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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله

  :أما بعد

فقد حرص أهل العلم على مرِّ العصور، على تسهيل العلوم الشرعية وتقريبها إىل 

الناس؛ ليعم نفعها، ومن صور ذلك اختصار املطوَّالت، وتلخيص املؤلَّفات، عموم 

وكان لذلك أثره يف تيسري االنتفاع �ا، واإلقبال على مدارستها، وانتشارها بني العام 

  .واخلاص

وقد ارتأت مؤسسة الدرر السنية أن تسري على �جهم؛ حرصا منها على تسهيل 

  .العلم الشرعي

كجزء من اإلصدار الثاين ) فقه أحكام الزكاة(لخص من ولذا يأيت هذا امل

للموسوعة الفقهية على موقع الدرر السنية، فمن رام بسط األدلة، ومعرفة مصدر كل 

معلومة، كالعزو على املذاهب، والنظر يف أقوال أهل العلم احملققني، وغري ذلك، فعليه 

  .الرجوع إىل األصل لينهل منه ويستزيد

  .مواهللا تعاىل أعل

 القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
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  ووطووط  ةةااأ أ   ::للاواواب اب 

 ا واواللا::    اةاة  وو،،  وو  

  لغًة واصطالًحا كاةالز تعريف  -١

  .ماءوالنَّ  ،هارةالطَّ  :لغةً  الزَّكاة

،  ، يف مالٍ اهي التعبُّد هللا تعاىل، بإخراج جزٍء واجٍب شرعً  :اصطالًحا الزَّكاة معنيَّ

  .لطائفٍة أو جهٍة خمصوصة

  الزَّكاةل ائفض -٢

  :جليلة، منها للزكاة ثواٌب عظيم، وفضائلُ 

 .في كتاب اهللا تعالى الصَّالةاقترانها ب -

َوَما تُـَقدُِّموا ِألَنْـُفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد  الزَّكاةَوآُتوا  الصَّالةَوأَقِيُموا { :تعاىلقال 

  .]١١٠: البقرة[} اهللاِ 

  .ثالث أركان اإلسالم الخمسة أنَّها -

ين بُ : فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

، الصَّالة ا رسول اهللا، وإقامِ دً حممَّ  وأنَّ  ، اهللاال إله إالَّ  أنْ  شهادةِ : اإلسالم على مخسٍ 

 .رمضان ، وصومِ ، واحلجِّ الزَّكاة وإيتاءِ 

 .تقوى، وسبب من أسباب دخول الجنةعالمة من عالمات ال أنَّها -

ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن آِخِذيَن َما آَتاُهْم رَبـُُّهْم ِإنـَُّهْم  {: قال سبحانه وتعاىل

ْم َيْستَـْغِفُروَن َكانُوا قَـْبَل َذِلَك ُحمِْسِنَني َكانُوا َقلِيًال ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن َوِباْألَْسَحاِر هُ 

ائِِل َواْلَمْحُرومِ   ].١٩ – ١٥: الذاريات[} َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّ

مخس :صلَّى اهللا عليه وسلَّمقال رسول اهللا  :رداء رضي اهللا عنه قالعن أيب الدَّ و 

 من حافظ على الصلوات اخلمس على وضوئهنَّ  :ةمع إميان، دخل اجلنَّ  من جاء �نَّ 
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 ،استطاع إليه سبيًال  البيت إنِ  وحجَّ  ،وصام رمضان ،ومواقيتهنَّ  وسجودهنَّ  وركوعهنَّ 

 .ه بة �ا نفسُ طيِّ  الزَّكاةوأعطى 

  .هاب الخوفسبب لألمن يوم القيامة وذَ  الزَّكاةأن  -

َلُهْم َأْجُرُهْم الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِباللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسر�ا َوَعَالنَِيًة فَـ {: قال اهللا تعاىل

ْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ   .]٢٧٤ :البقرة[} ِعْنَد َر�ِِّ

  .وابسبب لمضاعفة األجر والثَّ  أنَّها -

} َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضعُِفونَ  اهللاِ َوَما آتَـْيُتْم ِمْن زََكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه {: قال اهللا تعاىل

ْضعُفون]٣٩: الروم[
ُ
َمَثُل {: ُيضاَعف هلم الثواب واجلزاء، وقال اهللا تعاىل: أي: ، امل

َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْـبََتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِمائَةُ   اهللاِ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسبِيِل 

  .]٢٦١ :البقرة[} َعلِيمٌ  َواِسعٌ  اهللاُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء وَ  اهللاُ َحبٍَّة وَ 

ن مَ : صلَّى اهللا عليه وسلَّمول اهللا قال رس: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

لها بيمينه اهللا يتقبَّ  نَّ فإ ،ب الطيِّ وال يقبل اهللا إالَّ  ،بتصدَّق بَعْدل مترة ِمن كْسٍب طيِّ 

 .اجلبل  تكون مثلَ لوَّه حىتصاحبه كما يُريب أحدكم فَ ربيها لمث يُ 

ـــ المحافظــــة عليهــــا ســــببٌ  نَّ أ - ـــد منزلــــة الصِّـ يقين دِّ مــــن أســــباب بلــــوغ العبـ

  .هداءوالشُّ 

ضاعة ِإىل رسول اهللا من قُ  جاء رجلٌ : ة اجلهين رضي اهللا عنه قالعن عمرو بن ُمرَّ 

ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، وصليُت  أنْ  ِإين شهدتُّ :  عليه وسلَّم فقالصلَّى اهللا

صلَّى اهللا ، فقال رسول اهللا الزَّكاةالصلوات اخلَْمس، وُصمُت رمضان وقمُته، وآتيُت 

 .هداءدِّيقني والشُّ من مات على هذا كان من الصِّ : عليه وسلَّم

  .ذاق طعم اإليمان ،هاها طيبًة بها نفسُ من أدَّ  أنَّ  -

صلَّى اهللا قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال الغاضريِّ عن عبد اهللا بن معاوية 
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ال  م أنْ وعلِ  ،دهاهللا وحْ  دَ ن عبَ مَ  :ْعَم اإلميانطفقد طَِعَم  ن فعلهنَّ مَ  ثالثٌ : عليه وسلَّم

وال  مةَ رِ اهلَ  عطِ ومل يُ  ،عام ه رافدة عليه كلَّ بة �ا نفسُ وأعطى زكاة ماله طيِّ  ،إله إال اهللا

كم اهللا مل يسألْ  فإنَّ  ،ط أموالكمولكن من وسَ  ،ط اللئيمةرَ املريضة وال الشَّ نة وال رِ الدَّ 

  .هه ومل يأمركم بشرِّ خريَ 

  الزَّكاةكم حُ  -٣

، الثالث من أركان اإلسالم اخلمسة ين، وهي الركنفريضة من فرائض الدِّ  الزَّكاة

  .والنوويُّ دامة، قُ  شد، و ابنُ رُ  حزم، وابنُ  ابنُ  :نقل اإلمجاع على ذلكو 

  لوجوبها اجاحدً  الزَّكاةكم مانع حُ  -٤

 ابنُ  :ذلكنقل اإلمجاع على ، و روهو يعلم وجو�ا، فقد كفَ  اجاحدً  الزَّكاةن منع مَ 

  .، والزرقاينُّ عبد الرب، والنوويُّ 

  لوجوبها جاهًال  الزَّكاةمن منع  -٥

يف بادية بعيدة وجو�ا كحديث العهد باإلسالم أو من نشأ  جاهًال  الزَّكاةن منع مَ 

  .ه ال يكفر، ولكن يعرَّف حبكمهافإنَّ 

  بخًال  الزَّكاةمن منع  -٦

، احلنفيَّة: األربعة الفقهيَّةال يكفر، وهذا باتفاق املذاهب  خبًال  الزَّكاةمن منع 

  .ة، واحلنابلةة، والشافعيَّ واملالكيَّ 

  الزَّكاةمانع لالعقوبات اُألخرويَّة  -٧

من هذا  اترهيبً  ؛الزَّكاةنة ملانع ة يف الكتاب والسُّ خاصَّ  ةعقوبات أخرويَّ  تْ وردَ 

  :الفعل

 يـُْنِفُقونـََها ِيف َسبِيِل اهللاِ َوَال  الذَّهب والفضَّةَوالَِّذيَن يَْكِنُزوَن {: قال اهللا تعاىل -

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ  َها ِيف نَاِر َجَهنََّم فَـُتْكَوى ِ�َا ِجبَاُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم . فَـَبشِّ يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـْ
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  *٣٥-٣٤: التوبة*} َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَـْزُمتْ ِألَنْـُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

ن آتاه اهللا مَ : قال صلَّى اهللا عليه وسلَّمالنيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  -

قه يوم القيامة، يأخذ طوِّ أقرع، له زبيبتان، يُ  ازكاته، ُمثِّل له شجاعً  ، فلم يؤدِّ ماًال 

يَـْبَخلُوَن َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن {: مث تال. نزأنا كَ  ،كأنا مالُ : دقيه، مث يقولبلهزمتيه يعين شِ 

ُلوا بِِه يـَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ِمبَا آَتاُهُم اهللاُ 
ًرا َهلُْم بَْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيطَوَُّقوَن َما خبَِ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخيـْ

  *.١٨٠: آل عمران*}  ِمبَا تَـْعَمُلوَن َخِبريٌ لسََّماَواِت َواْألَْرِض وَاهللاُ َولِلَِّه ِمريَاُث ا

ما من : صلَّى اهللا عليه وسلَّم اهللا قال رسولُ : يرة رضي اهللا عنه قالرَ عن أيب هُ  -

فحت له صُ  ، إذا كان يوم القيامةها إالَّ ي منها حقَّ ضة ال يؤدِّ صاحب ذهب وال فِ 

ما ه، كلَّ ه وظهرُ ه وجبينُ كوى �ا جنبُ فيُ  مَ محي عليها يف نار جهنَّ فأُ  ،صفائح من نار

العباد؛ فريى قضى بني  يُ حىتَّ  ،نةكان مقداره مخسني ألف سَ   عيدت له يف يومٍ بردت أُ 

  .احلديث... ا إىل النارة وإمَّ ا إىل اجلنَّ إمَّ  ؛سبيله

 الذي تحت قبضة اإلمام الزَّكاةمانع  -٨

 نقــل اإلمجـــاع علـــى، و اؤخـــذ منــه قهـــرً وهـــو يف قبضــة اإلمـــام تُ  الزَّكــاةمــن منـــع 

  .، والصنعاينُّ ال، وابن عبد الرب، وابن قدامة، والنوويُّ ابن بطَّ : ذلك

  بأخذ زيادة على الواجب؟ الزَّكاةهل يعاقب مانع  -٩

 ،عاقب بأخذ زيادة على الواجبهل يُ  ؛الزَّكاةاختلف أهل العلم يف من منع 

  :وذلك على قولني

فاق املذاهب الواجب فقط، وهذا باتِّ  الزَّكاةيؤخذ من مانع  :القول األول

  . ة، وهو قول أكثر أهل العلم، واحلنابللشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة: الفقهيَّة

يف  تؤخذ منه، ويعزَّر بأخذ شطر ماله، وهو قول الشافعيِّ  الزَّكاة أنَّ  :القول الثاني

، واختاره إسحاق بن راهويه، وابن القدمي، وهو قوٌل للحنابلة، وبه قال األوزاعيُّ 
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  .م، وابن عثيمني، واللجنة الدائمةالقيِّ 

  الذي ليس في قبضة اإلمام الزَّكاةمانع  -١٠

نقل إمجاع ، و وهاالذين ليسوا يف قبضة اإلمام يقاتلون حىت يؤدُّ  الزَّكاةمانعو 

الرب، وابن قدامة،  ال، وابن عبدابن بطَّ : وهاحىت يؤدُّ  الزَّكاةالصحابة على قتال مانعي 

  .والنوويُّ 

ما اما ب : : او و بو وةةاا  

  اإلسالم -١

نقل اإلمجاع على وجو�ا ، و على املسلم، وال زكاة على الكافر األصلي الزَّكاةجتب 

 ابنُ  :ال زكاة على الكافرْن ، وابن رشد، ونقل اإلمجاع على أالنوويُّ : على املسلم

  .حزم، وابن قدامة

  ةالحري�  -٢

: ذلك نقل اإلمجاع على، و اأن يكون صاحب املال حر�  الزَّكاةشرتط يف وجوب يُ 

  .وابن رشد، النوويُّ 

  على العبد الزَّكاةكم حُ  -٣

، احلنفيَّةاألربعة؛ من  الفقهيَّةفاق املذاهب ال زكاة على العبد يف ماله، باتِّ 

  .، واحلنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وُحكَي فيه اإلمجاعلشافعيَّة، واملالكيَّةوا

 بفي مال المكاتَ  الزَّكاةكم حُ  -٤

  .ب، وُحكي اإلمجاع على ذلكتَ يف مال املكا الزَّكاةال جتب 

  شترط العقل والبلوغ؟هل يُ  -٥

، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من الزَّكاةشرتط العقل وال البلوغ يف وجوب ال يُ 

  .، واحلنابلة، واختاره ابن حزملشافعيَّة، واملالكيَّةا
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  الزَّكاةا تجب فيه أن يكون المال ممَّ  -٦

  :يف مخسة أموال الزَّكاةجتب 

 .والفضَّة الذَّهب -

 .كازاملعدن، والرِّ  -

 .جارةروض التِّ عُ  -

 .مارروع والثِّ الزُّ  -

 .األنعام -

  الملك التام -٧

   :الملك قسمان

  .اويدً  هو اململوك رقبةً  :الملك التامُّ  :األوَّلالقسم 

ف فيه على حسب يتصرَّ  ؛ق به غريهكان بيده ومل يتعلَّ  اهو عبارة عمَّ : وقيل

ة األمالك الواردة على األعيان اململوكة عامَّ : ومثاله .اختياره، وفوائده حاصلة له

  .وغري ذلك ،من بيع وهبة وإرث ،باألسباب املقتضية هلا

   :وهو أنواع: الملك الناقص: القسم الثاني

ملك العني بدون منفعة، مثل من  :ملك الرقبة دون ملك اليد، أي :األوَّلالنوع 

  .آخر وصي له بشيء، واملنفعة لشخصٍ أُ 

ملك املنفعة بدون ملك العني،  :ملك اليد دون ملك الرقبة، أي :النوع الثاني

  .ف له منافع الشيء ومثراتهقِ ن وُ وصي له باملنافع، أو مَ مثل من أُ 

د، مثل انتفاع املستأجر بالعني املستأجرة، ومنها ملك االنتفاع ا�رَّ  :النوع الثالث

  .ملك املستعري
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  الزَّكاةفي وجوب  اشتراط الملك التامِّ  -٨

: األربعة الفقهيَّةفاق املذاهب وهذا باتِّ  ،اعمومً  الزَّكاةملال  شرتط امللك التامُّ يُ 

  .، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاعلشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة

  زكاة المال غير مقدور االنتفاع به مع قيام أصل الملك المال الضمار -٩

  :من صور المال الضمار

 .املال املفقود -

 .املال الساقط يف البحر -

 .املال املغصوب -

 .املال الذي صادره السلطان -

 نـة بـأن أقـرَّ مث صـار لـه بيِّ  نة وحـال احلـولُ ين ا�حود إذا مل يكن للمالك بيِّ الدَّ  -

 .عند الناس

  .املال املدفون يف الصحراء إذا خفي على املالك مكانه -

   استالمهكم زكاة المال الضمار بعد حُ  -١٠

إذا استلم املال الضمار، فقد اختلف أهل العلم يف زكاته على أقوال، أقواها 

  :قوالن

 ال زكاة يف املال الضمار إذا عاد إىل صاحبه، ويستأنف به حوًال  :األوَّلالقول 

من اليوم الذي قبضه فيه، وهذا مذهب أيب حنيفة، ورواية عن أمحد، وهو قول  اجديدً 

  .ةه ابن حزم، وابن تيميَّ واختار  لفبعض السَّ 

وهو  ، لعام واحدأنه ال جيب على مالكه تزكيته وقت قبضه إالَّ  :القول الثاني

  .لف، واختاره ابن عثيمني، وبه قال طائفة من السَّ ملالكيَّةمذهب ا
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   المال الحرام تعريف -١١

سواء كان حلرمته  ،ر الشارع اقتناءه أو االنتفاع بههو كل مال حظَ  :المال الحرام

لوقوع خلل يف طريق  ؛لذاته، مبا فيه من ضرر، أو خبث كامليتة واخلمر، أم حلرمته لغريه

ه ذه من مالكه بغري إذنه كالغصب، أو ألخذه منه بأسلوب ال يقرُّ اكتسابه، ألخْ 

  .شوةبا والرِّ ضا كالرِّ الشرع ولو بالرِّ 

  زكاة المال الحرام -١٢

ه إىل صاحبه إن ص منه بردِّ  بالتخلُّ ته إالَّ زكاة وال تربأ ذمَّ املال احلرام ال جتب فيه 

ألربعة ا الفقهيَّةفاق املذاهب ق به عنه إن يئس من معرفته، وهذا باتِّ عرفه، أو التصدُّ 

  .حزم ، واحلنابلة، واختاره ابنُ لشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة

  رجى أداؤهين الذي ال يُ زكاة الدَّ -١٣

ين على معسر أو مماطل أو رجى أداؤه، كالدَّ ين الذي ال يُ زكاة الدَّ ال جتب 

  :قبضه فقد اختلف أهل العلم يف زكاته على أقوال، أقواها قوالن جاحد، فإنْ 

من يوم  اجديدً  ، فإذا قبضه استأنف له حوًال الزَّكاةال جتب فيه  :األوَّلالقول 

لف، ، وبه قال طائفة من السَّ قبضه، وهذا وهذا مذهب أيب حنيفة، ورواية عن أمحد

  .ةة، وابن باز، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي جبدَّ واختاره ابن حزم، وابن تيميَّ 

، وهو قول ملالكيَّةيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا مذهب اه يزكِّ أنَّ  :القول الثاني

 الزَّكاةلف، واختاره ابن عثيمني، وبه صدر قرار اهليئة الشرعية لبيت بعض السَّ 

  .الكوييت

  ين على المليء الباذلزكاة الدَّ  -١٤

عام، وهذا  ه جتب زكاته على مالكه لكلِّ فإنَّ  ،ين على مليء باذلإذا كان الدَّ 

، واحلنابلة، واختاره ابن عبد الرب، وابن لشافعيَّة، وااحلنفيَّةمذهب مجهور الفقهاء من 
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صدر قرار اهليئة الشرعية  باز وابن عثيمني، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي جبدة، وبه

  .الكوييت الزَّكاةلبيت 

  ين إلى وقت القبضتأخير إخراج زكاة الدَّ  -١٥

، واحلنابلة، واختاره احلنفيَّةينه، وهو مذهب جيوز تأخري إخراجها إىل أن يقبض دَ 

  .املعاصرة الزَّكاةباز وابن عثيمني، وبه صدر قرار ندوات قضايا  ابنُ 

  الزَّكاةفي وجوب اشتراط مرور الحول  -١٦

نقل اإلمجاع و ، جارةاحلول، يف زكاة النقدين واألنعام وعروض التِّ  النُ وَ شرتط حَ يُ 

املنذر، وابن حزم، وابن عبد الرب، وابن رشد، وابن قدامة، ووِصَف  ابنُ : ذلكعلى 

  .ذوذالقوُل بعدم اشرتاطه بالشُّ 

  مسي؟ر القمري أو الشَّ هل الحول المعتبَ  -١٧

 ،احلنفيَّةهو احلول القمري، نصَّ على ذلك فقهاء  الزَّكاةاملعترب شرًعا يف 

عدي، وابن عثيمني، وعليه فتوى اللجنة ة، والسَّ ، وابن تيميَّ القرطيبُّ و ، والشافعي

  .اإلمجاع على ذلك يكالكوييت، وحُ  الزَّكاةة لبيت الدائمة، واهليئة الشرعيَّ 

   إذا تعسَّر الحول القمريُّ  -١٨

نة سة بالسَّ ط ميزانية الشركة أو املؤسَّ بسبب ربْ  -إذا تعسَّر مراعاة احلول القمري  

ام ة، وتزداد النسبة املذكورة بنسبة عدد األيَّ نة الشمسيَّ فإنه جيوز مراعاة السَّ  - ةمسيَّ الشَّ 

، و�ذا %٢,٥٧٧ة، فتكون النسبة عندئذ ة على القمريَّ مسيَّ نة الشَّ اليت تزيد �ا السَّ 

