
 

 

 

 

 كتاب الزكاة

 وفيه قسمان:

 القسم االول: زكاة المال.

 القسم الثاني : زكاة الفطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  القسم االول: زكاة المال 

 

 ي:تنتعرض فيه لبيان اآل

 تمهيد : في بيان معنى الزكاة وتشريعها.

 النظر األول: من تجب عليه الزكاة.

 النظر الثاني: ما تجب فيه الزكاة.

 الثالث: من تصرف اليه الزكاة.النظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد : في بيان معنى الزكاة وتشريعها

 معنى الزكاة. 
 : تعني الطهارة والنمو. الزكاة لغة

من األدران المتعلقة بها ، وكذا تطهر األنفس من هي حق مخصوص وصدقة تطهر االموال : واصطالحا  
مساوئ األخالق كالشح والبخل، وتزرع فيها محاسن االخالق والقيم النبيلة، ومنها االنفاق في سبيل هللا 

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ﴿ووجوه البر ومعونة الفقراء والمحتاجين. ولذا عبر عنها الباري عز وجل بقوله 
رُ   . 1﴾ُهْم َوُتَزكِ يِهم ِبَهاُتَطهِ 

تصدقوا فإن الصدقة كما انها تنمي المال بالزيادة والبركة. فقد ورد عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( "
 3."تقضي الدين وتخلف بالبركة الصدقة إنعن أبي عبد هللا )عليه السالم(: " . و  2" تزيد في المال كثرة

اسم حق شرعي يتعلق بمال المكلف يجب عليه اخراجه إن تحققت فيه شروط معينة. : الزكاة شرعا  أما 
 سيأتي تفصيلها الحقًا.كما 

 

 :تشريعها 
أن تشريع وجوب الزكاة أمر ثابت في كتاب هللا الكريم ، حيث وردت العديد من اآليات القرآنية التي تدل 

اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما قال تعالى : ﴿على وجوبها، وغالبًا ما يأتي ذكرها مقرونًا بالصالة،  َوَأِقيُموا الصَّ
ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد َّللاَِّ ۗ ِإنَّ َّللاََّ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصير   ُموا أِلَنُفِسُكم مِ  اَلَة ﴿ قال تعالىو . 4﴾ُتَقدِ  َوَأِقيُموا الصَّ

ُسوَل َلَعلَُّكمْ   . 5﴾ُتْرَحُمونَ  َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ

 وفي السنة الشريفة وردت روايات عديدة تدل على تشريعها،  منها ما يبين انها من دعائم االسالم: 
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عن أبي جعفر )عليه السالم( قال:" بني االسالم على خمس: على الصالة والزكاة والصوم والحج والوالية 
 6."-يعني الوالية  -وا هذه ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، فأخذ الناس بأربع وترك

عن عبد هللا بن سنان قال: قال أبو عبد هللا )عليه السالم(: " لما أنزلت  :وما ورد لبيان زمان تشريعها.
وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول هللا )صلى ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها( آية الزكاة 

( مناديه فنادى في الناس ان هللا فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصالة ففرض هللا عز هللا عليه وآله
وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من اإلبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر 

الهم والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يفرض لشئ من أمو 
حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا 

 .8."7أموالكم تقبل صالتكم قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق 

عن الصادق )عليه السالم( " إنما وضعت الزكاة اختبارا لألغنياء ومعونة  :وما ورد لبيان علة تشريعها
فقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، والستغنى بما فرض هللا، وإن الناس ما لل

افتقروا وال احتاجوا وال جاعوا وال عروا إال بذنوب األغنياء، وحقيق على هللا تبارك وتعالى أن يمنع رحمته 
زق أنه ما ضاع مال في بر وال بحر إال ممن منع حق هللا في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الر 

بترك الزكاة، وإن أحب الناس إلى هللا عز وجل أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله، ولم يبخل 
 9على المؤمنين بما افترض هللا لهم في ماله "

ة الزكاة وعن محمد بن سنان عن الرضا )عليه السالم( "أنه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن عل
من أجل قوت الفقراء، وتحصين أموال األغنياء، ألن هللا عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل 

الزمانة والبلوى، كما قال هللا تبارك وتعالى: " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " في أموالكم إخراج الزكاة، وفي 
نعم هللا عز وجل والطمع في الزيادة،  أنفسكم توطين األنفس على الصبر، مع ما في ذلك من أداء شكر

مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة ألهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على 
المواساة، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين، وموعظة ألهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء 

على الشكر هلل تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم والدعاء اآلخرة بهم، وما لهم من الحث في ذلك 
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والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة األرحام 
 10واصطناع المعروف."

عن رسول )هللا صلى هللا عليه وآله( "إذا أراد هللا بعبد خيرا بعث إليه ملكا من  :وما ورد لبيان فضلها
 11ان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة."خز 

 12وعن أبي عبد هللا )عليه السالم( "ما أدى أحد الزكاة فنقصت ماله، وال منعها أحد فزادت في ماله."

عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد هللا عليه السالم يقول: " ما من  :وما ورد لبيان عقوبة من يمنعها
أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله إال طوقه هللا عز  عبد يمنع درهما من حق إال

 .13وجل به حية من نار يوم القيامة "
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 النظر األول: من تجب عليه الزكاة.

