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قال اهلل تعالى :

ُموا ِلَْنُفِسُكْم ِمْن  َكاَة َوَما ُتَقدِّ الَة َوآُتوا الزَّ )َوَأِقيُموا الصَّ
َ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر( ِ ِإنَّ اهللَّ َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهللَّ

)سـورة البقـرة:110( 

قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

) ُبّنَي اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن 
محمدًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 

رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال (

صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.



زكاتي

فكرة وإعداد 
يوسف بن زهران الحجي

مدير دائرة الزكاة

مّوجه للناشئين 



 أراك صامتا وكأنك تفكر في أمر معين.

نعم أفكر في حديث الستاذ عن التكافل االجتماعي وعن جو اللفة       
والمحبة التي تشيعه الزكاة.

في ذهني سؤال منذ زمن أريد أن أسال عنه وهو الفرق بين الزكاة والصدقة.

واجبة،  فليست  الصدقة  أما  والصيام،  الصالة  مثل  واجبة  يا صديقي  الزكاة 
فالزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة 

مخصوصة بالنية.

 ماذا تعني بكلمة مخصوص وكلمة النية؟

لها محددة شرعا  والمستحقين  وأنواعها  وأنصبتها  الزكاة  مقادير  أن  تعني 
وأنه ال بد من استحضار النية عند إخراج الزكاة.

 ما دمت تقول إنها محددة شرعًا فهذا يعني أن هناك أدلة من الكتاب والسنة 
تدل على وجوب الزكاة.

نعم بالطبع ففي الكتاب نجد الكثير من اآليات تدل على فرضية الزكاة  منها 
قوله تعالى: ))وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ((، وكذلك الكثير من الحاديث 
النبوية منها قول الرسول )صلى اهلل عليه وسّلم( : « بني اإلسالم على خمس 
شهادة أن ال اله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل و إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال»  . 

سبحان اهلل .. لو التزم المسلمون بما أوجبه اهلل عليهم من أداء الزكاة لتغيرت 
أحوال الفقراء والمساكين.

إنها زيادة  ذكرتني بما ذكره الستاذ من فوائد كثيرة للزكاة فقد قال: 
وبركة في المال،  وطهارة وحصن للمزكي، وإنها كفالة للمستحقين، وطوق 
أمان للمجتمع من المراض االجتماعية مثل السرقة والرشوة، وإشاعة لأللفة 

بين الغنياء والفقراء.

 كان حديثنا مفيدًا عن المور المتعلقة بالزكاة لكننا قد وصلنا إلى المنزل.
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تعريف الزكاة ومشروعيتها
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الب: جميل أن أراك مهتما يا جابر بالحديث عن ركن من أركان اإلسالم وهو
       الزكاة ولكن ما سبب حماسك للحديث في هذا الموضوع؟

جابر : أمور كثيرة تناولها الستاذ هذا اليوم في درسه عن الزكاة.

فاطمة : وهل ذكر الستاذ أن الزكاة واجبة على من هم في مثل سني يا أخي؟

جابر :  سؤالك يجعلني أذكر لك ما قاله عن شروط الزكاة يا أختي العزيزة،  
فقد قال: إن هناك شروطًا في المال المزكى و شروطًا في المزكي.  

الم : أشبع فضولها بالحديث أوال عن شروط المزكي.

جابر : يجب أن يكون المزكي مسلمًا ومالكًا للنصاب ملكًا تامًا.

الب : البد أنك فهمت الشرط الول يافاطمة وسأوضح لك الشرط الثاني بمثال  
       بسيط وهو أن الّدين مثاًل -أي القرض- يزكيه المالك الصلي وهو

        الدائن وليس المدين.
جابر : صحيح يا أبي، لكن ما ذكره الستاذ من أن الصبي والمجنون عليهما زكاة 

        لم أفهم علته، كيف يكون عليهما زكاة وهما ليسا مكلفين؟

الب : يا ولدي الزكاة تجب في المال وليست متعلقة بالذمة وما دام المال وصل 
      النصاب فال فرق في مالكه بين عاقل ومجنون أو صبي أو كبير. فالرسول

      )صلى اهلل عليه وسّلم(لم يفرق في ذلك في حديثه الشريف «وأن تأخذوا من
       مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم»

فاطمة : هل تقومين يا أمي بدفع الزكاة في كل سنة؟

الم : نعم يا ابنتي عندما تتوفر في مالي الشروط الالزمة.
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فاطمة : وما هذه الشروط؟
الم :أولها: أن يكون ماال زكويا، وثانيها: أن يبلغ النصاب الواجب فيه

     الزكاة، وثالثها: أن يحول عليه عام قمري.

