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ّفي نستفتح بعون هللا وتيسيره 
 
كاة شرة أحكامّ هذه الن  الة، ثالث أركان اإلسالم، وقرينة الص ّالز 

ّ ها، وفيفي القرآن  
ّ نتعر ف على بعض املقد 

ة بمات املمه  روط الخاص 
ُّ

كاةدات، ونتناول كذلك الش ّ.الز 

كاةتعريف -  :الزَّ

كاة ّ في اللغة الزَّ
ّ يادة،: النموُّ والز  ّ أي: أن 

 
فيد هذا املعنى، املعاني التي تأتي في اللغة لهذه الكلمة ت

ّ ؛رعّ زكا الزّ  :يقال ّ :ن، ويقالإذا نما وطاب وحس  ّ فالن  ّ .أي كثير الخير ؛زاك 

 ّ
كاةيت وسم  ؤخذ منه املقدار في الواقع املحسوس ينقص لكونه يّ  وإن كان املال بذلك الز 

ّّو ،الواجب إخراجه ّن اّل ؛وليس زيادة هذا نقص 
 
 حديثالكما في  ،عند هللا ى ينمّوملال  املزك

ّ»: الشريف ّ  ق عبد ّما تصد 
ّ بصدقة من كسب طي 

ما يضعها في ب، إال كأنّ ب، وال يقبل هللا إال الطي 

ّ  
 

كاةفإن  اوأيضّ ّ.«حتى تكون كالجبل هّ ه أو فصيلي أحدكم فلوّ يها له كما يربّ ربّ حمن فيّ الرّ  كف  الز 
ُخْذ ِمْن ﴿نمية باعتبار الرباح، ولن صاحبها يزكو بأدائها. قال هللا تعالى: تعود على املال بالبركة والتّ 

يِهم بَِها﴾ ُرُهْم َوتَُزِكِّ ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطِهِّ
َ
ّ.أ

 ا،بلغ نصاب   ،مخصوص   من مال   ،مخصوص   مال   إخراج  : وأما تعريفها في اصطالح الفقهاء

  
 
ّ.غير معدن وحرث ،وحول   امللك   ن تمَّ إ، هملستحق

ضح من خالل ذلك بعض أحكام  ن مفردات التعريف ليت  كاةولنبي  ّومتعلقاتها. الز 
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  الكلمة
َّ
 وضيحالت

إخراج  مال  

 مخصوص  

  املال  هو 
 
، أو -مثال-الشاة من الربعين ك املقدار املخصوص الذي يجب إخراجه، :، أيخرجامل

ّ-شر أو نصفه أو ربعه العّ 
 
ّف عليه في موضعه.وغير ذلك مما سنتعرّ  -مثال

من مال  

 مخصوص  

كاةاملال الذي تجب فيه أي:  )في عشرين  الحرث )اإلبل والبقر والغنم(، وفي عمالنّ ، فتجب في: الزَّ

ا(، ّ.عروض التجارة واملعادنفي و )الذهب والفضة وما يلحق بهما(، نيالنقدفي و صنف 

ّ ،تجب في غير ما سبق لذاتهفال  ان، وال وحمير وبغال وعبيد، وال في فواكه كتين ورم ّ كخيل 

ّ ّإال إذا  ؛في معادن غير عين 
 
ّللتجارة فيدخل في أحكام التجارة.ما سبق خذ ات

ا  بلغ نصاب 
كاةوجبت  القدر الذي إذا بلغه املال ّ، وسمي نصابّ فيه الزَّ

 
صب؛ لنه ا له من النّ ا أخذ

ّ
 
كاةصبت على وجوب كعالمة ن ّالز 

ه  
 
 ملستحق

َدقَاُت لِلُْفَقَراِء  قول هللا تعالى:في  األصناف الثمانية املذكورون املستحقون هم  َما الصَّ ﴿إِنَّ
هِ  قَاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِِف َسِبيِل اللَـّ ِبيِل  وَ َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوِِف الِرِّ ابِْن السَّ

ُه َعِليٌم َحِكيمٌ  ِه َواللَـّ َن اللَـّ ّ.﴾فَِريَضًة ِمِّ

 إن تمَّ امللك  

لك من: ال بد  أوال أي ع في الوديعة، وجود أصل امل  ، فال زكاة على من ال يملك املال، كاملود 

لكثم ال بد   ّمن تمام امل    ال تجب عليه، كالعبد 
فيما بيده، فهو  ، فإذا كان ملكه غير تام 

