


يقول اهلل تعالى:

وفي الحديث الشريف

ي هللا عنه أن رسول 
ي هريرة ر�ض عن أ�ب

هللا صــى هللا عليــه وســلم قــال: ) إذا 
مــن  إال  عملــه  انقطــع  آدم  ابــن  مــات 
ينتفــع  علــم  أو  جاريــة  صدقــة  ثــاث: 

بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه.(
عليــه  هللا  صــى  هللا  رســول  صــدق 

وســلم.

1

ُتنِفُقــوا  ٰ َحــىتَّ  َّ ــربِ
ْ
ال ــوا 

ُ
َتَنال ــن 

َ
)ل

عمــران آل   ﴾٩٢﴿ ــوَن(  ُتِحبُّ ــا  ِممَّ



هل زكيت مالك ؟  -1

هــل تعلــم أن عــدم أدائــك للــزكاة   -2
ــك؟ ــاك مال ــاكك وه ــه ه في

هــل تعلــم أن أداءك للــزكاة هــو   -3
زيــادة ونمــاء وبركــة لمالــك؟

ــن  ــي الرك ــزكاة ه ــم أن ال ــل تعل ه  -4
اإلســام؟ أركان  مــن  الثالــث 

5- هــل تعلــم أن إعطــاءك الــزكاة لغيــر 
مســتحقها كمانعهــا ؟

وفي الحديث :
) ال صــاة لمانــع الــزكاة، والمتعــدي 

فيهــا كمانعهــا (
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الزكاة لغة :
تــدل  أكــرث مــن معــىن ، فــ�ي  الــزكاة ويــراد بهــا  تطلــق 

والطهــارة. كــة  والرب النمــاء  عــى 
ع: ي ال�ش

أما �ض
فــ�ي اســم لمــا يخــرج مــن مــال مخصــوص عــى وجــه 

مخصــوص لطائفــة مخصوصــة مــع النيــة.
ُحكمها:

فــرض واجــب عــى كل مســلم مالــك للنصــاب ملــكا 
تامــا. ودليــل فرضيتهــا مــن الكتــاب العزيــز قولــه تعــاىل: 

اَة ( ﴿٤٣﴾ البقــرة
َ
ك َة َوآُتــوا الــزَّ

َ
ــا ِقيُمــوا الصَّ

َ
) َوأ

ومن السنة قوله - صى هللا عليه وسلم -  :
ي االسالم عى خمس(، وذكر منها) وإيتاء الزكاة(  )بىن

أبــا  أن  حــىت  األمــة  ذلــك  عــى  أجمعــت  وقــد 
عقــاال ي 

منعــو�ن لــو  وهللا   ( قــال:  الصديــق  بكــر 
ي رواية عناقا – كانوا يؤدونه عى عهد رسول هللا 

- و�ن
لقاتلتهــم عليــه( ، ولــم ينكــر عليــه أحــد مــن الصحابــة 

فكان إجماعا.

3



ُعقوبة تاركها:
من ملك ماال بلغ حد النصاب ولم يؤد زكاته متعمدا 
ولم يوص حىت مات فقد توعده هللا تعاىل بالعذاب 

األليم إذ يقول عز وجل:
ي  ِ

َهــا �ن
َ
 ُينِفُقون

َ
 َول

َ
ــة ِفضَّ

ْ
َهــَب َوال

َّ
وَن الذ نُ ــرنِ

ْ
ِذيــَن َيك

َّ
) َوال

ِليــٍم (﴿٣٤﴾ التوبــة.
َ
اٍب أ

َ
ُهــم ِبَعــذ ْ ِّ َب�ش

َ
ـــِه ف

َّ
َســِبيِل الل

مــن كــرث مالــه ولــم يزكــه   (  : يــف  الحديــث ال�ش ي 
و�ن

ي صــورة شــجاع أقــرع لــه زبيبتــان 
جــاءه يــوم القيامــة �ن

ن الخالئــق(. ي هللا بــ�ي
مــوكل بعذابــه حــىت يقــصن

وعيتها: م م�ش
َ
ِحك

وعية الزكاة ِحكم عديدة منها: لم�ش
    أ- تطهري النفس فحب المال غريزة إنسانية 

تحمل اإلنسان عى أن يحرص كل الحرص عى 
ع أداء الزكاة  المحافظة والتمسك به فأوجب ال�ش