فاطمة : وهل هناك مال غير زكوي يا أبي ؟

الب: نعم يا فاطمة مثل المسكن والملبس والمأكل فهذه يملكها اإلنسان
      بهدف االستخدام وليست للتجارة والنماء.

فاطمة : قد وعدتني أن تشتري لي خاتما من الذهب، وإني في شوق 
         إليه يا أبي؟

الب : اليوم يا فاطمة سنذهب إلى سوق الذهب واشتري لك الخاتم
       الذي وعدتك به.
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زكــاة الذهب والفضة
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فاطمة : رأيت امرأة جاءت ومعها ذهب ووزنته وسألت عن قيمته ثم ذهبت.
          فلماذا فعلت ذلك؟

التاجر: كانت تنوي أن تخرج زكاة حليها وأرادت أن تعرف هل وصل
         النصاب أم ال، وكم مقدار الزكاة الواجبة فيه؟.

فاطمة: لكن الذهب الذي كان معها لم يكن كثيرًا، فهل فيه زكاة ؟

التاجر: إذا وصل وزن الذهب ٨٥ غراما أو زاد عن ذلك فقد بلغ النصاب، 
         ومقدار الزكاة فيه ربع العشر أي نسبة ٢,٥ ٪ .

الب : وإذا كان الذهب لم يصل ٨٥ غراما لكن لدى المزكي فضه أو نقود؟

التاجر : يقوم بضم قيمة الذهب إلى قيمة الفضة أو النقود التي لديه ثم 
          يخرجها عن الجميع.

فاطمة : بعض النساء تشتري حليا من الحجار الكريمة كالماس والياقوت
          والزبرجد وغيرها فكيف تحسب زكاتها؟

التاجر : الحجار الكريمة مثل التي ذكرت ليس فيها زكاة، فالزكاة فقط
           في الذهب والفضة.

فاطمة : شغلنا الكالم عن زكاة الحلي يا أبي ولم اختر الخاتم الذي
          وعدتني به.

الب : اختاري  من هذه المجموعة الجميلة.

التاجر: وسأعطيكم خصمًا خاصًا مكافأة على حرصك الشديد على معرفة
         زكاة الحلي.
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فاطمة : جعلتنا نمر على الصراف اآللي، هل تريد أن تسحب نقودًا يا أبي ؟

الب :   ال يا فاطمة، أريد أن أودع مبلغًا في حساب الزكاة فقد حسبت مالي
         فوجدت أن الزكاة واجبة علي.

فاطمة : فهمت من الحديث السابق أن لكل نوع من الموال نصابا معينا للزكاة، 
          فكم نصاب الزكاة في النقود يا أبي؟

الب :  إذا بلغت النقود قيمة ٨٥ جراما من الذهب ففيها زكاة، ومقدارها ربع عشر
        المال أي ما نسبته ٢,٥ ٪.

فاطمة : أي أن الذي يحدد نصاب الزكاة في النقود هو قيمة الذهب 
          انخفاضًا أو ارتفاعًا.

الب : نعم يا ابنتي فينبغي أن نعرف قيمة جرام الذهب أواًل 
        ثم نضربه في ٨٥ فإذا كانت النقود التي لدينا تعادل ٨٥ جراما 

        أو يزيد ففيها زكاة.

فاطمة : وكيف نحسب مقدار الزكاة في النقود ؟

الب :  نقسم مقدار النقود التي لدينا على ٤0 أو نطبق المعادلة الحسابية بان
        نضرب مقدار النقود في ٢,٥ ثم نقسمها على 100 هكذا :

.)100 ÷ ٢,٥( x مقدار النقود        
 

فاطمة : أي إذا كان عندي ٢000 ريال اضربهما في ٢,٥ ثم اقسم على 100 أو اقسم
         ٢000 مباشرة على أربعين فيكون مقدار الزكاة ٥0 رياال.

