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  ةالفرق بني الزكاة والصدق
  توزيعها؟ما الفرق بني الزكاة والصدقات؟ وكيف يتم : السؤال

 --------------------------  
   .وجلَّ  الزكاة فريضة فرضها هللا عزَّ 

 ٨٥إذا توفَّر معه مال يساوي  .ومرَّ عليه عام اً جرام ذهب ٨٥املال إذا وصل إىل ما يساوي مثن : زكاة املال
  .ألف جنيهاً، ومرَّ عليهم سنة فيجب عليَّ أن ُأخرج زكاته ٢٦يف الوقت الذي أX فيه، يعين حوايل  اً جرام ذهب

يوازي مثن  ماألجزخانة أو غريه، رأس ماله ال يقل عن اأو  ديرهاإذا كان احملل أو الورشة اليت أ :تجارةالزكاة 
ويشرتي بعض الُصحف يف  ،ح كشك ُصحفواحد فت .ألف جنيهاً  ٢٦، يعين بضاعته ال تقل عن اً جرام ذهب ٨٥

ورأس ماله كله ال يزيد عن مخسمائة أو ألف جنيهًا فهذا ليس عليه زكاة، ولكن ، خر اليوميف آ الصباح ويوّرِد املال
  .جنيهاً  ألفاً  ٢٦يف حدود مبلغ  الزكاة على

من % ٢٬٥اريف وخيرج بعد خصم املص ،املصاريف، ومجلة املكاسبحيسب كل سنة مجلة  :وزكاة التجارة
  .من حقوق هللا عز وجل والزكاة حقٌّ  ،الباقي

ٌر َلهُ ( :فهي تطوع مين: أما الصدقة ًرا فـَُهَو َخيـْ عندي مريض وأطلب له من  ).البقرة١٨٤( )َفَمْن َتَطوََّع َخيـْ
فلو كشفت عند الطبيب ، ومل يقل �لزكاة، ١)داووا مرضاكم �لصدقة( :وقال صلى هللا عليه وسلَّمربنا الشفاء، 

  .ودفعت له مائة جنيهاً فُأخرج مخسني جنيهاً صدقة فهي هنا تساعد على الشفاء إن شاء هللا

هل عليه األمرؤبنا فأريد أن  ،عندي إبين يذاكر ولكنه ال يفهم كثرياً  وأريد أن يكرمه ربنا �لفهم وحسن  ،ُيسِّ
   .فُأخرج أيضاً صدقة ،اإلستذكار

ويكفيها من فضل هللا أن القرش الواحد  ،وجلَّ  ، لكن فيها فضٌل من هللا عزَّ فيها إلزام والصدقة تطوع وليس
  .فهي تطوع والزكان فريضة .ويضاعف هللا ملن يشاءبسبعمائة حسنة 

  وصلى هللا على سيدX دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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حصنوا أموالكم �لزكاة، وداووا مرضاكم �لصدقة، واستقبلوا أمواج البالء : (رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّمروى أبو داود عن احلسن البصري قال  ١
 .)�لدعاء والتضرع


