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قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

( ُبّنَي اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال )

صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

قال اهللا تعالى :

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

(سـورة البقـرة:١١٠) 



هذه زكاتي

فكرة وإعداد 
يوسف بن زهران الحجي

مدير دائرة الزكاة



أحمد : شوقتنا يا أبي .. قد انتهينا من اإلعداد للرحلة فمتى ننطلق؟

األب : اآلن يا أحمد هيا اركبوا السيارة وأخبرني عن 
المحطة األولى حسب الخطة التي وضعناها للرحلة.

األم : ستكون رحلة جميلة ومفيدة وممتعة .

األب : نعم يا فاطمة سنذهب إلى أماكن متعددة ونتعلم من 
خاللها أمورًا تفيدنا في ديننا ودنيانا.

فاطمة : أنا سعيدة يا أمي ألننا سنذهب جميعًا في هذه الرحلة .

مقدمة:
الزكاة ركن ثابت من أركان اإلسالم ال يستقيم الدين إال بأداءها كما 
ال يستقيم إال بإقامة الصالة وبقية األركان وتهدف دائرة الزكاة ضمن 
أنشتطها التوعوية إلى غرس القيم والمبادئ المتصلة بالزكاة في نفوس 
األطفال ليتربو على معرفتها وتطبيقها وليكونو مستقبًال من دافعي الزكاة 

والداعمين ألنشتطها.

دائرة الزكاة
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فاطمة: جميلة هذه اللوحة المعبرة عن الزكاة.

األب: 
سؤالك جميل، ولكن قل لي أوًال ما هي الزكاة؟

أحمد: الزكاة مثل الصدقة يا أبي.

األب: صحيح أن الزكاة مثل الصدقة إخراج بعض المال لكنها 
تختلف عن الصدقة في أن األمور الخاصة بها محددة أما الصدقة 

متروكة لتقدير المتصدق.

األم: أي أنها محّددة بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة.

األب: صحيح. والزكاة تعني في اللغة العربية 
الطهارة والنماء أي تطهر المال وتبارك فيه فيزداد.

أحمد: محطتنا األولى يا أبي الذهاب إلى مركز التسوق 
أحمد:  ولكن ماذا تعني يا أبي هذه العبارة المكتوبة عليها لشراء بعض احتياجات الرحلة.

( الزكاة ركن ثابت)
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مخصص  وجه  على  مخصص  مال  إنها  فاطمة  يا  للزكاة  الشرعي  التعريف  األب: 
لطائفة مخصصة، يعني أن مقدار الزكاة والمستحقين للزكاة وغير ذلك حّدده 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

فاطمة: أنا يا أبي، فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم « بني اإلسالم على خمس 
الزكاة وصوم  وإيتاء  الصالة  وإقام  اهللا  رسول  وأن محمدًا  اهللا  إال  إله  ال  أن  شهادة 

رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال « صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

األب:أحسنت يا فاطمة. ها نحن قد وصلنا إلى المركز التجاري، فحّضر يا أحمد 
قائمة األشياء التي سنشتريها.

قلت يا أبي إن الزكاة محددة، فماذا يعني هذا؟ فاطمة:  

األم: أي أن الزكاة واجبة على المسلم بنص اآليات الكريمة مثل قوله تعالى
« وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة» والسنة النبوية مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم

« بني اإلسالم على خمس ...» من منكم يحفظ الحديث .

الزكاة ركن   ) المكتوبة  العبارة  تعني  ماذا  بعد  لي  تقل  لم  أبي  يا  لكن  أحمد: 
ثابت)
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أحمد: سأذهب ألحضر بعض العصائر والحلويات .

األب: بل انتظر قليًال، فقد سألت أختك فاطمة سؤاًال ذكيًا.

أحمد: وماهذا السؤال الذكي يا فاطمة ؟

سألت أبي هل علينا نحن الصغار زكاة. فاطمة:  

أحمد: يا ذكية ... الزكاة على الكبار ونحن ما زلنا صغارًا سأذهب ألشتري 
الحلوى.