الب : أحسنت يا فاطمة. ها قد أودعت الزكاة في الصراف اآللي وحصلت على
        إيصال اإليداع . هيا نذهب لمساعدة أمك وأخيك في شراء احتياجات البيت.
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زكــاة النقود
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الب : هل تعرفون ماذا نسمي السلع الموجودة في أنحاء هذا المركز
       والمعروضة للبيع؟

جابر : نعم يا أبي إنها تسمى عروض التجارة وسميت بذلك لنها معروضة للبيع
        والشراء بهدف االتجار والكسب أي الزيادة والنماء.

فاطمة : المالحظ يا أبي أن أسعار السلع المعروضة تتفاوت بين يوم وآخر فكيف
        يتم حساب الزكاة مع هذا التفاوت؟ هل يعتمد التاجر على قيمة الشراء؟

الب : ال يا فاطمة يعتمد على قيمة عروض التجارة في اليوم الذي تزكى فيه سواء 
        كانت قيمتها أقل أو أكثر من قيمة الشراء.

زكــاة عروض التجارة
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الم : قل لي يا جابر هل كل شي موجود في هذا المحل يسمى عروض تجارة 
      وتحسب قيمته عند إخراج الزكاة ؟

جابر : بالطبع ال يا أمي العزيزة، فالرفوف مثال والثالجات والعربات والحاسبات
       اآللية وسيارات النقل وغيرها من اآلالت والدوات والجهزة المستخدمة ال

       تحسب من عروض التجارة .

الم : هل تعرفين يا فاطمة كيف تحسب زكاة عروض التجارة فالتجارة عملية
      مستمرة تتم فيها عمليات البيع والشراء أحيانا بالّدين، و فيها ربح أحياناً  

      وأحيانًا خسارة.

فاطمة : يقوم التاجر بحساب قيمة عروض التجارة مع النقود التي عنده والديون
        الحالة له ويخصم من مجموع ذلك الديون الواجبة عليه ثم يخرج

        الزكاة من الباقي، ويدخل ضمن الديون التي عليه نفقات التجارة من
        أجرة العمال والمحل والكهرباء والماء.

الب : بارك اهلل فيك يا فاطمة. ويقصد الحاّلة الّديون التي حان وقت سدادها،
       أما أنت يا جابر فعليك أن تبين لنا ما قالته فاطمة بمثال فبالمثال يتضح

        المقال.

جابر : حسنا يا أبي مثال ذلك أن تكون قيمة عروض التجارة ) ٥000 ريال(
        والنقود التي عنده )٢000 ريال( والدين الحال للتاجر )1٥00 ريال(

        والدين الحال عليه )٢000 ريال( فتحسب الزكاة كالتالي :
        ٥000 + ٢000 + 1٥00 ومجموعها ٨٥00 ريال تطرح منها ٢000 ريال فيكون

       الباقي ٦٥00 ريال ونزكيه بإخراج ٢,٥ ٪  منه.

الم : وفقك اهلل يا جابر مثال صحيح. هيا نشتري بقية احتياجاتنا
      ونعود إلى البيت.

جابر : أنا أستأذنكم فصديقي أحمد ينتظرني لنذهب إلى سوق مسقط لألوراق
        المالية فقد كّلفنا الستاذ أن نكتب تقريرًا عنه.

زكــاة عروض التجارة

1٣ كتيب عن الزكاة  مّوجه للناشئين



أحمد : السهم حصة أو نصيب شائع في رأس مال شركة من الشركات هذا ما قاله
       الستاذ عند تعريفه لألسهم.

جابر : نعم، وقال أيضًا: إن قيمة السهم متساوية وكذلك حقوقها ومسؤولية كل
        مساهم بقدر السهم التي يمتلكها في رأس المال.

أحمد : صحيح، وذكر أيضًا أن التعامل بالسهم بيعًا وشراًء جائز شرعًا لكني نسيت
        الشروط التي ذكرها لذلك؟

جابر:  قال: إنه يشترط في نشاط الشركة أن يكون وفق الضوابط الشرعية فال 
        تتاجر في حرام وال تتعامل بالربا والغرر. 

أحمد : يظهر على الشاشة سعر السهم لهذا اليوم وهذا يعني أنني إذا أردت أن أخرج 
      زكاة السهم التي أمتلكها في أي شركة فإن السعر الذي اعتمد عليه في معرفة 

     قيمة السهم التي امتلكها هو هذا السعر الذي يظهر في اليوم الذي أخرج
     فيه الزكاة.