 .شرائط وجوب الزكاة 
 من اجتمعت فيه خمسة شرائط وهي: ىتجب الزكاة عل

. فالطفل ال تجب عليه الزكاة لعدم تحقق شرط البلوغ فيه، لكنها تتعلق بماله الذي تجب 14البالغ األول:
فيه الزكاة. فان تعلقت الزكاة بماله فعلى ولي الطفل إخراجها، فإن لم يخرجها الولي فعلى الطفل إخراجها 

 حين بلوغه . 

 لغ الطفل.الذهب والفضة فال تجب فيهما الزكاة إال اذا ب مال الطفلويستثنى من 
العاقل. فالمجنون ال تجب عليه الزكاة لعدم تحقق شرط العقل فيه، لكنها تتعلق بماله الذي تجب  الثاني:

فيه الزكاة. فان تعلقت الزكاة بماله فعلى وليه إخراجها، فإن لم يخرجها الولي فعلى المجنون إخراجها حين 
 إفاقته وعقله .

 الحر. فال تجب على العبد. الثالث:

 والبد أن يكون الملك تامًا. معتبر في األجناس كلها. الملكالمالك. و  ابع:الر 

 .أيضاً  التمكن من التصرف. وهو معتبر في األجناس كلها الخامس:

 فروع :

 إذا وهب شخص آلخر عينًا زكوية متحقق فيها النصاب ، كثالثين بقرة. فال يجري إحتساب .1
الحول إال بعد القبض ، وذلك ألن الهبة ال يملكها الموهوب له إال بعد القبض، وبما أن الملك 

 شرط في وجوب الزكاة، لذلك ال يحتسب الحول إال بعد قبضها.
إذا أوصى شخص أن يكون جزء من ماله لشخص ما، وكانت العين الموصى بها مما تتعلق به  .2

ين : وفاة الموصي. وقبول الموصى إليه بها. لتكون العين تنفيذ الوصية يتوقف على أمر فالزكاة. 
 ملكًا له، لذلك فإن احتساب الحول يكون بعد وفاة الموصي وقبول الموصى إليه. 
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يتحقق البلوغ الذي يجب معه العبادات: االحتالم، أو اإلنبات، أو إتمام أربعة عشر سنة والدخول في الخامسة عشر في الرجال، وتسع  ـ 

 ء.والدخول في العاشرة في النسا



إذا اشترى مجموعة من األبقار مثاًل ، متحقق فيها النصاب . فإن إحتساب الحول فيها يكون من  .3
حيوان وهي ثالثة أيام. أو أي خيار آخر أو حين عقد شرائها، ال من حين إنتهاء مدة خيار ال

شرط يشترطه البائع والمشتري. فإن عدم ارجاع العين بعد انتهاء فترة الخيار كاشف عن انتقال 
 الملكية من حين العقد ال من حين انتهاء مدة الخيار. 

على من إستقرض مااًل مما تتعلق به الزكاة وعينه باقية عنده  حتى حال عليها الحول، يجب  .4
 المقتِرض إخراج زكاتها، ويكون مبدأ إحتساب الحول من حين قبض العين من المقِرض.

غنائم الحرب يقسمها اإلمام )عليه السالم( على المقاتلين. ويكون مبدأ احتساب الحول في  .5
وفي حال عزل اإلمام  االعيان التي تتعلق بها الزكاة من حين قسمتها وتملك كل فرد لحصته.

السالم( قسطًا )أي قسم من مال الغنيمة(. فإن كان صاحبه حاضرًا يكون مبدأ الحول حين )عليه 
 قبضه. وإن كان صاحبه غائبًا  فيكون مبدأ الحول عند وصوله إليه.

من كان لديه مال متحقق فيه النصاب وفي أثناء الحول نذر التصدق به , إنقطع الحول بسبب  .6
 ة.النذر لخروجه عن ملكه وتعينه للصدق

إن إمكان أداء الواجب إلى مستحقه ليس من شرائط وجوب الزكاة، بل هو معتبر في ضمان أداء  .7
أي: إن شرائط وجوب الزكاة خمسة كما تقدم وال  الزكاة اذا تلفت ولم تصل إلى مستحقها. 

نعم اذا تحققت  يضاف لها شرط سادس تحت عنوان " إمكان أداء الواجب إلى مستحقه" .
ة لوجوب الزكاة في المال وتمكن المالك من أدائها فيجب عليه مع اإلمكان الشرائط الخمس

  إخراجها وإيصالها إلى مستحقها. 
إذن إمكان أداء الواجب إلى مستحقه ليس من شرائط وجوب الزكاة بل هو معتبر في ضمان أداء 

 الزكاة وإخراجها. 
 

 ويتفرع على اعتبار الضمان في إمكان أداء الزكاة: 
ر وفرَّط ولم أن  المسلم الذي يجب عليه أداء الزكاة إذا تمكن من أدائها وإيصالها لمستحقها ولكنه قصَّ

يؤدها حتى تلفت، يتعين عليه ضمانها وإعادة إخراج الزكاة وتسليمها لمستحقها. ألن الزكاة في يده أمانة 
 يضمنها إذا تلفت بتفريط منه.

 ضمن. أما إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم ي
 والمجنون اذا أفاق والطفل إذا بلغ، ال يضمنان إذا أهمل الولي أداء زكاة أموالهما. 



أما الكافر، فتجب عليه الزكاة، باعتبار أن الواجبات الشرعية عامة لجميع المكلفين. لكن ال يصح منه 
تلفت زكاة ماله ال يجب أداؤها، لعدم تحقق نية القربة منه، والنية شرط معتبر في صحة العبادات. فإذا 

 عليه ضمانها وإن أهمل.
 
 


