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 سؤال وجواب يف الزكاة 

 س/ ما تعريف الزكاة ؟ 

وقٍت  يف  خمصوصاً،  قدراً  بلغ  إذا  خمصوصة،  بشروط  خمصوص،  مال  إخراج  الزكاة  ج/ 
 خمصوص، جلهات خمصوصة. 

 . 43والدليل على مشروعيتها قوله تعاىل: }وأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة{ سورة البقرة /  
 

 س/ ما هي شروط الزكاة؟ 
 ج/ يشرتط للزكاة أربعة شروط: 

 اإلسالم: فال تصحُّ الزكاة من كافر. .1
حىت الـِملك التام: فال جتب على الغاصب والسارق، وال جتب يف املال الضائع، .2

 يقبضه صاحبه.
ول: وهو مرور سنة كاملة على النصاب، ويف املاشية جميء الساعي ويف احلرث احل .3

 احلصاد.

هو القدر الذي ال جتب الزكاة إال إذا وصل إليه املال، وخيتلف ابختالف النِ صاب:   .4
 نوع املال. 

معاذ بن   قال: بعث رسول هللا    والدليل على هذه الشروط حديث ابن عباس  
)إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: إىل اليمن فقال:    جبل  

شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض 
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عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض 
 رد على فقرائهم( رواه البخاري ومسلم. عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم، وت

: )ليس فيما دون قال: قال رسول هللا    ودليل النصاب حديث أيب سعيد اخلدري  
الثمر صدقة، وليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة،  مخسة أوسق من احلب أو 

 وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة( رواه البخاري ومسلم.
 

 الزكاة؟ س/ لـمن تصرف  
 زي ري ٰى}  ج/ ال تصرف الزكاة إال لألصناف الثمانية املذكورة يف قول هللا تعاىل: 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 { جح مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب

 . [60]سورة التوبة:
 

 س/ ما هي األموال اليت جتب فيها الزكاة؟ 

 ج/ جتب الزكاة يف أربعة أصناف من األموال:
 والبقر والغنم(.هبيمة األنعام: )اإلبل   .1
 (. -التمر والزبيب–، والثمار  -كل حب مقتات ومدخر-احلرث: )احلبوب .2
 . الذهب والفضة .3
 .عروض التجارة .4
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 زكاة بهيمة األنعام
 س/ ما هي الشروط اخلاصة ببهيمة األنعام؟ 

 ج/ ثالثة شروط: 
أن تكون هبيمة األنعام سائمة غري معلوفة. لورود وصف السوم يف كتاب أيب بكر  .1

 الصدقة. يف  
 جميء الساعي، وهذا إن كان مما جرى عليه العمل.  .2
أن ما كان من جنس واحد يضم بعضه إىل بعض، فتضم اجلواميس للبقر، واإلبل  .3

 العراب للبخت. 
 

 س/ ما هو نصاب اإلبل؟ 
 ج/ أول نصاب اإلبل مخس. 

كتب له هذا الكتاب وعليه خامت : أن أاب بكر  والدليل حديث أنس بن مالك  
حني بعثه إىل البحرين: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة اليت     رسول هللا 

على املسلمني، واليت أمر هللا هبا رسوله .. من   - صلى هللا عليه وسلم    - فرض رسول هللا  
مل يكن معه إال أربع من اإلبل، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا بلغت مخسا من 

أن تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً، ففيها شااتن إىل أن تبلغ أربع عشرة،   اإلبل ففيها شاة إىل
فإذا بلغت مخس عشرة ففيها ثالث شياه إىل أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها 

إىل   (1) أربع شياه إىل أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا بلغت مخساً وعشرين، ففيها بنت خماض
إىل  (2)وثالثني، فإذا زادت على مخس وثالثني واحدة ففيها بنت لبون أنثىأن تبلغ مخساً  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املخاض واملاخض من اإلبل هي احلامل، وحيث أن اإلبل حتمل سنة وترضع سنة، فبنت خماض ما اوفت سنة ( 1)
 ودخلت يف الثانية. 