جابر : صحيح، وهذا يعني مثال أنه إذا كان لدي ٥000 سهم وكانت قيمة السهم هذا
       اليوم رياال واحدا فإن قيمة أسهمي ٥000 ريال، وهذا المبلغ هو الذي أخرج 

       منه ربع العشر)٢,٥ ٪( للزكاة فتكون زكاته 1٢٥ ريال.

أحمد : لكن السندات ومفردها سند أمرها مختلف عن السهم.

جابر : نعم فالسند هو صك يمثل قرضًا تصدره جهة تلتزم بدفع زيادة نسبة محددة 
      لفترة محددة خسرت تلك الجهة أم ربحت أي هو قرض مضمونة قيمته 

      وفائدته ومدته بسند قانوني.

أحمد : وبالطبع هذا يعد ربا، ومع ذلك فالزكاة في أصل المال واجبة لقوله تعالى: 
«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال َتظِلمون وال ُتظَلمون».

زكــاة السهم والسندات
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جابر : ذلك صحيح، وإضافة إلى أن السند مجرد قرض وليس جزءا من رأس 
        مال شركة كما هو السهم فإن السهم جزء تابع للشركة ربحًا وخسارة،   

        أما السند ففائدته ثابتة ومدته محددة .

أحمد : بعد أن جمعنا البيانات المطلوبة هيا بنا نذهب إلى المنزل لصياغة 
         التقرير وطباعته لنسلمه غدا لألستاذ.

جابر : لكننا غدا سنذهب في رحلة إلى إحدى المزارع النموذجية
        هل نسيت ذلك؟

أحمد : ال . فأستاذنا سيكون ضمن المشرفين على هذه الرحله.
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أحمد : هذه النخيل الباسقة جفت ثمارها وأوشكت على الحصاد.

الستاذ : وأوشكت كذلك على إخراج الزكاة فقد قال اهلل تعالى : وآتوا حقه يوم
        حصاده. 

جابر : النخيل في هذه المزرعة كثيرة ومتنوعة وثمارها جيدة ال شك أنها ستصل
       إلى النصاب المحدد للزكاة.

الستاذ : نعم صحيح فنصاب الزكاة في النخيل بالوزن الحالي تقريبا 
         ٦1٥ كيلو جرام .

زكــاة الزروع
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أحمد : وهل هذا يشمل أيضًا الفواكه مثل الرمان والشمام والمشمش والخوخ
        وغيرها.

الستاذ : هذه النواع ليس فيها زكاة فليست مما يعتمد عليه في القوت وال مما
         يدخر لمدة طويلة، فيشترط في أصناف الزروع التي تجب فيها الزكاة أن 

         تكون مما يقتات به ومما يدخر.

جابر : ولكن ماذا يفعل المزارع إذا لم يصل محصول التمر مثال إلى النصاب لكن 
        معه أنواع أخرى أو لديه مزرعة أخرى.

الستاذ : في هذه الحالة يضم المحصولين معًا ويزكى عن الجميع إذا بلغ مجموعهما 
         النصاب المحدد.

أحمد : لكن أليست هذه المحاصيل تتكلف الكثير من المال والعناء فهل يخصم
        المزارع تلك التكاليف يا أستاذ.

الستاذ: ال تخصم تلك التكاليف لن الرسول صلى اهلل عليه وسلم فرق في مقدار 
        الزكاة بين ما يسقى بماء المطر فال يتحمل المزارع فيه عناء وحّدد مقدار 

        زكاته بعشر المحصول وبين ما يتحمل المزارع فيه عناء سقيه باآلالت 
        فمقدار الزكاة فيه نصف العشر فقط.

جابر : يا لعدالة اإلسالم ويالحكمة تشريعاته.

الستاذ : نعم يا جابر, ومن عدالته أيضًا انه أجاز لمالك الثمار أن يأكل من الثمر
        قبل الحصاد وأن يعطي منه أوالده وجيرانه وضيوفه وال يحسب ذلك من 
        النصاب , وأنه لو تلفت الغلة بدون تقصير منه فال يتحمل مقدار الزكاة.