 .الكوييت الزَّكاةة لبيت صدر قرار اهليئة الشرعيَّ 

  تعريف المال المستفاد -١٩

مل يكن، سواء   خص بعد أنْ لكية الشَّ هو املال الذي يدخل يف مِ : املال املستفاد

خل أو غري ذلك، وهو يشمل الدَّ  ،معَ أو من النـَّ  ،قارأو من العَ  ،كان من النقدين
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واهلبات  ،كما يشمل املكافآت واألرباح العارضة  ر،املنتظم لإلنسان من راتب أو أجْ 

  .وحنو ذلك ،واإلرث

  كم زكاة المال المستفادحُ  -٢٠

   :المال المستفاد له حالتان

قبله، أو كان له مال من جنسه  اصابً أن يكون املستفيد ال ميلك نِ  :الحال األولى

 من هذا الوقت، فإذا متَّ  ، فهذا ينعقد عليه احلولُ افبلغ باملستفاد نصابً  اال يبلغ نصابً 

  .رشد وابنُ  املنذر ابنُ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و فيه الزَّكاةاحلول وجبت 

فهذا املال املستفاد له ، من غري املال املستفاد اأن ميلك نصابً  :الحال الثانية

  :ثالث صور

رة، جاأن يكون املال املستفاد من مناء املال الذي معه، كربح التِّ  :الصورة األولى

ل اإلمجاع على نقَ ، و إىل أصله، ويعترب حوله حول األصله ونتاج السائمة، فهذا يضمُّ 

  .، والعيينُّ ، وابن قدامة، والقرطيبُّ ، والكاساينُّ املنذر والبغويُّ  ابنُ  :ذلك

 أن يكون املال املستفاد من غري جنس املال الذي عنده، كأنْ  :الصورة الثانية

ى عند حول األصل، بل زكَّ فهذا النوع ال يُ . ةأو فضَّ  افيستفيد ذهبً  يكون ماله إبًال 

: األربعة الفقهيَّةفاق املذاهب ، وهذا باتِّ اه إن كان نصابً استفادتِ  ينعقد حوله يومَ 

  .كي فيه اإلمجاعة أهل العلم، وحُ ، واحلنابلة، وبه قال عامَّ لشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة

صاب وحال عليها احلول، واستفاد أن يكون عنده نقود بلغت النِّ  :الصورة الثالثة

، كهبة أو مكافأة �اية اخلدمة، ، بسبب مستقلٍّ اأخرى بلغت النصاب أيضً  انقودً 

قهاء ي املال الثاين حلوله، وهذا مذهب مجهور الفُ ل حلوله، ويزكِّ ي املال األوَّ فهذا يزكِّ 

  .واحلنابلة لشافعيَّة، واملالكيَّةمن ا
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  صابتعريف النِّ  -٢١

 الزَّكاةعلى بلوغه، فال جتب  الزَّكاةب الشارُع وجوَب النصاب هو قدٌر من املال رتَّ 

  .منه، وهو خيتلف باختالف املال الزكوي يف أقلَّ 

  صاباشتراط بلوغ النِّ  -٢٢

روع أمجع العلماء على ذلك يف غري الزُّ وقد  ،الزَّكاةصاب يف شرتط بلوغ النِّ يُ 

  ،واملعادنمار والثِّ 

  .وابن قدامة ابن حزم، والنوويُّ  :ل اإلمجاع على ذلكنقَ و 

  صابر النِّ قدْ  -٢٣

هب صاب للذَّ منه، والنِّ  يف أقلَّ  الزَّكاة شرًعا ال جتب صاب مقدار من املال معنيَّ النِّ 

 ،جراًما من الذهب اخلالص، ونصاب الفضة مئتا درهم ٨٥وتساوي  ،شرون مثقاًال عِ 

مار مخسة أوسق ة اخلالصة، ونصاب الزروع والثِّ جراًما من الفضَّ  ٥٩٥وتساوي 

ا من القمح وحنوه، ونصاب اإلبل مخس، ونصاب البقر كيلو جرامً   ٦١٢وتعادل 

  .ثالثون، ونصاب الغنم أربعون

  عتبر فيه النصابالوقت الذي يُ  -٢٤

صاب حلظة من نقص الن فإنْ  ؛يف مجيع احلول صاب كامًال جيب أن يوجد النِّ 

فإن كمل بعد ذلك استؤنف احلول من حني يكمل النصاب،  ،احلول انقطع احلول

فر من ، واحلنابلة، وهو قول زُ لشافعيَّة، واملالكيَّةوهذا مذهب مجهور الفقهاء من ا

  .، وابن عثيمني، واختاره الشوكاينُّ احلنفيَّة

  ؟الزَّكاةين من وجوب منع الدَّ هل  يَ  -٢٥

ة، وبه قال ، والظاهريَّ لشافعيَّةا ، وهذا مذهبُ الزَّكاةين من وجوب ال مينع الدَّ 

م، وابن باز، وابن عثيمني، وعليه يد القاسم بن سالَّ بَ لف، واختاره أبو عُ طائفة من السْ 
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  .فتوى اللجنة الدائمة

  تعريف المال العام  -٢٦

 
ُ
  ،نة أو جهة معيَّ ا لشخص معنيَّ دون أن يكون مملوكً  فع العامِّ د للنَّ رصَ هو املال امل

ى اليوم سمَّ وما يُ  ،ة للدولكاألموال العائدة على بيت مال املسلمني اخلزانة العامَّ 

ة وما يف ة واالجتماعيَّ ة واخلرييَّ سات العلميَّ وينطبق هذا على أموال املؤسَّ  ،بالقطاع العامِّ 

  .كمهاحُ 

  كم زكاة المال العامحُ  -٢٧

ة ة، و�ذا صدر قرار اللجنة الدائمة، واهليئة الشرعيَّ يف األموال العامَّ  الزَّكاةال جتب 

  .الكوييت الزَّكاةلبيت 

  ستثمرالذي يُ  كم المال العامِّ حُ  -٢٨

ة مملوكة بالكامل سات عامَّ رحبًا عن طريق مؤسَّ  الذي يستثمر ليدرَّ  املال العامُّ 

  .املعاصرة الزَّكاة، وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزَّكاةال جتب فيه  ،للدولة
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مب اامب اا : :ة ازة از  

  ا وا ا وا   زةزة: : للا اوا او

  تمهيد

بغريمها من  طْ اهللا �ما من املنافع ما مل ينُ  معدنان نفيسان ناطَ : الذَّهب والفضَّة

أمم كثرية منذ عهود بعيدة على اختاذمها نقوًدا  املعادن، ولندر�ما ونفاستهما أقدمتْ 

 ،زان عن غريمها من املعادن بسرعة املواتاة يف السبك والطرقوأمثانًا لألشياء، ويتميَّ 

بوهلما العالمات اليت ريد مع حسن الرونق، وقَ شكل أُ  واجلمع والتفرقة، والتشكيل بأيِّ 

 ولذلك حيرص الناسُ  ؛والتدليس مات اليت حتفظهما من الغشِّ وثبات السِّ  ،تصو�ما

ي وزخرفة البيوت، واالنتفاع �ما يف كثري على اقتنائهما واستعماهلما يف التزين والتحلِّ 

  .من االستعماالت

  الذَّهب والفضَّةحكم زكاة  -١

ل اإلمجاع على نقَ و ، صاب ومضى احلولإذا بلغا النِّ  الذَّهب والفضَّةجتب زكاة 

م، وابن حزم، وابن قدامة، أبو عبيد القاسم بن سالَّ : والفضَّةالذَّهب وجوب زكاة 

  .والنوويُّ 

  الذَّهب والفضَّةكمة زكاة حِ  -٢

ا الذين يتداولو�ا، وأمَّ  ك وتتداول، فيستفيد من ورائها كلُّ ة النقود أن تتحرَّ مهمَّ 

، ي إىل كساد األعمال، وانتشار البطالة، وركود األسواقاكتنازها وحبسها، فيؤدِّ 

حول  يف كلِّ  فريضةً  الزَّكاةة، ومن هنا كانت ة بصفة عامَّ وانكماش احلركة االقتصاديَّ 

  .رهثمِّ ره صاحبه أم مل يُ سواء مثَّ  ،فيما بلغ نصابًا من رأس املال النقديِّ 

  نز المالكم كَ حُ  -٣

يت زكاته فليس دِّ ا ما أُ ى زكاته، فأمَّ ه الشارع هو الذي ال تؤدَّ نز املال الذي ذمَّ كَ 
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  .الفقهاء، وأكثر أهل العلم ، وبه قال مجهورُ اا أم بارزً سواء كان مدفونً  ،نزبكَ 

  ليِّ تعريف الحُ  -٤

  .الذَّهب والفضَّةما يُتزين به من مصاغ  لكلِّ  وهو اسمٌ  ،مفرده َحْلي ،مجع اُحلِليُّ 

  لالستعمال المعدِّ  ليِّ زكاة الحُ  -٥

  :لالستعمال على أقوال، أقواها قوالن املعدِّ  اختلف أهل العلم يف زكاة احلليِّ 

، ورواية عن ، وقول للشافعيِّ احلنفيَّة، وهذا مذهب جتب زكاة احلليِّ  :األوَّلالقول 

، ، وابن حزم الظاهريُّ لف، واختاره ابن املنذر واخلطايبُّ من السَّ  أمحد، وبه قال طائفةٌ 

، وابن بازوالكمال ابن اهلمام، والصنعاينُّ 
عثيمني، وبه صدرت فتوى اللجنة  ، وابن 

  .الدائمة

لالستعمال، وهذا مذهب مجهور  املعدِّ  يف احلليِّ  الزَّكاةال جتب : القول الثاني

ابن خزمية، وابن هو اختيار ، واحلنابلة، و على األصحِّ  لشافعيَّة، واملالكيَّةالفقهاء من ا

  .أهل العلم رُ ، وبه قال أكثم والذهيب والشوكاينِّ عبد الرب، وابن القيِّ 

  م المحرَّ  الحليُّ  -٦

ل اإلمجاع نقَ ، و الزَّكاةفيه  فإنَّ  -ي الرجل بالذهبكتحلِّ - امً حمرَّ  إذا كان احلليُّ 

  .، واللجنة الدائمة، والرافعيُّ الشافعيُّ : على ذلك

  ذ للتجارةخَ المتَّ  الحليُّ  -٧

نقل اإلمجاع ، و سواء كان لرجل أو امرأة ،ة التجارة جتب زكاتهخذ بنيَّ املتَّ  احلليُّ 

  .  ، واللجنة الدائمةزي، واخلرشيُّ جَ  ابنُ : على ذلك

  تعريف الذهب األبيض -٨

ة أجزاء من الذهب من ذهب وبليديوم بنسبة ستَّ  هو خليطٌ : الذهب األبيض

أو  ،قرياطًا إىل جزء واحد من معدن الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم ٢١بعيار 
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  .قرياطًا ١٨يط من االثنني مًعا، فينتج ذهب أبيض بعيار خل

  كم زكاة الذهب األبيضحُ  -٩

عامل معاملة الذهب األصفر يف مجيع األحكام الشرعية يف الذهب األبيض يُ  

  .الكوييت الزَّكاةوغريها، و�ذا صدر قرار اهليئة الشرعية لبيت  الزَّكاة

  زكاة المواد الثمينة كالجواهر -١٠

 - للتجارة عدَّ ما مل تُ -اجلواهر الثمينة كالياقوت واللؤلؤ واملرجان  زكاة يف حليِّ ال 

ل اإلمجاع على عدم زكاة حلي اجلواهر نقَ ، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها

 .عبد الرب وابن قدامة ابنُ : الثمينة

  نصاب زكاة الذهب -١١

ل نقَ ، و مثقاًال ا، ونصاب الذهب عشرون ال زكاة يف الذهب حىت يبلغ نصابً 

ال، م، وابن املنذر، وابن بطَّ بيد القاسم بن سالَّ ، وأبو عُ الشافعيُّ : اإلمجاع على ذلك

  .عياض ، والقاضيواملاورديُّ 

  ةنصاب زكاة الفضَّ  -١٢

، ة مخس أواق، وهي مئتا درهمونصاب الفضَّ  ،اة حىت تبلغ نصابً ال زكاة يف الفضَّ 

م، وابن املنذر، وابن رشد، وابن القاسم بن سالَّ بيد أبو عُ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ و 

  .قدامة

  بالمقاييس الحديثة والفضة الذَّهبحساب نصاب  -١٣

 نصاب الذهب  

  .اجرامً  ٤,٢٥= املثقال

  .اجرامً  ٨٥= جرام ٤,٢٥× مثقال نصاب الذهب  ٢٠
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  .وجبت عليه زكاته اجرامً  ٨٥ن هب اخلالص ما يزِ ن ملك من الذَّ فمَ 

  َّةنصاب الفض  

  .اجرامً  ٢,٩٧٥= سبعة أعشار من املثقال = رهم الدِّ 

  .اجرامً  ٥٩٥=  اجرامً  ٢,٩٧٥× دراهم نصاب الفضة  ٢٠٠

  .وجبت عليه زكاته اجرامً  ٥٩٥فمن ملك من الفضة اخلالصة ما يزن 

 الزَّكاة، وهو ضمن توصيات ندوات قضايا ره ابن عثيمني، والقرضاويُّ وهذا ما قرَّ 

  .الكوييت الزَّكاةة لبيت املعاصرة، واهليئة الشرعيَّ 

  يناررهم بالنسبة إلى الدِّ وزن الدِّ  -١٤

بيد القاسم أبو عُ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و يناررهم يساوي سبعة أعشار الدِّ الدِّ  

  .، وابن خلدون، والنوويُّ م، والرافعيُّ بن سالَّ 

  هب غير الخالص المخلوط بغيره الذَّ  -١٥

ولطرح  ؛هبوزنه مقدار ما خيالطه من غري الذَّ هب غري اخلالص يسقط من الذَّ 

  : فيه نتبع املعادلة التالية الزَّكاةتلك املواد املخلوطة ومعرفة وزن الذهب اخلالص ومقدار 

  ٢٤÷ % ٢,٥×  الزَّكاةعر اجلرام يوم وجوب سِ × نوع العيار× وزن الذهب 

  .الكوييت الزَّكاةة لبيت و�ذا صدر قرار اهليئة الشرعيَّ 

  صابأحد النقدين إلى اآلخر في تكميل النِّ  ضمُّ  -١٦

صاب، وذلك ر يف تكميل النِّ أحد النقدين إىل اآلخَ  اختلف أهل العلم يف ضمِّ 

  :على قولني

صاب، أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النِّ  ضمُّ يُ  الذَّهب والفضَّة أنَّ  :األوَّلالقول 

، واحلنابلة، وقال به طائفة من ملالكيَّة، وااحلنفيَّةوهذا مذهب مجهور الفقهاء من 

  .لفالسَّ 
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صاب، أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النِّ  ضمُّ ال يُ  الذَّهب والفضَّة أنَّ : القول الثاني

لف، ة، ورواية عن أمحد، وبه قال طائفة من السَّ ، والظاهريَّ لشافعيَّةوهذا مذهب ا

  .، وابن عثيمني، والشنقيطيُّ شوكاينُّ م، وابن رشد، والبيد القاسم بن سالَّ واختاره أبو عُ 

  الذَّهب والفضَّةقيمة العروض إلى  ضمُّ  -١٧

 -  ةكمهما العملة النقديَّ ويف حُ  - قيمة العروض إىل الذهب أو الفضة ضمُّ تُ 

، وابن قدامة، ايبُّ اخلطَّ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و منهما ويكمل �ا نصاب كلٍّ 

  .والكمال ابن اهلمام

  الذَّهب والفضَّةالمقدار الواجب في زكاة  -١٨

ربع : رهمة إذا بلغت مئيت د، ويف الفضَّ هب إذا بلغ عشرين مثقاًال جيب يف الذَّ 

قدامة،  رشد، وابنُ  ابنُ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و %٢,٥العشر منهما، يعين 

  .والشوكاينُّ 

ما اما ا : :وراق اس واة ازوراق اس واة از  

  وستعريف الفل -١

ر يف املاضي بسدس كانت تقدَّ   الذَّهب والفضَّةعملة مضروبة من غري  :الفلوس

  . اآلن ق املال كما هو شائعٌ الدرهم، وليس املقصود بالفلوس مطلَ 

   زكاة الفلوس -٢

رائجة ومل تكن عروضا للتجارة، وهذا باتفاق  اال زكاة يف الفلوس إذا مل تكن أمثانً 

  .، واحلنابلة، والظاهريةلشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة: الفقهيَّةاملذاهب 

  ق النقديِّ تعريف الورَ  -٣

ة، وحتمل أعداًدا ن بنقوش خاصَّ ، تزيَّ من ورق خاصٍّ  هي قطعةٌ : الورق النقديُّ 

ا دها القانون، وتصدر إمَّ ة حيدِّ بنسبة خاصَّ  صحيحة، يقابلها يف العادة رصيد معدينٌّ 
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ى ليتداوهلا الناس عملة، وتسمَّ  ؛بيح هلا احلكومة إصدارهاهيئة تُ  من احلكومة، أو من

  .ينار، والدرهم، والني، والدوالر، واليوروة، كالريال، واجلنيه، والدِّ بأمساء خاصَّ 

   ةحكم زكاة األوراق النقديَّ  -٤

 وبه صدر قرار ا�مع الفقهي التابع لرابطة العاملَ  ،جتب زكاة الورق النقديِّ 

واللجنة الدائمة، اإلسالمي
 

  . والقرضاويُّ  ،ابن عثيمنيابن باز، و  هاختار ة، و بالسعوديَّ 

   ة للتجارةة مع غيرها من األثمان والعروض المعدَّ األوراق النقديَّ  ضمُّ  -٥

لتكميل  ؛جارةة للتِّ ة مع غريها من األمثان والعروض املعدَّ األوراق النقديَّ  جيب ضمُّ 

واللجنة الدائمة، ع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمير قرار ا�مالنصاب، وبه صدَ 
 

  .ابن باز اختاره بالسعودية، و 

  ةنصاب األوراق النقديَّ  -٦

ة، و�ذا صدر صابني من الذهب أو الفضَّ ة، هو أدىن النِّ نصاب األوراق النقديَّ 

العلماء بالسعودية، قرار ا�مع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وقرار هيئة كبار 

  .اختيار اللجنة الدائمة، وابن باز اوهو أيضً 
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ب ااب اا : :وض ا ةزوض ا ةرةزرة  

 ا واواللا::  وض ا ةز وض ا ةز ُرة وُرة و  

  تعريف زكاة العروض -١

، ي بذلك؛ ألنه ال يستقرُّ قدين، ومسِّ مال سوى النَّ  ض، هو كلُّ رْ مجع عَ : العروض

  .يزوليعرض مث 

  .بحراء لغرض حتصيل الرِّ تقليب املال بالبيع والشِّ : التجارة

جارة، سواء كان من جنس ما جتب فيه زكاة العني  للتِّ  املال املعدُّ : عروض التجارة

  .كاإلبل، أو ال، كالثياب

  جارةة للتِّ العروض غير المعدَّ  كاةز كم حُ  -٢

، وابن املاورديُّ : اإلمجاع على ذلك لنقَ ، و جارةللتِّ  ال زكاة يف العروض اليت مل تعدَّ 

  .  زي، وابن جَ رشد، وابن قدامة، والنوويُّ 

  جارةة للتِّ المعدَّ العروض كاة ز ُحكم  -٣

، احلنفيَّة: األربعة الفقهيَّةفاق املذاهب جارة، وهذا باتِّ يف عروض التِّ  الزَّكاةجتب 

أبو : كى فيه اإلمجاعالعلم، وحَ أهل  ، واحلنابلة، وبه قال مجاهريُ لشافعيَّة، واملالكيَّةوا

ابن  ، وا�دُ الرب، وابن العريبِّ  ، وابن عبدايبُّ م، وابن املنذر، واخلطَّ عبيد القاسم بن سالَّ 

  .ذوذخبالفه بالشُّ  ف القولُ تيمية، ووصِ 

  رةرة وض ا وض ا  اةاةو وب و وب : :  ام اماا

  كجارة عند التملُّ ة التِّ نيَّ  -١

  :  العلم يف ذلك على قولني اختلف أهلُ 

جارة، عند متلكه أنه للتِّ  جارة، أن ينويَ ط يف زكاة عروض التِّ شرتَ يُ  :األوَّلالقول 
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، واحلنابلة، وُحكَي يف لشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة: الفقهيَّةفاق املذاهب وهذا باتِّ 

  . ذلك اإلمجاع

كه أنه أن ينوي عند متلُّ  :جارةشرتط يف زكاة عروض التِّ ال يُ  :القول الثاني

،واختاره ابن عثيمني ،لشافعيَّةمن ا للتجارة، وهو رواية عن أمحد، وبه قال الكرابيسيُّ 
 

