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 مصارف الزكاة

                                                   

 جلنةةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةةة                                                                                                                                                    

 هيئةة  الزكةةاة ال نشةة يني                                                                                                                                                    

 

م:ومأعددبمد ددهللموعددنموا هماحلمددهللم ومواظةدداةمواظلدداممسلددىم دددولما وموسلددىم ظددهومو ددقؾهمممممممممممممم

َِممم)ٔإٖغَمبماظٖةهلَلَضبُتمِظْلُفَقَراِءمنماظكرؼممعةب فماظزطبةمدقوظهمت بىل:م اظقرمحهلٖلدظقهللم ِٔمَواْظَ دبِعِل َواْظَمَلدبِط

ًَدًةمِعدممممم َِمَوِصيمَدِؾؤلماظلَّدِهمَواِددٔنماظٖلدِؾؤلمَصٔرؼ َنماظلَّدِهمَواظلَّدُهمممَسَلِوَهبمَواْظُمَؤظََّفِةمُضُلوُدُهِممَوِصيماظرَِّضبِبمَواْظَغبٔ ِع

م(.66)اظؿودة:مَسِلوْممَحِكوْمم(

فؾىمعنمروائفماظشد بممبمضؾلماإلدامومطبغتمُتعنماظًرائمظقهللمسرفماظؿب ؼخمادلبظيمأظواّغبمطـريًة

فمعميفمخزاغبتماألدبررةموادللوكومظؿنفقمسلىمأذكب همموأضب دهممومثممُتأومطرػًبمادلكؿلفةومروسًب

رضماحلدبئطوممظهدرمسظمدؿهمموددلهبغهمومبدب دِمُسدممممموأسواغهموموصىمطلمعبمؼزؼهللمأدهؿهمموعؿ دؿهمموؼُم

معنماظفقراءموادللبطِ.مفةلؿً دكلمعبمحتؿبجهمصؽبتماظش بماظ بعلةموادل

يفمماألوصدرَممهمسنبؼؿهماألوىلمإىلمتلكماظفؽدبتماتؿبجدةوموج دلمادمماظنةدوبَممممموٖجمصلمبمجبءماإلداُم

مد ودهللاًممعوا دماظهللوظةمسبعةوموطبنمػدااما ادبهما جؿمدبسيماظرذدوهللمددؾقبًممممممةومويفأعوالماظزطبةمخبٖ 

 ت رصهماإلغلبغوةمإ مد هللمضرونمروؼلة.غفبقماحلكوعيومملميفمسبملمادلبظوةمواظًرائبمواإل

اظزطددبةومصكبغددتمةبغوددةومادلةددرصبنممممماظلددبدقمرطرػددبمعددنمدددو ةماظؿودددةومعةددب فَممممممدتماآلؼددُةحددهلٖل

ِممم يفمأعدددوالممددددهمًبممأولمعدددنمج دددلما مادددمممبصهمدددمواألولمواظـدددبغي:مػمدددبماظفقدددراءموادللدددبط

وميفمزىماظفقدددرمواظ دددووػددداامؼدددهللظنبمسلدددىمأنمااددهللفماألولمعدددنماظزطدددبةومػدددوماظقًددبءمسلدددمممواظزطددبةم

األولوممهممااددددهللَفاظفقددددراءمو سددددبؼُؿماظفقددددروموطفبظددددُةمودلددددبمطددددبنمسدددداجُموماجملؿمددددعماإلددددداعي

يفمد دددضمأحبدؼـدددهممم- دددلىما مسلودددهموددددلمم-عدددنماظزطدددبةوماضؿةدددرماظدددن مممماألػدددٖمموادلقةدددوَد

َهمصدددلِسِلِمُهِممأٖنماظلَّدددم هدددهمإىلماظدددومن:م"محدددِموٖج" بددديما مسنددده"ممسلدددىمرظدددكومصقدددبلمدل دددبرمممم

م".اْصَؿَرَضمسلوهممَ هلَلَضًةميفمأِعَواِظٔهِممُتِؤَخُامِعنمأْشِنَوبِئٔهِمموُتَرٗدمسَلىمُصَقَراِئٔهِمم
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: مصرف الفقراء واملساكني أولا   :وثانياا

م مؼهللو ماظفقرموادللكنةمسلىمسهللممعلكماظنةببومدلمسلىمسهللممعلكماظكفبؼة.