أحمد : ما رأيك يا أستاذي أن نذهب إلى حظائر النعام لنتفرج عليها, وقد نشرب 
        حليبًا طازجًا

الستاذ : ال بأس ولكن بعد أن نستأذن من مالك المزرعة.

زكــاة الزروع
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جابر : الحظائر كبيرة لكن النعام التي بها ال تبدو كثيرة.

أحمد : يبدو أن بعضها خارج المزرعة يرعى في الوادي القريب الذي مررنا عليه.

الستاذ: هذا يدفعني إلى سؤالكم عن الفرق بين زكاة النعام التي ترعى بنفسها
         والنعام التي يعلفها صاحبها.

جابر :  الفرق يا أستاذي أن التي ترعى بنفسها هي التي فيها زكاة أما التي يعلفها
         صاحبها أي يشتري لها العلف فليس فيها زكاة.

الستاذ : صحيح يا جابر، وهناك أيضًا أنواع أخرى من الحيوانات ال تجب فيها
         الزكاة مثل الخيول والحمير والبغال فليس فيها زكاة أصاًل إاّل إذا 

         اتخذها صاحبها تجارة لكي يبيعها ويكسب بالمتاجرة بها، فتزكى حينها 
         زكاة عروض التجارة.

زكــاة النعام

كتيب عن الزكاة  مّوجه للناشئين 1٨



أحمد : كأنك تشير يا أستاذي إلى قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
        «ليس في الجارة وال في الكسعة وال في النخة وال في الجبهة صدقة»، 

        والكسعة الحمير والجبهة الخيل والجارة هي التي تستعمل لغراض الحراثة 
        وخدمة المنزل. 

 
الستاذ : أحسنت يا أحمد، ويقاس عليها في الوقت الحالي اآلالت المستخدمة في

         الزراعة كالحارثات والمضخات وآالت الحصاد وغيرها.

جابر : لكن النصاب في زكاة النعام مختلف عن الصناف الخرى، فهي تجري على
        مقادير معينة وأنصبة مختلفة.

الستاذ : نعم هذا صحيح، فالنصاب في النعام متغير وكذلك المقادير والنواع.

جابر : ولكن أليس هناك طريقه سهلة نعرف بها أنصبة ومقادير الزكاة في النعام.

الستاذ : سنسهل المر في زكاة اإلبل والبقر باختصار : ما دون ٥ رؤوس ليس فيه
        زكاة فإذا بلغت ٥ رؤوس ففي كل خمسة رؤوس شاه واحده إلى أن يصل

        العدد أربعة وعشرين )٢٤( رأسا.

أحمد : أي أنه من ٥ رؤوس إلى ٩ رؤوس شاه واحدة ومن 10 رؤوس إلى 1٤ رأس 
        شاتان وهكذا.

الستاذ : نعم يا أحمد . أما إذا بلغت خمسة وعشرين )٢٥( رأسا إلى خمسة وثالثين 
          )٣٥( رأسا فزكاتها ابنة سنة دخلت في الثانية. وإذا بلغت ستة وثالثين )٣٦(
          رأسا إلى خمسة وأربعين )٤٥( رأسا فزكاتها ابنة سنتين دخلت في الثالثة.
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جابر :  وماذا بعد العدد خمسة وأربعين )٤٥(؟

الستاذ : من العدد ستة وأربعين )٤٦( رأسا إلى ستين )٦0( رأسا ففيها ابنة ثالث 
        سنين دخلت في الرابعة، ومن إحدى وستين )٦1( إلى خمسة وسبعين )٧٥(

        ففيها ابنة أربع سنين دخلت في الخامسة، ومن ستة وسبعين )٧٦( إلى
        تسعين )٩0( رأسا فزكاتها ابنتا سنتين دخلتا في الثالثة, أما إذا كان عددها 
        من إحدى وتسعين )٩1( إلى مائة وعشرين )1٢0( رأسا ففيها ابنتا ثالث سنين

        دخلت في الرابعة.

أحمد : وماذا إن زاد العدد على ذلك ؟

الستاذ : المر بسيط في هذه الحالة فالزكاة ابنة سنتين في كل أربعين )٤0(
         رأسا، وابنة ثالث سنين في كل خمسين )٥0( رأسا.

