منها الرابط التالي:
https://archive.org/details/waq77126

سالَة هللا لل َبشَريَّة  ،تأليف حسن علي النجار
 318اإلسْال ُمُ :رؤْ َية ع ْلميَّة لر َ

في حديث أنس بن مالك  ،رضي هللا عنه  ،أن أبا بكر  ،رضي هللا
عنه  ،كتب له هذا الكتاب  ،لما وجهه إلى البحرين  ،لجمع الزكاة
من أهلها:
" بسم هللا الرحمن الرحيم  ،هذه فريضة الصدقة  ،التي فرض رسول
هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،على المسلمين  ،والتي أمر هللا بها
سئل
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها  ،ومن ُ
رسوله  ،فمن ُ
فوقها فال يعط.
في أربع وعشرين من اإلبل فما دونها من الغنم  ،من كل خمس شاة
 ،فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثالثين ففيها بنت مخاض
أنثى.
فإذا بلغت ستًّا وثالثين إلى خمس وأربعين  ،ففيها بنت لبون أنثى.
فإذا بلغت ست ًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
فإذا بلغت (يعني ستًّا وسبعين) إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا
الجمل.
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل
خمسين حقة.
ومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل  ،فليس فيها صدقة إال أن يشاء
ربِّها .فإذا بلغت خمسا من اإلبل  ،ففيها شاة (البيهقي ، 4\86 :أحمد:
 ، 1\51ابن حجر  ،في فتح الباري.)319/3 :
***
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شرح ابن حجر ( )319\3األلفاظ الواردة في توجيه أبوبكر الصديق
ألنس  ،رضي هللا عنهما:
من الغنم  ،قال ابن حجر  ،رحمه هللا :كذا لألكثر ،وفي رواية ابن
وصو َبها بعضهم.
السكن بإسقاط "من"
َّ
وقال عياض :من أثبتها فمعناه زكاتـها  ،أي اإلبل من الغنم .ومن
للبيان ال للتبعيض  ،ومن حذفها فالغنم مبتدأ  ،والخبر مضمر في
قوله" :في كل أربع وعشرين" وما بعده وإنما قدم الخبر ،ألن
الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة .والزكاة إنما تجب بعد
وجود النصاب  ،فَ َحسُنَ التقديم".
بنت المخاض  ،هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت
أمها  ،والمخاض :الحامل  ،أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل.
بنت لبون وابن لبون  ،هو الذي دخل في ثالث سنة  ،فصارت أمه
لبونا بوضع الحمل .حقة  ،وهي التي أتت عليها ثالث سنين ودخلت
في الرابعة.
جذعة  ،وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة ،
فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربِّها ،فإذا بلغت خمسا من اإلبل ففيها
شاة (ابن حجر  ،في فتح الباري.)319/3 :
***
أنظر أيضا شرح سعيد بن علي القحطاني لتوجيهات أبي بكر
الصديق ألنس  ،رضي هللا عنهما  ،في مقالته على شبكة األلوكة:
( .)www.alukah.netوكذلك شرح محمد بن صالح العثيمين  ،على
الرابط التالي:
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18068.shtml