ؼقدعمعوضّ دبمعدنمطفبؼؿدهومعدنمعه دمموعلدؾسموعلدكنمممممممممصبظفقريمعنمظوسمظهمعبلمو مطلبمحالم ئقمدهوم

عنهومظنفلهمودلنمتلزعهمغفقؿهومعنمشريمإدرافمو متقدؿريومطمدنماؿدبجمإىلمسشدرةمد اػدممممممممودبئرمعبم دهلٖل

مطلمؼوممو مجيهللمإ مأ د ةمأومثاثةمأوماثنِ.

وظكنم متؿممموعنمطفبؼؿهموطفبؼةمعنمؼ وظهموادللكِمعنمضهلل مسلىمعبلمأومطلبمحالم ئقمؼقعمعوض ًب

 .دهماظكفبؼةومطمنماؿبجمإىلمسشرةمصوفهللمدؾ ةمأومةبغوةوموإنمعلكمغةبدًب

 الكشب: عنى القادز ال قري 

ماظنبس.معنماظةهللضبتمأومؼللَلم مجيوزمدلنموجهللمسمًامؼكفوهموػومؼقهلل مسلوهمأنمؼهللسهومظولخَا

اظؾهللغوةومعبمملمؼكدنمع هدبمطلدبمؼغدكموؼكفديومألنماظقدوةمدغدريممممممممو ماسؿهللادمدبظقهلل ةماجللمبغوةمواظلوبضةم

مم.ومو مته ممعنمجوعيطلبم متكلومعنمسر

 دفع الزكاة لعالج املسضى:  

ظلهللمحبجدةماظفقدريومواظ داجمعدنمهلدةمػداهما حؿوبجدبتومددلموأػمهدبوموجيدوزم درفممممممممممممماظزطبةمذرست

اظزطددبةمسلددىمادلربددىماظفقددراءموادللددبطِمعددنمدواءموسملوددبتمجراحوددةمدونماحلبجددبتماظؿقلددونوةمممممم

ط ملوبتماظؿفمولوموؼنهلل جمحتتمرظكم رفماظزطبةمظةبحلمز اسةماألجنةمظل قوممأوماظ بضرمزوجؿهومألنم

سلدىماظظدنماددؿفبدتهمعدنممممممهودعمخلفؿدهمعدنماظؾندبتممممأنمتكونممأواظهللغوبماألدبدوةومماظوظهللمعنمحبجبت

  اظز اسةمحؿىم مؼاػبمادلبلمدهللىمويفمشريمعةلقة.

مأعبمإرامطبنماظ اجمعؿواصرًامدبجملبنموتوصرهمجهةمحكوعوةممأومأيمجهةمأخرىومصامؼ هىمعنماظزطبة.

 : ذوو االح ياجات اخلاص 

مدشدددر موادللدددبطِوماظفقدددراءمعدددنماخلبٖ دددةما حؿوبجدددبتمظددداويماظزطدددبةمدصدددعميفماألوظوؼدددةمُت هدددى

مألعـبظه.ماظكفبؼةمدهلٓل

 : املسضى من م ظ ي احلك م 

عدددنمطدددبنم اتؾدددهمأومدخلدددهمشدددريمطدددبٍفمظلدددهلٓلماحلبجدددبتماظةدددقوةومص غدددهمؼندددهلل جمحتدددتمعةدددرفممممممممممممم

 عنماظزطبة.مىادللبطِموُؼ ه
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 :تسميم بي ت ال قساء 

ظإلغلددبنوموجيددوزمتددرعوممدوددوتمماظفقددراءمسلددىمضددهلل ماظكفبؼددةممممممم ددهللماظؾوددوتمعددنماحلبجددبتماظًددرو ؼةممممُت

محلبمأعـبظه.