األب: بل انتظر لتسمع الجواب الصحيح فجوابك خطأ، ألن الصغار عليهم زكاة 
فالزكاة تجب في المال يا أحمد.

لكن يا أبي صعب على الصغير أن يقوم بذلك. أحمد:  

األم: يقوم به المسئول عنه يا ولدي . وكذلك المجنون عليه زكاة ويقوم 
الوصي عنه بإخراج الزكاة.

أحمد: وأنا سأسأل سؤاًال ذكيًا أيضًا.

األب: هه هه هه . قل يا أحمد سؤالك الذكي.

أحمد: إذا كان الصغير والمجنون عليهم زكاة، فهل يعني أن جميع الناس عليهم 
زكاة؟

األم: سؤالك ذكي فعًال يا أحمد. ولكن الزكاة تجب إذا تحققت فيها شروط 
معينة شروط في المزكي وشروط في المال.

وماهذه الشروط يا أمي ؟ فاطمة:  

األم: أن يكون المزكي مسلمًا وأن يكون مالكًا ملكًا تامًا لمقدار المال الذي تجب 
فيه الزكاة المسمى بالنصاب؟

أحمد: يعني إذا بلغ المال مقدارًا معينًا فعليه زكاة وإذا لم يبلغ ذلك المقدار 
فليس عليه زكاة ... ولكن ماذا تقصد بالملك التام.

األب: أقصد أن يملك المال ملكاًً حقيقًة أو حكماًً، أما إذا كان هذا المال أعطاه 
مثال قرضًا لشخص آخر وال يرجو وفاء هذا الشخص بهذا المال فال زكاة عليه.
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األم:هل أخذتما يا أحمد ويا فاطمة جميع 
األغراض التي سنحتاجها للرحلة.

األب: فاطمة قالت أمكم األغراض وهي 
السلع والبضائع التي سنحتاجها في الرحلة 

... أليس كذلك؟

نعم يا أبي. فاطمة:  

األب: فهل تعرفين ماذا تسمى هذه السلع 
والبضائع في الزكاة.

أحمد:أنا أعرف يا أبي فهي تسمى البضائع المعروضة للبيع.

األب: أنت عرفت سبب تسميتها ب ( عروض التجارة ) فقد 
سميت بذلك ألنها معروضة للتجارة بيعًا وشراًء.

األم: عروض التجارة كثيرة في هذا المركز ومتنوعة فمن منكم 
يعرف كيف تخرج منها الزكاة؟

األب: سأسهل األمر عليهم أوًال يا أم أحمد .. هذه السلع لها قيمة وحتى تخرج 
زكاتها ال بد من معرفة قيمة جميع السلع في هذا المركز أو المتجر.

لكن يا أبي ليس كل شيء في هذا المتجر معروضًا للبيع، فهذه  فاطمة:  
الرفوف مثًال توضع فيها البضاعة وليست معروضةًً للبيع .

األب: أحسنت يا فاطمة مالحظتك جميلة .. فعًال هذه الرفوف والحاسبات 
والعربات وغيرها من المعدات المستخدمة ال تحتسب من عروض التجارة.

١٤١٥



السلع والبضائع ماذا يفعل  أن تحسب قيمة  أبي بعد  يا  لم تقل لي  أحمد:  
التاجر ليحسب زكاته.

يقوم بحساب األرباح التي كسبها خالل العام  األب:  
والباقية عنده ،ويضيفها إلى قيمة السلع.

أي أنه إذا كانت قيمة السلع مثًال ٣٠٠٠ ريال  فاطمة:  
واألرباح خالل السنة ٢٠٠٠ ريال يكون المجموع ٥٠٠٠ 

ريال.

األم: ما شاء اهللا . تحّسن مستواك في 
الرياضيات يا فاطمة .

أحمد: وهل بعد ذلك تخرج الزكاة من 
المجموع ؟

أحمد: فيكون الباقي ٤٠٠٠ ريال أليس كذلك يا أبي؟

األب: هو كذلك يا أحمد .. أخبريهم يا أم أحمد كيف يحسبون الزكاة فأنا 
سأدفع قيمة األغراض للمحاسب .