  .وبه أفتت اللجنة الدائمة

     نيةسقوط زكاة عروض التجارة إذا نوى القُ  -٢

، وهذا باتفاق الزَّكاةا للتجارة، مث نوى اقتناءه، سقطت عنه من اشرتى عرضً 

  . ، واحلنابلةلشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة: الفقهيَّةذاهب امل

  فعل التجارة؟ الزَّكاةشترط في وجوب هل يُ  -٣

  :اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال

شرتط أن يكون الَعْرض ُمِلَك بفعله، مبا فيه ِعَوض كالبيع يُ  :األوَّلالقول 

، احلنفيَّةد بن احلسن من ، وبه قال حممَّ لشافعيَّة، واملالكيَّةواإلجارة، وهذا مذهب ا

  .وهو قول للحنابلة، واختاره الطربيُّ 

ة التجارة، وال يشرتط أن ميلكه بعقد فيه شرتط أن ميلكه بفعله بنيَّ يُ : القول الثاني

بول اهلبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب املباحات كاالحتطاب معاوضة، وذلك مثل قَ 

، واختاره الكمال احلنفيَّةمذهب احلنابلة، وبه قال أبو يوسف من  واالصطياد، وهذا

  .ابن اهلمام

كفي فيه النيَّة، وهو تأنَّه ال ُيشرتط أن يكون متلكه بفعله، بل  :القول الثالث

رواية عن أمحد
وبه  )٢(واختاره ابن عثيمني )١(وبه قال الكرابيسيُّ من الشافعيَّة )١(

                                                           

يف فقه  الكايف((، )٣/١٥٣(للمرداوي )) اإلنصاف((، )٦/٦٢/٦٣(البن قدامة )) املغين) ((١(

 ).١/٤١٠(البن قدامة )) اإلمام أمحد
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  .)٤(والندوة الرابعة عشرة لقضايا الزَّكاة املعاصرة، )٣(أفتْت اللجنة الدائمة

    ؟ق بين التاجر المدير والتاجر المحتكرهل هناك فرْ  -٤

عام، وهذا  ي ماله كلَّ فكالمها يزكِّ  ؛ر والتاجر املديرق بني التاجر احملتكِ ال فرْ 

  .لفمذهب مجهور الفقهاء، وطائفة من السَّ 

  جارةمقدار نصاب زكاة عروض التِّ  -٥

ة ، وهو قول عامَّ الذَّهب والفضَّةجارة، هو نصاب نصاب زكاة عروض التِّ 

  . العلماء

   ه من زكاة التجارةالمقدار الواجب إخراجُ  -٦

 ذهب إىل ذلك فقهاءُ  ؛بع العشراملقدار الواجب إخراجه من زكاة التجارة، هو رُ 

                                                                                                                                         

ـا مث نــوى أنــه للتجــارة، صــار : وقــال الكرابيســي مــن أصــحابنا: (قــال النــوويُّ ) ١( إذا ملــك عرًضـ

للنـووي )) ا�مـوع) ((للتجارة، كما إذا كـان عنـده متـاٌع للتجـارة مث نـوى الُقنيـة، صـار للقنيـة بالنيَّـة

)٦/٤٨.( 

أ�ا تكون للتجارة بالنيَّـة، ولـو ملكهـا بغـري فعلـه، : ل الثاين يف املسألةوالقو : (قال ابن عثيمني) ٢(

لـو اشـرتى سـيَّارة يسـتعملها يف الركـوب، مث بـَدا لـه أن : مثـال ذلـك... ولو ملكها بغري نيَّة التجـارة

). ٦/١٤٣)) (الشـرح املمتـع) ((جيعلها رأس مال يتَّجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا متَّ احلول مـن نيَّتـه

فإذا نواها للتجارة انعقـد احلـول عليهـا مـن نيَّتـه، وهكـذا لـو مل تكـن عمـارة لـو كانـت : (وقال أيًضا

) سيَّارة أو غريها فعرضها للتجارة، فإنَّ حْوَهلا ينعقد من النيَّة فإذا أمتَّت حوًال، فإنه جيب عليه زكاته

 ).١٨/٢٣٠)) (جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني((

أمَّا إن كنت اشرتيتها لالقتنـاء فـال زكـاة : (ة الدائمة يف إجابتها على أحد األسئلةقالت اللجن) ٣(

ـا التجــارة، فيبـــدأ حــوُل التجـــارة مــن وقـــت النيَّــة ـا حـــىت تنــوَي �ــ ـة الدائمـــة) ((فيهـ ـاوى اللجنـ )) فتــ

)٩/٣٣٠ .( 

عروًضـا  ال تشرتط املعاوضة يف عروض التجـارة لوجـوب الزكـاة فيهـا وإمنـا تكـون: ( وجاء فيها) ٤(

 .)٥٠: ص)) (أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات) ((جتارية بالنيَّة
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  .، واحلنابلةلشافعيَّة، واملالكيَّة، وااحلنفيَّة

  صاب عروض التجارة كيفية تقويم نِ   -٧

للمساكني  باألحظِّ وتُقوَّم  ،الذَّهب والفضَّةنصاب عروض التجارة هو نصاب 

 عليه ا تعنيَّ ا، وباآلخر تبلغ نصابً مها بأحدمها ال تبلغ نصابً كان إذا قوَّ   منهما، فإنْ 

فتوى اللجنة ، واحلنابلة، وبه صدرت احلنفيَّةا، وهذا مذهب التقومي مبا يبلغ نصابً 

  .الدائمة، وهو اختيار ابن عثيمني

   صابقيمة عروض التجارة إلى النقدين في تكميل النِّ  ضمُّ  -٨

 - ةكمهما العملة النقديَّ ويف حُ -ة هب أو الفضَّ قيمة العروض إىل الذَّ  ضمُّ تُ 

ايب، وابن قدامة، اخلطَّ : نقل اإلمجاع على ذلك، و ل �ا نصاب كل منهماكمَّ ويُ 

  .بن اهلماموالكمال ا

   صاب؟متى يُعتبر كمال النِّ  -٩

  : صاب على ثالثة أقوالاختلف أهل العلم يف وقت اعتبار كمال النِّ 

، ملالكيَّةوهو مذهب ا، ل فقطر احلوْ صاب يف آخِ اعتبار النِّ  :األوَّلالقول 

  .، واختاره القرضاويُّ لشافعيَّةوا

صاب يف حلظة منه، فمىت نقص النِّ صاب يف مجيع احلول، اعتبار النِّ  :القول الثاني

، وبه قال أبو لشافعيَّةانقطع احلول، وهذا مذهب احلنابلة، وهو قول ابن سريج من ا

  .م وابن املنذريد القاسم بن سالَّ بَ عُ 

نقصه بينهما،  ل احلول وآخره، وال يضرُّ صاب يف أوَّ اعتبار النِّ  :القول الثالث

  . ةلشافعيَّ ، وهو وجه لاحلنفيَّةوهذا مذهب 

  الحول لوجوب زكاة عروض التجارة اشتراط مضيِّ  -١٠

ابن : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و  وجوب زكاة التجارةاحلول يف ُيشرتط مضيُّ 
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  .املنذر، وابن قدامة

   ؟الذَّهب والفضَّةبنى نصاب عروض التجارة على نصاب هل يُ  -١١

نصاب من عروض ا للتجارة، بنصاب من األمثان، أو مبا قيمته إذا اشرتى عرضً 

، ملالكيَّةوا، احلنفيَّةل، وهذا مذهب التجارة، بىن حول الثاين على احلول األوَّ 

   .احلنابلةو والشافعيَّة، 

  إذا اجتمع مع عروض التجارة سبٌب آخر للزكاة -١٢

ما الواجب منهما؟ : إذا اجتمعت زكاتَا التجارة والعني، فقد اختلف أهُل العلم

  :على قولني

أنَّ الواجب زكاة التجارة، وهذا مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، وبه قال : القول األوَّل

  .الشافعيُّ يف القدمي، وبه صدر قرار ندوات قضايا الزَّكاة املعاصرة

جتب زكاة العني من السائمة أو من الزروع والثمار، وهو مذهب : القول الثاني

  .املالكيَّة، والشافعيَّة على األصحِّ 

ااا ا  : :  رةة از  بوا رةاة از  بوا ا  

  ما يُقوَّم من موجودات التاجر -١

ما ملكه التاجر بقصد بيعه، ومن ذلك ما  يدخل يف التقومي من العروض كلُّ 

  :يلي

ـــالطريق، أو لـــــدى : البضــــاعة - ـــرض، أو بــ ـــواء أكانــــت باملخـــــازن، أو يف املعـ ســ

 .عني بشكل أمانة، أو غري ذلكاملوزِّ 

ة املشـــرتاة بغـــرض تصـــنيعها وبيعهـــا، وأيًضــــا ناعيَّ ســـات الصِّـــالبضـــائع يف املؤسَّ  -

 .البضائع اليت هي قيد التصنيع

َلم، أو بطريق االستصناعالبضائع املشرتاة على الصِّ  -  .فة، أو بطريق السَّ
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 .ة للمتاجرة �ااملعدَّ  احلليُّ  -

 .ة املتاجرة �ااألسهم املشرتاة بنيَّ  -

 .ة املتاجرة �ااملشرتاة بنيَّ األراضي والعقارات  -

 .ة املتاجرة �امنفعة اشُرتِيت بنيَّ  كلُّ  -

ار �ا، ومنها اإلبل، والبقر، والغنم، فيكون فيها احليوانات املشرتاة بقصد االجتِّ  -

 .ومزكاة التجارة، وتسقط عنها زكاة السَّ 

 .ا يعطى للمشرتيالتعبئة والتغليف تدخل يف التقومي إن كانت ممَّ  موادُّ  -

ا تبقــى أجزاؤهــا يف ممـَّ تاملـواد املســتعملة يف التصــنيع تـدخل يف التقــومي إن كانــ -

 .املصنوع

 .باغة والدهن للجلودباغة أو الدِّ اليت للصِّ  املوادُّ  -

 إذا دخلت يف تصنيع إحدى َنب من، واللَّ ر، والسَّ اليت يبقى أثرها، كالسكَّ  املوادُّ  -

 . وغريهالع كاحللوى السِّ 

  من موجودات التاجر ما ال يُقوَّم -٢

  :مثل ؛هقصد بيعُ ال يدخل يف التقومي ما مل يُ 

 .األصول الثابتة -

 .رأس املال -

 .االحتياطيات -

 .ق من األرباحمقدار ما حتقَّ  -

التـأليف،  وشهرته، والعالمة التجارية، وحـقِّ  من اسم احمللِّ : ةاملوجودات املعنويَّ  -

النظـر إمنـا  بـه؛ وذلـك ألنَّ  ة املتـاجرةي بنيَّـما مل يكن شيء مـن ذلـك قـد اشـرتُِ 

 .ة فقطهو إىل املوجودات الزكويَّ 
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ارات، واملباين اليت لالستغالل املوجودات الثابتة لدى التاجر؛ كاألثاث، والسيَّ  -

ـــزائن وحنوهـــــا،  ــائع، واخلــ ـــيت توضـــــع عليهـــــا البضـــ أو االســـــتعمال، والرفـــــوف الــ

ا مـا كـان يوضـع فيهـا العطـر اليت تكون حلفظ العطر عند التاجر، أمَّ  :والقوارير

فـــات ، واآلالت الـــيت اشــرتيت ملصـــلحة العمـــل، كاملكيِّ الزَّكـــاةللمشــرتي ففيهـــا 

ــ ناعي؛ كــآالت احلياكــة واملــراوح، وكــذلك اآلالت واألدوات الــيت لإلنتــاج الصِّ

ارات والشاحنات اليت الستعمال واخلياطة، وآالت صناعة الطوب، وكذا السيَّ 

ــــ ــيَّ الشـــركة يف أمورهــــا اخلاصَّ ارات الركــــوب ة، أو الــــيت تســــتخدمها للعمــــل كســ

 .جرة وحنو ذلكباألُ 

 .العقار إن اشرتته الشركة ليكون مقر�ا هلا -

 . د احلفظ لدى البائع فإ�ا ال تُـَقوَّمالتعبئة والتغليف إن كانت �رَّ  موادُّ  -

  .األشياء اليت ال تباع مع البضائع كاألواين اليت تدار فيها البضائع -

ـــاملـــواد  - لعة، تُـَقــــوَّم إن كانـــت أجزاؤهــــا تبقــــى يف الــــيت تســـتهلك يف إعــــداد السِّ

لعة؛ كاألصباغ، وامللح يف األغذيـة وحنـو ذلـك، أمـا إن كانـت ال تبقـى بـل السِّ 

الوقـــود  التنظيـــف، وحنــو مـــوادِّ  د اســـتعماهلا؛ كالصــابون، ومـــوادِّ تســتهلك مبجـــرَّ 

 .وَّما ال تُقناعة أو الطبخ، فإ�َّ الذي يستعمل يف الصِّ 

  .الوقود كاحلطب، وحنوه موادُّ  -

ها الصـانع ليسـتهلكها يف صـناعته ال مواد التنظيف كالصابون وحنـوه الـيت أعـدَّ  -

  .ليبيعها

  .التجارة اليت لتغذية دوابِّ  املوادُّ  -

  .األواين اليت تدار فيها البضائع -

  .لع، واإلبل اليت حتملها�ا السِّ  صنعاآلالت اليت تُ  -

 .هلالك العني ؛فال زكاة فيهما ،ابون للغسلأو الص ،لح للعجنياملِ  -
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 الوقـود كاحلطــب والبـرتول، ومــوادِّ  هــا يف البضـاعة كمــوادِّ الــيت ال يبقـى أثرُ  املـوادُّ  -

ــ ابون الــيت يســتعني �ــا الصــانع يف صــناعته وال يبقــى أثرهـــا يف التنظيــف كالصَّ

  .لعةالسِّ 

  التي يقوم صاحبها بتصنيعها نعة في الموادِّ تقويم الصَّ  -٣

د التصنيع، يُقوَّم ما فيها من لع اليت هي قيْ عة لدى املصانع، والسِّ لع املصنَّ السِّ 

نعة اليت أدخلها الصانع جبهده ة اخلام على احلالة اليت اشرتيت عليها، دون الصَّ املادَّ 

وأفتت به جلنة الفتوى بوزارة األوقاف . لب املالكي اخلاص، نصَّ على هذا ابنُ 

  .ةالكويتيَّ 

  لعم زكاة المواد الخام الداخلة في تصنيع السِّ كحُ  -٤

لع املصنَّعة، وتدخل يف عروض اخلام اليت ترتكَّب منها السِّ  يف املوادِّ  الزَّكاةجتب 

 الزَّكاةأصلها، وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا  ا حولُ التجارة، وحوهلُ 

  .املعاصرة

  لع البائرةتقويم السِّ  -٥

لع الرائجة، فتُـَقوَّم عند آخر كل حول، لع البائرة والسِّ بني السِّ ق يف التقومي، ال فرْ 

  .مث ُخترج زكا�ا عند متام احلول؛ وهذا مذهب اجلمهور

  الزَّكاةة عند إخراج لع التجاريَّ عر الذي ُتقوَّم به السِّ السِّ  -٦

قال ة، وهذا مذهب اجلمهور، وبه ة على أساس القيمة السوقيَّ لع التجاريَّ تقوَّم السِّ 

لف، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمني، والقرضاوي، وبه صدرت فتوى بعض السَّ 

  .املعاصرة الزَّكاةاللجنة الدائمة وهو قرار ندوات قضايا 

  م عروض التجارة على أساس سعر الجملة أو سعر التجزئة؟هل تقوَّ  -٧

أو  رون يف تقومي عروض التجارة؛ هل هو على أساس سعر اجلملةاختلف املعاصِ 
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  :سعر التجزئة، على أقوال، أقواها قوالن

التقومي يكون بسعر اجلملة، وهو اختيار القرضاوي، وبه صدر  أنَّ  :األوَّلالقول 

  .املعاصرة الزَّكاةقرار ندوات قضايا 

التقومي بالنسبة لتاجر اجلملة يكون بسعر اجلملة، ولتاجر  أنَّ  :القول الثاني

املعاصرة وهيئة  الزَّكاةالتجزئة بسعر التجزئة، وبه أخذت الندوة احلادية عشرة لقضايا 

  .ةة اإلسالميَّ سات املاليَّ احملاسبة واملراجعة للمؤسَّ 

أي البيع  -م عليه مبا يغلب عليه من العمل يقوَّ  ،وبالنسبة ملن يبيع بالطريقتني

  .باجلملة والتجزئة

هــل هــو بلــد المــال أو  ؛المكـان الــذي يُقــوِّم فيــه التــاجر عروضـه التجاريــة -٨

  بلد المالك؟

ربة مبكان املال ال املالك، فيقوم فيه وخترج زكاته فيه، وهذا مذهب مجهور العِ 

  .، واحلنابلةلشافعيَّة، وااحلنفيَّةالفقهاء من 

  ؟في مجموع مال الشركاء أم في مال كل واحد منهم الزَّكاةهل تجب  -٩

واحد منهما نصاب، وهذا  حىت يكون لكلِّ  ال جيب على أحد الشريكني زكاةٌ 

 .يف القدمي، وهو قول أكثر أهل العلم ، واحلنابلة، والشافعيِّ ملالكيَّة، وااحلنفيَّةمذهب 

 ا ااااا : :وا ة ازوا ة اازاتت  

  اواصطالحً  غةً تعريف السهم لُ  -١

  . النصيب واحلظُّ  :غةً السهم لُ 

  . عبارة عن جزء من رأس مال الشركة :االسهم اصطالحً 

ا جلزء من أمواهلا بنسبة عدد أسهمه إىل جمموع أسهم مالكً  يعدُّ  :والمساهم
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ا ض للربح واخلسارة تبعً الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه مىت شاء، وهو معرَّ 

  . لربح الشركة أو خسار�ا

  كم أسهم الشركاتحُ  -٢

اوبيع أسهم الشركات ما دام  شراءُ  جيوز من حيث األصلُ  ال متارس املعامالت  أ�َّ

مة، وهذا اختيار ابن عثيمني، والقرضاوي، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي جبدة، احملرَّ 

  . واللجنة الدائمة

   مةاألسهم المحرَّ  -٣

مة، مثل شركات نشئت ملزاولة األعمال احملرَّ سهم الشركات اليت أُ ال جيوز شراء أ

  .اخلمور والتبغ وبنوك الربا، و�ذا صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي

  األسهم المختلطة -٤

ل بأسهم الشركات املختلطة، وهي أسهم الشركات اليت تكون ال جيوز التعامُ 

أو  ،ةبويَّ ذ الفوائد الرِّ رام يف أخْ ها تتعامل باحلمعامال�ا يف األصل مباحة، لكنَّ 

ا فاسدة، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي جبدة، وا�مع أو تربم عقودً  ،االستقراض بفائدة

     .ة، واللجنة الدائمة بالسعوديَّ الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالميِّ 

  المتاجرة باألسهم -٥

عند متام احلول،  سعرها السوقيَّ م فإنه يقوِّ  ،وشراءً  امن كان يتاجر باألسهم بيعً 

ة ، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي جبدة، واهليئة الشرعيَّ %٢,٥رج منها ربع العشر وخيُ 

  .، واللجنة الدائمة، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمنيالكوييتِّ  الزَّكاةلبيت 

    كيفية إخراج زكاة أسهم االستثمار  -٦

ية فقط لالستثمار ال للمتاجرة ببيعها وشرائها، ا بقصد الربح والتنمن اقتىن أسهمً مَ 

يزكِّي أرباحها فقط، وبه صدر قرار اللجنة الدائمة، وهو اختيار ابن باز، وابن  فإنه
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  .والقرضاوي عثيمني،

  الزَّكاةازدواج إخراج  -٧

ي موجودا�ا، كانت الشركة تزكِّ   على الشركة واملساهم؛ فإنْ : تنيمرَّ  الزَّكاةال جتب  

مرتني عن مال  الزَّكاةمنًعا للثين وازدواج إخراج  ؛يد املقتين هلا لالستثمار تزكيتهافال يع

على هذا ابن  نصَّ  ؛ي موجودا�ا فعليه تزكيتهاا إن كانت الشركة ال تزكِّ واحد، أمَّ 

عثيمني
، ، والقرضاوي، و�ذا صدر قرار ا�مع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 