ا للنفس من رذيلة البخل والطمع وإزالة  تطهري
لحب الدنيا والتمسك بأهدابها، قال تعاىل: ) 

يِهم ِبَها (
ِّ
ُرُهْم َوُتَزك  ُتَطهِّ

ً
ة

َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
 ِمْن أ

ْ
ُخذ

﴿١٠٣﴾( التوبة
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واأللفــة،  ابــط  الرت مبــدأ  بــه  يتحقــق  الــزكاة  أداء  ب- 
مــن  حــب  عــى  جبلــت  يــة  الب�ش النفــس  ألن  ذلــك 
أحســن إليهــا، وبذلــك يعيــش أفــراد المجتمــع المســلم 
يشــد  المرصــوص  كالبنيــان  ن  متماســك�ي ن  متحابــ�ي

بعضــا. بعضــه 
يتحقــق بهــا معــىن العبوديــة والخضــوع المطلــق  ج- 
ن ، فعندمــا ُيخــرج  واالستســالم التــام هلل رب العالمــ�ي
ع هللا، منفــذ ألمــره،  ي زكاة مالــه فهــو مطبــق لــ�ش الغــىن
ي إخراجهــا شــكر المنعــم عــى تلــك النعمــة. وهللا 

و�ن
ــْم (

ُ
ك

َّ
ِزيَدن

َ َ
ْرُتْم أل

َ
ن َشــك ــ�ئِ

َ
ــْم ل

ُ
ك َن َربُّ

َّ
ذ

َ
 َتــأ

ْ
تعــاىل يقــول: )َوِإذ

﴿٧﴾ إبراهيم
االجتمــاعي  الضمــان  مفهــوم  بأدائهــا  يتحقــق  د- 
ن فئات المجتمع، فبإخراجها إىل  ي ب�ي والتوازن النســىب
ي فئــات 

وة الماليــة مكدســة �ن مســتحقيها ال تبــىت الــرث
يقــول هللا  المجتمــع وحكــرا عليهــم.  مــن  محصــورة 

تعــاىل: 
ْم (

ُ
ِنَياِء ِمنك

ْ
غ

َ ْ
نَ األ  َب�يْ

ً
ة

َ
وَن ُدول

ُ
 َيك

َ
ْ ل ي

َ
) ك

. ﴿٧﴾ الح�ش
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وط وجوب الزكاة: �ش
حــىت تجــب الــزكاة وتكــون صحيحــة البــد مــن توفــر 
يتعلــق  وبعضهــا   ، ي

ِّ
بالمــزك يتعلــق  بعضهــا   . وط  �ش

. َّ
المــزك بالمــال 

: وط المتعلقة بالمزكي ال�ش
أ-اتفــق العلمــاء عــى أن الــزكاة واجبــة عــى كل مســلم 

بالــغ عاقــل مالــك للنصــاب ملــكا تامــا.

ب-ال تصح من كافر  وإن كان ذميا، ألن صحة الزكاة 
تتوقف عى اعتناق االسالم، وألن الذمي ملزم بدفع 

الجزية.

ي والمجنــون فالصحيــح أن الــزكاة واجبــة  ج-أمــا الصــىب
ي مالهمــا باألدلــة. كقولــه صــى هللا عليــه وســلم: ) 

�ن
دوهــا إىل فقرائكــم(  وأن تأخــذوا مــن مــال أغنيائكــم فرت

ي أو عاقــل ومجنــون. ن بالــغ وصــىب فلــم يفــرق بــ�ي

6



يــن، فالصحيــح أن زكاتــه تكــون عــى الدائــن  د-وأمــا الدَّ
إذ هو المالك للمال حقيقة، وإن لم يمكنه الترصف 
بيــد المديــن، هــذا إن كان المديــن مليــا  فيــه مــا دام 
وفيــا، وأمــا إن كان مفلســا ال يــر�ب ســداده أو مماطــال 

فــال يــزكي الدائــن حــىت يقبــض ذلــك المــال.

حــىت  أمــوال  ي 
�ن األشــخاص  بعــض  ك  اشــرت هـــ-وإذا 

أصبحــت تلــك األمــوال كمــاٍل واحــد فإنهــا تجــب فيهــا 
الــزكاة إذا بلغــت النصــاب حــىت لــو كان نصيــب كل فــرد 

ال يبلــغ وحــده مقــدار النصــاب.

