
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 الفرق بني الزكاة والصدقة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما هو مفهوُم الزَّكاِة اليت ورَدْت يف القرآِن الكريِم؟ وَمن َيسَتِحقُّها؟ ومباذا ختتلُف عن الصَّدَقِة؟

 

َِ   اْلواحلشووووي    أمجَع رجاُل  ورتاِن حصوووعلى أن  الز كاَ  والصووو د َ  َ اخلونُ  َن وواْلُمِتدُُّمقصوووة

اِل، وات َفقوا على أن  الز كاَ  فِيضوو و والصوو د َ  نافل ولل ولم  خم اوتلفوا ت الت فِين با خما، فِجاُل  َمباْل

ِ  على الز كا  ، واعت َ اسوتَ احلشووي       ملُّالص د َ  أعم   ن الز كا   وشا لً  هلا، فِوا شوخدوا بيي   الص د ا

َُِ زكا ولل أ  ا  صد ٍ  كلُّ ْتولاَس صود  و  زكاٍ  ألَغوا  حلشوي َ اِس حاُث أن  ُمفاوتلفوا  عخم باخُل اْلُمقصة

َُِ َس با ما اخُلُم  غامِن.َموِس ويعتربوَنُه حن  اهلل  ت الُميؤكِّدوَن على اخُل اْلُمقصة

ٍٍ سوا َ  ُُ   ن  عِو ِ  ع َدنا ي   ا ُيقد  احًلا، ص أو عماًلأو  ساعدً   كان  ااًل بال سو    للص د ا

ِ  بقوله:    ُِ و د ذكَِيا تعاىل ت آي   الصو د ا َِا  َواْلَمَساك نِي َواْلَعا  ل  ِإن َما الصو َدَ ا نَي َعَلْاَخا َواْلُمَؤلفَف   ل ْلُفَق

ِة ُ ُلوُبُخْم ِِيَضً   ةَن اهلل َ اب  َواْلَغاِر  نَي َوف   َس  اِل اهلل َواْبِن الس   اِلَوف   ال  (. َواهلل َعل امح َحم امحَف

َِ  افالص د ُ  ع دنا فِيض و وخمص َص و كما ورَد ت اآلي  ، ولاست نافلً  كما تقوُل  ِاجُع  ، ْلُمقصة

 عطاؤياإ ، حاث  الوا: جيوُزاحلشوي   كما تقوُل  ِاجُع ذكوريَن ت اآلي   َموال جيوُز أن ُتعطى لغرِي اْل

ُِ الز كا   والص د    والقوية للغينة  .املمَتس ب ، والس  ُب أن خم وَلُطوا بني  فخو

  بقولهسووتشووخديَنشووِكنَي ُ ُمواْل للمففاِر الصوو د    إعطاُ  أن ُه جيوُزاحلشوووي    كما تقوُل  ِاجُع 

َُ َعَلى ُح ةه    سْوم ا اا  : تعاىل ُِ داِر ت رَيحاث اعتربوا أن  األس (،َوَيت اماا َوَأسو رياا  َوُيْطع ُموَن الطفَعا  اإلسال

ٌح لقوِل رسوِل اهلل   ((:  الْ ُ  إالف يموُن ال ٌح ألن ُه خمال َتَصدة ُُ ُمشوًِكا، وبالطف ِع فنن  فخَمُخم هلذا وائ

ُِ اهلل  ورسول ه (. على أعدائ  ا كالس ار ُِ ت َِ  َح

 

ُِ أركاِن  ن أ  ا بال سوو    للز كا   فخ  ركنح ٌَ يمُملمن  اْل أداؤيا، جيُب اإلسووال وُن شووملَ  كا

ِِو والفض    كالذ يب  خمصوٍ(  اٍل  ن خمصوٍ( َ ْدٍر إوِاُج تقوُل: ي احلشوي    أداؤيا، فمصادُر   سائ

ُِ الور ا    ال ُّقود  ٍُ خمصوصٍ  وغرييا بشوِو ٍ  واألنعا ٍِ ُيصَِ َِ  اكما أن   صادَر  .خمصوصٍ  جلخا  ْلُمقصة
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ِْ أن ُه كلفما َِِنت  ذكَِ ُِ ت بالصو ال    الز كاُ  ُ  ُِ اهلل  كال  اِلللَماْل ت اهلل  نةَح ُ طلَن   خا ُ ص َد رسول ه  وكال

ُِ -أي الذ يب والفض   -ال  قدين  ن ال ةصاُب بلَغ فاما َحقُُّه:   ه والذي ِ  يأ ِ الفوالغ واألنعا  الص د ا

 الواج   لل

اِل إىل درجٍ  َماد    واْلَمأن  ا نِتق  مبفخو   ا للز كا   عن اْلُنَصرييةنَي  ا ُيماةزنا عن ال قا    كعلويةنَي 

َِِنْت فِيضوُ  الز كا    لمِيِم، فما يو س ُّ ا كتاب ه   ن آيٍ  س تٍّ وعشِيَن ت بفِيضو   الصو ال     أعلى، فقد ُ 

 ذلَك؟

ِِ كما يقولوَن لماَن القِآُن المِيُم  د َرَبَطخا     لو كوانوت الز كواُ   ِت طً  باحَلوِل أو  ِت طً  بالفط

ِِ ر ضانَ  ٍِ يو ا ٍ   فِوضٍ  على كلة اْل ثاًل بشوخ سلمنَي، ُم، لم  خا  ِت ط و بالص ال  ، وي  مخُس صلوا

 ع ى األكرَب املِت َط بالص ال  .َملُاعط َاخا اْل

كاُ   طُن يقوُل أن ه البد  أن تموَن الز َمفالز كاُ  كالصوووو ال   هلا رسوووومح  ادٌي وحقاق و عقلا  و، والْ 

ِِ ع خا باْلَعُمِم عا ا ً   ادي ً  وفَن اسوووتطاعت ه  اْلِم إىل العال  ذولُ   ن غرِي العال َماْل صووو ِك كحدٍّ َخُماِر اْلَدقم   

 اِل؟ فقال:  أ  ا الظفايُِ  فف َم: كم جتُب الز كاُ   ن اْلعلا ا سالُ ُهأدنِى، حاث سولل اإل اُ الصواد ُ   

ِْ على أواَك مبا يو أحوُج إلاه    َك(. ٌ  مخس و وعشِوَن، وأ  ا ال ائ ُ  فال تستأث  األل

ال جيوُز أن تموَن  صدراا لثِا   ال عِض، بل ُتعَطى وي  لاسَوْت أجِاا لُه على عمل ه ، وبالتال   

 :  ال َيحلُّ أن ُتدَفَع الز كاُ  إالف أليِل الوالي  (،قِّنَي، حاث  اَل اإل اُ الصاد ُ علا ا سالُ ُهتحوووووو سللُم

 :ُ( اإل اُ عل  أ ري املؤ  ني  ثُلخا  ثُل الص دَ    لقوِل  ،شِكنَيُموال جيوُز أن ُتعطى للمفاِر واْل

ٍَ ت َسا ٍط   َفَذاَك ُصْ عح سا  طو ضائُع  ال َتْصَ ِع املعِو

ُِ الصوو اد ُ   زكاُ   :علا ا سووالُ ُهأ  ا الز كاُ   ن العامِل إىل غرِي العامِل فخ  زكاُ  العلِم لقوِل اإل ا

ِ سووووِل  ((:  جَ ُّوَن، ويو  ع ى  وق ُمقُّوَن يم أيُلُه اْلح سوووتَ ُمسوووتحقِّاه (، واْلُمالعلِم بذُلُه ل   ة وا ل ال

  ساجَدكم َباَعُمم وش ِاَ كم وُوُصو ات مم.. َزكُّوا أ واَلُمْم ُتْقَ ُل صالُتُمم(.

 

وت احلقاق  ، إذا كانت  الصووو الُ  ع ارً  عن االتةصووواِل بالت وجُّه  إىل وجه  احلنة، واالنقطاِا عم ا 

   الع د   ن يقنِي وجود ك ، ويو اإلوالُ( الذي ذكَُِك سوووواةدنا سوووواُك كلا ا، فنن  الز كاَ  ع ار و عن تزكا 

 أحنا   كلة ا تكثريا وَنلَُّصُي ِائنَيُماْل ن إ اهلل  ُِْمَعَل :لمم أ وُل احلن سوا   ا( بقوله:   َماْلعاسوى  ال  يبة 
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ِ   وَلمتل خم ُ  لوَب ولمن  ،يسووونَيم  دةُيد ُعوَي يم اجلمخوُرَِ ُظلَا دي   َماْل فاما  دٍّى ج ا، فخم لاسووووا علشووو

 (.خا اهلُلق َلأن َي َتْ إذا أحَ  َكا ت صالت خلصاُ  أن تموَن ن الضِورية، فم طل وَنَي

لذلَك أ َِ اهلُل ع اَدُك املؤ  نَي بن ا    الص ال   وإيتا   الز كا  ، وجعَل إيتاَ  الز كا   بعَد إ ا    الص ال   

ِْضوووواا الِز واا   ِ  اجت اباا للو وِا بالشووووةِك  لقوله تعاىل:   َف  َوْيلحَوداللوً  على وجوب  اإلفِاد  بعَد اإلث ا

ِِك نَي َِ  ب اآل َوُيم الز َكاَ  ُيْؤُتوَن ال الفذ يَن ،لِّْلُمْش ُِوَن ُيْم و   (.َكاف 

 

 نمتف  لعدُ اإلئال  واهلل أعلم

 ال احث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