   .الكوييتِّ  الزَّكاةة لبيت واهليئة الشرعيَّ 

  لغًة واصطالًحا ندتعريف السَّ  -٨

  .عتمد عليه من حائط أو غريهما يستند إليه ويُ  كلُّ   :غةً ند لُ السَّ 

ة تصدر حلاملها من البنك أو الشركة أو احلكومة، أداة ماليَّ  :ااصطالحً السند 

  .نصف سنة سنوي�ا أو كلَّ دفع دة، وهي حتمل فوائد تُ ولفرتات استحقاق خمتلفة وحمدَّ 

 لها مبلغ من املال أقرضه الطرف األوَّ ة، حملُّ ة ومديونيَّ عن عالقة دائنيَّ : وهو يعربِّ 

د املقرتض مبوجب هذه العالقة ويتعهَّ  - ضاملقرتِ  – للطرف الثاين - ضاملقرِ  –

  املبلغ األصليِّ بة على االقرتاض، باإلضافة إىلل الفوائد املرتتَّ نة متثِّ ة معيَّ بدفعات دوريَّ 

  . املقرتض عند تاريخ االستحقاق

ة  مسيَّ القيمة اال على أن يسرتدَّ  ،ندة للسَّ مسيَّ من القيمة اال أقلَّ : ويدفع فيها املكتتب

  .ة للسندكاملة عند حلول األجل، مع الفوائد الربويَّ 

يع، قد للتداول والب سند باسم مالكه، وسند حلامله، وكالمها قابلٌ  :ند نوعانوالسَّ 

من قيمته فريبح املشرتي الفوائد  يباع بقيمته فريبح املشرتي فوائده فقط، وقد يباع بأقلَّ 

  .والفارق بني قيمته ومثن شرائه
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  كم السنداتحُ  -٩

ندات، و�ذا صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة، واهليئة حيرم التعامل بالسَّ 

املعاصرة، واللجنة الدائمة، وندوة  الزَّكاة، وندوات قضايا الكوييتِّ  الزَّكاةة لبيت الشرعيَّ 

  .ةة من الوجهة اإلسالميَّ األسواق املاليَّ 

  نداتزكاة السَّ  -١٠

ص منها، وبه ة فيجب التخلُّ ا الفوائد الربويَّ ند فقط، أمَّ يف أصل السَّ  الزَّكاةجتب 

  .املعاصرة لزَّكاةاة، واللجنة الدائمة، وندوات قضايا صدر قرار اهليئة الشرعيَّ 

   كوكتعريف الصُّ  -١١

وهو الذي  - بعرَّ مُ فارسي  -الكتاب : كُّ ، والصَّ كٍّ مجع صَ  :غةً كوك لُ الصُّ 

اا؛ ألى صكاكً وكانت األرزاق تسمَّ  ،كتب للعهدةيُ    . كانت خترج مكتوبة  �َّ

 ة تقوم على جتزئة رأس املال القراض املضاربةأداة استثماريَّ : اكوك اصطالحً الصُّ 

كوك أمساء ل جمموعها رأس املال، ويكتب يف هذه الصُّ ة ميثِّ كوك ملكيَّ بإصدار صُ 

  .ا شائعة يف رأس مال املضاربةأصحا�ا باعتبارهم ميلكون حصصً 

   كوككم الصُّ حُ  -١٢

  .كوك وبيعها، و�ذا صدر قرار ا�مع الفقهي جبدةجيوز شراء الصُّ 

  كوكزكاة الصُّ  -١٣

 الزَّكاةكوك وأرباحها، و�ذا صدرت فتاوى اهليئة الشرعية لبيت يف الصُّ  الزَّكاةجتب 

  .املعاصرة الزَّكاة، وندوات قضايا الكوييتِّ 
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رر اا   

 ا ااا : :ة ازة اتزت  

  تتعريف المستغالَّ  -١

ة على الدخل طلق الغلَّ تها، وتُ ذ غلَّ ت أخْ استغالل املستغالَّ  :غةً ت لُ المستغالَّ 

  .تاج وحنو ذلكجرة الدار والنِّ جر�ا، أو أُ أو أُ الذي حيصل من ريع األرض 

خــذ للتجــارة تَّللبيــع ومل تُـ  عــدَّ هــي األمــوال الــيت مل تُ  :ات اصــطالحً المســتغالَّ 

ذ منافعهـا ومثر�ـا، ببيـع مـا حيصـل منـه مـن ت للنمـاء، وأْخـعـدَّ وإمنا أُ  ،بأعيا�ا

  .راءنتاج أو كِ 

  تكم زكاة المستغالَّ حُ  -٢

 لشافعيَّة، واملالكيَّة، وهو مذهب اجلمهور، من ايف ذا�ا زكاةٌ ت املستغالَّ  ليس يف

عثيمني، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وبه  باز، وابنُ  واحلنابلة، وبه قال ابنُ  يف األصحِّ 

  . ةصدر قرار ا�مع الفقهي جبدَّ 

 ا دسادسارة: : اوض ا ةاج زرةإوض ا ةاج زإ  

  ر الواجب في زكاة العروضقدْ ال -١

مته، وهو بالنسبة بع العشر من قيالواجبة يف عروض التجارة هو رُ  الزَّكاةمقدار 

  .، وابن حجرالزركشيُّ : ل اإلمجاع على ذلكنقَ ، و %٢,٥= املئوية 

صاب واملقدار الواجب إخراجه بني زكاة النقود وزكاة عروض ال خيتلف النِّ و 

  . ينإمجاع الفقهاء املعتربَ  التجارة، وعلى ذلك استقرَّ 

  ادلة زكاة عروض التجارةمع -٢

× يون ما عليه من الدُّ  -ة يون املرجوَّ الدُّ + لع قيمة السِّ + النقد  = الزَّكاةمقدار 

٢,٥%  

  .٤٠÷ ما عليه من الديون  -ة يون املرجوَّ الدُّ + لع قيمة السِّ + النقد = أو 
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رر اا   

  كم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها حُ  -٣

أقواها  ؛العلم يف إخراج زكاة عروض التجارة من العروض، على أقوال اختلف أهلُ 

  : قوالن

 الزَّكاةزئه إخراج ا من قيمة العروض، وال جيُ نقدً  الزَّكاةجيب إخراج  :األوَّلالقول 

، لشافعيَّة، واملالكيَّةعروض التجارة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من ا أعيان من

  . واحلنابلة

من أعيان عروض التجارة للحاجة أو املصلحة  الزَّكاةوز إخراج جي :القول الثاني

ة، و�ذا صدر قرار اهليئة الشرعية لبيت تيميَّ  للحنابلة، واختاره ابنُ  الراجحة، وهذا قولٌ 

  .املعاصرة الزَّكاة، وقرار ندوات قضايا الكوييتِّ  الزَّكاة
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رر اا   

اب اااب اا::  مة ازمة از  

  ام، وُ ز، ووطام، وُ ز، ووط  : : للا اوا او

  تعريف األنعام -١

، وأكثر ما يقع هذا االسم على اإلبل، وهو لفٌظ هي اإلبل والبقر والغنم :األنعام

  .ذَكٌر ال يؤنَّث، ومجٌع ال واحد له من لفظه

  ُحكم زكاة األنعام -٢

إلمجاع على نَقل ا، و  اجلملةجتب زكاة األنعام من اإلبل والبقر والغنم اإلنسيَّة يف

  .ابن املنذر، وابن حزم، وابن قدامة، والنوويُّ : ذلك

  بقر الوحش -٣

ال جتب الزكاة يف بقر الوحش، وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، 

  .والشافعيَّة، وهو روايٌة عن أمحد، وبه قال أكثر أهل العلم

  ما تولَّد من األهليِّ والوحشيِّ  -٤

  :علم يف زكاة املتولِّد من األهليِّ والوحشيِّ على أقوال؛ أقواها قوالناختلف أهل ال

ال جتب فيه الزكاة مطلًقا، وهو مذهب الشافعيَّة، واملالكيَّة على  :القول األوَّل

  .املشهور، وبه قال داود الظاهريُّ، واختاره ابن قدامة

  .يَّةجتب مطلًقا، وهو مذهب احلنابلة، وقوٌل للمالك: القول الثاني

  زكاة الجواميس -٥

ابن املنذر، وابن : قل اإلمجاع على ذلك، ونزكاة اجلواميس؛ لكو�ا من البقر جتب

  .عبد الرب، وابن قدامة
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رر اا   

  ُحكم زكاة غير بهيمة األنعام كالخيل -٦

ال زكاة يف غري �يمة األنعام إالَّ أن تكون معدًَّة للتجارة، واخليُل وغريُها يف ذلك 

مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وهو  سواء، وهذا مذهب

  .قول أيب يوسف، وحممَّد بن احلسن، وبه قال أكثر أهل العلم

  مضيُّ الحْول -٧

نَقل اإلمجاع على ، و ُيشرتط لزكاة األنعام مرور حْول كامل وهي يف ملك املزكِّي

  .ابن حزم، وابن قدامة: ذلك

  ائمةمعنى السَّ  -٨

سامت الراعية واملاشية، والغنم تسوم : مبعىن املال الراعي، يقال: السائمة لُغةً 

  .سوًما، إذا رَعْت حيث شاءت

ائمة اصطالًحا هي اليت تْرعى يف الكأل املباح من نبات الَرب، وَتكتفي : السَّ

  .بالرَّعي، فال حتتاج إىل أن تُـْعلف

  اشتراط السَّوم -٩

األنعام أن تكون سائمًة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من ُيشرتط يف وجوب زكاة 

  .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثُر أهل العلم

  تحديد مدَّة السَّوم -١٠

ُيشرتط أن تكون سائمة حوًال كامًال، أو أكثر احلول، وهذا مذهب احلنفيَّة، 

  .ة، وابن باز، وابن عثيمنيواحلنابلة، ووجه عند الشافعيَّة، واختاره ابن تيميَّ 

  أالَّ تكون عوامل -١١

ُيشرتط لزكاة األنعام أالَّ تكون عوامل، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، 

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء
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رر اا   

  اشتراط بلوغ النِّصاب -١٢

مجاع على اشرتاط إلنقل ا، و األنعام أن تبلغ نصابًا شرعي�ا ُيشرتط لوجوب الزكاة يف

ابن املنذر، وابن : ويف اإلبل والغنم. ابن حزم: يف اإلبل والبقر والغنم بلوغ النِّصاب

  .ابن عبد الرب: ويف البقر. قدامة، والنووي

  ضمُّ األنواع من جنس واحد إلكمال النِّصاب -١٣

 ُتضمُّ األنواع من جنس واحد إىل بعضها إلكمال النِّصاب، كالضأن واملعز من

ابن املنذر، وابن حزم، : نَقل اإلمجاع على ذلك، و الغنم، وكذا أصناف اإلبل، والبقر

  .وابن عبد الربِّ، وابن قدامة، وابن تيميَّة

ما اما ا : :ة ازة از  

  نصاب اإلبل من خمس إلى مئة وعشرين -١

  .شاة: من مخس إىل ِتسع فيها نصاب اإلبل

  .شاتان: ومن َعشر إىل أربع عشرة فيها

  .فيها ثالث شياه: ومن مخس عشرة إىل ِتسع عشرة

  .فيها أربع شياه: ومن عشرين إىل أربع وعشرين

فيها بنت خماض، فإن مل توجْد، أجزأ ابن : من مخس وعشرين إىل مخس وثالثني 

  .لبون ذَكر

  .فيها بنت لبون: من ستٍّ وثالثني إىل مخس وأربعني

  .ِحقَّةفيها : ومن ستٍّ وأربعني إىل ستِّني

  .فيها َجَذعة: ومن إحدى وستني إىل مخس وسبعني

  .فيها ِبنَتا لَبون: ومن ستٍّ وسبعني إىل تسعني
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رر اا   

  .فيها ِحقَّتان: ومن إحدى وتسعني إىل مئة وعشرين

  .ابن املنذر، وابن حزم، وابن رشد، والنوويُّ : نَقل اإلمجاع على ذلك

  إخراج اإلبل بدَل الغنم الواجبة -٢

بدَل الشاة الواجبة فيما دون مخس وعشرين، ناقًة، أجزأت، وهذا إذا أخرج 

مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة على األصحِّ، والشافعيَّة، ووجه خمرَّج عند 

  .احلنابلة

  نصاب اإلبل فيما زاد على مئة وعشرين -٣

أربعني بنت  إذا زادت اإلبل على مئة وعشرين، ففي كلِّ مخسني ِحقَّة، ويف كلِّ 

لبون، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر 

  .أهل العلم

  الواجب في اإلبل بين مئة وإحدى وعشرين، إلى مئة وتسع وعشرين -٤

إذا كان عدد اإلبل من مئة وإحدى وعشرين، إىل مئة وتسع وعشرين، فإنَّه يتعنيَّ 

لبون، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وقول  إخراج ثالث بنات

لف، واختاره ابن عبد   .الرب، وابن باز، وابن عثيمني للمالكيَّة، وبه قال طائفة من السَّ

  الواجب في اإلبل من الزكاة  -٥

  فيها شاة: ٩إىل  ٥من 

  فيها شاتان: ١٤إىل  ١٠من 

  شياه ٣فيها : ١٩إىل  ١٥من 

  شياه ٤فيها  :٢٤إىل  ٢٠من 

  فيها بنت خماض: ٣٥إىل  ٢٥من 
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رر اا   

  فيها بنت لبون: ٤٥إىل  ٣٦من 

  فيها ِحقَّة: ٦٠إىل  ٤٦من 

  فيها جذعة: ٧٥إىل  ٦١من 

  فيها بنتا لبون: ٩٠إىل  ٧٦من 

  فيها ِحقَّتان: ١٢٠إىل  ٩١من 

  بنات لبون ٣فيها : ١٢٩إىل  ١٢١من 

  فيها ِحقَّة وبنتا لبون: ١٣٩إىل  ١٣٠من 

  فيها ِحقَّتان وبنت لبون: ١٤٩إىل  ١٤٠من 

  حقاق ٣فيها : ١٥٩إىل  ١٥٠من 

  بنات لبون ٤فيها : ١٦٩إىل  ١٦٠من 

  وهكذا يف كلِّ أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني ِحقَّة

  تعريف األوقاص -٦

مجع َوَقص بفتحتني وقد ُتسكَّن القاف، وهو ما بني الفريضتني من : األوقاص

فيه، كالزيادة على اخلمس من اإلبل إىل التِّسع، والزيادة  نصاب الزكاة ممَّا ال شيء

  .على العشر إىل أربع عشرة

  .فيما دون النِّصاب األوَّل: واستعمله الشافعيُّ وآخرون

  .أنَّه ال يتعلَّق �ما حقٌّ : والجامع بينهما

  ُحكم زكاة األوقاص -٧

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال شيَء يف األوقاص، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة
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رر اا   

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر العلماء

ا اا ا : :ة ازة از  

  نصاب زكاة البقر -١

يبدأ نصاب البقر من ثالثني بقرًة، وفيها تبيع أو تبيعة، ويف األربعني مسنَّة، وإذا  

ني ففيها تبيعان أو تبيعتان، مث هكذا يف كلِّ ثالثني تبيع أو تبيعة، ويف كلِّ كانت ستِّ 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، : أربعني مسنَّة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .والظاهريَّة، وقد ُحكي اإلمجاع على ذلك

  كاة؟هل في ما زاد على األربعين حتى تكون ستِّين ز  -٢

ال شيَء فيما زاد على أربعني من البقر حىت يبلغ ستِّني، وهذا مذهب مجهور 

الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو رواية عن أيب حنيفة، اختارها أبو 

  .يوسف وحممَّد بن احلسن، وبه قال أكثُر أهل العلم

   الواجب في البقر من الزكاة -٣

  فيها ال شيء : ٢٩إىل  ١من 

  فيها تَبيع أو تبيعة: ٣٩إىل  ٣٠من 

  فيها ُمسنَّة: ٥٩إىل  ٤٠من 

  فيها تَبيعان أو تبيعتان: ٦٩إىل  ٦٠من 

  فيها تبيع وُمسنَّة: ٧٩إىل  ٧٠من 

  فيها مسنَّتان: ٨٩إىل  ٨٠من 

  أتبعة ٣فيها : ٩٩إىل  ٩٠من 

  فيها تبيعان ومسنَّة: ١٠٩إىل  ١٠٠من 
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  ان وتبيعةفيها مسنَّت: ١١٩إىل  ١١٠من 

   مسنَّات ٣أتبعة أو  ٤فيها : ١٢٩إىل  ١٢٠من 

 وهكذا يف كلِّ ثالثني َتبيع أو تَبيعة، ويف كلِّ أربعني مسنَّة

  سنُّ التَّبيع والمسنَّة -٤

التَّبيع ما أمتَّ سنة، واملسنَّة ما أمتَّت سنتني، وهو مذهب مجهور الفقهاء من 

  .قوٌل للمالكيَّةاحلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو 

اا ااا ا : :ة ازة از  

  نصاب زكاة الغنم -١

ال شيَء فيما دون أربعني من الغنم، فإذا بلغت األربعني ففيها شاة إىل عشرين 

ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إىل أن تبلغ مئتني، فإذا زادت على 

مثئة وتسعة وتسعني شاة، فإذا بلغت املئتني واحدة، ففيها ثالث شياه إىل أن تبلغ ثال

: أربعمئة ففيها أربع شياه، مث يف كلِّ مئة شاٍة، شاٌة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء، وُحكي يف بعض هذه 

  .األنصبة اإلمجاع

  الواجب في الغنم من الزكاة -٢

  ال شيء فيها: ٣٩إىل  ١من 

  فيها شاة: ١٢٠إىل  ٤٠من 

  فيها شاتان: ٢٠٠إىل  ١٢١من 

  فيها ثالث شياه: ٣٩٩إىل  ٢٠١من 

  فيها أربع شياه: ٤٩٩إىل  ٤٠٠من 
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  فيها مخس شياه : ٥٩٩إىل  ٥٠٠من 

  .وهكذا يف كلِّ مئة شاةٌ 

  هل ُيشترط في عدِّ ِصغار الماشية أن تكون نتاًجا من األصل؟ -٣

يف عدِّ صغار املاشية أن تكون من نتاج األصل، وهذا مذهب الشافعيَّة، ُيشرتط 

  .واحلنابلة، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  أنَّ تكون الكبار نصابًا؟: هل ُيشترط في عدِّ صغار الماشية -٤

ُيشرتط يف عدِّ صغار املاشية، أن تكون الكبار نصابًا، وهذا مذهب مجهور 

  .والشافعيَّة، واحلنابلة الفقهاء من احلنفيَّة،

  انفراد ِصغار الماشية  -٥

إذا كانت صغار املاشية منفردة، فإنه جيب فيها الزكاة، وهذا مذهب مجهور 

الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول أيب يوسف وزَُفر من احلنفيَّة، 

م   . واختاره أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ

  ِصغار الماشية المنفردة منها؟هل يخرج زكاة  -٦

إذا انفردت ِصغار املاشية ووجبت فيها الزكاة؛ فهل خيرج زكا�ا منها، أو ُيشرتط 

  :فيها ما ُيشرتط يف زكاة الكبار؟ اختلف أهُل العلم يف ذلك على قولني

أنَّه ُيشرتط فيها ما ُيشرتط يف زكاة الكبار، وهذا مذهب املالكيَّة، : القول األوَّل

  .اختيار ُزفر من احلنفيَّةوهو 

منها، وهو مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة،  جتب فيها وخيرج واحدة: القول الثاني

  .واختيار أيب يوسف من احلنفيَّة
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ا اا ا : :مة از  جُ  ِمة از  جُ  ِ    

  ما يجب إخراجه من أسنان اإلبل -١

بنت خماض، : ا، وهيتقدَّم بيان ما جيب من أسنان اإلبل حبسب الواجب فيه

  .وبنت لبون، وابن لبون، وِحقَّة، وجَذعة

ــنَّ الواجبــة عليــه فــي زكــاة اإلبــل وعنــده ِســنٌّ تحتهــا، أو ســنٌّ  -٢ إذا فـََقــد السِّ

  فوقها

إذا فَقد السِّنَّ الواجبة يف زكاة اإلبل، وعنده ِسنٌّ أحطُّ، فإنَّه يعطي السِّنَّ اليت 

تني، وإْن كانت أعلى دفع إليه املصدِّق عشرين عنده وزيادة عشرين درًمها، أو شا

درًمها أو شاتني، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول بعض السَّلف، واختاره 

  .داود الظاهريُّ، وابن املنذر، واخلطَّايب، وابن حزم، وابن رشد، وابن تيميَّة

  أسنان البقر -٣

  .تبيع أو تبيعة، ومسنَّة: تقدَّم تفصيل ما جيب من أسنان البقر، وهو

  الثَّنيُّ  -٤

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : جيزئ الثينُّ من الضأن واملعز، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكَي فيه اإلمجاع

   الجَذعة من الضأن -٥

والشافعيَّة، الضَّأن، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة،  جتزئ اجلَذعة من

حممَّد وأبو يوسف، وهو اختيار : واحلنابلة، ورواية عن أيب حنيفة، وبه قال صاحباه

  .ابن عبد الرب، وابن تيميَّة، والكمال ابن اهلمام، وابن باز

  سنُّ الجَذعة من الضأن -٦

اجلَذعة من الضأن هي ما أمتَّت ستَّة أشهر، وهو مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، ووجهٌ 
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  .الشافعيَّة، وهو ما أفتت به اللَّجنة الدائمة، وهو اختيار ابن عثيمنيعند 

  التطوُّع بسنٍّ أعلى من السنِّ الواجبة -٧

جيوز التطوُّع بسنٍّ أعلى من السن الواجبة، كأْن ُخيرج بنت لبون بدل بنت 

اإلمجاع على ذلك ابن قدامة، ونقله العبدريُّ عن العلماء كافَّة غري  ، ونقلخماض

  .اود، وحكاه ابن تيميَّة عن عامَّة أهل العلمد

  األنوثة في اإلبل -٨

ابَن اللبون ملن مل جيد جيب مراعاة األنوثة يف اإلبل، فال خترج غري األنثى، ما عدا 

  .ابن رشد، وابن قدامة، والشنقيطيُّ : نَقل اإلمجاع على ذلكو ، بنت خماض

  التبيع والتبيعة -٩

  ب يف ثالثني من البقر، فُيجزئ إخراج التبيع الذَّكر،ال ُتشرتط األنوثة يف الواج

  .ابن عبد الرب، والكاساينُّ : نقل اإلمجاع على ذلك، و كما جيزئ إخراج التبيعة األنثى

   المسنُّ والمسنَّة -١٠

ُتشرتط األنوثة يف الواجب يف أربعني من البقر، فيجب إخراج مسنَّة أنثى، وال 

  .هب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةجيزئ املسنُّ الذَّكر، وهذا مذ

  إخراج الذَّكر إذا كان النِّصاب كله ذكورًا -١١

إذا كان النِّصاب كله ذكوًرا، فإنه جيزئ أن خيرج منها ذكًرا، وهذا باتِّفاق املذاهب 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة

  إخراج الذَّكر مع وجود اإلناث -١٢

اختلف أهل العلم؛ هل جيزئ إخراج الذَّكر من الشياه مع وجود اإلناث، على 

  :قولني

جيوز يف زكاة الغنم إخراج الذَّكر واألنثى، وهذا مذهب احلنفيَّة، : القول األوَّل
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  .واملالكيَّة

هذا مذهب أنه ال جيزئ الذكر من الشياه مع وجود اإلناث، و : القول الثاني

  .الشافعيَّة، واحلنابلة

  اشتراط السالمة من العيوب -١٣

، العيوب إذا كان ما ميلكه صحيًحا ُيشرتط يف املأخوذ يف الزكاة، السَّالمة من

  .ابن رشد، وابن تيميَّة: نَقل اإلمجاع على ذلكو 

  أْخذ المعيبة والَهرِمة إذا ُعِدم السِّنُّ الواجبة في الزكاة -١٤

ه معيًبا، أو هرًما فإنه يأخذ منه، وال يتكلَّف شراء سليمة من خارج إذا كان كلُّ 

  . ماله، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وقول للمالكيَّة

  أن يكون وَسطًا ال من كرائم المال وال من شراره -١٥

، واملاخض، يُعترب أن يكون املأخوذ للزكاة وسطًا، ال من كرائم املال ، كالرُّىبَّ

واألكولة إالَّ أْن يرضى صاحبها، وال من ِشراره، كاملعيبة، وهذا باتِّفاق املذاهب 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكَي فيه اإلمجاع: الفقهيَّة

  زة ازة ا: : ا ادسا ادس

  تعريف الُخلطة ُلغًة واصطالًحا -١

  .ملزجا :الخلطة لُغةً 

هي اجتماع ِنصايب نوع نـََعم، ملالكِني فأكثر فيما يوجب : الخلطة اصطالًحا

  .تزكيتهما على مالك واحد

  ُخلطة األعيان -٢

املراد �ا أالَّ يتميز نصيب أحد الرَّجلني أو الرِّجال عن نصيب غريه، كماشية ورثها 

  .قوم أو ابتاعوها مًعا، فهي شائعة بينهم
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  ُخلطة األوصاف -٣

املراد �ا أن يكون مال كل واحد متعيًنا متميًزا عن مال غريه؛ ولكن جياوره جماورة 

  .املال الواحد

  أثر الُخلطة -٤

اخلُلطة هلا تأثري يف الزكاة، إجيابًا، وتغليظًا، وختفيًفا، فتصري األموال كاملال الواحد، 

وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره داود 

  . الظاهريُّ، وبه قال أكثر الفقهاء

  هل تؤثِّر الُخلطة في غير بهيمة األنعام؟ -٥

يف غري زكاة �يمة األنعام، وهذا مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، وبه  ال تؤثِّر اخللطة

  .وبه قال أكثُر أهل العلم .واختاره ابن قدامة، وابن عثيمني قال الشافعيُّ يف القدمي،

  كون الخليطين أهًال للزكاة  شروط زكاة الُخلطاءمن  -٦

مسـلمني؛ نـصَّ يكونا ُحـرَّيِن : ُيشرتط أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة، أي

  .على هذا مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  كون المال المختلط ِنصابًا  -٧

ال ُيشرتط أن يبلغ املال املختلط لكلِّ واحد نصابًا إذا بلغ جمموعه بعد اخللطة 

نصابًا، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال بعض السَّلف، واختاره داود 

  .لظاهريُّ، والشنقيطيُّ، وبه أفتت اللجنة الدائمةا

  مضيُّ حول كامل على الخلطة -٨

ُيشرتط أن ميضي حْول كامل على اخللطة، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وبه 

  .أفتت اللجنة الدائمة، وبه قال ابن عثيمني
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  ما يُعتبر في الخلطة -٩

ح، واملشرب، والفحل، وهذا يف اجلملة االشرتاك يف املرا : ممَّا يُعترب يف اخللطة

  .مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  هل ُتشترط نيَّة الخلطة؟ -١٠

  :اختلف أهل العلم يف اشرتاط نيَّة اخللطة على قولني

،  :القول األوَّل ال ُتشرتط نيَّة اخللطة، وهذا مذهب الشافعيَّة على األصحِّ

  .به قال أشهب من املالكيَّةواحلنابلة، و 

ُتشرتط نيَّة اخللطة، وهذا مذهب املالكيَّة، وقول للشافعيَّة، وبه قال : القول الثاني

  .القاضي أبو يعَلى من احلنابلة

  تفريق المال أو جْمعه خشية الصَّدقة -١١

ال حيلُّ التحايل خبلط ماله مع مال غريه، أو تفريق ماله عن مال غريه بغَرض 

  .ابن بطَّال، والقرطيبُّ : نَقل اإلمجاع على ذلك، و أو ختفيف قْدر املال املزكَّىاط إسق

  ضمُّ المواشي المتفرِّقة للمالك الواحد -١٢

ا ُتَضمُّ مع بعضها، وتزكَّى  إذا كان للمالك مواٍش متفرِّقة يف أماكن خمتلفة، فإ�َّ

صَّالة أو ال، وهذا مذهب زكاة املال الواحد، سواء كان ما بينها مسافة تُقصر فيها ال

واختاره ابن قدامة،  مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أمحد،

  .وبه قال أكثر الفقهاء .وابن عثيمني احتياطًا
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ب ااب ار: : اروع واة اب زرروع واة اب ز    

وا وا ر، و   ر، وُ    زة اروع واُ زة اروع وا: : ا اولا اول
  ى اةى اة

  ُحكم زكاة الزُّروع والثِّمار -١

نَقل اإلمجاع على وجوب زكاة ، جتب زكاة الزُّروع والثِّمار إذا توفَّرت شروطهما

  .املاورديُّ، وابن حزم، والكاساينُّ، والنوويُّ : الزروع والثمار يف اجلملة

  هل في الزُّروع والثِّمار حقٌّ واجب سوى الزكاة؟ -٢

  .املزكِّي شيٌء عند احلصاد غري الزكاة، و�ذا قال عامَّة العلماء ال جيب على

ما اما ا : :  ر وروع واة از     ر وروع واة از     

  الِحنطة والشَّعير من الحبوب، والتَّمر والزَّبيب من الثِّمار -١

نَقل ، و ثِّمار التَّمر والزَّبيب من الجتب الزكاة يف احلِنطة والشَّعري من احلبوب، ويف

ابُن املنذر، وابن عبد : اإلمجاع على وجوب الزكاة يف احلنطة والشعري، والتمر والزبيب

 .ونقله اخلطايبُّ والقرايفُّ، والنوويُّ، يف التمر والزبيب .الرب، وابن رشد، والشنقيطيُّ 

  .يف القمح والشَّعري والتمر: وحكاه ابن حزم

  ما كان َمكيًال مدَّخًرا -٢

جتب الزكاة يف كلِّ مكيل مدَّخر، وهذا مذهب احلنابلة، واختاره ابن باز، وابن  

  . عثيمني، واللجنة الدائمة

  الزيتون -٣

ال جتب يف الزيتون زكاة، وهو مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال طائفة من 

م، وابن باز لف، واختاره أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ   .السَّ
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  رواتالفواكه والخض -٤

ال جتب الزكاة يف الفواكه واخلضروات، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، 

والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وبه قال أبو يوسف وحممَّد بن احلسن من احلنفيَّة، 

  .وعليه عامَّة أهل العلم، وُحكي فيه اإلمجاع

  العسل -٥

يَّة، والشافعيَّة، والظاهريَّة، وبه قال ال جتب الزكاة يف العسل، وهو مذهب املالك

، طائفٌة من السلف، واختاره ابن املنذر، ومال إليه ابن ُمفِلح، واختاره ابن عثيمني

  .اللجنة الدائمةو 

ا اا ا : :   اار ار، واروع واة اب زِم   اار ار، واروع واة اب زِم
ب زو وو ،ُاإب زو وو ،ُاإ  

  ي الزُّروع والثِّماراشتراط النِّصاب لوجوب الزكاة ف -١

ُيشرتط لوجوب الزكاة يف الزروع والثِّمار أن تبلغ نصابًا، ونصا�ا مخسة أوسق، وال 

شيَء فيما دو�ا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو 

  العلم قول حممَّد وأيب يوسف صاحيب أيب حنيفة، واختاره ابن حزم، وبه قال أكثُر أهل

  هل في ما زاد على النِّصاب زكاة؟ -٢

: نقل اإلمجاع على ذلك، و جتب الزكاة فيما زاد على النِّصاب قلَّ أو كُثر

  .وابن حجر ،والنوويُّ  ،املاورديُّ 

  واع من جنس واحد إلكمال النِّصابضمُّ األن -٣

نَقل ، و والثِّمارتضمُّ األنواع اليت من جنس واحد إلكمال النِّصاب يف زكاة الزروع 

  .ابن حزم، وأبو الوليد الباجي، وابن قدامة: اإلمجاع على ذلك
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رر اا   

  هل يَمنع الدَّين زكاَة الزروع والثِّمار؟ -٤

والثِّمار، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من الزروع ال َمينع الدَّين وجوب الزكاة يف 

  .أمحدورواية عن والظاهريَّة، احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، 

  بغير مؤونة ما سقيو ما سقي بمؤونة  -٥

ما ُسقي من الزرع أو الثمر بال مؤونة، فالواجب فيه الُعشر، وما ُسقي مبؤونة، 

الشافعيُّ، وابن بطَّال، وابن : نَقل اإلمجاع على ذلك، و فالواجب فيه ِنصف الُعشر

  .حزم، والبيهقيُّ، وابن عبد الرب، وابن رشد، وابن قدامة، والنوويُّ 

  ما ُسقي بعَض العام بمؤونة وبعَضه بغير مؤونة -٦

  :ما ُسقي بعَض العام مبؤونة وبعَضه بال مؤونة ال خيلو من حالني

  نة بكلفة، ونصفها بغري كلفةنصف السَّ  قىسأن يُ : الحال األولى

نة بكلفة، ونصفها بغري كلفة، ففيه ثالثة أرب نَقل ، و اع العشرإذا ُسقي نصف السَّ

  .ابن قدامة، والشنقيطيُّ : ذلك اإلمجاع على

  ُيسقى بأحدمها أكثَر من اآلخرأْن : الحال الثانية

إذا ُسقي بأحدمها أكثر من اآلخر فإنه يُعترب فيه الغالب، فإن كان الغالب السقي 

مباء السماء أو السَّيح، وجب العشر، وإن كان الغالب السقي بالناضح، وجب 

واحلنابلة، وأحد القولني املشهورين للمالكيَّة، ِنصف العشر، وهذا مذهب احلنفيَّة، 

  .وهو قول للشافعيَّة، وبه قال بعض السَّلف

  وقت وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار -٧

، وهذا  جتب الزكاة يف الزروع والثِّمار بُبدوِّ الصالح يف الثمر، واشتداد اَحلبِّ

  .واحلنابلةمذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، 
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رر اا   

اا ااا ص: : اْصاْا  

    تعريف الخْرص ُلغًة واصطالًحا -١

  .احلزر، وهو تقديٌر بظنٍّ  :الخرص لُغةً 

حزر ما على النَّخل من الرطب متًرا، فيقدَّر ما عليه رطبًا  :الخْرص اصطالًحا

ر ما ينقص لو صار متًرا، مث يعتدُّ مبا بقي بعد النقص، وكذلك يف العنب   .ويقدَّ

  الِحكمة من خرص الثِّمار -٢

 .للفقراء، بضبط حقِّهم على املالك، وأْمن اخليانة من ربِّ املال احتياطًا -

رفًقــا بأربــاب الثِّمـــار، بتعجيــل االنتفـــاع بثمر�مــا قبـــل اجلفــاف؛ للحاجـــة إىل  -

 .أكلها والتصرُّف فيها رطبة

  .لتيسر حزرها لشدَّة ظهورها -

  ُحكم خْرص الثِّمار -٣

الثِّمار، وهو مذهب مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، والشافعيَّة، ُيشرع خرص 

واحلنابلة، والظاهريَّة، وُروي عن حممَّد بن احلسن من احلنفيَّة، وبه قال أكثر أهل 

  .العلم

  ما ُيشرع فيه الخْرص -٤

ُخيرص التمر والعنب فقط دون غريمها، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة 

  .املشهور، والشافعيَّة، واحلنابلةعلى 

  وقت الخْرص -٥

ابن : نَقل إمجاع القائلني باخلْرص على ذلك، و وقت خْرص الثمرة، بُدوُّ الصالح

  .عبدالرب، والشنقيطيُّ 
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  كيفية الخْرص  -٦

عليها من الرطب : كيفية اخلْرص أن يطوف بالنخلة ويرى مجيع عناقيدها، ويقول

متًرا أو زبيًبا كذا، مث يفعل ذلك بنخلٍة بعد خنلة إِن اختلف أو العنب كذا، وجييء منه 

د النوع جاز  ا تتفاوت، فإن احتَّ النوع، وال يقتصر على رؤية البعِض وقياس الباقي؛ أل�َّ

  .أن خيرَص اجلميع رطبًا أو عنًبا، مث متًرا أو زبيبًا

  العدد المطلوب من الخارصين -٧

الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة على  يكفي خارٌص واحد، وهذا مذهب مجهور

  .الصحيح، واحلنابلة

  اإلسالم والعدالة والمعرفة بالخْرص -٨

ُيشرتط يف اخلارص أن يكون مسلًما، عدًال، عارًفا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء 

  . من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

ا اا ا : :      ز  ت واا ُ       ز  ت واا ُ  ة ة
  اروع وار؟اروع وار؟

ال ُتقتطع النَّفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثِّمار، وهذا باتِّفاق املذاهب 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة: الفقهيَّة

  زة اروع وار  ارض  ازة اروع وار  ارض  ا: : ا ادسا ادس

  ي األرض المستأجرةوع والثِّمار فكاة الزر ز  -١

رة على املستأجر، وهو مذهب مجهور كاة الزروع والثِّمار يف األرض املستأجَ ز 

الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أبو يوسف وحممد بن احلسن من 

  .احلنفيَّة
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  زكاة األرض التي ُتستغلُّ بالمزارعة أو المساقاة  -٢

كلٌّ حبَسب حصَّته؛ نصَّ على املالك والعامل،  : جتب الزكاة على املتعاقدين مجيًعا

هذا فقهاء احلنابلة، وبه قال أبو يوسف وحممَّد بن احلسن من احلنفيَّة، واختاره ابن 

  .تيميَّة، وابن عثيمني

  تعريف األرض الَخراجيَّة -٣

  .ما حيصل من غلَّة :الخراج لُغةً 

هي أرض الَعنوة اليت فتحها اإلمام قهرًا وضرب عليها : ةواألرض الَخراجيَّ 

  .َخراًجا، أو ما جَال عنها أهلها خوًفا من املسلمني، أو ما ُصوحل عليه الكفَّار

  هل َيجتمع الُعشر والَخراج في أرض واحدة؟ -٤

جيتمع الُعشر واخلراج يف أرٍض واحدة، وهي األرض اخلَراجيَّة اليت  ميتلكها مسلٌم، 

عليه فيها الُعشر زكاًة، مع اخلراج، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة،  فيجب

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثُر العلماء
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  ز وان وارج  از وان وارج  ازة ازة ا: : اب ادساب ادس

  زززة ازة ا : : اول اولاا

  لغًة واصطالًحا تعريف الرِّكاز -١

املركوز، وهو من الرَّْكُز، وهو : ِفعال، مبعىن مفعول، يعين على وزن: الرِّكاز لُغةً 

َغْرُزَك شيًئا منتصًبا كالرُّمح وحنوه، ويُراد به ِقَطُع الذهب والفضة خترج من اَألرض أَو 

  .املعدن

  .املال املدفون يف اجلاهليَّة: الرِّكاز هو: الرِّكاز اصطالًحا

  حكم زكاة الركاز -٢

أبو ُعبَيد  :نقل اإلمجاع على ذلك، و وجيب فيه اخلُُمس الرِّكاز ميلكه واجُده،

م، وابُن الـُمنِذر، والبَـَغويُّ، وابُن ُقدامة، وابُن تيميَّة   .القاسم بُن سالَّ

  الِحكمة من تقدير الُخُمس -٣

  .ُشرع يف الرِّكاز اخلُُمس لكثرِة نفعه، وسهولة أخذه من غري تَعب وال مؤنة

  المعادن مطلًقا؟ ليَّة خاصَّة؟ أوهل الرِّكاز ِدفُن الجاه -٤

الرِّكاز ِدْفن اجلاهليَّة، وهو مذهُب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، 

  .واحلنابلة، واختياُر ابن حزم

  هل ُيشتَرط أن يكون الركِّاز من الذَّهب والِفضة -٥

فيه من ال ُيشرتط أن يكون الركاز من الذهب والفضة، بل ُخيمَّس كلُّ ما وجد 

جوهر، وذهب وفضة، وَرصاص وحناس، وحديد، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء ِمن 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وقول الشافعي يف القدمي

  ِنصاب زكاة الرِّكاز -٦

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال نصاَب يف زكاة الرِّكاز، وهو مذهب مجهور الفقهاء
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رر اا   

  .وبه قال أكثُر العلماء ، القدميواحلنابلة، وقول الشافعي يف

  هل ُيشترط مروُر َحْول في زكاة الرِّكاز؟ -٧

املاورديُّ،  :نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ر اَحلْول يف وجوب زكاة الركِّازال ُيشرتط مرو 

  .والبَـَغويُّ، والنوويُّ، والعراقيُّ، وابُن حجر، والشوكاينُّ 

  مصرف زكاة الرِّكاز -٨

از هو مصِرف الفيء، يصرف يف مصارف الغنيمة يف مصاحل مصرف زكاة الرِّك

املسلمني، وال خيتصُّ باألصناف الثمانية الواردة يف الزكاة، وهذا مذهب مجهور 

  .الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وهو قول للشافعيَّة، واختاره ابن حزم

ما اما ن: : اِة انزِة از  

  واصطالًحالغًة  تعريف المعِدن -١

مشتقٌّ من عدن يف املكان، إذا أقام به، ومنه ُمسِّي املعِدن، وهو  :المعدن لُغةً 

املكان الذي يـَْثُبُت فيه الناس؛ ألنَّ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء، أو إلنبات اهللا 

  .فيه جوهرمها، وإثباته إيَّاه يف األرض

اشتهر يف نْفس األجزاء املستقرَّة املكان بَقيد االستقرار فيه، مث : وأصل المعِدن

  .فيه

اسٌم لكلِّ ما فيه شيء من اخلصائص املنتَفع �ا، كالذهب : المعدن اصطالًحا

والفضة، والياقوت والزبرجد، والصُّفر، والزجاج والزئبق، والكحل والقار، والنِّفط، وما 

  .أْشَبه ذلك

  أنواع المعادن -٢

  :أنواعثالثة  -ِمن ناحية ِجنسها  - المعادن 
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جامد يذوب وينطبع بالنار، كالنقدين الذهب والِفضة، واحلديد : النوع األول

والرصاص، والصُّفر، وغري ذلك، وهذا النوع يـَْقبل الطَّْرق والَّْسحب، فتُعمل منه 

  .صفائُح وأسالٌك، وحنوها

  .جامد ال يَنطبع بالنار كاَجلصِّ والنَّورة والزرنيخ، وغري ذلك: النوع الثاني

  .ما ليس جبامد، كاملاء والقري، والنِّفط والزِّئبق: نوع الثالثال

  :وتنقسم المعادن من ناحية استخراجها إلى ِقسمين

املعدن الظاهر، وهو ما خرَج بال عالج، وإمنا العالج يف حتصيله  : القسم األول

  .كنِفط وكربيت

وِفضة، املعِدن الباطين، وهو ما ال خيرج إال بعالج، كذهب : القسم الثاني

  .وحديد وُحناس

  ُحكم زكاة المعدن -٣

النوويُّ، والقرايفُّ،  :نَقل اإلمجاَع على ذلك، و جيب إخراُج زكاة املعدن يف اجلملة

  .والعراقيُّ 

  صفة المعِدن الذي تِجب فيه الزكاة -٤

  :اختلف أهُل العلم يف صفة املعدن الذي جتب فيه الزكاة على أقوال، أقواها

ط يف املعدن اليت جتب فيه الزكاة أن يكون من الذهب أو ُيشرتَ : القول األول

الفضة، وهذا مذهُب املالكيَّة، والشافعيَّة، وقول للحنابلة، واختاره ابُن حزم، واأللباينُّ، 

  . واستظهره الصنعاينُّ 

ال ُيشرتط أن يكون املعدن من الذهب والفضة، بْل هو يعمُّ كل ما : القول الثاني

من جوهر، وذهب وفضة، ورصاص وحناس، وحديد، وكذلك املعادن  وجد مما له قِيمةٌ 



 

٥٦ 

  اة  
www.dorar.net   

رر اا   

اجلارية، كالقار، والنِّفط، والكربيت، وحنو ذلك، وهذا مذهب احلنابلة، وقول الشافعي 

  . واختاره احتياطًا ابُن عثيمني ،يف القدمي، واختاره القرضاويُّ 

  مقدار الواجب في زكاة المعادن -٥

ع الُعْشر، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، الواجب يف زكاة املعادن رُبُ 

  .والشافعيَّة على الصحيح، واحلنابلة، وهو قوُل األكثرين

  ِنصاب زكاة المعِدن -٦

ُيشرتط يف وجوب زكاة املعدن أن يبلغ نصاَب الذهب أو الفضة، وهذا مذهُب 

  .داود الظاهريِّ  مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول

  هل ُيشتَرط للمعدن َحْوٌل؟ -٧

جتب زكاة املعدن عند وجوده، وال يشرتط ُمضيُّ اَحلْول، وهذا باتفاق املذاهب 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال عامَّة العلماء: الفقهية

  َمصِرف زكاة المعِدن -٨

وهذا مذهُب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، َمصِرف زكاة املعدن مصرُف الزكاة، 

  .والشافعيَّة على األصحِّ، واحلنابلة

ا اا ا : :َا  رجة ازَا  رجة از  

  ُحكم زكاة الخارج من البحر -١

ال زكاة يف املستخرَج من البحر، كاللؤلؤ واملرجان والعنرب، وحنوه، وهذا باتفاق 

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثُر العلماءاحلنفيَّة، : املذاهب الفقهية

  هل يِجب في السمك زكاة؟ -٢

أبو ُعبَيد القاسم  :نقل اإلمجاَع على ذلك، و ليس يف السَّمك زكاة عند اصطياده

م، وابُن حزم   .بن سالَّ
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ب ااب اة: : ااج اةإاج اإ   

  و إاج اةو إاج اة: : ا اولا اول

  ة في الزَّكاةمعنى النـِّيَّ  -١

أن يعتقد أن ما ُخيرجه من املال أ�ا زكاته، أو زكاة َمن ُخيرِج : النِّية في الزَّكاة

  .عنه، كالصيبِّ وا�نون

  محل النية -٢

يَّة القلب؛ وهو حملُّ االعتقادات كلها    .حملُّ النـِّ

  النية الحكمية -٣

جيب فيه ودفَعه ملستحقِّه كفاه؛ فإنه النِّية اُحلكميَّة كافية؛ فإذا عدَّ ماَله وأخرج ما  

  .أديُت الزكاة املفروضة، نصَّ على هذا فقهاُء املالكيَّة: لو ُسئل عنه لقال

    ُحكم النِّية في الزكاة -٤

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ِجتب النِّية عند أداء الزكاة، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة

  .والظاهريَّة، وبه قال عامَُّة الُفقهاءوالشافعيَّة، واحلنابلة، 

  النِّية على وليِّ الصبيِّ والمجنون -٥

ِجتب النِّيُة على ويلِّ الصيب وا�نون عنَد إخراج الزكاة، وهذا مذهُب مجهور 

  .املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهاء

  وقت النِّية في الزكاة -٦

الزكاة إىل مستحقِّها، وهذا باتفاق املذاهب ال جيوز تأخري النِّية عن وقت دْفع 

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة
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  النِّية عند عْزل الزكاة من المال -٧

إْن َعَزل الزكاَة عن ماله ونوى عند العزل أ�ا زكاٌة، كفى ذلك، ولو مل ينِو عند 

  . الدْفع؛ نصَّ على هذا مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة

  َمن نوى أن يكون المكُس زكاة -٨

شافعيَّة، ال جيوز أن ُحتَتسب املكوس والضرائبعن الزكاة، وهذا مذهُب املالكيَّة، وال

ورواية عن أمحد، واختاره اخلِرَقي، وابُن  ،وهو قوٌل مصحَّح وُمفًىت به عند احلنفيَّة

ابُن عثيمني، وبه أفتِت اللجنة الدائمة، والندوُة الرابعة لقضايا ، و تيمية، وابُن عابدين

  .الزكاة املعاِصرة

  هْل ُيشترط إعالم اآلِخذ بأنها زكاة؟ -٩

ة إىل من يرى أنه مستحقٌّ هلامل حيتْج إىل إعالمه بأ�ا زكاة؛ إذا دفع املزكِّي الزكا

  .وهو قول فُقهاء املالكيَّة، واحلنابلة، واختاره ابُن عثيمني، وبه أفتِت اللجنة الدائمة

  ُحكم إخراج الزكاة بعد وجوبها -١٠

جيب أداء الزكاة على الفور بعَد وجو�ا إذا أمكن، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء 

الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قوٌل للحنفيَّة، واختاره ابُن تيمية، والكمال ابن من امل

  .اهلمام، والشوكاينُّ 

  األعذار الُمبيحة لتأخير الزكاة -١١

جيوُز تأخري دْفع الزكاة للحاجة واملصَلحة، وهذا مذهُب الشافعيَّة، واحلنابلة، 

م،    .وابُن عثيمنيواختاَره أبو ُعَبيد القاسم بن سالَّ

  لو أخَّر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماُله -١٢

لو أخَّر الزكاة عن موعدها مث زاد ماُله؛ فإنَّ املعتَرب وقت وجو�ا عند متام احلول، 

فلو كانت جتب يف رمضان وماله عشرة آالف، فأخَّرها إىل ذي احلجَّة فبلغ ماله 

  .عشرين ألًفا، فال زكاة عليه إالَّ يف العشرة
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  ُحكم تعجيل الزكاة  -١٣

إذا بَلغ املال نصابًا ممَّا ُيشرتط له اَحلْول؛ فإنه جيوز فيه تعجيُل الزكاة قبل متام 

احلول، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثُر 

م، وابُن أهل العلم، وهو قوُل طائفة من السَّلف، واختاره أبو ُعبَيد القاسم ب ن سالَّ

  .تيميَّة، والشوكاينُّ 

  هالُك المال بعد وجوب الزكاة -١٤

  :اخَتلف أهُل العلم يف هالك املال بعد وجوب الزكاة على أقوال؛ منها

أنَّ صاحب الزكاة يضمن الزكاة إذا هَلك املال بعد الوجوب، سواء : القول األوَّل

لف، فرَّط أو مل يُفرِّط، وهذا مذهب الشافعيَّة،  واحلنابلة، وبه قال طائفٌة من السَّ

م، واللجنة الدائمة   .واختاره أبو ُعَبيد القاسم بن سالَّ

ال َيضمن إالَّ إذا فرَّط، وهذا مذهُب املالكيَّة، وهو اختياُر ابن  :القول الثاني

  . تَيميَّة، وابن سعديٍّ، وابن عثيمني

  بجائحٍة قبل القطع االزرع والثمر إذا تِلف -١٥

تثىن من ذلك الزرع والثمر إذا تِلف جبائحٍة قبل القطع، فإن زكا�ما تسُقط، ُيس

ابُن املنذر،  :نقل اإلمجاَع على ذلك، و جلائحة ما جتب فيه الزكاة زكَّاهفإْن بقي بعَد ا

  .وابُن ُقدامة

  أداء الزكاة لمن تراكمْت عليه ِسنين -١٦

َ�ا، لزمه إخراج الزكاة عن كل ما إذا مضت ِعدَّة ِسنني ومل يؤدِّ صاحُب الزكاة زكا

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : مضى من السِّنني، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة

  .واحلنابلة، والظاهريَّة

  هل تسُقط الزكاة بالموت؟ -١٧

ال تسُقط الزكاة باملوت، وجيب إخراجها من ماله سواء أْوصى �ا أو مل يوِص، 
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مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وقال به وهذا مذهب 

  .طائفٌة من السََّلف

ما اما ا : :ف اِ  ةاج اإف اِ  ةاج اإ  

  إخراج الِقيمة -١

ُجيزئ إخراُج الِقيمة يف غري زكاة الِفطر للحاجة أو املصلحة الراجحة، وهذا رواية 

  .ن تيميَّة وابن باز، وابن عثيمنيعن أمحَد، وهو اختياُر اب

  أهل كل بلد أحقُّ بصدقتهم -٢

نَقل اإلمجاعَ ، و أهل كل بلد أحقُّ بصدقتهم ما دام فيهم أحٌد ِمْن ذوي احلاجة

م :على ذلك   .أبو ُعَبيد القاسم بن سالَّ

  ُحكم نْقل الزكاة إلى بلد آخَر مطلًقا -٣

على هذا احلنفيَّة، واملالكيَّة،  جيوز نقُلها إىل بلد آخَر حلاجة أو مصلحة، نصَّ 

  .وهو روايٌة عن أمحد، واختاره ابُن تيمية، وابُن باز، وابن عثيمني

  استثمار أموال الزَّكاة -٤

ْجمع الفقهي التابع لرابطة العاَمل 
َ
ال جيوُز استثمار أموال الزكاة، وهذا اختياُر امل

  .اإلسالمي، واللجنة الدائمة، وابِن عثيمني

  يال إلسقاط الزَّكاةاالحت -٥

حيرُم االحتيال إلسقاط الزكاة، وال تسُقط به، وهذا مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، 

وهو قول طائفة من الشافعيَّة، وبه قال إسحاُق بن راَهويِه، وأبو ُعبَيد القاسم بن 

م، واختاره ابُن تيميَّة، وابُن القيِّم، و  نَقل ابُن ، و ابُن ُعثيمني، وُحكي فيه اإلمجاعسالَّ

  .القيِّم إمجاَع الصحابة رضي اهللا عنهم على مْنع احلِيل
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ب ااب اا : :رف ارف اةة  

  ااء واااء وا: : للا اوا او

  هل هما ِصنفان أم ِصنف واحد؟ -١

ن، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة احلنفيَّة، : الفقري واملسكني ِصنفان مستقالَّ

  .، واحلنابلة، والظاهريَّةواملالكيَّة، والشافعيَّة

  أيهما أسوأ حاًال؛ الفقير أو المسكين؟  -٢

الفقُري أشدُّ حاجة من املسكني، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وقول 

  .للمالكيَّة، واختاره ابُن حزم، وابُن باز وابُن عثيمني، واللجنة الدائمة

  الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة -٣

ابُن : نَقل اإلمجاَع على ذلك يف اُجلملة، و الفقراء واملساكني: زَّكاةِمن مصارف ال

    .املنذر، وابُن حزم، وابُن العريبِّ 

  ُمدَّة الكفاية التي ُتعَطى للفقير أو المسكين -٤

يُعطَى الفقُري أو املسكني، كفايَة َسنة، وهذا مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، وقول 

م، وابُن باز، وابُن عثيمنيللشافعيَّة، واختاره أبو    .ُعَبيد القاسم بن سالَّ

  َمن كانت عادته االحتراف -٥

َمن كانت عادته االحرتاف أُعطي ما َيشرتي به ِحْرفَته أو آالت حرفته، قلَّت  

قيمُة ذلك أم كثرت، حبيُث حيُصل له ِمن رحبه ما يفي بكفايته غالًبا تقريًبا، وخيتلف 

  .الد واألزمان واألشخاصذلك باختالف احلَِرف والب

  هل ُيشتَرط للفقير أو المسكين أالَّ يمِلك ِنصابًا؟ -٦

ال ُيشرتط يف الفقري أو املسكني أالَّ ميلك نصابًا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 

م، وابن املنذر ، وابُن  املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره أبو ُعبَيد القاسم بن سالَّ
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  .به اللجنة الدائمة أفتتو  حزم،

  ُحكم إعطاء الفقير الفاسق -٧

الشافعيَّة، واختاره ابُن ، و جيوُز دْفع الزكاة لفاسق، نصَّ على هذا فقهاُء املالكيَّة

  .عثيمني

ما اما ا : : نا نا  

  تعريف العاملين عليها -١

  .ن أهلهاهم الذين َنصَبهم اإلمام جلباية الصَّدقات مِ : العاملون على الزكاة

  العاملون عليها من مصارف الزكاة  -٢

نَقل اإلمجاَع على ذلك يف ، و ةالعاملون على الزَّكاة مصرٌف من مصارف الزكا

  .ابُن املنذر، وابُن حزم، ومشُس الدين ابن ُقدامة: اُجلملة

  أقسام العاملين على الزكاة -٣

   :العاِملون على الزكاة ثالثة أقسام 

لهم ويلُّ األمر يف جبايتها من أهلها، والسفر  :الُجباة: الِقسم األوَّل الذين يُوكِّ

  .إىل البلدان واملياه اليت عليها أهُل األموال حىت جيبوها منهم

  .الذين يقومون على ِحفظ أموال الزكاة :الُحفَّاظ: الِقسم الثاني

  .الذين يَقِسمون الزكاة يف أهلها: القاسمون: الِقسم الثالث 

  ل في العاملين على الزكاة في التطبيق المعاِصريدخمما  -٤

يدخل يف العاملني على الزكاة يف التطبيق املعاِصر املؤسَّسات واإلدارات ومرافقها 

املنتدبَة لتحصيل الزكاة من األغنياء وتوزيعها على الُفقراء َوفَق الضوابط الشرعية، و�ذا 

  .ر اإلسالميصَدر قرار ا�مع الفقهي التابع ملنظَّمة املؤمت
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  العاملون على الزكاة يدهم يد أمانة -٥

 - ويف ُحكمهم املؤسَّسات املخوَّلة جبمع الزكاة وتوزيعها  -العاملون على الزكاة 

يُدهم يُد أمانة؛ ال َيضمنون هالَك املال الذي يف يدهم إالَّ يف حالَيت التعدي أو 

نصَّ على هذا فقهاء احلنابلة، وبه  التقصري، وتربأ ِذمَّة املزكِّي بتسليم الزكاة إليهم؛

صَدر قراُر ا�مع الفقهي التابع ملنظَّمة املؤمتر اإلسالمي، وهو ِضمن توصيات الندوة 

  .الرابعة لقضايا الزكاة املعاصرة

  هل يُعَطى العامل على الزكاة إذا كان غني�ا؟ -٦

ابُن عبد البَـرِّ، : لكنَقل اإلمجاَع على ذ، و ني�ايُعطَى العامل على الزكاة ولو كان غ

  .والكاساينُّ، والُبهويتُّ 

  :مقدار ما يأخذ العامل على الزكاة -٧

يُعطَى العامل قْدر األجرة مطلًقا؛ وهو مذهُب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، 

م، وابن املنذر، وابن باز،  والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو اختياُر أيب ُعبيد القاسم بن سالَّ

  .وُحكَي اإلمجاُع على ذلك وابن عثيمني،

  الهدايا للعاملين -٨

ابُن : نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ال وكلُّ ما أُهدي بسبب الواليةال ِحتلُّ هدايا العمَّ 

، وابُن رسالن   .عبد البَـرِّ

  اُ ا : :ُ  ا ااا

  تعريف الُمؤلَّفة قلوبُهم -١

هم، أو كفُّ شرِّهم، أو يُرجى بعطيتهم هم َمن يُرجى إسالم: الُمَؤلَّفة ُقلوبُهم

  .تأليف قلو�م وقوَّة إميا�م
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  ُحكم إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم -٢

املؤلَّفة قلوُ�م من مصارف الزكاة الثمانية، وسهُمهم باٍق مل يسقْط ومل يُنسْخ، 

ويكون حَسَب احلاجة واملصلحة، فحيثما ُوجدت املصلحة أو دَعْت إليه احلاجة 

ا السهم، وهذا يف اجلملة مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وهو قوٌل ُعِمل �ذ

م، وابن  للمالكيَّة، وبه قال طائفٌة من السََّلف، وهو اختياُر أيب ُعبَيد القاسم بن سالَّ

ُرشد، وابن ُقدامة، وابن تَيميَّة، والشوكاينِّ، وبه صَدر قرار ا�مع الفقهي التابع ملنظَّمة 

  .ر اإلسالمياملؤمت

اا ااا ب: : اباا  

  تعريف الرِّقاب -١

مجع َرقبة، وهي يف األصل الُعنق، فجعلت ِكنايًة عن مجيع ذات : الرِّقاب لُغة

  .أْعتق َرقبة، فكأنه قال أعتق عبًدا أو أَمة: اإلنسان؛ تسميًة للشيء ببعضه، فإذا قال

مضاف، واملراد املكاتَبون الذين فكِّ الرِّقاب، فهو على حْذف : أي: وفي الرِّقاب

ال ِجيدون ما يؤدُّونه يف كتابتهم، أو أ�م العبيد يعتقهم اإلماُم ويكون والؤهم 

  .للمسلمني

  دْفع الزكاة إلى المكاتبين -٢

جيوُز دْفع الزكاة إىل املكاتَبني، وهذا مذهُب مجهور الُفقهاِء من احلنفيَّة، 

عن مالك، واختاره ابُن املنذر، وابن حزم، وبه قال والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو رواية 

  .أكثُر العلماء

  دْفع الزَّكاة لِشراء الرقيق وعتِقه ِمن الزَّكاة -٣

جيوُز ِشراء الرقيق وعتُقه من الزكاة، وهو مذهُب املالكيَّة، واحلنابلة، وهذا اختيار 

م، وابِن املنذر، وابِن حزم، وابِن  تيميَّة، والشوكاينِّ، وابِن باز، أيب ُعبَيد القاسم بن سالَّ
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  .وابِن ُعثيمني وبه قاُل كثٌري ِمن أهل الِعلم

  أسرى المسلمين -٤

افتداَء األسرى املسلمني، وهو مذهُب أمحد، وبه قال } َوِيف الرَِّقابِ {َيشمل سهُم 

ر ابُن حبيب من املالكيَّة، واختاره ابُن تيمية، وابُن باز، وابُن عثيمني، وبه صَدر قرا

  .ا�مع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين -٥

جيوز دْفع الزكاة لتحرير املختطَفني من املسلمني ممَّن اختطفوهم، وبه صدر قرار 

  .ا�مع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

ا اا ن: : ارنارا  

  ًة واصطالًحالغ تعريف الغارِم -١

الغْرم الدَّين، والغارُم هو الذي عليه َدين، والغرمي يُطلق على املدين  :الغارِم لُغةً 

ِإنَّ {: وعلى صاِحب الدَّين، وأصل الغرم يف اللُّغة اللزوم، ومنه قوُله سبحانه وتعاىل

الغرم ِمن : ل، وُمسِّي كل واحد منهما غرميًا ملالزمته صاحبه، وقي}َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما

  .اخلسران، وكأنَّ الغارم هو الذي خِسر ماله

  .هو املدين العاجُز عن وفاء َدينه :اصطالًحاالغارم 

هو َمن َيستدين ماًال ويصرفه يف إصالح ذات : الغارم إلصالح ذات الَبين

 الَبِني، بأْن َخياف فتنًة بني قَبيلتني أو طائفتني أو شخصني، فَيستدين ماًال ويصرُفه يف

  .تسكِني تلك الِفتنة

  الغارمون من مصارف الزَّكاة -٢

: نَقل اإلمجاَع على ذلك، و عن الوفاء سهٌم ِمن مصارف الزكاةللغارمني العاجزين 

  .، وابُن ُقدامة  ابُن املنذر يف اُجلملة
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  الغارم إلصالح ذات الَبينِ  -٣

البَـْني، ولو كان غني�ا، الغارُم إلصالح ذات : ِمن الغارمني الذين يستحقُّون الزكاة

وهذا مذهُب الشافعيَّة، واحلنابلة، ووْجه للحنفيَّة، واختاره ابُن عبد الَرب، وابُن باز، 

  .وابُن عثيمني، وبه أفتِت اللجنُة الدائمة

  َمن غرِم في ُمحرَّم -٤

نفيَّة، احل: َمن غرِم يف حمرَّم فإنَّه ال يُعطى من الزكاة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  َمن غرِم في محرَّم، ثم تاب -٥

َمن استدان ملعصيٍة مث تاب، فإنه يُعطَى من الزكاة، وهو مذهُب الشافعيَّة يف 

  .األصحِّ، وقوٌل للحنابلة، وهو وْجٌه للحنفيَّة، واختاره سنٌد من املالكيَّة، وابُن عثيمني

  فقير بنيَّة الزكاةإبراء الغريم ال -٦

َمن كان له َديٌن على فقري، فأبرأه منه، واْحَتسبه من زكاة ماله فإنَّه ال جيزيه، وهذا 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة يف األصحِّ، واحلنابلة، وَحكى : باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .أبو ُعَبيد العمَل عليه، ونَقل ابُن تيميَّة أنه ال نِزاع فيه

  دَفع الزكاة إلى غريمه بشْرط أن يردَّها إليه عن َدينه من -٧

إذا دَفع الزكاة إىل غرميه بشْرط أن يردَّها إليه عن َدينه فال يصحُّ الدْفع وال تسقط 

الزكاة، وال يصحُّ به قضاُء الدَّين؛ نصَّ على هذا فقهاُء الشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره 

  .، وُحكي فيه اإلمجاعابُن تيميَّة، وابن القيِّم

دفــع الزكـاة إلــى غريمــه، فردَّهـا إليــه قضـاًء عــن َدينــه، ولـم ينويَــا ذلــك  مـن -٨

  ولم يشرطاه

إذا دفع الزكاة إىل غرميه، فردَّها إليه قضاًء عن َدينه، ومل ينويَا ذلك ومل يشرطاه، 
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ذا فقهاءُ جاَز وأجزأه عن الزكاة، وإذا ردَّه إليه عن الدَّين برِئ منه؛ نصَّ على ه

  .الشافعيَّة، واحلنابلة، وُحِكي فيه اإلمجاع

  لميِّتالغرم على َدين ا -٩

  :اختَلف أهُل العلم يف قضاء َدين امليِّت من الزكاة، على قولني

ال جيوز، وهو مذهُب احلنفيَّة، واحلنابلة، وبه قال ابُن املواز من : القول األوَّل

  .أبو ُعبَيد القاسم بن سالم، وابُن عثيمني املالكيَّة، ووْجه للشافعيَّة، واختاره

جيوز، وهو مذهُب املالكيَّة، ووجه للشافعيَّة، وهو اختياُر ابن  :القول الثاني

تيميَّة، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالسعودية، وبه صَدر قرار جممع الفقه اإلسالمي 

  .التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

    ا  ا: : ا ادسا ادس

  معنى في سبيل اهللا -١

  . يف األْصل الطَّريق ويُذكَّر ويؤنَّث، والتأنيث فيها أْغلب: السبيل لغة

عامٌّ يَقع على كلِّ عمل خالص ُسلك به طريُق التقرُّب إىل اهللا  :في سبيل اهللا

تعاىل بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوُّعات، وإذا ُأطلق فهو يف الغالب واقٌع على 

  .حىت صار لكثرِة االستعمال كأنه مقصوٌر عليهاجلهاد، 

  في سبيل اهللا من مصارف الزكاة -٢

ابُن املنذر، : نَقل اإلمجاَع على ذلك، و من مصاِرف الزكاة الثمانية" اهللايف سبيل "

  .وابُن حزم، وابُن ُقدامة ، ومشُس الدِّين ابن قدامة

  مصرف سْهم في سبيل اهللا -٣

: مصِرف هذا السَّهم هو يف اجلهاد يف سبيل اهللا، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وهو قوُل أكثر العلماء، ونَقل عدَم 
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اخلالف يف ذلك ابُن العريب، وابُن قدامة ،  وبه صدر قرار ا�مع الفقهي التابع ملنظمة 

  .املؤمتر اإلسالمي، وهيئة كبار العلماء بالسُّعودية، واختيار ابن باز وابن ُعثيمني

  هل ُيشتَرط في الغازي أن يكون فقيًرا؟ -٤

ال ُيشرتَط يف الغازي أْن يكون فقريًا، فيجوز إعطاُء الغينِّ لذلك، وهو مذهب 

  .أكثُر العلماءمجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال 

  هِشراء آلة الِقتال من السِّالح ونحو  -٥

يشمل هذا السهُم الغزاَة وأسلحتهم؛ نصَّ على هذا ُفقهاُء املالكيَّة، والشافعيَّة، 

وهو قوٌل للحنابلة، وهو اختياُر ابن باز، وابن عثيمني، وبه صَدر قرار ا�مع الفقهي 

  .التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  َطى من سهم في سبيل اهللا لمن أراد الحجَّ أو العمرة؟هل يُع -٦

ال جيوُز أن يُعطَى من سْهم يف سبيل اهللا ملن أراد احلجَّ أو الُعمرة، وهو مذهُب 

مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أمحد، واختاره أبو عبيد 

  .ِمنيالقاسم بن سالم، وابُن ُقدامة، وابُن ُعثي

ا اا ا::  ا ُاا ُا  

  لغًة واصطالًحا تعريف ابن السَّبيل -١

هو املساِفر؛ ألنَّ السبيل الطريق، وُمسِّي املسافر ابنًا هلا لسلوكه  :ابُن السَّبيل لغةً 

وَلد اللَّيل، ملن يكُثر : هلا، واملالزم للشيء قد ُيضاف إليه بوصف البُنوَّة، كما يقال

  .املاء، لطري املاء؛ ملالزمته لهخروجه فيه، وابن 

هو الغريُب الذي ليس بيده ما يرِجع به إىل بلده، وإْن  : اصطالًحا ابُن السَّبيل

  .كان غني�ا فيها
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  ابُن السَّبيل من مصارف الزكاة -٢

ابُن املنذر، وابُن حزم، : نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ابُن السَّبيل ِمن مصارف الزكاة

  .وابُن ُقدامة

  ل يُعَطى سهم ابن السبيل لمن ساَفر في معصية؟ه -٣

ال يُعطَى من الزكاة ملن انقطع يف سَفر املعصية ما مل يُتْب؛ نصَّ على هذا مجهور 

املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وبه صدر قرار ا�مع الفقهي، : الفقهاء

  .واختاره ابُن ُعثيمني

  السَّبيل من الزكاة أالَّ يقِدر على االقتراض؟هل ُيشتَرط في أْخذ ابن  -٤

: ال يَلزم ابَن السبيل أن يقرتض ولو وَجد َمن يقرضه، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء

  .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول للمالكيَّة

  هْل يُعَطى سهُم ابن السبيل لمن أراد أن يُنِشئ سفًرا؟ -٥

السبيل ملنِشئ السََّفر من بلده؛ وهذا مذهُب مجهور الفقهاء ال يُعطَى سهُم ابن 

  .ِمن احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة

  قْدر ما يأُخذه ابُن السَّبيل -٦

: يُعَطى ابُن السَّبيل قْدر ِكفايته مبا يوصله إىل بلِده، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

   .نابلةاحلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحل

ا اا ا : :ة إف اْ  ُ َة إف اْ  ُ َ  

  َمن ُهم آل النبيِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذين تحُرم عليهم الزكاة؟ -١

آل النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذين حترُم عليهم الصَّدقة هم بنو هاشم فقط، 

حلنابلة، وعلى هذا مجاعٌة من وهذا مذهُب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، وا

  .أهل العلم
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  ُحكم دْفع الزكاة آلل النبيِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم -٢

وهذا  ،ولو ُمنِعوا من اخلُُمس ،ال جيوُز دْفع الزكاة آلل النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  .مذهُب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة على األصحِّ، واحلنابلة

  الكافر  -٣

  .ابُن املنذر، وابُن ُقدامة: نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ال ُتدَفع الزكاة لكافر

  دْفع الزكاة إلى األقارب الذين تلزمه نفقُتهم -٤

نَقل اإلمجاَع ، و إىل الَقرابة الواجبة نفقُتهمال َيصحُّ صرُف الزكاة ِمن سهم الفقراء 

ابُن املنذر، ونَقل اإلمجاَع على عدم : نعلى عدم جواز صْرف سْهم الفقراء إىل الوالدي

م: جواز صْرفها إىل األوالد   .أبو ُعَبيد القاسم بن سالَّ

  دْفع الزكاة إلى األقارب الذين ال تلزمه نفقُتهم -٥

: جيوُز دْفع الزكاة لألقارب الذين ال تلزمه نفقُتهم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .عيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملالكيَّة، والشاف

  صْرف الزكاة إلى األقارب الذين يلزمه نفقُتهم وهو عاجز عنها -٦

جيوز دْفع الزكاة إىل أقاربه الفقراء الذين يعِجز عن نفقتهم الواجبة عليه؛ نصَّ على 

  .وابُن ُعثيِمني، هذا فقهاُء احلنابلة، واختاره ابُن تَيميَّة، وابُن باز

  الزوجة -٧

ابُن املنذر، : نَقل اإلمجاَع على ذلك، و لرجِل زكاَته إىل زوجتهُز دْفع اال جيو 

  .والكاساينُّ، وابُن ُقدامةَ 

  دْفع الزوجِة زَكاَتها لزوجها -٨

جيوُز للمرأة أن تُعطي زوجها من زكا�ا إْن كان من أهل الزكاة، وهذا مذهب 

الشافعيَّة، وبه قال أبو يوسف وحممَّد بن احلسن من احلنفيَّة، وهو قوٌل للمالكيَّة، 
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م، وابن املنذر، وابُن حزم، وابُن  وقول للحنابلة، واختاره أبو ُعبَيد القاسم بن سالَّ

  .ابُن عثيمني، وبه صدرت فتوى اللَّجنة الدائمةوالشوكاينُّ، و ، ُقدامة

  الغنيُّ  -٩

: نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ال يصحُّ دْفع الزكاة لغينٍّ من مصرف الفقراء واملساكني

، وابُن ُقدامة   .ابُن عبد البَـرِّ

  المكتسب ما يكفيه -١٠

 ال جيوز صْرُف الزكاة إىل املكتسب كسبًا يكفيه، وهذا مذهُب الشافعيَّة،

  . ، وبه أفتت اللجنة الدائمة واحلنابلة، واختاره ابن باز، وابُن عثيمني

  الرقيق -١١

  .ابُن قدامة: نَقل اإلمجاَع على ذلك، و ْدفع املزكِّي زكاتَه إىل رقيقهال يَ 

ا اا ا : :مف اا  ةا زمف اا  ةا ز  

  دْفع الزكاة لغير األصناف الثمانية -١

  .كاة لغري األصناف الثمانية، وُحكي يف ذلك اإلمجاعال جيوُز دْفع الز 

  هل يجب استيعاب األصناف الثمانية؟ -٢

جيوُز االقتصار يف دْفع الزكاة إىل ِصنف واحد من األصناف الثمانية، وهذا 

مذهُب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه إمجاُع الصحابة 

  .رضي اهللا عنهم

  .إذا دفع الزكاة إلى َمن ظاهره استحقاقها، ثم بان أنه غير مستحقٍّ  -٣

َمن دَفع الزكاة إىل َمن ظاهرُه أنه من األصناف الثمانية، مث ظَهر أنه ليس منهم، 

ا جتزئه، وهو مذهُب احلنفيَّة، وقول للمالكيَّة، وهو اختيار أيب ُعبيد القاسم بن  فإ�َّ

م، وابِن باز، وابِن عثيمني   .سالَّ
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  غنيِّ العلى الكْسب أو  قويِّ حكم مسألة ال -٤

ابُن  :نَقل اإلمجاَع على ذلك، و حترُم املسألة على كلِّ قويٍّ على الكْسب أو غينٍّ 

  .حزم
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ب ااب اا : :ِة ازِة از  

  ِ ِ ، و، و، و، وزة ازة ا  : : للا اوا او

  لغًة واصطالًحا تعريف زكاة الفطر -١

  .الطهارة، والنماء، والربكة :لُغةً الزكاة 

  .الشق: أصل الَفْطرمن الَفْطر، و  :الِفطر لُغةً 

صدقة ُمقدَّرة عن كلِّ مسلم قبل صالة عيد الِفطر يف  :اصطالًحازكاة الِفطر 

  .مصارف معيَّنة

  ُحكم زكاة الِفطر -٢

واملالكيَّة على املشهور، احلنفيَّة، : زكاة الِفطر واجبة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة، وبه قال عامَّة أهل العلم، وُحكي فيه اإلمجاع

  الِحكمة من مشروعية زكاة الِفطر -٣

  :ملشروعية زكاة الفطر ِحكم عظيمة؛ منها

 .طُهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث -

ـؤال يـو  - م العيـد، ويشـرتكوا مـع األغنيـاء طُعمة للمساكني؛ ليستغنوا �ـا عـن السُّ

 .يف فرحة العيد

ا زكاة للبدن، حيث أبقاه اهللا تعاىل عاًمـا مـن األعـوام، وأنعـم عليـه بالبقـاء؛  - أ�َّ

وألْجل ذلك وجبـت للصـغري الـذي ال صـوم عليـه، وا�نـون، وَمـن عليـه قضـاء 

 .قبل قضائه

ــا مــن شــكر نِعــم اهللا علــى الصــائمني بالصــيام، كمــا أنَّ مــ - ن ِحَكــم اهلــدايا أ�َّ

ُشـــكر نعمـــة اهللا بـــالتوفيق حلـــجِّ بيتـــه احلـــرام، فصـــدقة الِفطـــر كـــذلك؛ ولـــذلك 

 .ُأضيفت إىل الِفطر إضافَة األشياء إىل أسبا�ا
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حصول الثواب واألْجر العظيم بدفعها ملستحقِّيها يف وقتها احملدَّد؛ ملا جـاء يف  -

ٌة مقبولـة، وَمـن أدَّاهـا بعـد فَمن أدَّاها قبل الصَّالة فهي زكا: حديث ابن عبَّاس

  .الصَّالة فهي صدقٌة من الصدقات

 . أنَّ �ا متاَم السُّرور للمسلمني يوم العيد، وَترفع خلل الصوم -

ما اما ا : :ِة از   َِة از   َ  

  على َمن تجب زكاة الِفطر؟ -١

، أو عبدكبري، ذكٍر أو أنثى، حرٍّ جتب زكاة الِفطر على كلِّ مسلٍم، صغٍري أو  

  .ابن رشد، وابن قدامة: نَقل اإلمجاع على ذلكو 

  وجوب زكاة الِفطرالمعِسر وقت   -٢

نقل اإلمجاع على أنَّ من ال ، و زكاة الِفطر على معسر وقت الوجوبال جتب 

  .ابُن املنذر، والرمليُّ : شيء له ال فطرة عليه

  واليسار الذي تجب به زكاة الفطر حدُّ الِغنى -٢

، ولو مل َمَلَك فاضًال عن ُقوته وُقوت َمن يلزمهجتب صدقة الفطر على كلِّ مسلم 

وبه قال  املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: ميلك ِنصابًا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء

  . طائفة من السَّلف

  هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟ -٣

احلنفيَّة، : ة الفطر، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةالدَّين املؤجَّل ال مينع وجوب زكا

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  الحريَّة -٤

ُيشرتط يف وجوب زكاة الفطر احلريَّة؛ فال فطرة على رقيق عن نْفسه، وهذا باتِّفاق 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، الشافعيَّة، واحلنابلة: املذاهب الفقهيَّة
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  زكاة الفطر على األب عن أوالده الصِّغار؟هل تجب  -٥

جتب زكاة الفطر على األب عن أوالده الصِّغار الذين ال أموال هلم إذا أمكنه 

  .ابُن املنذر، وابُن عبد الرب، وابُن رشد، وابُن قدامة: نَقل اإلمجاع على ذلك، و ذلك

  هل تجب زكاة الفطر على السيِّد عن رقيقه؟ -٦

، من العبيد واإلماء إذا أمكنه ذلكصدقة الفطر عن رقيقه  جيب على السيِّد أداء

ابُن املنذر، وابُن رشد، وابُن قدامة، وحكاه النوويُّ عن مجيع : نَقل اإلمجاع على ذلكو 

  .العلماء إالَّ داود

  إخراج صدقة الفطر عن الزوجة -٧

  :اختلف أهل العلم يف لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة؛ وذلك على قولني

يلزم الرجَل إخراُج صدقة الفطر عن زوجته إذا قَدر على ذلك، : القول األوَّل

وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة والشافعيَّة واحلنابلة، وعليه فتوى اللجنة 

  .الدائمة

ال يلزم الرجَل إخراُج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى املرأة فطرة : القول الثاني

نفيَّة، والظاهريَّة، وبه قال سفياُن الثوريُّ، واختاره ابُن املنذر، نْفسها، وهذا مذهب احل

  . وابُن عثيمني، والقرضاوي

  هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ -٨

: ال جتب زكاة الفطر عن اجلنني يف بطن أمِّه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  .أكثُر أهل العلم، وُحكَي فيه اإلمجاعاحلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال 

ا اا ا : :ة از وة از و  

  وقت وجوب زكاة الفطر -١

  :اختلف أهل العلم يف الوقت اليت جتب فيه زكاة الفطر على قولني
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جتب بغروب مشس آِخر يوم من رمضان، وهو مذهب احلنابلة،  :القول األوَّل

املشهورين لدى املالكيَّة، وبه قال بعض  والشافعيَّة على األصحِّ، وهو أحد القولني

لف، واختاره ابن عثيمني، واللجنة الدائمة   .السَّ

أنَّ وقت وجو�ا يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر، وهو مذهب  :القول الثَّاني

، وهو قول الشافعيِّ القدمي، وأحد القولني املشهورين لدى املالكيَّةاحلنفيَّة، والظاهريَّة، 

  .الليث بن سعد، واختاره ابن املنذروبه قال 

  السُّنَّة في وقت إخراج صدقة الفطر -٢

  .الوقت املسنون إلخراج زكاة الفطر هو قبل اخلروج إىل الصَّالة

  تعجيل زكاة الفطر -٣

جيوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومني فقط، وهذا مذهب املالكيَّة، 

  .وابن باز، وابن عثيمني، وعليه فتوى اللجنة الدائمةواحلنابلة، واختاره الشوكاينُّ، 

  آخر وقت زكاة الفطر -٤

  :اختلف أهل العلم يف آخر وقت زكاة الفطر على أقوال؛ أقواها قوالن

آخر وقت زكاة الفطر الذي حيُرم تأخريها عنه هو غروب مشس يوم  :القول األوَّل

  .ة، والشافعيَّة، واحلنابلةعيد الفطر، وهذا مذهُب مجهور الفقهاء من املالكيَّ 

أنَّ آخر وقت زكاة الفطر هو صالة العيد، وحيرُم تأخريها إىل ما : القول الثاني

ا له أجر تصدُِّقه، وهو مذهب  بعد صالة العيد، فإْن أخَّرها مل تقع زكاة فطر، وإمنَّ