زكاتــه  إخــراج  مريــًدا  ينــوي  أن  للمــزكي  البــد  و-النيــة: 
والســالم: الصــالة  عليــه  لقولــه  عليــه  المفروضــة 

) إنما األعمال بالنّيات ، وإنما لكل امريء ما نوى (
فمن دفعها بغري نية ال تجزيه.
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: َّ
وط المتعلقة بالمال المزك  ال�ش

: وط البد منها، وهي  عدة �ش
َّ

ي المال المزك
ط �ن يشرت
أ- النماء:

       - حقيقة: وهو أن يكون المال قابال للزيادة بالتناسل 
والتوالد، أو بالربــح عن طريقة التجارة والصناعة.

     - حكما: أي أن يكون قابال للنماء كالذهب والفضة 
والعمــالت الورقيــة فــ�ي قابلــة للنمــاء بطريــق المتاجــرة، 
االنتفــاع  لمجــرد  المملــوك  المــال  يخــرج  ط  الــ�ش وهــذا 
والملبــس  كالمســكن  النمــاء  منــه  يقصــد  وال  بذاتــه 
ي مثــل هــذه 

والمركــب والمــأكل وآالت العمــل فــال زكاة �ن
األشــياء بذاتهــا.

ب- دوران الحول:
   - فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول

اط الحــول   – ســنة قمريــة – وجــب إخــراج زكاتــه، واشــرت
ي 

مســتفاد مــن قولــه صــى هللا عليــه وســلم: ) ليــس �ن
مــال صدقــة حــىت يحــول عليــه الحــول(

ط الثمــار والحبــوب ، فإنهــا  ي هــذا الــ�ش
   - وال يدخــل �ن

تــزك وقــت حصادهــا لقولــه تعــاىل:
ُه َيْوَم َحَصاِدِه ( ﴿١٤١﴾ األنعام . وا َحقَّ ) َوآتُ
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ج- النصاب: 
ي مــاٍل وقــد َحــاَل عليــه الحــول حــىت 

   - ال تجــب الــزكاة �ن
ع لــكل  يبلــغ النصــاب وهــو المقــدار الــذي حــدده الــ�ش
صنــف مــن أصنــاف األمــوال الواجبــة فيهــا الــزكاة. كمــا 

يــف : يــدل عــى ذلــك الحديــث ال�ش
) ليس فيما دون خمس أواق صدقة(

يــن  ع�ش دون  فيمــا  وليــس   ( درهمــا  أربعــون  واألوقيــة 
.) صدقــة  مثقــاال 

9

مصارف الزكاة
نِ  َمَساِك�ي

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
اُت ِلل

َ
َدق َما الصَّ

َّ
ِإن

ي  ِ
وبـُبُهْم َو�ن

ُ
ل
ُ
َفِة ق

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
نَ َعل َعاِمِل�ي

ْ
َوال

ـِه َواْبِن 
َّ
ي َسِبيِل الل ِ

نَ َو�ن َغاِرِم�ي
ْ
اِب َوال

َ
ق الرِّ

ـُه َعِليٌم 
َّ
ـِه َوالل

َّ
َن الل  مِّ

ً
ِريَضة

َ
ِبيِل  ف السَّ

َحِكيٌم ﴿٦٠﴾ التوبة



أصناف الزكاة ومقاديرها 

قيمة احتساب 
الزكاة

مقدار 
الزكاة

مقدار 
الصنف الصنف

وزن الذهب
٢ /١٠٠.5 X %٢.5 85 غراما       الذهب

وزن الفضة
٢ /١٠٠.5 X %٢.5 5٩5 غراما       الفضة

مقدار النقود
٢ /١٠٠.5 X %٢.5

قيمة 85 
غراما من 

الذهب
      النقود

قيمة عروض 
التجارة

١٠٠/٢.5 X
%٢.5

قيمة 85 
غراما من 

الذهب

       عروض
       التجارة

القيمة السوقية 
لألسهم

١٠٠/٢.5 X
%٢.5

قيمة 85 
غراما من 

الذهب
     األسهم

وزن الثمار
١٠٠/x5 % 5 ٦١5 كيلو 

غرام تقريبا
ي بآلة

سىت الزروع

وزن الثمار
١٠٠/x١٠ %١٠ ٦١5 كيلو 

غرام تقريبا

ي 
سىت

بدون آلة
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أصناف الزكاة ومقاديرها الشرعية