األم: مقدار الزكاة يا أحمد ويا فاطمة ٢,٥٪ كما حدده اإلسالم فمن منكم سيحسب 
مقدار الزكاة في ذلك المبلغ ؟

هكذا   ١٠٠ على  نقسمها  ثم   ٢,٥  ×  ٤٠٠٠ بضرب  نقوم   .. أمي  يا  أنا  فاطمة:  
٤٠٠٠×٢,٥÷   ١٠٠  =  ١٠٠ ، فالزكاة هي ١٠٠ ريال .            

الوفاء  الذين يعرف عنهم  التي له عند  الديون  إليه  بل قبل ذلك يضيف  األب:  
وحان وقت سدادها، ثم يحسم الديون التي عليه وحان وقت سدادها.

يعني إذا كانت الديون التي له ١٠٠٠ ريال يضيفها إلى ٥٠٠٠ ريال  فاطمة:  
فتكون ٦٠٠٠ ريال .

األب: أحسنت يا فاطمة . ثم يقوم بحسم الديون التي عليه فإذا كانت ٢٠٠٠ 
ريال مثًال فيحسمها من ٦٠٠٠ ريال.
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٤٠٠٠ريال  في  الزكاة  حسبت  أحمد: 
في   ٤٠٠٠ فقد ضربت  ١٠٠ريال  فكانت 

٢,٥ ، ثم قسمتها على ١٠٠.

األب : وهناك طريقة أسهل بأن نقوم بقسمة 
٤٠٠٠على ٤٠، وهكذا أي مبلغ نقسمه على ٤٠ 

تكون النتيجة نفس النتيجة السابقة.

فاطمة: هل نقوم بذلك في كل شيء.

األب : ال يا فاطمة هذه الطريقة تطبق 
فقط في النقود وفي الذهب والفضه 
وعروض التجارة واألسهم والسندات، 

وسنتحدث عنها في وقتها .

ذكرت الذهب والفضة يا أبي وهانحن نمر على  أحمد :  
محل للمجوهرات .

األب : ال يا ابنتي، فوزنها ال يصل إلى ٨٥ جرام الذي هو نصاب 
الزكاة في الذهب.

لكن كيف أعرف النصاب في النقود يا أبي  أحمد :  
فهي ليست ذهبًا .

أو يزيد عن  إذا كان مقدارها يساوي   : األب 
قيمة ٨٥ جرامًا من الذهب ففيها زكاة.

فاطمة : هل يعني أن نسأل عن قيمة ٨٥ جرامًا من الذهب ونقارنه بمقدار المال 
الذي عندنا .

األم : نعم يا فاطمة، فقيمة الذهب تختلف من وقت إلى 
آخر وهذا يعني أن النصاب يختلف باختالف قيمة الذهب 

األب : سمعتك تقول (١٠٠) ريال 
فاطمة : أبي .. هل علّي دفع الزكاة عن الخاتم والقالدة التي أهديتها فماذا كنت تقصد يا أحمد؟

لي العام الماضي.
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يوجد إعالن كبير في الجريدة لشركة، ومكتوب  أحمد :  
فيه دعوة لالكتتاب في األسهم .

األب : هذا مرتبط بالمحطة الثانية في الرحلة وهي زيارة سوق 
مسقط لألوراق المالية .

األب : الشركة يا فاطمة تبدأ برأس المال، 
وهم  الشركة  أصحاب  يدفعها  نقود  وهي 

المساهمون .

فاطمة : لم أفهم قصدك يا أبي.

األب : رأس مال الشركة يقسم إلى حصص متساوية تسمى 
األسهم والسهم له قيمة محددة، وتقوم الشركة بعرض 

األسهم على الناس ليشتروها ويدفعوا ثمنها وبذلك يتكون 
رأس المال .

فاطمة : ماذا يعني االكتتاب يا أبي ؟

أحمد :  إذا أراد صاحب األسهم في الشركة أن يبيع 
أسهمه فكيف يبيعها ؟

فاطمة : وإذا أراد صاحب األسهم أن يزكيها 
فماذا يفعل ؟

األم : يقوم بمعرفة سعر سهم الشركة في السوق 
ثم يضربه في عدد األسهم التي يملكها في الشركة 

ثم يحسب الزكاة كما يحسب زكاة النقود.

األب : هيا يا أوالد فقد اقترب موعدنا ذهابنا 
إلى مزرعة عمكم.

األب : هذا السوق يسمى سوق مسقط لألوراق المالية، 
وهنا يتم عرض األسهم للبيع والشراء، وتختلف قيمتها 

من يوم آلخر حسب العرض والطلب.
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العم : أهال بكم يا أبا أحمد أسعدتني زيارتكم كثيرًا لقد 
تأخرتم علينا في هذه الزيارة .

األب : شكرًا لك يا أبا عبداهللا .

أحمد : وأنا اشتقت  إليك يا عمي واشتقت إلى 
اللعب في المزرعة .

فاطمة : وأنا اشتقت إلى الطيور وإلى التسلق على 
أشجار التين .

العم : ستلعبون وتمرحون ولكن بعد األكل .

األب : كيف حصاد هذا العام يا أباعبداهللا ؟

العم : الحمد اهللا المحصول وفير ببركة زكاة 
العام الماضي، فالزكاة تبارك في المال .

كيف تخرج الزكاة من المزرعة ياعمي ؟ أحمد :  

العم : أقوم بوزن الثمار بعد الحصاد فإذا وصل وزنها 
خمسة أوسق أخرجت الزكاة

األب : يقصد عمكم ٦١٥ كيلو جرام بالوزن الحالي 
وهذا هونصاب الزكاة في غالب التمور.

فاطمة :  وكم مقدار الزكاة الذي تخرجه 
ياعمي ؟

العم :  أنا أسقي النخيل والمزروعات بالمضخات 
فلذلك أخرج منها نصف العشر، أي نسبة ٥٪.

األب : لو كانت مزروعاتك تسقى بماء المطر 
أو األنهار لكانت زكاتها العشر، أي نسبة ١٠٪.

فاطمة : وهل أخرجت الزكاة عن أشجار التين التي 
نتسلقها يا عمي ؟

العم : التين والخوخ وغيرها من الثمار التي ال 
تدخر ليس فيها زكاة يا فاطمة

أحمد : لماذا يا عمي ليس فيها 
زكاة ؟

األب : ألن الرسول عليه الصالة والسالم أوجب الزكاة في 
المزروعات التي يعتمد عليها في القوت ويمكن أن تدخر

 ( أي يمكن أن تخزن ) لفترة طويلة بدون أن تفسد، مثل التمر 
والزبيب والرز والشعير. ٢٢٢٣



فاطمة : أريد أن ألعب مع هذا الخروف 
الصغير يا أمي .

األم : العبي، ولكن الحقي بنا لنشاهد األغنام 
واألبقار في الحظائر .

أسرعي فقد وعدنا عمي أن نشرب حليبًا  أحمد :  
طازجًا مخلوطًا بالفواكه الطازجة .

فاطمة : إذا سآتي معكما حاًال .

فاطمة :  أين الحليب بالفواكه يا عمي ؟

العم : يحّضره لكم عامل المزرعة فال 
تقلقي يا فاطمة سيأتي بعد قليل.

األب : ماشاء اهللا لقد ازداد عدد األغنام يا 
أبا عبداهللا .

العم : نعم يا أبا أحمد وكذلك أعداد 
اإلبل والبقر وسيصل عددها هذا العام إلى 

النصاب المحدد للزكاة .

فاطمة :  وكم مقدار النصاب فيها 
يا عمي ؟

العم : يختلف يا فاطمة ، فنصاب الزكاة في الغنم والضأن ٤٠ 
رأسًا وفي اإلبل والبقر ٥ رؤوس .
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أحمد : قلت يا عمي أن نصاب الزكاة في 
األغنام ٤٠ رأسًا.

العم : نعم يا أحمد هذا صحيح .

أحمد : فكم مقدار الزكاة في ٤٠ رأسًا.