جابر:  هذا بالنسبة لإلبل والبقر. فماذا عن الغنم والماعز؟
 

الستاذ : ال زكاة فيها ما لم تصل أربعون )٤0( رأسا فان وصلت ففيها شاة واحدة
        إلى إن تصل مائة وعشرين )1٢0( رأسا، ثم شاتان إلى أن تصل مائتي )٢00(
        رأس، ثم في كل مائة رأس شاه واحدة، ولمزيد من الفائدة وحفظ أنصبة 
        ومقادير الزكاة في النعام سأوزع لكم غدا نسخة من جدول يوضح كل 

        ذلك بأسلوب مبسط.
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كيفية احتساب الزكاةمقدار الزكاةمقدار النصابالصنف

وزن الذهب ×۲٫٥۱۰۰/۲٫٥ ٪۸٥ غراما الذهب 

وزن الفضة ×۲٫٥۱۰۰/۲٫٥ ٪٥۹٥ غراما الفضة

مقدارالنقوذ ×۲٫٥۱۰۰/۲٫٥ ٪قيمة ۸٥غراما من الذهب النقوذ

قيمة عروض التجارة ×۲٫٥۱۰۰/۲٫٥٪قيمة ۸٥غراما من الذهب عروض التجارة

القيمة السوقية لألسهم ×۲٫٥۱۰۰/۲٫٥٪قيمة ۸٥غراما من الذهب األسهم

الزروع

وزن الثمار ×٥۱۰۰/٥٪٦۱٥ كيلو غرام تقريبا سقي بآلة

سقي 
وزن الثمار ×۱۰۱۰۰/۱۰ ٪٦۱٥ كيلو غرام تقريبابدون آلة 

األنعام

 الغنم
 (الماعزو
٤۰ رأساًالضأن)

مقدار الزكاة الواجبة فيهالعدد

شاه واحدة٤۰- ۱۲۰

شاتان۱۲۱- ۲۰۰

ثالث شياه۲۰۱- ۳۰۰

في كل مائة شاة شاة واحدةفوق ۳۰۰

اإلبل
٥ رؤوس أو األبقار

شاه (عمرها سنة من الماعزأو ٦ أشهر ٥- ۹
من الضأن)

شاتان۱۰- ۱٤

ثالث شياه۱٥- ۱۹ 

أربع شياه۲۰- ۲٤
تفصيلالبقراإلبل العدد

بنت ۲٥-۳٥ 
بنت سنة جذعةمخاض

واحدة

بنت سنتينثنيةبنت لبون۳٦-٤٥

بنت ثالث رباعيةحقة٤٦-٦۰
سنوات

بنت أربع سديسجذعة٦۱-۷٥
سنوات

ثنيتانبنتا لبون۹۰-۷٦

رباعيتانحقتان۱۲۰-۹۱

ما زاد على 
ذلك 

في كل ٤۰ رأس بنت سنتين 
و في كل ٥۰ رأس بنت ثالث سنوات
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الستاذ : من منكم يستطيع أن يخبرنا لماذا سميت زكاة الفطر بهذا االسم؟

أحمد : لنها وجبت بدخول الفطر بعد نهاية شهر رمضان المبارك، ولها اسم
         آخر يا أستاذي وهو زكاة البدان لنها تجب في النفس وليس في المال.

الستاذ : أحسنت يا أحمد . وهي واجبة شرعًا على كل مسلم، الحر والعبد، 
        والذكر والنثى، والصغير والكبير، ومقدارها صاع عن كل فرد.
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جابر : وما هو الصاع يا أستاذ ؟

الستاذ : الصاع وحدة كيل كانت تستخدم في الزمن الماضي، وصاع الرز يساوي
         بالمقادير الحالية كيلوين وخمسين جراما تقريبًا.

أحمد : هل تخرج فقط من البر والشعير حسب قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
       «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» أو يمكن أن نخرج طعاما آخر؟

الستاذ : بل يمكن أن يخرج طعاما آخر ففي حديث آخر عنه صلى اهلل عليه وسلم
          ذكر فيه الزبيب والبر والقط، وعلى هذا فيمكن إخراجها من كل ما

          يقتات به كالرز وغيره.

جابر : وهل هناك وقت محدد إلخراجها أو يمكن أن نخرجها في أي يوم من رمضان
        وفي أي وقت من الوقات.