 اليت ترضع، وبنت لبون هي ما أوفت سنتني ودخلت يف الثالثة. للبون من اإلبل هي اا( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

5 

5 

طروقة اجلمل  (3) أن تبلغ مخساً وأربعني، فإن زادت على مخس وأربعني واحدة، ففيها حقة
إىل أن تبلغ مخساً وسبعني،   (4) إىل أن تبلغ ستني، فإذا بلغت واحدة وستني ففيها جذعة

احدة ففيها بنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني، فإن زادت على فإن زادت على مخس وسبعني و 
تسعني واحدة ففيها حقتان طروقتا اجلمل، إىل أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على 

 عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة( رواه البخاري. 
  

 س/ ما هو نصاب البقر؟
 . (6)، ويف كل أربعني مسنة(5) أو تبيعة  ج/ أول نصاب البقر ثالثون، وفيها تبيع 

ملا وجهه إىل اليمن، أمره أن أيخذ من   والدليل حديث معاذ رضي هللا عنه: أن النيب  
 البقر: )من كل ثالثني تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعني مسنة( رواه أبوداود. 

 س/ ما نصاب الغنم؟   
 ج/ أول نصاب الغنم أربعون. 

يف الصدقة وفيه: )ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت سائمة   والدليل كتاب أيب بكر  
 شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا كانت أربعني الرجل انقصة من أربعني 

ففيها شاة إىل عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شااتن إىل أن 
تبلغ مائتني، فإذا زادت على مائتني واحدة ففيها ثالث شياه إىل أن تبلغ ثالث مائة، فإذا 

 شاة شاة( رواه البخاري.زادت على ثالث مائة، ففي كل مائة  
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 قة من اإلبل من استحقت أن يطرقها الفحل، وهي ما أوفت ثالث سنني ودخلت ابلرابعة.حل ا( 3)

 جلذعة من اإلبل ما أوفت أربع سنني ودخلت يف اخلامسة. ا( 4)

 لتبيع أو التبيعة الذي يتبع أمه، وهو من البقر ما أوفت سنة ودخلت يف الثانية. ( ا5)

 من البقر ما أوفت سنتني ودخلت يف الثالثة. ( املسنة 6)
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 زكاة احلرث 
 س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة احلرث؟ 

 ج/ أربعة شروط: 
 أن يكون احلب اخلارج من األرض مما يقتات ويدخر.  .1
 أن يكون الثمر الذي يُزكى تـمراً أو زبيباً.  .2
 أن يظهر طيبه ويستغين عن السقي. .3
 أن ما كان من جنس واحد يضم بعضه إىل بعض.   .4

 
 س/ ما هو نصاب التمر والزبيب واحلبوب املقتاتة ؟ 

العشر إن  السماء، ونصف  العشر إن ُسقيت مباء  أول نصاهبا مخسة أوسق، وفيها  ج/ 
 ُسقيت بُكلفة ومؤنة. 

خذ إىل اليمن فأمرين: )أن آ   قال: بعثين رسول هللا    والدليل حديث معاذ بن جبل  
وصححه  النسائي  رواه  العشر(  نصف  ابلدوايل  سقي  وفيما  العشر،  السماء  سقت  مما 

 األلباين. 
، وهو أربعة أمداد واملد هو احلفنة واخلمسة أوسق تساوي ثالمثائة صاع، بصاع النيب  

كجم إىل   600بكفي رجل معتدل. وخيتلف ابلوزن حبسب حجم ما يوضع فيه، وهو من 
 كجم.   900
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 والفضة والنقدين زكاة الذهب  
 س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة النقدين والذهب والفضة؟

 ج/ شرطان: 
 أن ال يكون الذهب والفضة مستعمالً. .1
 فراغ املال من الدين الذي يستغرق املال أو ينقصه عن النصاب. .2

 
 س/ ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ 

أواٍق أو مائتا درهم، وفيه ربع ج/ نصاب الذهب عشرون مثقاالً، ونصاب الفضة مخس  
 العشر.

: )ليس يف أقل من قال: قال رسول هللا    والدليل حديث عبد هللا بن عمرو  
عشرين مثقاال من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم صدقة( رواه أبو عبيد يف األموال 

 وصححه األلباين. 
ربع العشر، فإن مل تكن إال   (7): )يف الرقةقال: قال رسول هللا    وعن ابن عمر  

 تسعني ومائة درهم فليس فيها شيء، إال أن يشاء رهبا( رواه البخاري. 
 غراماً.   595غراماً، ومن الفضة يعادل   85والنصاب من الذهب يعادل  

 
س/ ما العربة بزكاة النقدين نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ وكيف يتم إخراج زكاة 

 النقدين؟ 
قولني: منهم َمن يعترب بنصاب الفضة لكونه األحض للفقراء،   ج/ اختلف العلماء على 

 وقيل العربة بنصاب الذهب لكونه املعيار الذي يتميز به الغىن، وتتطلع إليه نفس الفقري. 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقة هي الَورِق أي الفضة. ( 7)



ــ   ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

8 

8 

ويتم إخراج زكاة النقدين إذا بلغت قدر قيمة النصاب فأكثر، وحال عليها احلول أُخذ منها 
 أربعني. ربع العشر، ويتم بقسمة املبلغ على  

 
 زكاة عروض التجارة 

 س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة عروض التجارة؟ 
 ج/ ثالثة شروط: 

 أن يقصد عند متلُّكها التجارة.  .1
 أن تكون مما يُعرض ويباع ال جملرد االستعمال.  .2
 أن يباع الَعْرض ابلنقد، وله نصاهبا.  .3

 
 س/ ما نصاب زكاة عروض التجارة وكيف يتم إخراجه؟ 

 نصاهبا نصاب النقدين، ويُـخرج بعد متام احلول من أصل املال والربح ربع العشر.ج/  
إىل واليه: )أن انظر من مر بك من املسلمني،   والدليل ما كتبه عمر بن عبد العزيز  

فخذ مما ظهر من أمواهلم مما يديرون من التجارات، من كل أربعني ديناراً ديناراً، فما نقص 
لغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها وال أتخذ منها فبحساب ذلك، حىت يب

 شيئاً( رواه مالك يف املوطأ. 
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 زكاة الفطر
رج زكاة الفطر؟   س/ مىت ُتخ

 ج/ خترج يوم الفطر من رمضان قبل خروج الناس للصالة. 
أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج   : )أن رسول هللا  والدليل حديث ابن عمر 

الناس إىل الصالة( رواه البخاري ومسلم، ويف رواية أليب داود: )فكان ابن عمر يؤديها قبل 
 ذلك ابليوم واليومني(. 

 

 س/ على َمن جتب زكاة الفطر؟
 ج/ جتب على كل مسلم. 
 زكاة الفطر من رمضان على  قال: )فرض رسول هللا    والدليل حديث ابن عمر  

كل نفس من املسلمني، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغري أو كبري، صاعاً من متر، أو 
 صاعاً من شعري( رواه البخاري ومسلم. 

 
رج زكاة الفطر؟ وهل جيوز إخراجها نقودًا؟   س/ مَم ُتخ
 ج/ خُترج من طعام أهل البلد وال جيوز إخراجها نقوداً.

 نا خنرج زكاة الفطر يف عهد رسول هللا )ك  قال: والدليل حديث أيب سعيد اخلدري 
والزبيب،  الشعري،  من طعام، وكان طعامنا:  مملوك، صاعاً  أو  عن كل صغري وكبري، حر 

 واألقط، والتمر( رواه البخاري ومسلم. 
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