ده  
دين، فال بد ّ ،وماله لسي 

 
لن ما بيده يمكن لرباب الديون انتزاعه  ينانتفاء الد ّمن  وامل

ّبحول هللا. تفصيل ذلكسيأتي ّو، منه

وحول  غير 

 معدن وحرث

، وهذا في بعض الموال ال في جميعها، ولذلك استثنى أي: إن تم  الحول في املال املزكى

كاةوأما هما فال يتوقفان على الحول، بل وجوب ، "غير معدن  وحرث"بقوله:  في املعدن  الز 

ّ، وسيأتي تفصيل ذلك.وفي الحرث بالطيب ،بالخروج أو بالتصفية

ا لهذا الباب. ا عامًّ كاةي شروط ونشرع بعد ذلك ف من خالل هذا التعريف أخذنا ملمح  ّ .الز 
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ّ فنا على معنى الش  في نشرة )شروط الصالة(، علماء أصول الفقه، رط عند وسبق أن تعر 

ا. ا وتأكيد    ونعيده هنا تذكير 

  
َّ

وجود املشروط، وال  وجودهما يلزم من عدمه عدم املشروط، وال يلزم من  رط هو:الش

ّعدمه، لذاته.

كاةفإذا ضربنا املثال ببعض شروط  )بلوغ النصاب( يلزم من عدم بلوغ النصاب عدم  الز 

كاةوجوب  كاة، لكن ال يلزم من بلوغ النصاب وجوب الز  مباشرة أي: لذات وجود الشرط، فقد  الز 

 آخر من شروط  أوّ  مانع، ديوج
 
كاةال يتحقق شرط ّ.الز 

 أنواع الشروط ثالثة: أنَّ  ن لنا من قبل  وقد تبيَّ 

 شروط وجوب فقط. .1

 شروط صحة فقط. .2

ا. .3  شروط وجوب وصحة مع 

ف بتحصيل هذا الشرط،  الوجوب هو: فشرط
 
طلب املكل فا، وال ي 

 
ما يكون اإلنسان به مكل

ّسواء  كان في استطاعته أم ال.

كاةويعبر عنه في باب  لالعتداد بفعل الش يء. يعتبّرما  وشرط الصحة هو: كذلك بشروط  الز 

ّاإلجزاء.

ّ
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 :الزَّكاةشروط وجوب - 

 :)أربعة( الزَّكاةشروط وجوب 

  الحريَّ وهما:  (عم والحرث والعينالنّ )في النواع الثالثة  انعام  اثنان -
 
ّ. صابة وملك الن

ّ، وهي: ببعضها انخاص  واثنان -

o  ّتمام الحول ّ  ؛ فإنه خاص 
ّ.كازباملاشية وبالعين من غير املعدن والر 

o   ّاعيومجيء الس  . باملاشية ؛ فإنه خاص 

 ة:الشروط العامَّ -

1.   
ّ ة.يَّ الحر  كاة أي: أن  ا،  الز  ّال تجب إال على الحر  مطلق 

 
ّ ولو غير مكل

ّ ف كصبي  ؛ لن  ومجنون 

كاة  املجنون.تجب في املال، ويخرجها من ذلك املال وليُّ الصبي أو  الز 

كاةأي: أن  امللك التامُّ للنصاب. .2    الز 
ا غير تام 

 
ال تجب على غير املالك، وال على املالك ملك

 ّ
كاةصاب الواجب في للن   بيان معناه في التعريف. م، وهذا تقدالز 

ا تامًّّوامللك التام يعني تصرّ 
 
يه، فمن كان ماله ف مالك املال تصرف ا، فيتصرف فيه وينم 

ا فهو  مالك لذلك املال لكن لكونه تحت يد الغاصب صار ملكه غير تام، وكذلك مغصوب 

ا.  من كان ماله ضائع 

3.   
 
كاةالقدر الذي إذا بلغه املال وجبت  وهّو وقد مر  تعريفه، .صاببلوغ الن ، فهو فيه الز 

كاةكالعالمة بأن املال الذي لم يصل لذلك املقدار ال تجب فيه  كاة، لن  الز  إنما شرعت  الز 

 للمواساة، واملواساة ال تكون إال فيما له بال  من الموال.
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كاةوكل نوع  من أنواع  ّله نصاب خاص  به، نتعرف عليه في موضعه بحول هللا. الز 

- 
ُّ

 ة ببعض األموال:روط الخاصَّ الش

ّ .حَوالن الحول  .1
ُّ

ّأي: مرور كامل الحول على املال وهو في يد صاحبه، وهذا الش  روط خاص 
ّ بزكاة النّ 

ّقدين، وكذلك الت  ا من كان بيده مال، وهو حر ّ جارة، واملاشية، أي: أن 
 
، وكان مالك

ّ
 
كاةا فال تجب عليه ا تامًّّله ملك ، ويستثنى من ذلك بعض الصور كامل ّ عامّ  حتى يمرّ  الز 