الستاذ : ذكر أحمد أنها سميت بذلك لنها وجبت بدخول الفطر، وعلى ذلك فهي
         واجبة بغروب آخر يوم من رمضان ويستمر وقت إخراجها إلى أن يخرج 

         الناس لداء صالة عيد الفطر المبارك.

أحمد : لماذا شرعت زكاة الفطر في ذلك الوقت بالتحديد يا أستاذي العزيز؟

الستاذ : شرعت لحكمة وهي إغناء الفقراء والمساكين في يوم العيد ليفرحوا
        في العيد كما يفرح الغنياء، وهي مخصصة للفقراء والمساكين فال توزع 

        على الصناف الثمانية التي توزع عليهم زكاة المال.

جابر : وقت الحصة يوشك على االنتهاء يا أستاذ فأي درس سنأخذ غدا؟
        الستاذ : غدا سنأخذ مراجعة عامة للدروس السابقة عن الزكاة.
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الستاذ : الزكاة تؤخذ من الغنياء وتعطى لصناف ثمانية من المستحقين حددتها 
         آية كريمة فهل ستتلوها علينا يا أحمد؟

أحمد : قال اهلل تعالى في اآلية ٦0 من سورة التوبة:
َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّ َما الصَّ      )ِإنَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم(. ِ َواهللَّ ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهللَّ ِ َوِاْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اهللَّ       الرِّ

الستاذ : أحسنت يا أحمد . وأنت يا محمود أجبني عن هذا السؤال : إذا اّدخر شخص 
        نقودًا للزواج أو لبناء منزل أو سيارة فهل عليه فيها زكاة؟

محمود : نعم يا أستاذ فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها عام قمري.

الستاذ : حسن جدا . فمن منكم يخبرني هل يشترط في المال المستفاد خالل العام 
          مرور حول آخر عليه؟
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أزهر: أنا سأجيب يا أستاذ . المال المستفاد خالل الحول يزكى مع جملة الموال
        الخرى وال يشترط له حول خاص.

الستاذ : إجابتك موفقة يا أزهر. أجبني يا ناصر. إذا ملك شخص مؤسسة تجارية
         وكان له أيضا مال مدخر ولديه ذهب وفضة، فكيف يزكي كل ذلك؟

ناصر: يقوم بحساب كل الذي لديه من عروض التجارة وقيمة الذهب والفضة 
       المدخرة والنقود ثم يزكي عن الجميع إذا بلغت النصاب حتى وإن لم يبلغ

       كل واحد منها منفردًا النصاب.

الستاذ : وماذا تقول يا أمجد لو كان المزكي يملك عددًا من الضأن ال تصل إلى
         النصاب ويملك عددًا آخر من الماعز فهل يضم الضأن مع الماعز أو يعد

         كل واحد صنف مستقل.

أمجد: بل تعد صنفًا واحدًا فيزكى عن الجميع.

الستاذ : أريدك يا جابر أن تذكر لنا بعض الهداف التي تحققها الزكاة .

جابر : إضافة إلى مساعدة السر الفقيرة على تحمل أعباء المعيشة فهي تساعدها 
        أيضًا على تحمل تكاليف العالج وتكاليف إكمال دراسة أبنائها في الجامعات 
        والمعاهد الخاصة والمساهمة في بناء أو صيانة مساكن مناسبة، كما أنها 
        تساهم في تنفيذ مشاريع مختلفة لمساعدة تلك السر على تحسين دخلها 

        لتتمكن من العيش بعزة وكرامة.

الستاذ : أحسنتم جميعًا. وها أنتم قد علمتم أن الزكاة فرض واجب عليكم وعلى
          أهلكم وجميع المسلمين كالصالة والصيام فحثوا آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم

          وجميع أهلكم على أداء الزكاة حتى يرضوا ربهم وحتى يساهموا في خدمة 
         مجتمعهم، وعندما تكبرون حافظوا على أدائها فهي بركة لألموال وحصن

         للنفس وحماية للمجتمع، وبارك اهلل فيكم.  
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انواع الزكاة ونسبتها

الذهب والفضة ٢٫٥  ٪

الزروع    ٥ ٪ امطار
              ١٠ ٪ سقي

التجارة ,االسهم , النقود
٪ ٢٫٥
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