مقدار الصنف
قيمة احتساب الزكاةمقدار الزكاةالصنف

األنعام

الغنم
والماعز
والضأن

٤٠
رأسا

مقدار الزكاة الواجبة فيهالعدد
شاة واحدة٤٠ -١٢٠

شاتان١٢١ - ٢٠٠
٣ شياه٢٠١ – ٣٠٠
ي كل مائة شاة واحدة٣٠١ فما فوق

�ن

اإلبل

والبقر
5

رؤوس

9 – 5
شاة )عمرها سنة من املاعز

أو 6 أشهر من الضأن (

شاتان10 – 14

3 شياه15 – 19

4 شياه20 - 24

تفصيلالبقراإلبلالعدد

35-25
بنت 

مخاض
جذعة

بنت سنة 

واحدة

45-36
بنت 

لبون
بنت سنتانثنية

بنت 3سنواترباعيةحقة60-46

بنت 4سنواتسديسجذعة75-61

ثنيتانبنتا لبون90-76

رباعيتانحقتان120-91

ما زاد عىل 

ذلك

يف كل 40 رأس بنت سنتني

ويف كل 50 رأس بنت 3 سنوات
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جباة الزكاة بالوالية

رقم الهاتفصفة العضويةاالسمم
99373233رئيســـاخالــــد بن ســعيد بن خلفــان العيســري١
99428587نائبا للرئيسيوســف بن ســـعيد بن أحمــد المســكري٢

92181004عضواحمود بن سعيد بن خلفان العي�ي٣
99248426عضواسيف بن سليمان بن سلطان اإلسماعيىي٤
99235128عضوامحمد بن عىي بن سعيد البوسعيدي5
96180958عضواعبدهللا بن حميد بن رشيد الضاوي٦
ي٧

99341976عضواأحمد بن محمد بن حمود الحار�ث
92346111عضوامزهود بن �ي بن مزهوداألبروي8
ي٩

99357507عضوامســعود بن مســلم بن ســعيد الغسا�ن
99352687عضوانارص بن صالح بن عبدهللا اإلسماعيىي١٠
99350841عضواأحمدبن سيف بن محسن الريامي١١
92201817عضواعىي بن هالل بن عىي المصلحي١٢
99203241عضواهالل بن محمد بن سعيد الحبسي١٣
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أعضاء الفريق الخيري
 المتعاون مع لجنة الزكاة

م
رقم القريةاالسم

الهاتف

٩٩٣٧٣٢٣٣رئيس الصندوقخالد بن سعيد بن خلفان العي�ي١

٩٩٤٢858٧اليحمدييوسف بن سعيد بن أحمد المسكري٢
ي٣ ٩٩٤٢٤٩88الحايمةسليمان بن حمودة بن حمد المنحب
٩٩٢٠٣٢٤١الحايمةهالل بن محمد بن سعيد الحبسي٤
يدي5 ن يمحمد بن عبدهللا بن حمد الري ٩٦٢١55٤٤الثابىت
٩٩٣5٢٦8٧النصيبنارصبن صالح بن عبدهللا االسماعيىي٦
٩5١5٢٣٦٩النصيبعبدهللا بن خليفة بن يحىي االسماعيىي٧
٩5٣8٣٢5٩الحزمسيف بن سالم بن فضيل المسكري8
٩٩٢٣5١٢8العاليةمحمد بن عىي بن سعيد البوسعيدي٩

ي١٠
٩٢١8١8١٣العاليةيعقوب بن سيف بن هالل الشيبا�ن

يدي١١ ن ٩5٧5٤٤١8اللماعفيصل بن ربيعة بن سلطان الري

الدكيكخليفة بن سالم بن عامر المسكري١٢
وسيح الشخابيط

٩٢5٧5٤٣٠

الدكيكصالح بن عبدهللا بن سعيد الم�وري١٣
و سيح لشخابيط

٩٩٦٠٩٦٩٩

٩٢٣٤٦١١١مزهود بن �ي بن بن مزهود األبروي١٤

١5
سيف بن سليمان بن سلطان 

اإلسماعيىي
٩٩٢٤8٤٢٦النصيب
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أعضاء الفريق الخيري
 المتعاون مع لجنة الزكاة