لصلها ولو انضمت قبل  التابعة ملا سبق )ربح التجارة( و: )نتاج املاشية(، فهذه تضمُّّ

 واحد، وسيأتي تفصيل ذلك.الحول بيوم 

كاةوهو العامل الذي يجمع املاشية التي تجب فيها  مجيء الساعي. .2 كاة، فال تجب الز  قبل  الز 

ا. مجيئه، وال تجزئ كذلك لو أخرجها قبل ذلك، فهو شرط صح ّ  ة أيض 

ف في  ومحل عدم اإلجزاء:-
 
إذا أخرجها صاحبها قبل مجيء الساعي وكان الساعي لم يتخل

ّاملجيء، وإال جاز إخراجها.

: نوإ- ّفإن زكاة املاشية تجب بمرور الحول فقط. لم يوجد ساع 

 :الزَّكاةة شروط صحَّ -

ّتفال . اإلسالم .1 من الكافر؛ لنه ليس من أهل الطهارة، وقد مر  معنا أنهم مخاطبون  صحُّ

ّ كاةريعة، فبفروع الش   واجبة على الكافر لكن ال تصح منه. الز 
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2.   
 
ّ  ة.يَّ الن

كاةة عند إخراج يّ فتجب الن  ّالز   
كاةق؛ ف، أو عند عزلها عن مال املتصد  عبادة،  الز 

ف في ماله، وعلى  والنية تجب علىة، دون نيّ  والعبادة ال تصحُّّ
 
خرج الولي الذي سيّ املكل

كاة عنهما. وكذلك من امتنع  نية الوليتكفي ، فالصبي أو املجنوّنك محجوره، من مال الز 

كاةعن أداء  ا فنية اإلمام تجزئ عنه. الز   وأخذها منه اإلمام جبر 

كاةصرف  .3 يجب  ةزكاة الحرث واملاشيأي: أن  .، أو قريب منهفي البلد الذي وجبت فيه الزَّ

كاةإخراجها في البلد الذي وجبت فيه تلك  ، أو قريب بما ال يزيد عن مسافة القصر، الز 

ؤخذ من ...»:ّلن الصل في ذلك ما جاء عن النبي 
 
 ت

 
.ّ«فقرائهم، فتردُّ على أغنيائهمصدقة

ا من أهل من ذلك بعض الحاالت إن كان أهل البلد البعد أشد  فقرّ الفقهاء ويستثني 

كاةالبلد الذي وجبت فيه   ، ولهم في ذلك تفصيل.الز 

كاةإخراج  .4 ّفحوّ  بعد مرور الحول: الزَّ
 
، وإخراجها بعد  الن الحول شرط وجوب كما مر 

ّ
 
كاةة، فيمنع تقديم صح ّ مروره شرط قبل تمام الحول بزمن  طويل، ويجوز تقديمها  الز 

وهذا الزمن )شهر  ال أكثر( على  بزمن يسير  بناء  على أن  ما قارب الش يء  يعطى حكمه.

 املعتمد من املذهب، إال في مسائل ذكرها الفقهاء، قد نتعر ض لها في موضعها بتيسير هللا.
كاةإخراج ـ: ر عن هذا الشرط كذلك بعبّ ويّ  ، ليشمل بذلك زكاة الحبوب بعد وجوبها الزَّ

ّ  
ّ والثمار بعد وجوبها بإفراك الحب 

 
ّمر.وطيب الث

ّوهللا
ّوأحكم. أعلم

ّ
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ه نفسك  موقع  على شبكة الإنترنتفق ًّ

nafsak.comfaqih 

 

  

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ
ه نفسكسلسلة نرشات   يف املذهب املاليك فقِّ

غير مسائل فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي  رح الص 
 

)الش

ردير مرجع رئيس( ، ليس فيها سوى إعادة الصياغة، وترتيب املسائل، للعالمة الد 

 لتكون معينة على الفهم واالستذكار..

 لالشتراك في قناة التليجرم:▪

https://t.me/FaqihNafsak 

 ملتابعة إحدى الصفحات:

 :تويتر��

http://twitter.com/faqihnafsak  

 :صفحة الفيسبوك��

http://facebook.com/faqihnafsak 

 قناة اليوتيوب:��

https://www.youtube.com/faqihnafsak 

 * ساوند كالود:

/soundcloud.com/faqihnafsakhttps:/ 

ه نفسك في املذهب املالكي(:
 
 خزانة ملفات موقع )فق

https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRp

HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu 

http://www.faqihnafsak.com/
http://www.faqihnafsak.com/
https://t.me/FaqihNafsak
https://t.me/FaqihNafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu

