تيس� فقه فريضة
ي

ن
ن
وتقن� ت
و�جيح
تبي�
ي
ي

بقلم ال�شيخ الدكتور
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ن�سخة جمانية

الطبعة ال�ساد�سة
 ١٤٣٦هجري  ٢٠١٥/ميالدي
حقوق الطبع حمفوظة
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احلمد هلل العليم احلكيم ،منزل �شرائع الإ�ســالم للنا�س ،لتكون
لهم هدى ونور ًا  ،و�صراط ًا م�ستقيم ًا .
ف�إذا اتبعوها وعملوا بها ظفروا بر�ضوان ربهم ،ونالوا ال�سعادة يف
الدنيا دار االبتالء ،ويف الآخرة دار اجلزاء .
و�إذا �أعر�ضوا عنها ومل يعملوا بها� ،سخط اهلل عليهم ،وتخبطوا يف
متاهات ال�ضالل وال�شقاء يف دار االبتالء  ،وكانوا من �أ�صحاب النار يف
الآخرة دار اجلزاء .
و�سالم على عباد اهلل الذين ا�صطفى ،و�أف�ضل ال�صالة و�أمت
الت�سليم على خامت الأنبياء واملر�سلني ،الذي �أر�سله رب الربية ليكمل
بر�سالته الدين ،الذي ا�صطفاه للنا�س �أجمعني ،ولينزل عليه القر�آن
املعجز املبني ،اجلامع لزبدة ما �أنزل ممن كتب على الر�سل ال�سابقني،
والذي �أمت اهلل به نعمته البيانية على العاملني .
وبعد فقد �أ�شعرتني جمعية بيت اخلري ( يف دبي -من الإمارات
العربية املتحدة ) م�شكورة برغبتها يف �أن �أكتب لها كتيب ًا موجز ًا
مي�سر ًا يف الزكاة و�أحكامها� ،صاحل ًا لأن يفهمه القراء على اختالف
م�ستويات ثقافاتهم ،بغية طباعته وتوزيعه جمان ًا  ،فوجدت �أن من
واجبي الديني الإ�سراع يف تلبية رغبتها ،و�س�ألت اهلل العليم احلكيم
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علي ،و�أن يجعله
القدير �أن يهديني وي�سددين وينفع مبا يفتح به ّ
خال�ص ًا لوجهه الكرمي .
وقد ر�أيت �أن �أنظر يف الأدلة الفقهية ،ويف خمتلف الآراء
واالجتهادات التي تو�صل �إليها الفقهاء ،و�أن �أ�صطفي منها ما �أراه
الأرجح ا�ستد ً
أعدل ،والأك َ
أي�سر ،والأنف َع ،وال َ
رث حتقيق ًا
الال ،وال َ
ملقا�صد ال�شارع من ركن الزكاة العظيم ،وهو الركن الثالث من الأركان
اخلم�س التي بني عليها الإ�سالم .
و�أرجو �أن �أكون قد وفقت فيما ا�صطفيت وحررت ودونت يف هذا
الكتيب املوجز املي�سر.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على
خامت الأنبياء واملر�سلني ،و�آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان
�إىل يوم الدين.

«امل�ؤلف»
رحمه اهلل
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الباب األول
مقدمة
توجيهية

5

• لقد فر�ض اهلل عز وجل الزكاة على امل�سلمني وامل�سلمات،
وهي ن�سبة حمددة من املال يجب بذلها يف م�صارف الزكاة املقررة
�شرع ًا،وهي جتب على من ملك مقدار ًا معين ًا �شرع ًا ف�أكرث منه،ب�شروط
و�ضوابط وتعليمات يجب على امل�سلمني وامل�سلمات معرفتها  ،ثم العمل
مبقت�ضاها.
• ونظر ًا �إىل �أهمية ركن الزكاة يف الإ�سـالم جاءت فري�ضة الزكاة
مقرونة بفري�ضة ال�صالة يف ثمانية وع�شرين ن�ص ًا من ن�صو�ص القر�آن
املجيد ،وجاء احلث عليها والتحذير من منعها يف ن�صو�ص �أخرى �أي�ض ًا،
فمن هذه الن�صو�ص القر�آنية الكثرية مايلي :

النص األول :
قول اهلل عز وجل يف �سورة (امل�ؤمنون 23/م�صحف 74/نزول):

قد �أفلح  :الفالح هو الظفر باملراد ،والفوز بنعيم الآخرة .

النص الثـاني :
قول اهلل عز وجل يف �سورة (الروم 30 /م�صحف 84/نزول):
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

7

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

ف�أولئك هم املُ�ض ِعفون� ,أي :الذين ي�ؤتون الزكاة هم الذين ي�ضاعف
اهلل لهم �أموالهم و�أجورهم عنده �أ�ضعاف ًا كثرية ،وهم �أ�صحاب املكانة
الرفيعة عند اهلل.

النص الثـالث :
وخاطب اهلل عز وجل الذين �آمنوا يف �سورة ( البقرة  2 /م�صحف
 87/نزول ) بقوله تعاىل �آمر ًا :
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

النص الرابع :
و�أبان اهلل عز وجل يف �سورة (احلج 22/م�صحف  103/نزول)
�أن من �صفات امل�ؤمنني ال�صادقني �أنهم ين�صرون دين اهلل فين�صرهم
اهلل على �أعدائهم ،و�أن من �صفاتهم �أنهم �إن مكنهم اهلل يف الأر�ض
بالقوة وال�سلطان� ،أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة و�أمروا باملعروف ونهوا
عن املنكر ،فقال تعاىل:
ﭽ  ...ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ
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النص الخامس :
وحذر اهلل عز وجل مانعي الزكاة بعذاب �أليم يف نار جهنم ،فقال
تعاىل يف �سورة ( التوبة  9 /م�صحف  113/نزول ):
ﭽ ...ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﭼ

وجاء يف هدي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم التحذير من عذاب
مانعي الزكاة ال�شديد ،ومن الأحاديث النبوية ال�صحيحة التي جاء
فيها هذا التحذير ال�شديد مايلي :

الحديث األول :
روى البخاري عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (من �أتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤ ِّد زكاتهُ ،م َ
ثل لهُ يوم القيامة �شجاع ًا
�أقر ًع له زبيبتان ُيطوقهُ يوم القيامة ،ثم ي�أخذ بلهز َم َتيه (يعني
�شدقيه ) ثم يقول � :أنا مالك � ،أنا كنزك) .ثم تال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم :

( من �سورة �آل عمران  3 /م�صحف  59/نزول)

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ
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ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ

�شجاع ًا �أقرع له زبيبتان� :أي ثعبان ًا لي�س على ر�أ�سه �شعر لكرثة
�سمه ،له نقطتان �سوداوان فوق عينية كالزبيبتني.
�شدقيه  :ال�شدق جانب الفم مما حتت اخلد .

الحديث الثاني :
روى م�سلم وغريه عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال:
ف�ضة وال ي�ؤدي منها حقها� ،إال �إذا كان يوم
( مامن �صاحب ذهب وال ٍ
�صفائح من نا ٍر ،ف�أُحمي عليها يف نار جهنم ،ف ُيكوى
القيامة�ُ ،صفحت له
ُ
بها جنبهُ  ،وجبينهُ وظهر ُه ).

الحديث الثالث :
روى البخاري وم�سلم عن �أبي ذر عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال:
( ما من رجل يكون له � ٌ
تي
بقر �أو ٌ
إبل �أو ٌ
غنم ال ي�ؤدي حقها� ،إال �أُ َ
وتنطحهُ
أعظم ما تكونُ و�أ�سمنه َتط�ؤُه ب�أخفافها،
بها يوم
ِ
القيامة � َ
ُ
بقرونها ،كلما جازت �أُخراها ُر ّدت عليه �أُوالها ،حتى ُيق�ضى بني
النا�س)
تط�ؤ ُه ب�أخفافها� :أي :تدو�سه بقوائمها ،تعذيب ًا له ،لأنه مل ي�ؤد يف
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فر�ضها ُ
الدنيا الزكاة التي َ
عليه فيها .
اهلل ِ

الحديث الرابع :
روى البخاري وم�سلم عن �أبي �أيوب الأن�صاري �أن رج ًال قال للنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� :أخربين بعمل ُيدخلني اجلنة :قالَ ( :تعبدُ
ُ
ُ
وت�صل
وتقيم ال�صالة ،وت�ؤتي الزكا َة،
به �شيئ ًا،
اهلل وال
ت�شرك ِ
ُ
الرحم).
•	�أخي امل�سلم� ،أختي امل�سلمة� ،إن املال كله مال اهلل عز وجل ،هو
الذي ميتحن عباده مبا مينحهم ويي�سر لهم من امتالك �أموال ،فيو�سع
على بع�ض عباده يف العطاء ليمتحنهم ،هل ي�ؤدون مافر�ض عليهم
مما �أعطاهم من مال ،وا�ست�أمنهم عليه؟ وهل يت�صدقون بزائد على
مافر�ض عليهم طمع ًا بالثواب العظيم ؟ �.أو ال ؟ .
•	�أخي امل�سلم� ،أختي امل�سلمة� ،إن من ال ي�ؤدي زكاة ماله يعر�ض
نف�سه لعقوبة �شديدة من اهلل عز وجل يوم الدين ،وكثري ًا ما يعجل
اهلل ملانعي الزكاة بع�ض العقوبات يف الدنيا ،فمن كان من �أويل الألباب
اتقى اهلل عز وجل ف�أدى زكاة ماله  ،ومل يعر�ض نف�سه للعقوبة
ال�شديدة امل�ؤملة.
ومن العقوبات املعجالت يف الدنيا �أنواع اجلوائح واملتالف ،والأوجاع
والأ�سقام ،وت�سليط الطغاة والبغاة واجلناة ،وت�سليط الأهل والأبناء
يف الإ�سراف والتبذير يف املعا�صي واملوبقات .
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•	�أخي امل�سلم� ،أختي امل�سلمة� ،إن اهلل عز وجل ي�ضيق على بع�ض
عباده يف الرزق ،ليمتحن �صربهم وعفتهم وقناعتهم ،و�صدق �إميانهم
بحكمة ربهم ،وتقيدهم مبا �أباح لهم من عمل ،الكت�ساب و�سائل عي�شهم
يف احلياة الدنيا  ،وليمتحن بهم ذوي الغنى الذين �أغناهم من ف�ضله .
فيا من و�سع اهلل عليك يف الرزق ،وي�سر لك و�سائل جمع الأموال
الزائدة عن حاجات حياتك ،اعلم �أنه قد كان من املمكن �أن ميتحنك
اهلل عز وجل بالفقر ،فيجعلك تعاين م�صاعب احلاجات ل�ضروريات
احلياة ،ويجعلك �سائ ًال �صدقات النا�س غري م�س�ؤول.
اتق اهلل ربك ،و�أ ّد ما فر�ض عليك يف �أموالك مل�ستحقيه ،كما �شرع
لعباده ،وتعلم �أحكام زكاة مالك ،واعمل دوم ًا مبقت�ضاها.
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الباب الثاني
تعريفات
وبيانات عامة
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المادة األولى :
تعريف الزكاة :
الزكاة يف اللغة ت�أتي مبعنيني :
المعنى األول« :الطهارة» وهذا املعنى يتحقق ببذل زكاة املال،
لأن املقدار الذي يجب بذله يف م�صارف الزكاة ُيط ِّه ُر بذله و�أدا�ؤه
كما �شرع ُ
اهلل املال مما اختلط فيه من �أموال ،جعل اهلل ما ِل َك املال
م�ست�أمن ًا عليها لي�ؤديها يف م�صارفها كما �شرع لعباده من �أحكام .
املعنى الثاين « :النماء» وهذا يتحقق ببذل زكاة املال ،وذلك لأن
اهلل عز وجل ينمي �أموال باذل زكاته ابتغاء وجهه ،ويو�سع عليه
�أبواب الرزق ،مع ما يدخر له من �أجر عظيم يناله يف جنات النعيم
يوم الدين.

والزكاة شرع ًا  :فري�ضة مالية فر�ضها اهلل عز وجل .ذات
مقادير حمددة ،و�أحكام خا�صة مبينة ،مما يهب عباده من �أموال
ب�شروط و�ضوابط وقيود خا�صة ،وكلف امل�ؤمنني امل�سلمني �أن ي�ؤدوها
على ما �شرع ،طيبة ب�أدائها نفو�سهم.

المادة الثانية :
جتب الزكاة عند جمهور فقهاء املذاهب يف مال كل م�سلم وم�سلمة
ولو كان �صغري ًا �أو جمنون ًا ،والويل على �أموالهما هو املطالب بدفعها.
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«ومذهب احلنفية �أنها ال جتب يف مال ال�صبي واملجنون»
«�أقول :اعتمد اجلمهور على حديث «:من و َ
يل يتيم ًا لهُ ُ
مال
ُ
فليتَّجر له ،وال يرتكه حتى ت� ُأكلهُ
ال�صدقة » وعلى حديث« :ابتغوا
يف مال اليتامى ،ال ت� ُأكلها الزكاة » .
واحلديثان مابني مر�سل وموقوف على عمر ،ومعناهما ين�سجم مع
مقا�صد الإ�سالم العامة الداعية �إىل ت�شغيل الأموال وا�ستثمارها،
وعدم كنزها وجتميدها ،ولو كانت �أموال قا�صرين ،لذلك جتب فيها
الزكاة».

المادة الثالثة :
الجتب الزكاة يف �أموال العامة التي لي�س لها مالكون معينون،
ك�أموال الدولة ،و�أموال الأوقاف اخلريية ،و�أموال اجلمعيات
اخلريية ،و�أموال امل�ؤ�س�سات العامة التي لي�س لها مالكون حم�صورون،
ونحو ذلك.

المادة الرابعة :
كل مال ال قدرة ملالكه �أو وليه على الت�صرف فيه قهر ًا الجتب فيه
الزكاة حتى تعود هذه القدرة على الت�صرف فيه كاملال املغ�صوب� ،أو
امل�سروق ،وكاملال املو�ضوع حتت حرا�سة الدولة �إذا كانت مانعة من
الت�صرف فيه ،وكاملال الغائب الذي ال يعرف مالكه �أو وليه مكانه،
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َ
املطالبة به �إال
ت�ستطيع
وكم�ؤخر مهر الزوجة يف ذمة الزوج �إذ ال
ُ
بعد الفراق بالطالق �أو باملوت.
وال�سبب يف توقف تعلق الزكاة به �أنه بحكم اخلارج عن امللك ولو
ب�صفة م�ؤقتة ،وهو معطل عن النماء قهر ًا ال ب�إرادة املالك �أو وليه.
«�أقول :هذا ما ترجح عندي اجتهاد ًا ،وللفقهاء اجتهادات �أخرى
خمتلفة  ،وامل�س�ألة اجتهادية لي�س فيها ن�ص وا�ضح عن ال�شارع ».

المادة الخامسة:
كل مال هو دون الن�صاب ال�شرعي مال معفو عنه ،ال جتب الزكاة
فيه ،ولو بقي عند مالكه طوال عمره وهو على هذه احلالة.
ف�إذا بلغ الن�صاب بد�أ ح�ساب تعلق الزكاة فيه �ضمن ال�شروط
املبينة يف موا�ضعها بح�سب نوع املال.
ون�صاب الزكاة :هو املقدار الأدنى من املال الذي يبد�أ عنده ح�ساب
تعلق حق الزكاة فيه ،فمتى بلغه املال �أو زاد عليه مع �شروط �أخرى
مبينة يف موا�ضعها بح�سب نوع املال ،دخل �ضمن الأموال التي ال تعفى
من الزكاة.

وأنصبة األموال كما يلي :

أو ً
ال  :ن�صاب الذهب ع�شرون مثقا ًال ،وهي تعادل ( 90.6غرام ًا)
منالذهباخلال�ص،لأناملثقالالواحدي�ساوي() 4.53منالغرامات  ،ويقدره
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البع�ض بـ ( ) 85غرام ًا من الذهب اخلال�ص ،على �أ�سا�س �أن املثقال
ي�ساوي ( )4.25من الغرامات ،والأمر ي�سري.
ويلحق بن�صاب الذهب ن�صاب النقود والعمالت الورقية املختلفة،
والأموال التجارية وال�صناعية.

ثاني ًا  :ن�صاب الف�ضة مئتا درهم ،وهي تعادل ( 634.2غرام)
من الف�ضة اخلال�صة ،لأن الدرهم ال�شرعي ي�ساوي ( )3.171من
الغرامات.

ثالث ًا  :ن�صاب الزروع والثمار خم�سة �أو�سق ( الو�سق مكيال قدمي
يحوي �ستني �صاع ًا ) ووزن ال�صاع من الرز ي�ساوي ( 2176غرام )
فخم�سة �أو�سق ت�ساوي ( 652.8كيلوغرام من الرز �أو الرب ) .
وتقدر �سائر الزروع والثمار باعتبارها نا�ضجة جافة ال رطبة على
�أ�سا�س (� )300صاع� ،أو على �أ�سا�س الوزن املذكور تقريب ًا ،لأن �أوزان
الأنواع تختلف فيما بينها ولو ت�ساوت يف الكيل ،وما يباع رطب ًا كالعنب
يقدر ن�صابه بح�ساب ماي�ضمر من حجمه �أو يخ�سر من وزنه لو كان
زبيب ًا .

رابع ًا  :ن�صاب الغنم ( من ال�ض�أن واملاعز ) �أربعون ر�أ�س ًا كبار ًا
و�صغار ًا.

خامس ًا  :ن�صاب البقر(على اختالف �أنواعها ولو كانت من
اجلوامي�س ) ثالثون ر�أ�س ًا كبار ًا و�صغار ًا.
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سادس ًا  :ن�صاب الإبل (على اختالف �أ�صنافها) خم�سة ر�ؤو�س،
كبار ًا و�صغار ًا.
فما قل عن هذه الأن�صبة الجتب فيه الزكاة ومابلغها �أو زاد عليها
تعلق به حق الزكاة ب�شروطه املبينة يف �أبوابها.

المادة السادسة:
كل مال من غري النقود اقتناه مالكه حلاجاته� ،أو حاجات ذويه
من �أهله وعماله وخدمه و�ضيوفه ونحوهم ،ال جتب فيه الزكاة
(.كدور ال�سكن اخلا�ص  ،والثياب  ،واملراكب على اختالف �أنواعها
وم�ؤونتها و�أدواتها ،وكالأثاث ،و�آالت احلرفة و�أدواتها ،وكاملدخر من
املواد الغذائية لال�ستهالك املنزيل ال للتجارة ).

المادة السابعة:
كل مال ُفر َز من جمموع مال املالك ،و�أعد لت�سديد دين م�ستحق،
ما�ضية ا�ستحقت ومل
�سنة
�أو �ضريبة ا�ستحقت للدولة� ،أو ٍ
ٍ
زكاة عن ٍ
ي�ؤدها بعد ،ال جتب فيه الزكاة ،لأنه بحكم اخلارج عن ملك املكلف
ب�سبب فرزه وتهيئته للت�سديد.
�أما �إذا �أبقا ُه دائر ًا يف �أمواله التي ي�ستثمرها ،فالأبر�أ لذمته �أن
يدخله يف عموم �أمواله التي يجب عليه �أن ي�ؤدي زكاتها ،دون �أن
حق.
يعفيه هذا من ت�سديد ماعليه من ٍ
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المادة الثامنة :
يتحقق وجوب ت�أدية الزكاة يف الأموال التي تعلق بها حق الزكاة
وفق مايلي :

أو ً
ال  :يجب ت�أدية زكاة املحا�صيل الزراعية يوم ح�صادها� ،أو قطف
ثمرها� ،أو قطع ال�شجر لبيعه خ�شب ًا ،كالأ�شجار التي ت�ستنبت من �أجل
�أخ�شابها ،فيوم قطعها لال�ستفادة من �أخ�شابها هو يوم ح�صادها ،ولو
بد�أ زرعها قبل ع�شرين �سنة �أو �أكرث .
وبع�ض الزروع قد تزرع يف ال�سنة الواحدة مرتني �أو ثالث ًا ،وبع�ض
الأ�شجار قد تثمر مرتني يف ال�سنة الواحدة ،فيجب على املكلف �أو
على وليه �أن يزكي كل حم�صول منها يوم ح�صاده ،طاعة لقول اهلل
عز وجل يف �سورة ( الأنعام 6/م�صحف 5 /نزول )  :وهي �آية مدنية
التنزيل .
ﭽﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

ثاني ًا  :يجب ت�أدية زكاة املعادن التي جتب الزكاة فيها ،وزكاة
الكنوز عقب ا�ستخراجها و�صالحيتها للت�سويق.

ثالث ًا  :يجب ت�أدية زكاة الذهب و�سائر النقود املتداولة الورقية
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وغريها ،وزكاة الأموال التجارية والأموال ال�صناعية يف نهاية كل
�سنة قمرية (  354يوم ًا ) يح�سب ابتدا�ؤها من يوم بلوغ جمموع �أموال
املكلف منها مقدار ًا يعادل ن�صاب الذهب يف القيمة �أو زائد ًا عليه.
وكذلك ت�أدية زكاة الف�ضة �إذا كان اململوك منها عند بدء �سنة
متلكها ( 634.2غرام ) وهكذا يف كل �سنة .
رابع ًا  :يجب ت�أدية زكاة الأنعام يف نهاية كل �سنة قمرية ( 354
يوم ًا ) يح�سب ابتدا�ؤها من يوم بلوغ النوع منها ن�صابهُ �أو زائد ًا .
وال ي�ضم بع�ض �أنواع الواحد منها �إىل بع�ض ،كال�ض�أن واملاعز فكلها
غنم ،وكالأبقار واجلوامي�س فكلها بقر ،ويزكى النوع كله ك�أنه �صنف
واحد .
دورة ال�سنة القمرية (  354يوم ًا ) هو املق�صود بقول الفقهاء:
(�إذا حال احلول – �أو �أن يحول احلول – �أو مي�ضي احلول ) .
فاحلول يف اللغة ي�أتي مبعنى ال�سنة ،ويقال لغة :حال ال�شيء
حو ًال� ،أي م�ضى عليه حول كامل �أي �سنة كاملة.

المادة التاسعة :
كل مناء ح�صل خالل ال�سنة القمرية (  354يوم ًا ) يف الأموال
النقدية � ،أو يف الأموال التجارية� ،أو يف الأموال ال�صناعية �أو يف
الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ف�إن دورة �سنته الزكوية تتبع �أ�صله،
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منذ الزمن الذي بلغ فيه الأ�صل ن�صاب ًا جتب فيه الزكاة �أو زائد ًا
عليه .
وال ينظر �إىل ماتعر�ض له املال خالل ال�سنة من زيادة �أو نق�صان،
�إمنا يجري ح�ساب الزكاة على ماو�صل �إليه املال فع ًال عند انتهاء دورة
�سنته الزكوية (  354يوم ًا ).

المادة العاشرة:
اليجوز للمزكي �أن يبذل زكاة ماله �أو �شيئ ًا منها ملن يجب عليه �أن
ينفق عليهم من ماله ،ك�أبيه و�أمه وزوجته وابنه وابنته.
لأنهُ مكلف �شرع ًا �أن ينفق عليهم مبقت�ضى قواعد النفقة الواجبة،
فهم مكفيون بنفقته ،ف�إذا بذل �إليهم زكاة ماله فك�أنه دفع زكاة ماله
لنف�سه.

المادة الحادية عشرة :
عي�شه مباله
مكفي َمطالب
ال يجوز بذل الزكاة لغني ظاهر الغنى
ِ
ّ
جتب عليه نفقت ُهم.
�أو بك�سبه لنف�سه وملن ُ
�أما م�ستور الغنى الذي يظهر امل�سكنة فحرام عليه �أن ي�أخذ من
الزكاة �شيئ ًا ،وهو من �أكل �أموال النا�س بالباطل.
لكن من يعطيه بو�صف كونه م�سكين ًا ،وهو يجهل �أنهُ غني يف باطن
الأمر ،فهو معذور عند اهلل وي�سقط عنه حق اهلل يف الزكاة.
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المادة الثانية عشرة :
ينبغي �إعال ُم قاب�ض الزكاة ب�أن ما ي�أخذه هو من الزكاة ليكون
م�س�ؤو ًال عند اهلل عما يقب�ضه ،ف�إذا كان غري م�ستحق للزكاة فيجب
عليه �أن ال يقب�ض لنف�سه �أو ملن جتب عليه نفقتهم �شيئ ًا منها .
وقد ي�ستثنى من وجوب الإعالم من ُيعلم من حاله الفقر ،وهو ذو
وجاهه يف قومه ال يقبل �أن يقب�ض من الزكاة  ،لكن يقال له هذا مال
من الزكاة و�أنت مفو�ض يف و�ضعه بح�سب معرفتك يف م�صارف الزكاة .

المادة الثالثة عشرة :
ال يجوز اعتبار ال�ضرائب التي ت�أخذها الدولة للإنفاق على
دوائرها الر�سمية من الزكاة� ،إذ ال تدخل هذه يف واحد من امل�صارف
الثمانية املبينة يف القر�آن ،والآتية يف الباب الثالث تف�صيلها .
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الباب الثالث
مصارف الزكاة
( أي األصناف التي تجب لهم الزكاة)
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المادة الرابعة عشرة
�أبان اهلل عز وجل يف القر�آن املجيد بالتف�صيل الأ�صناف الذين
تدفع �إليهم الزكاة بقوله تعاىل يف �سورة ( التوبة  9 /م�صحف /
 113نزول ) :
ﭽﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

فدلت هذه الآية على �أن الزكاة التي جتمع من الذين وجبت عليهم
ال تدفع وال توزع �إال يف امل�صارف الثمانية التي �أبانتها هذه الآية .

المصرف األول « الفقراء»
وهم الذين ال ميلكون وال يك�سبون يف الواقع واحلقيقة ما يكفيهم
ظاهر
ويكفي �أ�سرتهم التي يجب عليهم �إعالتها مما يف و�سعهم ،ولو كان
ُ
حا ِلهم ال يدلُّ على فقرهم ،فقد يح�سبهم اجلاهل �أغنياء من التعفف.
وه�ؤالء يدفع �إليهم من الزكاة ما ي�سد حاجاتهم ،وحاجات �أ�سرهم
احلياتية بح�سب م�ستواهم االجتماعي الذي يق�ضي به العرف يف
جمتمعهم.
ويجوز �أن يدفع �إليهم من الزكاة ما ي�ؤ�س�سون به متجر ًا منا�سب ًا
لهم� ،أو م�شغ ًال منا�سب ًا ملهنتهم� ،أو نحو ذلك حتى ي�ستغنوا مبا يك�سبون
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من عمل �أيديهم.
ويجوز �أن يدفع �إليهم من الزكاة ما ي�ساعدهم على بناء دار �سكن
زواج هم بحاجة �إليه.
تنا�سب حالهم ،وعلى ٍ

المصرف الثاني «المساكين»
وهم الذين يبدو من ظاهر حالهم احلاجة� ،إما ب�سبب ال�س�ؤال،
�أو ب�سبب التعر�ض لقبول الزكاة وال�صدقات� ،أو يظهرون بال�ضعف
والذلة وامل�سكنة والثياب البالية املقطعة.
وقد يكون ه�ؤالء يف واقع حالهم غري حمتاجني �إ ّال �أنهم
ب�سبب م�سكنتهم مع اجلهل بواقع حالهم يعاملون معاملة الفقراء
احلقيقيني  ،ما مل ينك�شف من حالهم �أن م�سكنتهم كاذبة ،و�أنهم يف
واقع حالهم غري حمتاجني (. )1
وكل من الفقري حقيقة  ،وامل�سكني الذي يظهر من حال م�سكنته
الفقر� ،إمنا ي�أخذ الزكاة ا�ستحقاق ًا ب�سبب الفقر ،كما قال اهلل عز
وجل بو�صف املتقني يف �سورة ( الذاريات  51 /م�صحف  67 /نزول):
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

ال�سائل :هو امل�سكني الذي يظهر الفقر �صادق ًا �أو غري �صادق .
واملحروم :هوالفقري حقيقة الذي عرف فقره بالبحث عن �أحواله.
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وكما قال عز وجل بو�صف امل�ؤمنني امل�صلني يف �سورة ( املعارج 70 /
م�صحف  79 /نزول ):
ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﭼ

واملراد �أنهم ي�ؤدون للفقراء وامل�ساكني مالهم من حق يف �أموالهم.

لكن يحرم على املتظاهر ب�أنه م�سكني وهو يعلم من حال نف�سه
�أنه غري ذي حاجة� ،أن ي�أخذ �شيئ ًا من الزكاة لنف�سة� ،أو ملن جتب
عليه نفقتهم وهو قادر على الإنفاق عليهم من ماله �أو من ك�سبه،
ٌ
ظامل ي�أكل
معتد
ف�إذا �أخذ �شيئ ًا من الزكاة وهو غري ذي حاجة فهو ٍ
�أموال الفقراء بغري حق ،وهذا من �أكل �أموال ذوي احلاجات بالباطل،
وعقابه عند اهلل �شديد .
ودل على �أن �أ�صحاب اال�ستحقاق الأ�سا�سيني يف �أموال الزكاة هم
الفقراء ما �صح عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال ملعاذ حني
ً
�صدقة ت� ُ
ؤخذ من
بعثه �إىل اليمن( :ف�أعلمهم �أن اهلل افرت�ض عليهم
�أغنيائهم فرتد على فقرائهم ) ويلحق بالفقراء من هم يف حكمهم
ك�أبناء ال�سبيل .
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المصرف الثالث « :العاملون على جباية
الزكاة وتوزيعها »
وه�ؤالء لهم �أن ي�أخذوا من �أموال الزكاة مبقدار ما يخ�ص�ص لهم
�أو لأمثالهم من رواتب �أو تعوي�ضات ،على ما يقومون به من عمل ،ولو
كانوا �أغنياء.
�إذ ال يجب عليهم �أن ي�ؤدوا خدماتهم جمان ًا ،و�إن بذلوا خدماتهم
جمان ًا كانوا م�أجورين عند اهلل �أجر ًا عظيم ًا .
لكنهم �إذا طالبوا ب�أجرهم على خدماتهم ،كان لأولياء الأمر
امل�شرفني على �ش�ؤون جباية الزكاة وتوزيعها �أن يدفعوا لهم �أجورهم
بالعدل من �صندوق الزكاة .ولي�س لهم حق يف �أكرث من �أجورهم
بالعدل.
والعاملون على جباية الزكاة وتوزيعها ال يعتربون �أ�سا�س ًا من ذوي
اال�ستحقاق يف �أموال الزكاة ،بل هم مبثابة الأجراء لدى امل�ستحقني
الأ�سا�سيني لأموال الزكاة .
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ُ
المؤلفة ُقلوبهم » لقبول
المصرف الرابع «
الدخول في اإلسالم أو للتمكن فيه بعد
إسالمهم  ،إذا كان حالهم حال المنتمي
غير المتمكن
وه�ؤالء ال يعتربون �أ�سا�س ًا من ذوي اال�ستحقاق يف �أموال الزكاة
�إال �أن اهلل عز َّ
وجل �أعطى �أولياء �أمور امل�سلمني ،و�أعطى باذيل زكوات
�أموالهم �صالحية تدعيم الإ�سالم ،وتدعيم جماعة امل�سلمني ،ببذل
مال للم�ؤلفة قلوبهم من �أموال الزكاة ،كلما ر�أوا يف ذلك م�صلحة
ٍ
للإ�سالم وامل�سلمني.
فم�صلحة تقوية الإ�سالم ،وتقوية جماعة امل�سلمني ،بت�أليف
القلوب باملال ،م�صلحة عظيمة ،جعلها اهلل عز وجل �إحدى امل�صارف
التي �صرف فيها طائفة من �أموال الزكاة التي جتمع مع �أغنياء
امل�سلمني كلما دعت احلاجة واقت�ضت امل�صلحة ذلك.

المصرف الخامس « عتق األرقاء »
�أخذ ًا من قول اهلل تعاىل « :ويف الرقاب»� ،أي  :ي�ؤخذ من �صندوق
الزكاة مقدار ًا من املال مل�ساعدة من كان م�سلم ًا من الأرقاء على
حتريرهم من الرق.
لكن هذا امل�صرف مل يبق له وجود الآن بعد �أن اتفقت دول العامل
على منع اال�سرتقاق ،وهذا املنع هو من املقا�صد الإ�سالمية ب�شرط
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املعاملة الدولية باملثل.

المصرف السادس « الغارمون »
مال،
عليه من ٍ
يجب ِ
الغارم يف اللغة :هو من لزمه �أن يبذل ما ال ُ
َ
الدية �أو الدينَ �إذا �أداهما عن غريه .
ويقالَ :غ ِر َم

وقد ذكر الفقهاء يف بيان الغارمني ق�سمني:
القسم األول :
هم الذين عليهم دين ا�ستدانوه لأنف�سهم ،ولي�س لديهم ماي�ؤدونه
للدائنني .
و�أ�صحاب هذا الق�سم هم بحكم الفقراءُ ،يدفع �إليهم من الزكاة ما
ي�سددون به ما عليهم من دين ،مامل ُيعلم من حالهم �أنهم ي�ستدينون
للمعا�صي� ،أو للبذخ والرتف والإ�سراف ،اعتماد ًا على �أنهم �سي�أخذون
من الزكاة لت�سديد ديونهم .

القسم الثاني :
ني ،وه�ؤالء
هم الذين عليهم دين ا�ستدانوه لإ�صالح ذات ال َب ِ
يكونون عادة من ذوي املكانات يف جمتمعاتهم ،الذين ي�صلحون بني
النا�س.
وه�ؤالء يعطون من الزكاة لت�سديد ما ا�ستدانوه للإ�صالح بني
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النا�س ،ولو كانوا قادرين على الت�سديد من �أموالهم اخلا�صة ،ونالحظ
يف هذا ت�شجيع ًا من الإ�سالم على �إ�صالح ذات البني دون �أن يخ�سر
امل�صلح من ماله �شيئ ًا� ،إذا �سيعو�ض من �صندوق الزكاة.
�أقول :يدخل يف هذا الق�سم الذين يلتزمون ببذل مال لأحد
اخل�صمني �أو لكليهما بغية الإ�صالح بينهما ،فه�ؤالء يدفع لهم من
الزكاة ما التزموا ببذله وعلم ذلك بالبينة  ،وال �أرى مانع ًا �أن يعو�ضوا
عما �أنفقوا يف الإ�صالح بني اخل�صماء.

المصرف السابع « في سبيل اهلل »
�أي :ي�ؤخذ من �صندوق الزكاة لتمويل املجاهدين يف �سبيل
اهلل ،مبا يكفيهم و�أ�سرهم ،مدة ا�شرتاكهم يف �أعمال اجلهاد يف �سبيل
اهلل ،ولو كانوا �أغنياء� ،إذا مل تكن لهم رواتب خم�ص�صة من ميزانية
الدولة.
ومن املجاهدين يف �سبيل اهلل الدعاة �إىل دين اهلل الذين يتفرغون
للقيام بن�شر الإ�سالم يف الأر�ض ،وتعليم �شرائعه و�أحكامه� ،أو ُي ِعدون
�أنف�سهم للقيام بهذه املَ َه َّمة العظيمة كطالب العلم الديني الذين
ُيعدون �أنف�سهم للقيام بالدعوة �إىل اهلل والأمر باملعروف والنهي عن
املنكر بعد الت�أهل لهذه املهمة اجلليلة.
ويلحق بهم من ي�شارك يف الأعمال التي تخدم مهمة الدعوة �إىل
دين اهلل � ،أو �إعداد الدعاة �إىل دين اهلل .
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ويرى بع�ض الفقهاء �أنه يدخل يف هذا امل�صرف ُ
ُ
عليه
كل
ماينطبق ِ
عنوان  (( :يف �سبيل اهلل )) كبذل الزكاة لأداء فري�ضتي احلج
والعمرة ،ال للتطوع غري الواجب .
ويرى �آخرون �أنه يدخل فيه نحو بناء امل�ساجد ،لأنها مراكز
للدعوة �إىل �سبيل اهلل .
« �أقول :جاء يف القر�آن ا�ستعمال عبارة « :يف �سبيل اهلل» يف اجلهاد
ب�أنواعه ال�شاملة للدعوة والقتال ،ولن�شر الدين و�إعالء كلمة اهلل ،
ُ
هلل هو الدينُ الذي �أنزله
ويف الهجرة ابتغاء مر�ضاة اهلل،
و�سبيل ا ِ
ون�شره
وكلف عباده �أن ي�سلكوه ،فكل عمل يخدُ م تعليم هذا الدين
َ
وتبلي َغه للنا�س ،ون�صر َته ب�أية و�سيلة من الو�سائل امل�شروعة ،يعترب
داخ ًال يف هذا امل�صرف من م�صارف الزكاة ».

المصرف الثامن « ابن السبيل »
وهو امل�سافر الذي �صار يف بلد الغربة عاجز ًا ل�سبب ما عن الإنفاق
على نف�سه � ،أو العودة �إىل بلده  ،ولو كان ذا مال يكفيه يف بلده �إال �أنه
ال ي�ستطيع جلبه وهو يف بلد الغربة.
وابن ال�سبيل يعطى من الزكاة ما يكفيه حتى تنتهي حاجته
الطارئة ب�أن يتمكن من الك�سب � ،أو العودة �إىل بلده � ،أو جلب ما يكفيه
من �أمواله  ،وتقدر احلاجة لكل �شخ�ص من �أبناء ال�سبيل بح�سب
حاله.
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�أما �إذا كان ابن ال�سبيل فقري ًا فيدخل يف �صنف الفقراء ،ويعطى
من امل�صرف الأول بو�صف كونه فقري ًا.

تنبيه :

الأ�صل �أن ت�ؤ ّدى الزكاة يف م�صارف الزكاة املوجودة يف بلد
املزكي ،لقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ب�ش�أن الزكاة:

« ُت� ُ
ؤخذ من �أغنيائهم فرت ُّد على فقرا ِئهم ».
لكن �إذا كان الذين هم يف غري بلد املزكي �أكرث �ضرورة �أو حاجة،
ف�إنه يجوز بذل زكاته �إليهم  ،لأن امل�سلمني كلـهم مبثـابة اجل�سد
الواحد .
أقرب عند ت�ساوي ال�ضرورات �أو احلاجات ،ويراعى
�إنه يقدَّ م ال ُ
وينظر دائم ًا �إىل ماهو
حال الأبعد �إذا كان �أ�شدَّ �ضرور ًة �أو حاجة،
ُ
الأنفع والأ�صلح للإ�سالم وامل�سلمني ،ومنها تف�ضيل امل�ستحق الذي هو
�أكرث خدمة ونفع ًا للإ�سالم وامل�سلمني ،كفقري قائم بالدعوة �إىل اهلل،
وجماهد يف �سبيل اهلل .
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الباب الرابــــع
زكــاة
( الذهب والفضة وسائر النقود )
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المادة الخامسة عشرة :
جتب زكاة الذهب والف�ضة و�سائر النقود الورقية وغريها كلما
دارت عليها �سنة قمرية كاملة ( 354يوم ًا ) ويح�سب ابتداء ال�سنة
من بلوغ جمموع ما ميلك املالك من الذهب والف�ضة و�سائر النقود
مقدار الن�صاب ف�أكرث منه ،وهو ( 90.6غـرام ًا ) من الذهب اخلال�ص،
الن�صاب ف�أكرث منه.
و�أن يكون يف نهاية ال�سنة ِمقدا ُره هذا
ُ
الذهب �أ�سا�س ًا تقدر به
ن�صاب
وتقت�ضي الظروف املعا�صرة اعتماد
ِ
ِ
ريها بح�سب ما ُتعادل من الذهب يوم حتقق وجوب
النقود الورقية وغ ُ
الزكاة.

المادة السادسة عشرة :
والف�ضة و�سائر النقود هو
الذهب
املقدار الذي يجب بذله زكا َة
ِ
ِ
ن�سبة ( ) % 2.5اثنني ون�صف يف املئة.

المادة السابعة عشرة :
ما ميتلكه مالك الن�صاب من ذهب �أو ف�ضة �أو غريهما من النقود
بهبة �أو مرياث �أو و�صية �أو رواتب �شهرية من عمل وظيفي �أو غريه،
وما يح�صل عليه من بيع بع�ض ممتلكاته �أو حقوق له يف وقف� ،أو غري
ذلك  ،فللفقهاء فيه اجتهادان:

34

االجتهاد األول :
خا�صة به
�سنة
ٍ
�أن ُيعترب لكل مقدا ٍر جديد ميتلكه من املال دور ُة ٍ
( وهذا اجتهاد جمهور الفقهاء ) .

االجتهاد الثاني :
�أن ت�ضم املقادير اجلديدة التي متتلك من هذه الأموال �إىل ما كان
ميلكه �سابق ًا ،وت�سري عليه �إحلاق ًا دورة �سنة املُمت َل ِك ال�سابق بزمن
قليل ( وهذا اجتهاد فقهاء احلنفية قيا�س ًا على الأرباح التجارية
ونوامي الأنعام ).
�أقول  :هذا االجتهاد يريح املزكي من عناء �إجراء ح�ساب خا�ص
نقدي جديد  ،و�إن كان قد يحمله تكليف ًا مالي ًا �أكرث ،فهو
لكل ُمت َلك
ٍ
م�أجور عليه وم�ضاعف له بف�ضل اهلل.
وللمزكي �أن ي�ؤدي زكاة املقادير اجلديدة الواردة عليه خالل
دورة �سنته الزكوية ب�أن يدفع قدر ًا من الزكاة عن كل وارد جديد
بن�سبة الأيام الباقية من ال�سنة اعتبار ًا من اليوم الذي ا�ستفاد فيه
من املال اجلديد.
ف�إذا قدرنا �أن وارد ال�شهر الأخري من ال�سنة الزكوية ()9600
فزكاة هذا املبلغ عن (� )12شهر ًا هي ( )240وعليه تكون ح�صة
ال�شـهر الـواحـد من الزكـاة هي ( )20وهي حا�صـل تـق�سـيم () 240
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على (� )12شهر ًا .
ولي�س �صعب ًا على املحا�سب �أن يقدر ن�سبة زكاة كل يوم من �أيام
ال�سنة ،ثم حتديد زكاة �أي مقدار مايل بح�سب الأيام التي مرت على
املقدار من ال�سنة الزكوية.
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الباب الخـــامس
زكــاة
( األمـوال التجارية والصناعية )
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المادة الثامنة عشرة :
الأموال التجارية هي الأموال الدائرة يف �شراء وبيع كل ما �أذن
اهلل بامتالكه واالنتفاع به ،من م�أكول وم�شروب وملبو�س وغريها ،ولو
دخله ت�صنيع ما� ،أو تربية وتنمية.
• فيدخـل فــيهـا التجارة ب�شراء وبيـع العقـارات من الأرا�ضـي
واملباين ونحوها ،وال�سيـارات والطائرات واملراكـب البحرية وكـل
و�سيلة ركوب.
• ويدخل فيها التجارة ب�شراء وبيع الـحيوانات على اختالف
�أ�صنافها داجنة �أو غري داجنة ،ولو كانت من الطري ،ومـنهـا �شراء
الإبل والأبقار والأغنام لبيعـــها ولو بعد تعلـيـفـهـا وت�سمينها  ،ال
القتنائها بغية االنـتـفـاع ب�ألبانـها و�أ�صوافـها و�أوبارها وحلمومهـا
وجلودها وغري ذلك ،فهذه لها �أحكام خا�صة ( انظر املادة ()39
وما بعدها ) .
•

ً
وتربية وبيع ًا.
ويدخل فيها التجارة بالدجاج تفريخ ًا

• ويدخل فيها التجارة ب�شراء وبيع املجوهرات على اختالف
�أنواعهـا و�أ�صنـافـها  ،و ُتقـ ّوم بح�سب قيمتـها مـ�صنعـة مبا فيهـا مـن
جواهر.
• ويدخل فيها التجارة بالنفط واملعادن ،والأتربة واحلجارة،
والتجارة ب�شراء وبيع �أ�سهم ال�شركات � ،أما اقتنا�ؤها لالنتفاع من
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ريعها ف�سي�أتي بيانه يف باب �أ�سهم ال�شركات.
هكذا �إىل كل �شيء يجوز امتالكه واالنتفاع به.
�أما ماال يجوز امتالكه واالنتفاع به كامل�سكرات واملخدرات
فالتجارة به حرام ،ومكا�سبه حرام ،والأمـوال التي ت�ستفاد باحلرام
ال تعترب �شرع ًا ملك ًا ملن ا�ستفادها ،وعليه �أن يتخل�ص منها ويتوب �إىل
ربه ،وي�ستغفر من ذنبه.

المادة التاسعة عشرة :
الأموال ال�صناعية هي الأموال الدائرة يف �شراء املواد اخلام �أو
غريها وت�صنيعها وبيعها بعد الت�صنيع الكامل �أو اجلزئي ،من كل ما
�أذن اهلل عز وجل بامتالكه وت�صنيعه.

المادة العشرون :
حكم زكاة الأموال التجارية والأموال ال�صناعية َك ُحكم زكاة
الذهب والف�ضة و�سائر النقود.
وتلحق الأموال التجارية والأموال ال�صناعية بالأموال النقدية
التي ميتلكها املزكي ،و ُتز َّكى مثل زكاة الأموال النقدية.
فيجب �ضم مقادير الأموال التجارية والأموال ال�صناعية �إىل
ما لدى املالك من ذهب وف�ضة ونقود �أخرى ،با�ستثناء املعفو عنه
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كالأدوات والآالت والأثاث ونحوها على ماهو مبني يف املادة التالية
لتحديد بدء متلكه الن�صاب من اجلميع ،وهو ما ُيعادل قيمة ( 90.6
غرامـ ًا ) من الذهب اخلال�ص.
وكلما دارت مدة �سنة قمرية ( 354يـوم ًا ) على املال وجب ت�أدية
زكاته بن�سبة (  ) % 2.5باعتبار �أنه بلغ الن�صاب �أو �أكرث يف بدء �سنته
الزكوية ،وبلغ الن�صاب �أو �أكرث يف نهاية �سنته الزكوية.

المادة الحادية والعشرون :
ُيعفى من ح�ساب الن�صاب ومن الزكاة كل الثوابت يف الأموال
التجارية وال�صناعية  ،وكـل مـا هو معد للخدمـة التجارية �أو
ال�صناعية ،فال يدخل فيما يجب تقوميه حل�سابه من الن�صاب �أو
لت�أدية زكاته.
كاملتجر وزيناته وثوابته ،واملكاتب ،واملخازن التابعة ،وامل�شاغل،
وامل�صانع والأدوات فيها ،واخلزائن والأثاث ،والآالت ال�صناعية،
و�سيارات النقل ،وال�سيارات اخلا�صة باال�ستعمال ال�شخ�صي للمالك� ،أو
ال�ستعمال �أهله وذويه وعماله وخدمه و�ضيوفه ونحو ذلك.