م
رقم القريةاالسم

الهاتف

القلة والصفيحعبدهللا بن حميد بن رشيد الضاوي١٦
و الفقيصي

٩٦١8٠٩58

ي١٧
٩٩٢٣١١٠٧سيح العافيةسالم بن عىي بن جمعة الحار�ث

٩٩٤٣8٢٤٤سيح العافيةحمد بن أحمد بن سعيد السناوي١8
ي١٩

٩٢٢٧٧٩٤5النجاديعىي بن نارص بن سالم الحار�ث

ي٢٠
الخويلية والسباخأحمد بن محمد بن حمود الحار�ث

و المويلح
٩٩٣٤١٩٧٦

ي٢١
ضعامر بن سعود بن عامر الحار�ث ٩٢٠٧٧٦5٦المعرت

ي٢٢
ضسالم بن محمد بن سليم الحار�ث ٩٩٢٢٠١88المعرت

٩٩٤٤٦55٩مرصونأحمد بن خلفان بن عامر الجابري٢٣

جفر غراب ، تنمةمحمد بن عىي بن سالم الدويكي٢٤
بوظلماء

٩٩8٠٢88٠

ي٢5
٩٩٢٣٣٦١٢الفليجسعيد بن منصوربن نارص الحار�ث

٩٢١8١٠٠٤عضو لجنة الزكاةحمود بن سعيد بن خلفان العي�ي٢٦

عضو لجنة الزكاة أحمد بن سيف بن محسن الريامي٢٧
ي الثابىت

٩٩٣5٠8٤١

ي٢8
٩٢٦٣٣٢٢٦مصممالجلندى بن حمود بن حميد الطو�ت

ي٢٩
٩٩٤٦٣٧٠٠منسق إداري ماىليسالم بن بدوي بن حمود الحار�ث

٩٢٢٠١8١٧اليحمديعىي بن هالل بن عىي المصلحي٣٠
ي٣١

٩٩٣5٧5٠٧الحزممسعود بن مسلم بن سعيد الغسا�ن
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م
رقم القريةاالسم

الهاتف
٩٩٤١٦٤8٣الحايمةشمسة بنت بن سعيد الرحبية١

زينب بنت سعيد بن سيف ٢
المصلحية

٩٦٩٧55٣٢اليحمدي

٩5٠٩٩8٠5النصيبعالية بنت حمود بن أحمد المسكرية٣
٩٩5٢٢٢٢٧السباخعزا بنت عامر بن سيف العي�ية٤
٩٢٠٢٢٠٢٦سيـــح العافيةفاطمة بنت سيف بن سالم الحارثية5

شمسة بنت عبدهللا بن حمود ٦
الحارثية

٩٩5٩٢٣٧8الخويلية

٩٤8٧١٢٩٩سيـــح العافيةوردة بنت صالح بن محمد الحارثية٧
٩85٧٢٠٠٧الخويليةرحمة بنت سعيد بن خلفان الحارثية8

عذراء بنت مبارك بن حمد ٩
المصلحية

٩٢5٢8٦١٢العالية

عضوات الفريق الخيري
 المتعاونات مع لجنة الزكاة



م
رقم القريةاالسم

الهاتف

زوينة بنت عامر بن سليمان ١٠
المسكرية

ي ٩٢٢٧٢٤٣5الثابىت

٩٧٣٦٧٢55الحايمةريا بنت سيف بن سليمان المنجية١١

عائشة بنت حمود بن سيف ١٢
ية الشكري

الصفيح و 
النجادي و 

العقبة

٩٩555١8٣

٩٩8١٧١٦١الفليج الجديدةعلياء بنت خلفان بن نارص الحارثية١٣

فتحية بنت سالم بن فضيل ١٤
المسكرية

٩٢٢٢٤١١8الحزم

سيح العافيةزينة بنت راشد بن هديب السناوية١5
٩5٣8٣٣5٦العاليةعالية بنت نارص بن محمد المسكرية١٦
ضحسينة بنت محمد بن سليم الغيثية١٧ ٩٢٩٠٧8٠٦المعرت
٩٩٢٢5١٢٢سيح العافيةرحمة بنت راشد بن أحمد الرواحية١8

عضوات الفريق الخيري
 المتعاونات مع لجنة الزكاة
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