العم : من ٤٠ رأس إلى أن تصل ١٢٠  رأسًا 
زكاتها شاة واحدة ، فإذا زادت عن ١٢٠ رأسًا 

ففيها شاتان إلى أن تصل إلى ٢٠٠ رأس .

فاطمة : أي أنه من ٤٠ إلى ١٢٠ رأسًا شاة واحدة 
فقط .

أحمد : وإذا زادت عن ٢٠٠ رأس فكيف تكون 
زكاتها ؟

األم : في هذه الحالة يكون في كل ١٠٠ رأس شاة 
واحدة وهكذا .
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ال أظن أن الزكاة في البقر واإلبل مثل األغنام . أحمد :  

صدقت يا أحمد فالزكاة فيها تختلف في النصاب  األب :  
والمقدار فالنصاب فيها خمسة رؤوس.

فاطمة : وكيف تكون زكاتها يا أمي ؟

األم : إذا بلغت اإلبل أو البقر خمسة رؤوس ففيها شاة 
واحدة حتى تبلغ تسعة رؤوس، فإذا بلغت عشرة رؤوس 
ففي كل خمس رؤوس شاة واحدة حتى تبلغ ٢٤ رأس .

هل أفهم من ذلك أن من ١٠ – ١٤ رأسًا تكون زكاتها  أحمد :  
شاتان، ومن ١٥ – ١٩ رأسًا تكون زكاتها ثالث شياه، 

ومن ٢٠ – ٢٤ أربع شياه ؟
العم : أحسنت يا أحمد « لكن الحساب يختلف إذا بلغت 
٢٥ رأسًا ، تختلف في العدد وفي النوع، فالزكاة تكون 

من نوع البقر أو اإلبل .

ماذا يعني هذا يا عمي العزيز؟ أحمد :  

العم : يعني أنه إذا كان عدد البقر أو اإلبل بين ٢٥ و ٣٥ تخرج الزكاة 
عنها أنثى واحدة من البقر أو اإلبل عمرها عام كامل، فإن لم يجد أنثى 

فيخرج ذكرًا ابن عامين.

األب : إذا كان عددها بين ٣٦ – ٤٥ رأسًا، 
فزكاتها أيضا أنثى واحدة ، ولكن ابنة عامين .

أحمد : ها قد أتى الحليب بالفواكه الطازجة يا فاطمة.

األم : الحظ يا أحمد أن مقدار الزكاة يختلف كل خمسة رؤوس في األعداد 
من ٥ – ٢٤ ، وبين ٢٥ – ٣٥ يختلف في كل عشرة رؤوس .

مالحظة جيدة وصحيحة .. لكن يا أم أحمد يختلف مقدار الزكاة أيضا  األب :  
بين ٣٦-٧٥ عند كل خمسة عشر رأسًا.

فاطمة : كيف ذلك يا أبي ؟
بعمر ثالث  أنثى واحدة  فيها   ،  ٦٠ إلى   ٤٦ األعداد من  يعني   : األب 

سنوات ، وبين ٦١ إلى ٧٥ فيها أنثى واحدة بعمر أربع سنوات .

وهل سيختلف أيضا بعد هذا العدد ؟ أحمد :  

نعم فمن ٧٦ إلى ٩٠ فالزكاة أنثيان بعمر سنتين ، ومن  العم :  
٩١ إلى ١٢٠ فالزكاة أنثيان ولكن بعمر أربع سنوات .

صحيح ، وبعد ذلك فاألمر سهل جدًا ، ففي كل ٤٠ رأسًا الزكاة  األب :  
أنثى واحدة بعمر سنتين، وفي كل ٥٠ رأسًا الزكاة أنثى واحدة بعمر 

ثالث سنوات . ٢٨٢٩



األب : نعجز عن شكرك يا أبا عبداهللا على 
هذه الجولة الجميلة في المزرعة .

العم : بل الشكر لكم أنتم فقد 
أسعدتموني كثيرا بهذه الزيارة.

بهذه  استمتعنا  فقد  األسعد،  نحن   : األب 
الزيارة وقد استفاد األطفال فيها كثيرًا .

وتسلق  باللعب  لنا  السماح  وعلى   : فاطمة 
األشجار وعلى الحليب المخلوط بالفواكه .
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األب : ها قد عدنا إلى المنزل بعد رحلة 
جميلة ومفيدة .

تنسوا  وال   ، بالتأكيد  فاطمة: 
هدايا عمي الجميلة .

كمية  أعطانا  أنه  حتى  صحيح  أحمد :  
كبيرة من الفواكه والشعير .

األم : سندخر بعضًا من الشعير 
لزكاة الفطر .

فاطمة : وما زكاة الفطر يا أمي ؟

لقد  أبي  يا  صحيح  أحمد :  
كانت رائعة جدًا.

األم : زكاة الفطر هي الزكاة التي يخرجها المسلم 
بعد انتهاء شهر رمضان ، وقدوم عيد الفطر ، وتسمى 

أيضًا زكاة األبدان ألنها تجب على األنفس .

ومتى نخرجها يا أمي ؟ أحمد :  

األم : يحين وقت إخراجها يا أحمد من غروب آخر يوم 
من رمضان إلى أن يخرج الناس لصالة العيد .

األب : ال يا فاطمة فنحن أربعة أشخاص فنخرج 
عن كل فرد منا صاعًا واحدًا من الشعير.

وما الصاع يا أبي ؟ أحمد :  

األب : الصاع هو وعاء كان يستخدم للكيل سابقًا، ويقدر إن كان 
من األرز في هذا العصر بكيلوين و ٥٠ جرامًا تقريبًا .

فاطمة : ولكن من نعطيها يا أمي؟

األم : للفقراء والمساكين يا فاطمة ، فهم بحاجة إلى أن يفرحوا 
ويسعدوا في يوم العيد ، كما يفرح غيرهم من الناس .

األب : استعدوا للذهاب إلى المسجد فقد حان وقت صالة العشاء.
أحمد : وفاطمة بصوت واحد : حسنًا يا أبي.

التي  الكمية  تلك  سنوزع كل  وهل   : فاطمة 
أهدانا إياها عمي ؟
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ديننا دين   ، أننا مسلمون  يا أوالدي  احمدوا اهللا  األب :  
عظيم كله خير ورحمة.

السكينة  تبعث  عبادة  فالصالة  أحمد،  أبا  يا  نعم  األم :  
عليها  واظب  إذا  المعاصي  من  حرز  وهي  والطمأنينة 

المسلم في إيمان وخشوع .

بين  والتكافل  الرحمة  تشيع  عبادة  والزكاة  األب :  
أفراد المجتمع فينعم الجميع في عيش وسالم يتآلف فيه 

الغني والفقير.

األطفال  بعض  المدرسة  في  إذًا  يوجد  لماذا  أحمد :  
الفقراء يا أبي؟

ولكن  مكان،  كل  في  موجودان  والغنى  الفقر  األب :  
يساعد  لكي  الزكاة  أداء  على  يحرص  أن  الغني  على 

الفقير، فهذا حق أوجبه اهللا للفقير من مال الغني.

األم : ستتحقق أمنيتك بإذن اهللا يا فاطمة حين تكبرين 
وتعملين فيكون لك مال تزكيه.

ربما ستخاف أن تدفع الزكاة حتى ال تنقص نقودها. أحمد :  

األب : يا أحمد ، الزكاة تبارك في المال وال تنقصه، فرسولنا 
الكريم صلى اهللا عليه وسلم قال : ( ما نقص مال من صدقة).

أحمد : سوف تزكي إذًا فقد اطمأنت أن نقودها ستزيد.

فاطمة : وأنت يا أحمد هل ستدفع الزكاة حينها.

أحمد : طبعًا سأزكي مالي بل وسأتصدق أيضًا.

األب : مثل هذا التنافس في الخير هو الذي حث عليه اإلسالم، 
بارك اهللا فيكم جميعًا يا أوالدي. 

فاطمة : أتمنى لو كانت عندي نقود كثيرة حتى أستطيع دفع 
الزكاة.
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جدول الحصص
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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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