المادة الثانية والعشرون:
كل نفقة ينفقها املالك �أو وليه خالل ال�سنة الزكوية ولو قبيل
نهايتها على نف�سه� ،أو على غريه �أو للدولة� ،أو ملا حتتاجه جتارته �أو
�آالته �أو غري ذلك ،فقد خرجت عن ملكه ،فال يجب عليه ت�أدية زكاتها.
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و�إذا حتققت عليه �أجور حمالت �أو رواتب عمال �أو �ضريبة
للدولة� ،أو نحو ذلك ،ومل ي�ؤدها مل�ستحقيها ،فله �أن يعزلها لأدائها
للم�ستحقني ،وال يدخلها يف ح�ساب ماتبقى لديه من �أموال �آخر �سنته،
هي التزامات حتققت عليه فع ًال خالل ال�سنة ،ويجب عليه �أدا�ؤها
�إذ ّ
مل�ستحقيها  (.وانظر املادة .) 7

المادة الثالثة والعشرون:
كل ما ي�ستفيده التاجر يف جتارته وما ي�ستفيده �صاحب امل�صنع �أو
امل�شغل من �أموال خالل دورة �سنته الزكوية (  254يوم ًا ) بدء ًا من
متلكه املنا�صب ،ولو كان امل�ستفاد قد دخل يف ملكه قبيل نهاية �سنته،
ُي�ضم �إىل �سائر �أمواله النقدية ،ويزكى عن ال�سنة املا�ضية كلها.
فنوامي الأموال لها حكم �أ�صولها.

المادة الرابعة والعشرون:
يجب جرد ال�سلع واملحتويات التجارية اخلا�ضعة للدوران التجاري
بالبيع وال�شراء ،من كل ماجتب فيه الزكاة .
ويجب تقوميه وفق قيمته الفعلية ال�سوقية حني وجوب ت�أدية
زكاته  ،و�ضم حا�صل التقومي �إىل �سائر �أموال املالك النقدية
وال�صناعية التي جتب فيها الزكاة.
ثم يجب بذل زكاة اجلميع من الأموال النقدية بن�سبة (.)%2.5
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وقد تق�ضي حاجة التي�سري ال�سماح بت�أدية الزكاة من �أعيان ال�سلع
التجارية ،وفق القيمة التي قومت بها لت�أدية زكاتها ،ال وفق مايرغب
املالك يف �أن يبيعها به لطالبها الراغب فيها ،فهو الآن ي�ؤدي ما عليه
من حق ،وال يجوز له �أن يتعامل مع م�صارف الزكاة بالتجارة التي
يريد �أن يربح بها.

المادة الخامسة والعشرون:
كل م�صنع �أو م�شغل كبري �أو �صغري يحوي �أربعة �أ�صول مالية :
آالت ،و� ٌ
األصل األول� ( :أدوات �إنتاج ) وهي مبانٍ  ،و� ٌ
أدوات
و ُم ٌ
عدات لال�ستعمال يف ال�صناعة �أو ال�شغل� ،سواء �أكانت ثوابت �أو
معدة لال�ستهالك بالعمل ،وهذه �أموال معفو عنها ال زكاة فيها ،فال
تدخل يف تقومي الن�صاب وال ٌت َق َّوم لت�أدية زكاتها يف نهاية ال�سنة
الزكوية.
األصل الثاني � ( :أموال نقدية ).
ٌ
معدة للت�صنيع ) كقطن وخيوط
مواد خام
األصل الثالث ٌ ( :
وجلود ).
ٌ
م�صنعة ت�صنيع ًا تام ًا ) فهي جاهزة للبيع،
األصل الرابع  ( :موا ُّد
�أو م�صنعة ت�صنيع ًا غري تام.
وهذه الأ�صول الثالثة الأخرية هي التي يتعلق بها حق الزكاة،
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فتدخل يف تقومي الن�صاب يف بدء ال�سنة الزكوية ،وتقوم يف نهاية
ال�سنة لت�أدية زكاتها ،ويجب جردها وتقوميها وفق قيمتها الفعلية
و�ضم حا�صل التقومي �إىل �سائر
ال�سوقية حني وجوب ت�أدية زكاتها ُّ ،
�أموال املالك النقدية والتجارية التي جتب فيها الزكاة ،ثم يجب
بذل زكاة اجلميع من الأموال النقدية بن�سبة (.) % 2.5
وميكن ت�أدية الزكاة من العينيات امل�صنعة عند احلاجة ،وفق
البيان الذي جاء يف ت�أدية الزكاة من �أعيان ال�سلع التجارية (انظر
املادة . ) 24
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الباب الســادس
زكــاة
( المقتنيات المصنوعة من الذهب
وحلي النساء منها )
والفضة
ّ
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المادة السادسة والعشرون:
املقتنيات الذهبية والف�ضية كالأواين والأدوات والآالت والتحف
ونحوها جتب فيها الزكاة مبقدار ما فيها من ذهب خال�ص �أو ف�ضة
خال�صة� ،إذا كانت مع النقود و�أموال التجارة و�أموال ال�صناعة ن�صاب ًا
ف�أكرث ،ومرت عليها ال�سنة الزكوية (  354يوم ًا ) من يوم بلوغ اجلميع
الن�صاب ف�أكرث ،بن�سبة (.) % 2.5
�أما املقتنيات الأخرى من اجلواهر النفي�سة �أو من املعادن املطلية
طالء كالت�صفيح
بالذهب �أو الف�ضة فال جتب فيها الزكاة� ،إال �إذا كان
ً
بق�شرة ذهبية �أو ف�ضية لو ق�شرت كانت ذات وزن كثري القيمة.

المادة السابعة والعشرون:
املقتنيات من حلي الذهب والف�ضة �إذا كان خم�ص�ص ًا ال�ستعمال
املر�أة ال�شخ�صي ومل يزد مقداره عن املعتاد لأمثالها ،فجمهور فقهاء
املذاهب يرون �أنه ال جتب الزكاة فيه ،نظر ًا �إىل �أن ال�شارع �أذن للن�ساء
ب�أن ي َتز َّي َّن بحلي الذهب والف�ضة ،و�أن ِّ
يتزين به عن النماء
يعط ْلنَ ما
َّ
وحاجتهن �إىل الزينة.
فطرتهن
لإ�شباع
َّ
َّ

ولكن ا�شرتطوا لإعفاء حليهن من الزكاة �شرطني:
ال�شرط الأول� :أن ال يزيد مقدار احللي املقتنى لزينة املر�أة عن
حاجة الزينة املعتادة لأمثالها ،ف�إذا زادت عن هذا املقدار وجبت
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الزكاة عن الزائد� ،إذا كان مقدراه مع الأموال النقدية و�أموال
التجارة و�أموال ال�صناعة ي�ساوي الن�صاب ف�أكرث ،ودارت دورة ال�سنة
الزكوية.
الشرط الثاني� :أن ال يع�صني اهلل يف ا�ستعمال حليهن ،ومن
يتزين بها �أمام من ال يجوز له �أن ينظر �إىل زينتهن ،و�إال
املع�صية �أن
َّ
وجب بذل زكاتها ك�سائر املمتلكات من الذهب والف�ضة.
حلي الن�ساء من الذهب
ويرى بع�ض الفقهاء وجوب تزكية مايف ّ
والف�ضة ك�سائر ما ُيلك منهما.

المادة الثامنة والعشرون:
احللي امل�صوغة من غري
ال جتب الزكاة يف املقتنيات من �أنواع
ّ
الذهب والف�ضة ،وال يف اجلواهر الكرمية ،كالأملا�س ،والياقوت،
والزمرد ،والزبرجد ،وعقود الل�ؤل�ؤ ،ونحو ذلك.
حلي
�أما تاجر
احللي فيجب عليه �أن ي�ؤدي زكاة كل ما لدية من ّ
ّ
بح�سب قيمتها ،كعرو�ض التجارة ،وتدخل عندئذ يف عموم الأموال
التجارية كما �سبق بيانه يف الباب اخلام�س.
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الباب السابع
زكــاة
( الديـــون )
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اختلفت اجتهادات فقهاء املذاهب يف زكاة الديون ،ومل �أجد يف
الن�صو�ص من القر�آن وال�سنة ما يرجح اجتهاد مذهب من املذاهب
الأربعة فيها ،والذي ترجح لدي اجتهاد ًا هو ما يلي:

المادة التاسعة والعشرون:
من �أقر�ض ما ًال قر�ض ًا ح�سن ًا لذي �ضرورة �أو حاجة ،قد �أوقفه
عن النماء ابتغاء مر�ضاة اهلل� ،إذ حث الإ�سالم على القر�ض احل�سن،
وجاء يف بع�ض بيانات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه �أف�ضل من
ال�صدقة.
فالقيا�س على ما هو جممد لالنتفاع ال�شخ�صي ،مع النظر �إىل
مقا�صد ال�شريعة الداعية �إىل موا�ساة ذوي ال�ضرورات واحلاجات،
يرجع توقف تعلق حق الزكاة يف املال الذي هو يف ذمة املقرت�ض
املقر�ض ،وكلما ا�ستوفى منه �شيئ ًا كان
قر�ض ًا ح�سن ًا ،بالن�سبة �إىل
ِ
جديد ي�ستفيده.
مال
مبثابة ٍ
ٍ
ُ
يقر�ضه قر�ض ًا ح�سن ًا يجعله يتهرب من
�إن �إلزام املقر�ض بزكاة ما
عبء تعطيل ماله عن التنمية ،
الإقرا�ض حتى ال يتحمل عبئني:
َ
وعبء �إلزامه بدفع زكاة ما �أقر�ضه .
َ
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المادة الثالثون:
�إذا كان املقرت�ض قر�ض ًا ح�سن ًا ي�ستثمر لنف�سه املال الذي اقرت�ضه،
كان هو امل�س�ؤول عن زكاة ما اقرت�ض من �أموال مع زكاة �أمواله� ،ضمن
القواعد العامة لوجوب الزكاة ،ويعفيه من الزكاة الت�سديد قبل
انتهاء �سنته الزكوية.

المادة الحادية والثالثون:
الديون التجارية التي تن�ش�أ عن البيع �إىل �أجل ومل يالحظ يف
الت�أجيل القر�ض احل�سن� ،إذا كانت مما ميكن ا�ستيفا�ؤه عند �أجله ،ف�إن
زكاتها حق على الدائن ،ويدفعها عند ا�ستيفاء دينه يف �أجله ،وذلك
لأنه حينما باع �سلعته �إىل �أجل الحظ فائدة نف�سه التجارية.
و�إذا عجز املدين عن وفاء دينه هذا ،و�أنظره الدائن ،ف�إن هذا
الدين يتحول منذ حلول �أجل الوفاء �إىل قر�ض ح�سن ،ويعامل منذ
ذلك الوقت معاملة القر�ض احل�سن ( �أنظر املـادة .) 29

المادة الثانية والثالثون:
كل دين يعجز املدين عن وفائه ال يتعلق به حق الزكاة  ،لأن
املال غري موجود ال عند الدائن وال عند املدين حتى يتعلق به حق
الزكاة ،فال هو كنز وال هو م�ستثمر .
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المادة الثالثة والثالثون :
�إذا مل يوف املدين ما يجب عليه �أن ي�ؤديه من حقوق للنا�س �أو
هلل ( كحق الزكاة ) يف �أوقاتها كان منذ ت�أخره عن الوفاء م�س�ؤو ًال
عن زكاة كل ما حتت يده من �أموال ي�ستثمرها دون �أن يعفيه هذا من
حتمل �إثم الت�أخري الذي ال يعذر به  ،ومن وجوب ت�أدية احلقوق التي
عليه .
ومرتاكمات الزكاة عن ال�سنوات ال�سابقات تبقى متعلقة بذمته،
مع ما يجب عليه من �أداء زكاة ما حتت يده من �أموال ي�ستثمرها.

المادة الرابعة والثالثون:
الكانز الذي ال ي�ستثمر ما لديه من ذهب �أو ف�ضة �أو نقود �أخرى،
وال يدفع زكاة ما كنز منها ،وم�ضت على �أمواله املكنوزة �سنوات عديدة،
يجب عليه عند توبته �أن ي�ؤدي زكاة كل ال�سنوات التي مل ي�ؤد زكاتها،
كما لو �أدى زكاة كل �سنة عند نهايتها وكنز الباقي ،حتى �إذا مل يبق
له بعد ت�سديد زكاة �سنوات كنزه �شيء.
�إن مقادير زكاة ال�سنوات التي مل ي�ؤد زكاتها قد كانت مبثابة
الأمانة عنده.
وما �أنفقه يف ال�سنوات من �أموال الكنز يف غري الزكاة يجب عليه �أن
ي�ؤدي ما كان قد حتقق عليه من زكاة فيه ،ولو لزم من ذلك ا�ستهالك
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�شيء بقي يف ذمته ،وله حينئذ
كل �أمواله ،ف�إن بقي عليه من الزكاة ٌ
�أن ي�أخذ من الزكاة بو�صف كونه فقري ًا �أو غارم ًا ،لي�ؤدي ما لزم ذمته
من زكاة مل ي�ؤدها عند وجوبها.
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الباب الثــامن
زكــاة
( الزروع و الثمار )
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مقدمة :
قال اهلل عز وجل يف �سورة ( البقرة  2/م�صحف  87 /نزول ):
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

فدلت هذه الآية على وجوب الإنفاق من كل ما �أخرج اهلل للنا�س
من الأر�ض .
قال اهلل عز وجل يف �سورة ( الأنعام  6/م�صحف  55 /نزول ):

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

معظم ال�سورة من التنزيل املكي  ،لكن هذه الآية من التنزيل املدين
بعد فر�ض الزكاة على امل�سلمني .
و�آتوا حقه يوم ح�صاده � ،أي  :و�أعطوا ما يجب عليكم �أن تعطوه
من زكاة ،يوم ح�صاد ما يح�صد منه وقطف ما يقطف منه .
وهذه الآية دلت على عموم الزكاة يف كل الثمر وقد �سمى اهلل
الأزهار التي ت�أكل منها النحل ثمرات ،والنحل ت�أكل من ثمرات
الأ�شجار الكبرية والأ�شجار ال�صغرية  ،وكل نبات �أر�ضي له زهر يعقد
ثمر ًا .
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وروى م�سلم و�أحمد وغريهما عن جابر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
�شر ،وفيما
عليه و�سلم قال « :فيما �سقت
ال�سماء والأنها ُر والعيونُ ال ُع ُ
ُ
ُ
ال�سانية ُ
الع�شر»
ن�صف
�سقت
ِ
وهذا احلديث عام يف كل النباتات .
ال�سانية� :أدوات الن�ضح من الآبار ب�أوعية من اجللود  ،جترها
الإبل ذاهبة �آيبة وت�سمى الناقة �أو اجلمل منها �سانية �أي�ض ًا ،واجلمع
«ال�سواين» واملراد ال�سقي بالنفقة من الآبار  ،ويقا�س عليها ال�ضخ
بالآالت على اختالف �أنواعها  ،وكل ما ي�سقى بالنفقة اخلا�صة.
�أي  :فيما �سقي من ال�شجر والزروع مباء الأنهار �أو مباء الأمطار
فزكاته يوم ح�صاده هي ع�شرة يف املئة ،وما �سقي بالن�ضح كال�سواين
وامل�ضخات ونحوها مما يبذل فيه مال ل�سقيه فزكاته يوم ح�صاده
خم�سة يف املئة.
وروى م�سلم والن�سائي عن �أبي �سعيد اخلدري �أن ر�سول اهلل �صلى
حب
اهلل عليه و�سلم قال « :لي�س فيما دون
ِ
خم�سة � ٍ
أو�ساق من ٍ
متر وال ٍ
ُ
�صدقة ».
�صدقة� ،أي :زكاة.
�أو�ساق  :جمع و�سق ،وهو مكيال من املكاييل التي كان يكال بها يف
ع�صر الر�سول ،ويت�سع ل�ستني �صاع ًا من الرب يعادل وزنه ( )2175
غرام ًا على ما حققه فقهاء املالكية وال�شافعية واحلنابلة ،فخم�سة
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�أو�سق تعادل بالوزن من نحو الرب والثمرات النا�ضجة اجلافة
( ) 658.500 = 5*60*2175فهي نحو  658.5كيلوغرام .
ويالحظ �أن بع�ض الثمرات اجلافة متلأ خم�سة �أو�ساق وهي �أقل
وزن ًا من هذا املقدار الختالف الوزن النوعي للأ�شياء ،ف�إما �أن يقدر
الن�صاب تقدير ًا تقريبي ًا ،و�إما �أن يكال ب�أكيا�س مما ميتلئ الواحد
منها مبئة كيلوغرام من القمح �أو الرز .
وروى الدارقطني عن �أن�س ،وعن طلحة ،وروى الرتمذي وابن ماجه
عن معاذ� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :لي�س يف اخل�ضراوات
زكاة ».
خ�ضر البقول ،كالبقلة
الخضراوات :جمع خ�ضراء ،وهي
ُ
احلمقاء والكراث واخل�س وال�شبت واملقدون�س والكزبرة التي تقطف
خ�ضراء.
وا�ستثناها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من عموم النباتات لأن
البيئة العربية مل تكن تعتني بزراعة هذه اخل�ضراوات عناية ت�صل
�إىل حد اال�ستثمار الكبري ،وهي تقطف خ�ضراء قبل �أن تن�ضج ثمارها
وحت�صد لالنتفاع ببذورها.
�أما مثل الفا�صولياء واخليار والقثاء والبطيخ ونحو ذلك فهي
تدخل فيما �أرى �ضمن عموم الثمار التي �أبانت �آية الأنعام وجوب
�إيتاء حقها يوم ح�صادها ،وعلى هذا فاحلديث ال يعترب خم�ص�ص ًا
لعموم الآية ،بل ينبغي �أن يحمل على اخل�ضراوات التي هي مثل
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الكراث والبقلة احلمقاء ،واجتهاد �أبي حنيفة يف هذه امل�سالة هو
الأرجح واهلل �أعلم.

المادة الخامسة والثالثون:
جتب الزكاة يف كل ما تنتج الأر�ض من ثمرات يوم ح�صادها� ،إذا
بلغ املح�صول من ال�صنف مقدار �ستة �أكيا�س ون�صف مما ميتلئ مبئة
كيلوغرام من الرز �أو القمح ،على تقدير كون املح�صول نا�ضج ًا تا ّم
الن�ضج  ،وجاف ًا �إذا كان مما يجفف كالعنب �إذ يجفف لي�صري زبيب ًا
( وانظر املادة الثامنة ملعرفة يوم ح�صاد املحا�صيل الزراعية) .
وميكن تقدير ن�صاب الزكاة فيما يباع من ثمرات الأر�ض طري ًا
كالفا�صوليا ،والبامياء ،واخليار ،والقثاء ،والكو�سا ،والباذجنان ،مبا
ت�ساوي قيمته يوم قطفه وت�سويقة قيمة �ستة �أكيا�س ون�صف من الرز
�أو القمح �أوالتمر �أوالزبيب ،ويالحظ يف ذلك حال اختالف البلدان يف
�أغذيتها.

المادة السادسة والثالثون:
�إذا كان للمالك مزارع متعددة وجب �ضم كل جن�س �إىل مثله ،ولو
أ�صناف متعددة ،ثم يجري ح�ساب زكاة اجلميع على
كان اجلن�س ذا �
ٍ
هذا الأ�سا�س.
في�ضم القمح �إىل القمح ،والتمر �إىل التمر يف احل�ساب ،وال ي�ضم
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جن�س �إىل جن�س �آخر يف احل�ساب ،كقمح �إىل �شعري ،ومتر �إىل عنب،
ويرى بع�ض الفقهاء �ضم الأجنا�س املختلفة لتحديد بلوغ الن�صاب،
ولعل هذا الر�أي هو الأقرب �إىل العدل .

المادة السابعة والثالثون :
�إذا تفاوتت �أ�صناف اجلن�س الواحد من الثمرات جودة فما
دونها ،فيجب بذل الزكاة من �أو�سطها � ،أو من اجليد على مقداره
ومما دونه على مقاديرها ،وال يكلف باذل الزكاة �أن ي�ؤدي كل زكاته
من اجليد ،وال يكلف �أن ي�ؤدي الزكاة من كرائم ماله� ،إال ليتطوع
باختياره  ،لينال مرتبة الرب  ،عم ًال بقول اهلل عز وجل فـي �سورة
( �آل عمران  3 /م�صحف  89 /نزول ):
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭼ

�إن الرب تطوع غري واجب لكنه �أجره عظيم ل�شدة خمالفته لهوى
النف�س .
�أما الواجب فهو الأمر الذي تقت�ضيه التقوى ،التي تتحقق
ب�أن يجعل املكلف بينه وبني عقاب اهلل وقاية من طاعة الأمر
الواجب ،واجتناب املنهي عنه نهي حترمي .
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المادة الثامنة والثالثون:
مقدار ما يجب بذله زكا ًة عن املحا�صيل الزراعية هو كما يلي:

أو ً
ال :كل ما كان �سقي نباته من املحا�صيل الزراعية بو�ساطة
الأمطار �أو الأنهار �أو ال�سيول �أو العيون دون حتمل نفقة خا�صة
بالري ،فزكاته تكون بن�سبة (  %10ع�شرة يف املئة ) من كامل
املح�صول الذي وجبت فيه الزكاة ،بعد ت�سديد احلقوق املتعلقة بعني
املح�صول الزراعي لأ�صحابها.

ثاني ًا :كل ما كان �سقي نباته من املحا�صيل الزراعية بو�ساطة
الن�ضح من الآبار� ،أو �شراء املاء� ،أو حتمل نفقة خا�صة بالري ،فزكاته
تكون بن�سبة (  %5خم�سة يف املئة ) من كامل املح�صول الذي وجبت
فيه الزكاة بعد ت�سديد احلقوق املتعلقة بعني املح�صول الزراعي
لأ�صحابها.

ثالث ًا :كل ماكان �سقي نباته من املحا�صيل الزراعية م�شرتك ًا بني
مايحتاج نفقة خا�صة لر ّيه ،وما ال يحتاج نفقة لر ّيه ،فزكاته تكون
بن�سبة تزيد عن (  ) %5مبقدرا ن�سبة ر ّيه دون حتمل نفقة خا�صة،
الري العار�ض الذي يكون عند نزول الأمطار �أحيان ًا،
وال ينظر �إىل ّ
الري قائم ًا على ما يحتاج نفقة خا�صة.
�إذا كان �أ�سا�س ّ
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الباب التــاسع
زكــاة
( المقتنيات من األنعام لالستفادة
من خيراتها )
63

مقدمة:
قال اهلل عز وجل يف �سورة ( ي�س 36/م�صحف  41/نزول ):
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭼ

و�إنَّ من ُ�شكر اهلل على ما خلق لنا من الأنعام �أن ن�ؤدي الزكاة التي
فر�ضها اهلل فيها.
وروى م�سلم وغريه عن �أبي ذر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«ما من �صاحب �إبل وال بقر وال غنم ،ال ي�ؤدي زكاتها� ،إال جاءت يوم
تنطحهُ بقرونها وتط�ؤُه ب�أخفافها،
القيامة �أعظم ما كانت و�أ�سمنهُ ،
ُ
كلما نفذت �أُخراها عادت عليه �أُوالها ،حتى ُيق�ضى بني النا�س» .
تط�ؤه ب�أخفافها� :أي تدو�سه ب�أرجلها تعذيب ًا له ،لأنه مل ي�ؤد
زكاتها .
وهذا يكون يوم القيامة قبل �أن يق�ضي اهلل بني اخلالئق الق�ضاء
الذي ي�صريون فيه �إىل اجلنة �أو �إىل النار بح�سب ما قدموا يف احلياة
الدنيا من خري �أو �شر.
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المادة التاسعة والثالثون:
الأنعام التي تقتنى لال�ستفادة من �ألبانها و�أ�صوافها و�أ�شعارها
و�أوبارها ومواليدها والأكل منها عند ذبحها واال�ستفادة من جلودها
وغري ذلك هي :الإبل على اختالف �أنواعها ،والبقر على اختالف
�أنواعها ومنها اجلوامي�س ،والغنم على اختالف �أنواعها ومنها املاعز.
وجتب الزكاة فيها �إذا بلغت �أن�صبتها ،ومر على النوع منها �سنته
الزكوية وهي (  354يوم ًا ) بعد بلوغه الن�صاب.
وي�ستثنى من الإبل والبقر العامالت منها يف احلمل �أو اجلر �أو
احلراثه �أو غري ذلك ،فهي معفاة من الزكاة ،وال حت�سب �ضمن الر�ؤو�س
التي جتب فيها الزكاة.

المادة األربعون:
الأنعام التي ت�شرتى لبيعها� ،أو لتعليفها وت�سمينها ثم بيعها ،تنطبق
عليها �أحكام ال�سلع التجارية ( انظر املادة  18وما بعدها ).

المادة الحادية واألربعون:
�أن�صبة الأنعــام ( وهي املقادير الدنيا التي يبد�أ عندها تعلق حق
الزكاة يف النوع منها فما دونه معفو عنه ) كما يلي :
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أو ً
ال  :ن�صاب الغنم �أربعون �شاة  ،ولو كانت من �أ�صناف متعددة
ذكور ًا �أو �إناث ًا ،كبار ًا �أو �صغار ًا� ،ض�أن ًا �أو ماعز ًا.

ثاني ًا  :ن�صاب البقر ثالثون بقرة  ،ولو كانت من �أ�صناف متعددة
ويدخل فيها اجلوامي�س ،ذكور ًا و�إناث ًا  ،كبار ًا و�صغار ًا .

ثالث ًا  :ن�صاب الإبل خم�سة ر�ؤو�س  ،ولو كانت من �أ�صناف متعددة،
ذكور ًا و�إناث ًا  ،كبار ًا و�صغار ًا .

المادة الثانية واألربعون:
يتحقق وجوب ت�أدية زكاة الأنعام يف نهاية ال�سنة الزكوية (354
يوم ًا ) لكل �صنف منها  ،وحت�سب منذ بدء بلوغ ال�صنف ن�صابه ،
والـمقادير التي يجب بذلـها فـي الزكاة مبينة فـي اجلداول التالية :

الجدول األول :
زكاة الغنم على اختالف �أ�صنافها ومنها املاعز .
من واحد �إىل ( )39ر�أ�س ًا ال زكاة فيه ،ويبد�أ تعلق حق الزكاة فيما
زاد على هذا .
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عدد الر�ؤو�س كبار ًا
و�صغار ًا

الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

(  40 ) 1رأس ًا

من (  41إلى ) 120

(  121 ) 2رأس

شاتان انثيان من أوسط شياه
من (  121إلى  ) 200املزكي قد أمتت كل واحدة
منهما سنة من عمرها

(  201 ) 3رأس

ثالث شياه إناث على الوصف
من (  201إلى ) 299
السابق

(  400 ) 4رأس

أربع شياه إناث على الوصف
من (  401إلى ) 499
السابق

(  500 ) 5رأس

خمس شياه إناث على الوصف
من (  501إلى ) 599
السابق

املقدار الواجب بذله
شاة واحدة أنثى من أوسط شياه
املزكي قد أمتت سنة من عمرها

(  ) 6ثم في كل مئة رأس شاة على الوصف السابق .

الجدول الثاني :
زكاة البقر على اختالف �أ�صنافها ومنها اجلوامي�س .
من واحد �إىل ( )29ال زكاة فيه ،ويبد�أ تعلق حق الزكاة فيما زاد
على هذا .
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عدد الر�ؤو�س كبار ًا
و�صغار ًا

الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

املقدار الواجب بذله

(  30 ) 1رأس ًا

من (  31إلى ) 39

رأس واحد أنثى أو ذكر من
البقر مما أمت سنة من عمره
ودخل في الثانية ( ويسمى
الذكر تبيع ًا واألنثى تبيعة عند
العرب )

(  40 ) 2رأس ًا

من (  41إلى ) 59

بقرة واحدة أنثى أمتت سنتني
من عمرها ودخلت في الثالثة
(وتسمى مسنة عند العرب).

(  60 ) 3رأس ًا

من (  61إلى ) 69

رأسان كل واحد منهما تبيع
أو تبيعة.

(  70 ) 4رأس ًا

من (  71إلى ) 79

مسنة وتبيع ( رأسان )

(  80 ) 5رأس ًا

من (  81إلى ) 89

بقرتان مسنتان .

(  90 ) 6رأس ًا

من (  91إلى ) 99

ثالثة رؤوس إحداها مسنة
والباقي من فئة تبيع أو تبيعة

(  100 ) 7رأس

من (  101إلى)109

ثالثة رؤوس إحداها مسنة
والباقي من فئة تبيع أو تبيعة .

(  110 ) 8رؤوس

من (  111إلى)119

ثالثة رؤوس بقرتان مسنتان
والثالث تبيع أو تبيعة .
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عدد الر�ؤو�س كبار ًا
و�صغار ًا
(  120 ) 9رأس

الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

املقدار الواجب بذله

من (  121إلى )129

ثالث بقرات مسنات  ،أو
أربعة رؤوس كل واحد منها
تبيع أو تبيعة .

(  ) 10ثم في كل ثالثني تبيع أو تبيعة  ،وفي كل أربعني مسنة ،وينبغي في
احلساب مراعاة األحظ لصالح املدفوع في الزكاة لبراءة الذمة .

الجدول الثالث :
زكاة الإبل على اختالف �أ�صنافها .
من ر�أ�س من الإبل �إىل غاية �أربعة ال زكاة فيه  ،ويبد�أ تعلق
حق الزكاة فيما زاد على هذا .
عدد الر�ؤو�س
كبار ًا و�صغار ًا

الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

املقدار الواجب بذله

(  5 ) 1رؤوس

من (  6إلى ) 9

شاة أنثى واحدة من الغنم أمتت
سنة من عمرها

( 10 ) 2رؤوس

من (  11إلى )14

شاتان على الوصف السابق
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الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

املقدار الواجب بذله

عدد الر�ؤو�س
كبار ًا و�صغار ًا
(  15 ) 3رأس ًا

من (  16إلى ) 19

ثالث شياه على الوصف السابق .

(  20 ) 4رأس ًا

من (  21إلى) 24

أربع شياه على الوصف السابق .

(  25 ) 5رأس ًا

من (  26إلى) 35

ناقة واحدة أنثى أمتت سنة من
عمرها ودخلت في الثانية (وتسمي
عند العرب بنت مخاض ).

(  36 ) 6رأس ًا

من (  37إلى) 45

ناقة واحدة أنثى أمتت سنتني من
عمرها ودخلت في الثالثة ( وتسمى
عند ا لعرب بنت لبون ).

(  46 ) 7رأس ًا

من (  47إلى) 60

ناقة واحد أنثى أمتت ثالث سنني من
عمرها ودخلت في الرابعة (وتسمى
عند العرب حِ قة ) .

(  61 ) 8رأس ًا

من (  62إلى) 75

ناقة واحدة أنثى أمتت أربع سنني
من عمرها ودخلت في اخلامسة
(وتسمى عند العرب َجذَ َعة ) .
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الزائد املعفو عنه
وي�سمى وق�ص ًا

عدد الر�ؤو�س
كبار ًا و�صغار ًا

(  76 ) 9رأس ًا

من (  77إلى) 90

املقدار الواجب بذله

ناقتان أنثيان أمتت كل واحدة منهما
سنتني من عمرها (أي بنتا لبون ) .

(91 ) 10رأس ًا من (  92إلى )120

حِ قَّتان .

( 121) 11رأس ًا من (  122إلى )129

ثالث بنات لبون

(  ) 21ثم في كل أربعني بنت لبون وفي كل خمسني حقة و ُيعفى عن الزوائد في احلساب
إذا لم تدخل مع فئة أربعني وال مع فئة خمسني لدى التقسيم ،وكلما كان الزائد املعفو عنه
في احلساب أقل وجب العمل به إذ هو األحظ ملستحقي الزكاة ،وبه تبرأ الذمة.

المادة الثالثة واألربعون:
للمزكي �أن يبذل �أكرث �أو �أح�سن من الواجب عليه ،ويقبل منه
ذلك ،ويكون منه تطوع ًا ي�ؤجر عليه وهو من الرب يف ال�صدقات ،لكن
ال يجوز �إلزامه بدفع �أكرث �أو �أح�سن من الواجب عليه.
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المادة الرابعة واألربعون:
ال يجزئ يف الزكاة بذل املري�ضة ،وال الهرمة ،وال الهزيلة ما مل
تكن هي الأو�سط من �أنعام املزكي ،فالأو�سط هو املجزيء.

المادة الخامسة واألربعون:
امل�ؤ�س�سات التي تقوم برتبية الأبقار لألبانها ،ولت�صنيع هذه الألبان
يف الأجبان ،والروائب ،وا�ستخال�ص الزبد ،والب�سرتة والتعليب ،ونحو
ذلك ،قد اختلطت فيها التجارة وال�صناعة واالقتناء.
مالكي هذه امل�ؤ�س�سات ينبغي تطبيق �أحكام الأموال
ولرباءة ذمة
ّ
التجارية وال�صناعية عليها ( انظر الباب اخلام�س ).
وتعترب �أعيان الأبقار مبثابة الآالت ال�صناعية الثوابت ال جتب
فيها الزكاة .لكن جتب الزكاة يف كل ماهو معد للت�سويق يف امل�ؤ�س�سة
مع �أموالها النقدية ،وت�ؤدى زكاة اجلميع بن�سبة ( ) % 2.5عند نهاية
�سنة امل�ؤ�س�سة الزكوية (  354يوم ًا ).
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الباب العاشر
زكــاة
( أسهم الشركات )
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المادة السادسة واألربعون:
تعترب كل �شـركة م�ساهمة مبثابة مالك معني مكلف �شرع ًا �أن ي�ؤدي
زكاة ماله ،وعليها �أن حتدد ن�سبة الزكاة الواجبة على �أموال ال�شركة،
و ُتفرزها وتبني ن�صيب كل �سهم من �أ�سهمها ،و ُتعلم امل�ساهمني به.
وللم�ساهمني �أن يوكلوا �إدارة ال�شركة بدفع زكاة �أ�سهمهم يف م�صارف
الزكاة ،ومن �شاء منهم �أن ي�ستلم زكاة �أ�سهمه فينبغي ت�سليمها �إليه
لي�صرفها يف م�صارف الزكاة بنف�سه� ،أما �إذا كانت ممن ال جتب عليه
الزكاة لفقد �شرط الن�صاب النقدي� ،أو �شرط مرور �سنته الزكوية(
 354يوم ًا ) على متلكه الن�صاب ،فله �أن يحتفظ بها لنف�سه.

المادة السابعة واألربعون:
تكون زكاة �أموال كل �شركة م�ساهمة بح�سب نوع عملها:
 -1ف�إذا كانت �شركة زراعية فتنطبق عليها �أحكام زكاة الزروع
والثمار ( انظر الباب الثامن ) .
 -2و�إذا كانت �شركة �صناعية فتنطبق عليها زكاة الفرد الذي
له �صناعة يك�سب عن طريقها �أمواله ( انظر الباب اخلام�س).
 -3و�إذا كانت �شركة جتارية فتنطبق عليها �أحكام زكاة الأموال
التجارية ( انظر الباب اخلام�س ) .
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 -4و�إذا كانت �شركة ل�شراء الـحيوانات على اختالف �أنواعهـا
ومنها تربية الدواجن ومزارع الدجاج لإمنائها وبيعها ،فينطبق
عليها �أحكام زكاة الأموال التجارية ( انظر الباب اخلام�س ) .
 -5و�إذا كانت �شركة القتناء الأنعام وا�ستثمار �ألبانها و�أ�صوافها
و�أوبارها و�أ�شعارها ومواليدها ونحو ذلك  ،فتنطبق عليها
�أحكام زكاة املقتنيات مع الأنعام لال�ستفادة من خرياتها
( انظر الباب التا�سع ) .

المادة الثامنة واألربعون:
�إذا مل تقم ال�شركة امل�ساهمة بتقرير ن�سبة الزكاة الواجبة يف
�أموالها  ،وحتديد ح�صة كل �سهم من هذه الزكاة ،فعلى �صاحب �أي
عدد من �أ�سهمها �أن ي�س�أل م�س�ؤويل ال�شركة �أو �أ�صحاب اخلربة :كم
تعادل قيمة ثوابت ال�شركة واملعدات فيها لال�ستهالك وكل ما ال زكاة
فيه من القيمة الفعلية ال�سوقية ملجموع �أ�سهم ال�شركة ( الربع –
الثلث – الن�صف مث ًال ) ثم ينظر يف قيمة �أ�سهمه الفعلية ويطرح منها
ن�سبة قيمة ما ال زكاة فيه ،ويدفع الزكاة عن الباقي .
ويكفي التقدير التقريبي مبعرفة �أهل اخلربة ،و ُيت�سامح بالتقريب
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دون التحديد ،نظري الت�سامح يف تقدير ثمار ال�شجر ب�صورة
تقريبية وهي على �أ�شجارها ( وهو ما يعرف با َ
خل ْر�ص).

المادة التاسعة واألربعون:
�إذا كان مالك الأ�سهم من الذين يتاجرون ب�شراء الأ�سهم وبيعها،
فتنطبق عليه �أحكام زكاة الأموال التجارية ،وعندئذ َي ُ
نظر يف
القيمة الفعلية ال�سوقية لأ�سهمه عند نهاية �سنته الزكوية ( 354
يوم ًا ) وي�ؤدي الزكاة عن كامل قيمة �أ�سهمه.

المادة الخمسون:
�إذا كان نظام الدولة نظام ًا �إ�سالمي ًا ،وهو يحا�سب ال�شركات ويقب�ض
فلي�س على مالكي الأ�سهم
منها زكوات �أموالها وفق دفاتر ح�ساباتها،
َ
فيها زكاة ،با�ستثناء حالة الذي يتاجر ب�شراء الأ�سهم من خمتـــلف
ال�شــــركات وبيعهــا ،فهذا تنطبق عليه �أحكام املادة ال�سابقة ( .) 49
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الباب الحادي عشر
زكــاة
( الممتلكات المعدة لالستفادة من
ريعها وقد تسمى المستغالت )
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المادة الحادية والخمسون:
املمتلكات املعدة لال�ستفادة من ريعها ،كالعقارات ،والآالت،
والأدوات ،واملراكب التي ت�ستوفى �أجورها ،ي�ضم ريعها الذي تبقى
بعد كل النفقات عليها �أو على غريها �إىل �أموال املالك النقدية �أو
التجارية �أو ال�صناعية ،وعليه �أن ي�ؤدي زكاة اجلميع يف نهاية �سنته
الزكوية (  354يوم ًا ) �إذا كان ما ميلك يف بدئها قد بلغ ن�صاب الأموال
النقدية ( انظر الباب الرابع ).
«�أقول :هذا �أرجح االجتهادات التي �أراها يف هذا املو�ضوع قيا�س ًا
على الأموال التجارية ،والأموال ال�صناعية وما َير ُد على املالك بهبة
لدي ال ُ
أخذ
�أو �إرث ونحوهما ،كما هو اجتهاد احلنفية الذي ترجح َّ
به«.

المادة الثانية والخمسون:
ال تقوم يف ح�ساب الزكاة �أعيان املمتلكات املعدة لال�ستفادة من
ريعها ،فهي �أعيان ال جتب فيها الزكاة �إذ ال تدخل يف عرو�ض التجارة،
نظر ًا �إىل �أن �أعيانها ثوابت.
�أما املمتلكات التي ت�شرتى لبيعها واال�ستفادة من الربح �إن ح�صل،
فتنطبق عليها �أحكام املادة ( .) 18
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الباب الثاني عشر
زكــاة
الركـاز )
( مايعثر عليه من كنوز
ويسمى ِّ
ّ
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المادة الثالثة والخمسون:
الكنوز وهي الأموال املدفونة على اختالف �أجنا�سها و�أنواعها
و�أ�صنافها ،مما ال يعرف له مالك ،يرجع �إليه �أو �إىل ورثته من
امل�سلمني ،وجاز ملن عرث عليها �أن يتملكها �شرع ًا وفق نظام الدولة
امل�سلمة ،وبلغت الن�صاب ،فتجب فيها الزكاة عند حيازتها ومتلكها
مبقدار ُ
اخلم�س (.) %20
روى البخاري وم�سلم والإمام مالك والإمام �أحمد عن �أبي هريرة،
وروى الطرباين عن عمرو بن عوف �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
قال« :ويف الركا ِز ُ
اخل ُم�س».
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الباب الثالث عشر
زكــاة
( المعادن على اختالف أنواعها
وأصنافها )
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المادة الرابعة والخمسون:
اختلفت اجتهادات فقهاء املذاهب يف املعادن التي ت�ستخرج من
الأر�ض ،وقد ر�أيت �أنه �صح عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قوله:
«واملعدنُ ُجبـا ٌر ».
ِ
�أي ال غرم فيه وال تكليف ،فال زكاة فيه جتب عند ا�ستخراجه ويف
هذا ت�شجيع على التعدين وا�ستخراج ثروات الأر�ض.
ور�أيت �أي�ض ًا �أن املعادن على اختالف �أنواعها و�أ�صنافها ال ت�ستخرج
غالب ًا �إال باحلفر والتنقيب والت�صنيع �أو التجميع ،فينبغي �إحلاق
م�ؤ�س�ساتها ال�صغرى والكربى �سواء �أكانت للأفراد �أو لل�شركات
بالأموال ال�صناعية ،فت�ؤ ّدى زكاتها كزكاة الأموال ال�صناعية،
املعدة للبيع �أو للت�صنيع بع�ض �أموال امل�ؤ�س�سة
وتعترب امل�ستخرجات ّ
وتقدر قيمتها بالنقود يف نهاية ال�سنة الزكوية (354
ال�صناعية،
ّ
يـوم ًا ) للم�ؤ�س�سة ،وت�ؤ َّدى زكاتها بن�سبة (  ( ) % 2.5انظر املادة .) 20
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الباب الرابع عشر
زكــاة الفطـر
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المادة الخامسة والخمسون:
جتب زكاة الفطر على كل �إن�سان �أدرك حي ًا جزء ًا من �آخر �شهر
رم�ضان ،وجزء ًا من �أول �شهر �شوال ،وكان من امل�سلمني ،ولو �إحلاق ًا
ب�أ�صله ك�أطفال امل�سلمني ،و ُت�ؤ ّدى من ماله �أو من مال من جتب عليه
نفقته لفقره.
وهي عند �أكرث الفقهاء جتب على من ملك �أكرث من قوت يوم العيد
لنف�سه وملن جتب عليه نفقتهم ،وال يجب عليه بيع نحو دار وثوب
وممتلكات ال جتب فيها الزكاة �أ�ص ًال.

المادة السادسة والخمسون:
مقدار زكاة الفطر �صاع ( وهو �أربعة �أمداد ) من غالب قوت البلد
الذي ت�ؤ ّدى فيه زكاة الفطر ،ويعادل وزن ال�صاع من الرب عند جمهور
الفقهاء (  2175غرام ًا ).
ويرى بع�ض الفقهاء جواز دفع القيمة للفقراء وامل�ساكني.

المادة السابعة والخمسون:
يجب ت�أدية زكاة الفطر قبل �صالة عيد الفطر ،وال مانع من
تقدميها ودفعها خالل الأيام الأخرية من رم�ضان �إذا اقت�ضت م�صلحة
�صح �أن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم كانوا يقدمون
الفقراء ذلك ،فقد َّ
زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم �أو يومني.
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الخـاتمة
علي يف هذه الر�سالة الوجيزة امل�شتملة
هذا ما فتح اهلل به َّ
على بيان ما يتعلق بفري�ضة الزكاة ،وقد ا�صطفيت فيها من بني
االجتهادات الفقهية املختلفة ما ر�أيته الأرجح دلي ًال ،والأكرث حتقيق ًا
ملقا�صد ال�شريعة الإ�سـالمية ،و�صغتها ببيان مب�سط يفهمه بح�سب
تقديري �أو�ساط املتعلمني ،ور�أيت �أن �أ�ضعها ب�أ�سلوب مواد مت�سل�سلة
الأرقام بلغت (  ) 57مادة �ضمن �أربعة ع�شر باب ًا ،لتكون �أ�سهل للفهم
وللمراجعة وللتذكر عند احلاجة .
وما �أوردته من �أحكام يف هذه الر�سالة من االجتهاد الرتجيحي
الذي تكاثرت على قبوله �أفكار الباحثني املعا�صرين من دار�سي الفقه
الإ�سالمي ،الناظرين يف الأدلة ال�شرعية بتجرد ،دون تع�صب ملذهب
معني من مذاهب فقهاء امل�سلمني .
واهلل من وراء الق�صد ،وهو يهدي ال�سبيل الأقوم ،و�آخر دعوانا
�أن احلمد هلل رب العاملني  ،و�صلى اهلل و�سلم على �سيد املعلمني من
الب�شر  ،وخامت الأنبياء واملر�سلني  ،و�آله و�صحبه �أجمعني  ،ومن تبعهم
ب�إح�سان �إىل يوم الدين .

مت بحمد اهلل
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سبل التبرع للجمعية

التربع املبا�شر عرب �أرقامها:

�أو التربع بالإيداع مبا�شرة فـي ح�ساباتها:
بنــــــك دبــــي الإ�ســــــالمي
ح�ساب الزكـــــــاة:

AE 690240002520511717801

ح�ساب ال�صدقات:

AE 910240002520511714301

ح�ساب ال�صدقات  -رعاية �أيتام AE 640240002520511714302 :

م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي
ح�ساب الزكـــــــاة:

AE 130500000000012888809

ح�ساب ال�صدقات:

AE 150500000000012888870

�أو التربع من خالل الـمواقع الـخارجية للجمعية
وميكن التربع بوا�ســـطــة بطاقـــات الإئـتـمان
كما ميكن للجمعية �أن تي�سر على الأخوة املح�سنني واملح�سنات ب�إر�سال مندوب �أو
مندوبة ال�ستالم التربع وفق الأ�صول ال�شرعية والقانونية.

«بيـت الخيـر»
من اإلمارات وإلى اإلمارات
يف العام 1989م قامت نخبة من رجال الأعمال يف دبي  ،مببادرة �إن�سانية هدفت �إىل ت�أ�سي�س
جمعية نفع عام ،تخت�ص بالعمل داخل دولة الإمارات ،على �أ�س�س �إدارية وفنية مبتكرة،
و�أطلقوا عليها ا�سم «بيت اخلري»  ،ومت �إ�شهارها بالقرار الوزاري رقم  41للعام1989م ،وقد
�أمتت اجلمعيةهذا العام � ٢٦سنة على قيامها  ،وبلغ ما �أنفقته خالل م�سريتها اخلريية مليار
ومئتني و�سبعون مليون درهم  ،و�ضعها اهلل يف ميزان ح�سنات من زكى  ،من ت�صدق  ،ومن �أنفق ..

رؤيـة الجمعيـة:

�أن تكون «بيت اخلري» الأوىل يف جمال تقدمي اخلدمات الإن�سانية املتميزة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.

رسالة الجمعية:

 -1تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للمحتاجني داخل الدولة �ضمن الربامج
وامل�شاريع اخلريية املبتكرة..
2ـ تقدمي الدعم للطلبة املحتاجني يف خمتلف املراحل التعليمية.
 3ـ التعاون مع امل�ؤ�س�سات العاملة داخل الدولة للنهو�ض بامل�س�ؤولية االجتماعية
جتاه جمتمع الإمارات.

أعضاء مجلس اإلدارة

معايل جمعة املاجد
�سعادة خليفة جمعة النابودة
معايل �أحمد حميد مطر الطاير
�سعادة حممد �إبراهيم عبيد اهلل
�سعادة عبدالرحمن �سيف الغرير
�سعادة مريزا ح�سني ال�صايغ
�سعادة ماجد حمد رحمة ال�شام�سي
�سعادة عبدالرحمن حممد ال�شارد
�سعادة طيب عبدالرحيم الباقر
�سعادة �شرف الدين ال�سيد �شرف

رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة – رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة – �أمني ال�سر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة – نائب رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة – امني ال�صندوق – ع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة – ع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة
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