 :تزويج ال قساء واملشاكني 

مجيوزما غفبقمسلىمتزوؼجماظفقراءموادللبطِمعنماظزطبةمدونماإلدراف.

 : زس م ال نب  الدزاسي  وزس م اس خساج الشهادات اجلامعي 

 جيوزم رفماظزطبةمسلىمرلؾةماظ لممميفمهوعمادلراحلماظؿ لوموةوموادؿكراجماظشهبداتماجلبع وة.م

 هىمعنماظزطبةمضهلل معبمؼ ونهمدِماظكلبمورلبماظ لمومص غهمُؼم ماجلمُع لمموموت ٖااظظهلبممَغإرامعبمتفٖرو

 .سلىمأداءمعهمؿه

 الزكاة من يأخر ال لنعبادة امل  سغ: 

سلىماظكلبمظ ؾبدةما مت بىلمدبظةاةومواظةوبموموحنوػمبمعنمغواصدلماظ ؾدبداتممممضبدْ مإغلبْنمَغإرامتفٖر

دبظ مدلموادلشديميفمممموألغدهمعدلعو ُممومسؾبدتدهمضب درةمسلودهممممظه؛مألنمعةدلقةَمم هىمعنماظزطبةومو محتٗل مُؼ

اتمواظ ملميفمػاهماحلبلمظكلبماظ وشمعدنمأصًدلماظ ؾدبدمممموعنبطبماأل ضومو م ػؾبغوةميفماإلدام

 إرام هللضتمصوهماظنوةومواظؿزعتمحهللودما .

 

: مصرف العاملني على الزكاة:  ثالثاا
األ لمأنمؼقومموظيماألعرمدبإلذرافمسلىمهعماظزطبةموتوزؼ هبميفمعةدب صهبوموضدهللمتندوبمادلؤدلدبتممممم

ماألػلوةموادلهللغوةمدؿفوؼٕضمعنماظهللوظةمدبظقوبممدهااماظهللو .

ادممأومتؿدب ػممااوؽدبتمادل د فممممممُصهممأوظوبءماألعو مأومؼرٖخن وِّاظ بعلونمسلىماظزطبةمػممطلمعنمُؼو

مم.وماجملؿم بتماإلداعوةمظلقوبممجبمعماظزطبةموتوزؼ هبموعبمؼؿ لقمداظكأدهبمعنماظللهةم

فدرضمادممعدنماجلهدةماظد مممممماظ بعلونمسلىماظزطبةمسنمسملهممعنمددهمماظ دبعلِمعدبمؼُممممؼلؿقٗقم -1

هللصعماىلمعبمُؼمنم مؼزؼهللمجمموُعأجرمادلـلموظومملمؼكوغوامصقراءمسلىمأ مؼزؼهللمسنمأنهممسلىمت ٓو

(مطمبمجيبمعراسبةمسهللمم1/8هوعماظ بعلِمواظؿفهوزاتموادلةب فماإلدا ؼةمسنمُثمنماظزطبةم)

  مدقهلل ماحلبجة.إاظؿودعميفماظؿوزوفم
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بعلِمثدبثموأدواتمعدنمددهمماظ دممممأعؤدلبتماظزطبةممبدبمحتؿدبجماظودهمعدنماهودزاتموممممممتزودمعقبٓ  -2

نمأعكددنمإنمتكددونمراتم ددلةمعؾبذددرةمجبمددعماظزطددبةمو ددرصهبمومأسلوهددبمدقددهلل ماحلبجددةمذددرؼهةم

 طباؾبتمواظؿربسبتمؼكونمأصًل.مىخرأتوصريػبمعنمعةبد م

سدنمبدمبنمتلفهدبميفممممماظ بعلمسلىماظزطدبةمأعدِمسلدىمعدبميفمؼدهللهمعدنمأعدوالموؼكدونمعلدؽو ًممممممممم -3

 واظؿقةري.ملأوماإلػمبيمواظؿفرؼطمحب تماظؿ هللِّ

بدلراج ِمطددبظرصقمدددمموىماظ ددبعلونمسلددىماظزطددبةمدددبآلدابماإلددداعوةماظ بعددةمممؼنؾغدديمأنمؼؿقلَّددم -4

 مِمواظؿؾةريمدلحكبمماظزطبةموأػموؿهب.ِموادللؿققِّادلزطِّو

: مصرف املؤلفت قلىبهم:  رابعاا
 من أهم اجملاالت اليت ُيصسف عنيها هرا الشهم ما يني:

مطددؾرياًممُنمأنمظددهمدو ًايمواظنفددورم ددنمُؼظَّددممأددداعهموصب ددةمأػددلماظددرمممإتددلظوفمعددنمُؼرجددىممم -1

 يفمحتقوقمعبمصوهم احمظلمللمِ.

تددددلظوفمأ ددددقببماظقددددهلل اتماظفكرؼددددةمواإلددددداعوةمظكلددددبمتلؼوددددهللػمموعنب ددددرتهممظقًددددبؼبمممم -2

 اظةرفميفمػااماظلهمماظًوادطماظؿبظوة:ميراسادلللمِوموُؼ

صوددددهمإ معمؿوٖدددددنم مُؼأغفددددبقمدقددددهلل م مؼًددددرمدبدلةددددب فماألخددددرىمومممنمؼكددددونماإلأ -مأ

 مبقؿًىماحلبجة.

ُؼؿددوخىماظهللضددةمواحلددا ميفمأوجددهماظةددرفمظؿفددبديماآلثددب مشددريمادلقؾوظددةمذددرسًبمأومعددبمممممم -مب

ؼكددونمظددهم دودمص ددلمدددوؽةميفمغفددوسمادلؤظفددةمضلددودهمموعددبمضددهللمؼ ددودمدبظًددر مسلددىممممممم

 اإلدامموادلللمِ.

: مصرف يف الرقاب  :خامساا

ومص غدهمُؼنقدلمددهمهمإظديمدقودةمعةدب فممممممم ةدرميفمػدااماظممغظرًامإىلمأنمعةرفميفماظرضدببمظدوسمعوجدوداًممم

دب ىمادلللمِمعنمدفونما حؿالموطداظكمحترؼدرممميفمصكماألم"ويفماظرضبب"اظزطبةوموإغفبقمدهمم

م.ا دؿ ؾبداظش وبماإلداعوةمادللؿ مرةمعنم

م
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: مصرف الغارمني:  سادساا
م:موعنهماظغب عونم .1

اظكددوا ثموادلةددبئبممادلددهللؼنونماظفقددراءمدلةددلقةمأغفلددهمميفمادلؾددبحموطدداامدلددؾبمممممم -مأ

 اظ مأ بدؿهم.

ومأادلددهللؼنونمإل دداحمراتماظددؾِمظؿلددكِماظفددتمواظدد مضددهللمتـددو مدددِمادللددلمِوممممممممم -مب

شددد  ماظفقدددرميفممظإلغفدددبقميفمادلةدددبئبمواظكدددوا ثماظددد محتدددلمدبدللدددلمِومو مؼُممممم

 ػااماظقلم.

 سنم جلمع لرمجيوزمإسهبؤهمعبمبمنهمإنمطبنماظًبعنمع لرًا.ماظًبعنمعبً  .2

طدددبخلمرمموإسهدددبءماظغدددب ممدلةدددلقةمغفلدددهمعدددنماظزطدددبةمإرامطدددبنمدؼندددهميفمع ةدددوةممم مجيدددوزم .3

 وادلولرمواظردبمإ مإرامحتققم هللقمتودؿه.

مدلددهللادمدؼنددهممجيددوزمضًددبءمدؼددنمادلوددتمعددنمعددبلماظزطددبةمإرامملمؼكددنميفمعرياثددهمعددبمؼفدديمممممممم .4

 و ثؿهومصفيمتلهللؼهللمدؼنهمعنماظزطبةمإدراءمظاعؿهموحفٌظمألعوالماظهللائنِ.مهوملمؼلهللد

عددنمعددبلماظزطددبةمإرامأعكنددهممممظددهمأنمؼلخدداَمماظغددب ممدلةددلقةمغفلددهماظقددويمادلكؿلددبم مجيددوزُممم .5

 دهللادمدؼنهمعنمطلؾهمأومأغظرهم بحبمادلبلمإىلمعولرة.

رامطددبنميفمإتمأومطـددرتمإسهددبءماظغددب ممعددنماظزطددبةممبقددهللا معددبمسلوددهمعددنماظددهللؼونمضلَّددمممممجيددوُز .6

لمددددهللادمعدددبمسلودددهمعدددنمدؼدددونممضؾدددمظؿلدددكماظدددهللؼونموإنماددددؿغنىماظغدددب ُممعدددبلماظزطدددبةموصدددبْء

صدد نمملمؼلددؿهعومص غددهمؼددهللص هبميفممممووجددبمسلوددهمإ جددبعمتلددكماألعددوالمدلددنمأخدداػبمعددنهمممممم

 عةب فماظزطبة.
 

  :دفع الديات من مال الزكاة 

دهللؼةمإرامثؾتمسفزماظ بضلةمسنمحتملهبموجيوزمدصعمػاهمادل وغةمعنمأعدوالمممعنماظزطبةمادلهللؼُنمهىُؼ 

م.ؿولاظزطبةمعؾبذرةمإىلمأوظوبءمادلق

 سابعاا مصرف يف سبيل اهلل:
اظدهللؼنمممهمحفدظُم هماظفقهدبءممبدبمعفدبدِمممهماجلهبدممب نبهماظواددعماظدايمضدرٖمممإنمعةرفميفمدؾولما مُؼرادمِد

متوؼلمأغشهةمادللبجهللموماظ ملماظهللسويماظهللسوةمإىلماإلداممومقبوعةطلمةما موؼشملمععمادلموإساُء

ماظؿوب اتمادل بدؼةمام.مودصعماظشؾهبتمو هلٖلمةما سلىمحتكوممذرؼ ماظ مَلو
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: مصرف ابن السبيل:  ثامناا
ظهدرمعدهللىمسنبؼدةماإلدداممدبدلةدبحلمادل تؾدةمسلدىمممممممماظلؾولمعنمعةب فماظزطبةمُؼمادَنمإنمَجِ َلماظشرؼ ِة

لمدهدموموػداامؼدؤديمإىلمتشدفوعمرلؾدةماظ لدممممممممُؾيفمحدبلماغقهدبعماظُلدمممماظلفرومحوثمأوجدهللمادممعلد فبًممم

واظؿفب موحنوػممسلىما  حتبلموحتةولمعنبصعماظلفرم بمُؼلهمميفمتنشوطما ضؿةبدموحتقوقمواظهللسبةم

م.ادلةبحلما جؿمبسوةموا ضؿةبدؼةمظأُلعةماإلداعوة

 شترُط إلصطاء ابن السبيل الضوابُط التالية:َوُي 
 رمع ةوة.همدَفدفُرمأ مؼكوَن -1

 نمعنماظو ولمإىلمعبظه.أ مؼؿمكَّ -2

حبجؿهمعنماظزادمواظرسبؼةمواإلؼواءموتكبظوفماظلفرمإىلمعقةهللهمواظرجوعمإىلم هىمعقهللا موأنمُؼ -3

 دلهلله.

اظؾونةمسلىمبوبعمعبظدهمأومغفدبدمغفقؿدهمإ مإرامزهدرمعدنمحبظدهمعدبممممممممم مُؼهلبمعنمادنماظلؾولمإضبعُة -4

 دسواه.مبظُفَكُؼ

ًَم مجيبمسلىمادنماظلؾولمأنمؼرٖد -5 عدبمممؼدردٖمملميفمؼهللهمسنهللمو دوظهمإىلمدلدهللهومواألوىلمأنممعبمَص

 إىلم نهللوقماظزطبةمأومأحهللمعةب صهب.مصًلمإنمطبنمشنوًب
 

 واهلل تعاىل أعلى وأعلم. هذا

 

 جلن  ال     

 هيئ  الزكاة ال نش يني 

 

 م2020مازس /     -هة   1441زجب / 

 

 

 