ابن باز، وابن الظاهريَّة، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، والصنعاينُّ، والشوكاينُّ، و 

  .عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة الدائمة

  هل ُتقضى صدقة الفطر؟ -٥

َمن مل ُخيرج صدقة الفطر أخرجها قضاًء، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 
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املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهريُّ، وابن تيميَّة، وبه صَدرت 

  .فتوى اللَّجنة الدائمة

 ا ااااا : :ة از  جُ ة از  جُ   

  ِجنس ما ُيخرج من زكاة الفطر -١

ُخترج زكاة الفطر من ُقوت البلد، وهذا مذهُب املالكيَّة يف اجلملة، والشافعيَّة، 

ورواية عن أمحد، وهو مذهب أكثر العلماء، واختاره ابُن تيميَّة، وابُن القيِّم، وابُن باز، 

  .جنة الدائمةوابُن عثيمني، وعليه فتوى اللَّ 

  مقدار زكاة الفطر -٢

القْدر الواجب يف زكاة الفطر صاٌع من طعام، وهو مذهب مجهور الفقهاء من 

  .وأمجعوا على التَّمر والشَّعري. املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر العلماء

  مقدار الصَّاع في زكاة الِفطر -٣

مخسة أرطال وثُلث بالعراقي، وهذا مذهب : رمقدار الصَّاع الواجب يف زكاة الفط

مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وإليه رجع أبو يوسف من احلنفيَّة، 

  .واختاره أبو ُعبيد وإسحاق بن راهويه، وبه قال فقهاء احلرمني، وأكثر فقهاء العراقيني

  إخراج الِقيمة في زكاة الفطر -٤

قيمة يف زكاة الفطر، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، ال جيوُز إخراج ال

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم

ا اا ا : :ة اف زة اف ز  

  :اختلف العلماء يف مصِرف زكاة الفطر على قولني

أنَّ مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة املال يف األصناف : القول األوَّل
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  .ذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةالثمانية، وهذا م

أنَّ مصرفها هو الفقراء واملساكني فقط، وهذا مذهب املالكيَّة، : القول الثاني

وهو قول للحنابلة، واختاره ابُن تيميَّة، وابُن القيِّم، والشوكاينُّ، وابُن باز، وابُن 

  .عثيمني
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ب ااب اع: : اا عا   

    اع، و  اع، و: : للا اوا او

  تعريف صدقة التطوُّع -١

هي الصدقة اليت ليست بواجبة، وإمنا يتطوَّع �ا اإلنسان، بأن : صدقة التطوُّع

  .يبذهلا لوجه اهللا

  من فضائل صدقة التطوُّع  -٢

  :أنَّ الصدقة من أسباب دخول الجنَّة والعتق من النار - 

جاءتين مسكينٌة حتمل ابنتني هلا، فأطعمُتها : ا أ�ا قالتعن عائشة رضي اهللا عنه

ثالث مترات، فأعطْت كلَّ واحدة منهما مترًة، ورفعت إىل ِفيها مترة؛ لتأكلها، فاستطعمْتها 

ابنتاها، فشقَّت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبين شأُ�ا، فذكرُت الذي 

إنَّ اهللا قد أوجب هلا �ا اجلنَّة، أو أعتقها : ه وسلَّم فقالصنعْت لرسول اهللا صلَّى اهللا علي

  .�ا من النار

ما منكم : قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم: عن عديِّ بن حامت الطائيِّ قالو 

ة، ليس بْني اهللا وبينه َترمجاٌن، مثَّ ينظُر فال يرى من أحٍد إالَّ وسُيكلِّمه اهللا يوَم القيام

امه، مث ينظر بني يديه فتستقبله النار؛ فَمن استطاع منكم أن يتَّقي النار ولو  شيًئا ُقدَّ

 . بشقِّ مترة

  أنَّ الصدقة من أسباب النجاة من حرِّ يوم القيامة -

سبعٌة يُظلُّهم اهللا :عليه وسلَّمقال النيبُّ صلَّى اهللا : عن أيب ُهرَيرَة رضي اهللا عنه قال

ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها؛ حىت ال :... يف ظلِّه يوم ال ظلَّ إالَّ ظلُّه، وذَكر منهم

 . تعلم مشاله ما تُنفق ميينه

  : تعالىأنَّ الصدقة تجلب البركة والزِّيادة والُخلف من اهللا - 
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ـــرَّازِِقنيَ {: قــــال اهللا ســــبحانه ــــُر الـ ــُه َوُهــــَو َخيـْ ــ ــــْيٍء فَـُهــــَو ُخيْلُِف ـــْن َش ــُتْم ِمـ ــ } َوَمــــا أَنْـَفْق

 *.٣٩ :سبأ*

ما :  صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالعن أيب ُهرَيرَة رضي اهللا عنه، عن رسول اهللاو

 .نَقصْت صدقٌة من مال، وما زاد اهللا عبًدا بعفٍو إالَّ عز�ا، وما تواضع أحٌد هللا إالَّ رفعه

  أنه يترتَّب عليها األجر العظيم -

} َميَْحُق اللَُّه الرِّبَا َويـُْرِيب الصََّدَقاِت َواللَُّه َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ {: تعاىل قال اهللا

 *.٢٧٦: البقرة*

َمن : قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم: وعن أيب ُهرَيرَة رضي اهللا عنه قال

ب، فإنَّ اهللا يتقبَّلها بيمينه، تصدَّق بعدل مترٍة، ِمن كْسب طيِّب؛ وال يَقبل اهللا إالَّ الطيِّ 

، حىت تكون ِمثَل اجلبلمث يُربيها لصاحبها كما يُريب أحدكم َفلوَّه
 . 

ما اما ا : :ُُ  ع وأا ع وأا   

  ُحكم صدقة التطوُّع -١

، : ذلكنقل اإلمجاع على ، و صدقة التطوُّع مستحبَّة النوويُّ، وابن حجر اهليتميُّ

  .والُبهويتُّ 

  ُحكم الرُّجوع في الصدقة -٢

نقل اإلمجاع على ، ة، بعد أن يقبضها املتصدَّق عليهال جيوز الرُّجوع يف الصدق

  . ابن حزم، وابن حجر العسقالينُّ : عدم جواز الرُّجوع يف الصدقة

  صدقة المرأة من مالها -٣

جيوز للمرأة الرشيدة التصرُّف مباهلا، سواء كانت ِبكًرا أو ثيًِّبا، متزوِّجة أو ال، 

احلنفيَّة، : وسواء كان تصرُّفها يف الثلث أو أكثر، وهذا مذهب مجهور الفقهاء

  .والشافعيَّة، واحلنابلة
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  صدقة المرأة من مال زوجها -٤

ليس للمرأة أن تتصدَّق من مال زوجها بدون إذن منه، إال ما كان يسريًا قد 

جرت العادة به، كصلة اجلريان والسائلني بشيٍء يسٍري ال يضرُّ زوجها، واألْجر بينهما، 

  .ة، والشافعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملالكيَّ : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

  الصدقة عن الميِّت -٥

ابن  :ذلكنقل اإلمجاع على ، و جتوز الصدقُة عن امليِّت، ويِصل ثوا�ا إليه

  .الرب، والنوويُّ، وابُن تيميَّة، وابُن القيِّم عبد

  الصدقة على آل البيت  -٦

احلنفيَّة، : فقهيَّةُتدفع صدقة التطوُّع لفقراء آل البيت، وهذا باتِّفاق املذاهب ال

  .واملالكيَّة على املعتَمد، والشافعيَّة على األصحِّ، واحلنابلة

  الصَّدقة على الكافر -٧

واختاره  جتوز الصَّدقة على الكافر ما عدا احلريبَّ، وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة،

وبه أفتت اللَّجنة  األذرعيُّ والشربيينُّ من الشافعيَّة، واختاره ابُن باز، وابن عثيمني،

  .الدائمة
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  الفهرس

 ٢ ....................................... أحكام الزكاة وشروطها: الباب األول

 ٢ ................................ تعريف الزكاة وحكمها، وفضلها: الفصل األول

 ٢ ............................................. تعريف الزكاة لغًة واصطالًحا -١

 ٢ .......................................................... فضائل الزَّكاة -٢

 ٤ ........................................................... ُحكم الزَّكاة -٣

 ٤ ......................................... ُحكم مانع الزَّكاة جاحًدا لوجو�ا -٤

 ٤ ............................................ من منع الزَّكاة جاهًال لوجو�ا -٥

 ٤ ..................................................... من منع الزَّكاة خبًال  -٦

 ٤ ............................................العقوبات اُألخرويَّة ملانع الزَّكاة -٧

 ٥ ....................................... مانع الزَّكاة الذي حتت قبضة اإلمام -٨

 ٥ ...........................هل يعاقب مانع الزَّكاة بأخذ زيادة على الواجب؟ -٩

 ٦ ................................... مانع الزَّكاة الذي ليس يف قبضة اإلمام -١٠

 ٦ ........................................... شروط وجوب الزَّكاة: الفصل الثاني

 ٦ ...............................................................اإلسالم -١

 ٦ ................................................................. احلري�ة -٢

 ٦ .................................................. ُحكم الزَّكاة على العبد -٣

 ٦ .............................................ُحكم الزَّكاة يف مال املكاَتب -٤

 ٦ ...............................................هل يُشرتط العقل والبلوغ؟ -٥

 ٧ ......................................... أن يكون املال ممَّا جتب فيه الزَّكاة -٦

 ٧ ............................................................ امللك التام -٧

 ٧ ............................................................. :امللك قسمان

 ٧ ...................................... :وهو أنواع: امللك الناقص: القسم الثاين
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 ٨ ....................................... اشرتاط امللك التامِّ يف وجوب الزَّكاة -٨

 ٨ ............ زكاة املال غري مقدور االنتفاع به مع قيام أصل امللك املال الضمار -٩

 ٨ ..................................................... :من صور املال الضمار

 ٨ ................................... ُحكم زكاة املال الضمار بعد استالمه -١٠

 ٩ .................................................... تعريف املال احلرام -١١

 ٩ ...................................................... زكاة املال احلرام -١٢

 ٩ ..........................................زكاة الدَّين الذي ال يُرجى أداؤه-١٣

 ٩ ...........................................زكاة الدَّين على املليء الباذل -١٤

 ١٠ .............................. تأخري إخراج زكاة الدَّين إىل وقت القبض -١٥

 ١٠ ................................... اشرتاط مرور احلول يف وجوب الزَّكاة -١٦

 ١٠ ................................ هل احلول املعتَرب القمري أو الشَّمسي؟ -١٧

ر احلول القمريُّ  -١٨  ١٠ ............................................. إذا تعسَّ

 ١٠ ................................................ تعريف املال املستفاد -١٩

 ١١ .............................................ُحكم زكاة املال املستفاد -٢٠

 ١٢ .................................................... تعريف النِّصاب -٢١

 ١٢ ............................................... اشرتاط بلوغ النِّصاب -٢٢

 ١٢ .......................................................قْدر النِّصاب -٢٣

 ١٢ ....................................... الوقت الذي يُعترب فيه النصاب -٢٤

 ١٢ .................................... هل  َمينع الدَّين من وجوب الزَّكاة؟ -٢٥

 ١٣ ................................................... تعريف املال العام -٢٦

 ١٣ ............................................... ُحكم زكاة املال العام -٢٧

 ١٣ ....................................... ُحكم املال العامِّ الذي يُستثمر -٢٨

 ١٤ .............................................. زكاة النَّقدين: الباب الثاني

 ١٤ ......................................... زكاة الذهب والفضة: الفصل األول
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 ١٤ ............................................ حكم زكاة الذَّهب والفضَّة -١

 ١٤ ........................................... ِحكمة زكاة الذَّهب والفضَّة -٢

 ١٤ ...................................................... ُحكم َكنز املال -٣

 ١٥ ........................................................ تعريف احلُليِّ  -٤

 ١٥ ............................................زكاة احلُليِّ املعدِّ لالستعمال -٥

 ١٥ .......................................................... احلليُّ احملرَّم -٦

 ١٥ ................................................. احلليُّ املتََّخذ للتجارة -٧

 ١٥ ............................................... تعريف الذهب األبيض -٨

 ١٦ ............................................ ُحكم زكاة الذهب األبيض -٩

 ١٦ ........................................... زكاة املواد الثمينة كاجلواهر -١٠

 ١٦ .................................................نصاب زكاة الذهب -١١

 ١٦ ..................................................نصاب زكاة الفضَّة -١٢

 ١٦ ....................... حساب نصاب الذَّهب والفضة باملقاييس احلديثة -١٣

ينار -١٤  ١٧ ....................................... وزن الدِّرهم بالنسبة إىل الدِّ

 ١٧ .................................... الذَّهب غري اخلالص املخلوط بغريه -١٥

 ١٧ ........................ ضمُّ أحد النقدين إىل اآلخر يف تكميل النِّصاب -١٦

 ١٨ ................................. ضمُّ قيمة العروض إىل الذَّهب والفضَّة -١٧

 ١٨ ................................ املقدار الواجب يف زكاة الذَّهب والفضَّة -١٨

 ١٨ ................................ وس واألوراق النقديَّةزكاة الفل: الفصل الثاني

 ١٨ .......................................................تعريف الفلوس -١

 ١٨ ......................................................... زكاة الفلوس -٢

 ١٨ ................................................. تعريف الوَرق النقديِّ  -٣

 ١٩ ............................................. حكم زكاة األوراق النقديَّة -٤

ة لل -٥  ١٩ ........... تجارةضمُّ األوراق النقديَّة مع غريها من األمثان والعروض املعدَّ
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 ١٩ ................................................ نصاب األوراق النقديَّة -٦

 ٢٠ ...................................... رةزكاة عروض التِّجا: الباب الثالث

 ٢٠ ......................... تعريف زكاة عروض التِّجارة وُحكمها: الفصل األول

 ٢٠ .................................................. العروض تعريف زكاة -١

 ٢٠ .................................. ُحكم زكاة العروض غري املعدَّة للتِّجارة -٢

 ٢٠ ...................................... ُحكم زكاة العروض املعدَّة للتِّجارة -٣

 ٢٠ ...................... شروط وجوب الزَّكاة في عروض التِّجارة: الفصل الثاني

 ٢٠ ............................................... نيَّة التِّجارة عند التملُّك -١

 ٢١ ............................... لُقنيةسقوط زكاة عروض التجارة إذا نوى ا -٢

 ٢١ ............................... هل يُشرتط يف وجوب الزَّكاة فعل التجارة؟ -٣

 ٢٢ ......................... ق بني التاجر املدير والتاجر احملتكر؟هل هناك فرْ  -٤

 ٢٢ ...................................... مقدار نصاب زكاة عروض التِّجارة -٥

 ٢٢ ................................. املقدار الواجب إخراُجه من زكاة التجارة -٦

 ٢٣ ..................................... كيفية تقومي ِنصاب عروض التجارة  -٧

 ٢٣ .................. ضمُّ قيمة عروض التجارة إىل النقدين يف تكميل النِّصاب -٨

 ٢٣ ............................................. النِّصاب؟مىت يُعترب كمال  -٩

 ٢٣ ....................... اشرتاط مضيِّ احلول لوجوب زكاة عروض التجارة -١٠

 ٢٤ ............ ل يُبىن نصاب عروض التجارة على نصاب الذَّهب والفضَّة؟ه -١١

 ٢٤ .........................إذا اجتمع مع عروض التجارة سبٌب آخر للزكاة -١٢

 ٢٤ .................... كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة: الفصل الثالث

 ٢٤ .......................................... ما يُقوَّم من موجودات التاجر -١

 ٢٥ ....................................... ما ال يُقوَّم من موجودات التاجر -٢

 ٢٧ ........................ صاحبها بتصنيعها تقومي الصَّنعة يف املوادِّ اليت يقوم -٣

لع -٤  ٢٧ ........................... ُحكم زكاة املواد اخلام الداخلة يف تصنيع السِّ
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لع البائرة -٥  ٢٧ .................................................... تقومي السِّ

لع التجاريَّة عند إخراج الزَّكاة -٦  ٢٧ ..................... السِّعر الذي تُقوَّم به السِّ

 ٢٧ ..........هل تقوَّم عروض التجارة على أساس سعر اجلملة أو سعر التجزئة؟ -٧

 ٢٨عروضه التجارية؛ هل هو بلد املال أو بلد املالك؟ املكان الذي يُقوِّم فيه التاجر -٨

 ٢٨ ..........هل جتب الزَّكاة يف جمموع مال الشركاء أم يف مال كل واحد منهم؟ -٩

 ٢٨ ...................................... زكاة األسهم والسَّندات: الفصل الرابع

 ٢٨ .......................................... تعريف السهم لُغًة واصطالًحا -١

 ٢٩ ................................................ ُحكم أسهم الشركات -٢

 ٢٩ ....................................................... األسهم احملرَّمة -٣

 ٢٩ ..................................................... األسهم املختلطة -٤

 ٢٩ ..................................................... املتاجرة باألسهم -٥

 ٢٩ ...................................... كيفية إخراج زكاة أسهم االستثمار  -٦

 ٣٠ ................................................... ازدواج إخراج الزَّكاة -٧

 ٣٠ .......................................... تعريف السَّند لغًة واصطالًحا -٨

 ٣١ ...................................................... ُحكم السندات -٩

 ٣١ ...................................................... زكاة السَّندات -١٠

 ٣١ .................................................... تعريف الصُّكوك -١١

 ٣١ .................................................... ُحكم الصُّكوك -١٢

 ٣١ ...................................................... زكاة الصُّكوك -١٣

ت: الفصل الخامس  ٣٢ .......................................... زكاة المستغالَّ

ت -١  ٣٢ .................................................... تعريف املستغالَّ

ت -٢  ٣٢ ................................................ ُحكم زكاة املستغالَّ

 ٣٢ ................................ إخراج زكاة عروض التجارة: الفصل السادس

 ٣٢ ........................................ القْدر الواجب يف زكاة العروض -١
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 ٣٢ ............................................ معادلة زكاة عروض التجارة -٢

 ٣٣ ..................... ُحكم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها -٣

 ٣٤ ............................................... زكاة األنعام: الباب الرابع

 ٣٤ ...................... تعريف األنعام، وُحكم زكاتها، وشروطها: الفصل األول

 ٣٤ ....................................................... تعريف األنعام -١

 ٣٤ .................................................... ُحكم زكاة األنعام -٢

 ٣٤ ......................................................... بقر الوحش -٣

 ٣٤ .......................................... ما تولَّد من األهليِّ والوحشيِّ  -٤

 ٣٤ ....................................................... زكاة اجلواميس -٥

 ٣٥ .................................... ُحكم زكاة غري �يمة األنعام كاخليل -٦

 ٣٥ ......................................................... مضيُّ احلْول -٧

ائمة -٨  ٣٥ ........................................................ معىن السَّ

 ٣٥ ........................................................اشرتاط السَّوم -٩

 ٣٥ ................................................... حتديد مدَّة السَّوم -١٠

 ٣٥ ....................................................أالَّ تكون عوامل -١١

 ٣٦ ............................................... اشرتاط بلوغ النِّصاب -١٢

 ٣٦ .......................... ضمُّ األنواع من جنس واحد إلكمال النِّصاب -١٣

 ٣٦ ................................................... زكاة اإلبل: الفصل الثاني

 ٣٦ ................................. نصاب اإلبل من مخس إىل مئة وعشرين -١

 ٣٧ ......................................... إخراج اإلبل بدَل الغنم الواجبة -٢

 ٣٧ ................................. نصاب اإلبل فيما زاد على مئة وعشرين -٣

 ٣٧ ......... الواجب يف اإلبل بني مئة وإحدى وعشرين، إىل مئة وتسع وعشرين -٤

 ٣٧ ............................................ الواجب يف اإلبل من الزكاة -٥

 ٣٨ ..................................................... تعريف األوقاص -٦
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 ٣٨ .................................................. ُحكم زكاة األوقاص -٧

 ٣٩ ................................................... زكاة البقر: الفصل الثالث

 ٣٩ .....................................................نصاب زكاة البقر -١

 ٣٩ ....................... هل يف ما زاد على األربعني حىت تكون ستِّني زكاة؟ -٢

 ٣٩ ............................................ الواجب يف البقر من الزكاة -٣

 ٤٠ .................................................... سنُّ التَّبيع واملسنَّة -٤

 ٤٠ ................................................... زكاة الغنم: الفصل الرابع

 ٤٠ .................................................... نصاب زكاة الغنم -١

 ٤٠ ............................................ الواجب يف الغنم من الزكاة -٢

 ٤١ ...............هل يُشرتط يف عدِّ ِصغار املاشية أن تكون نتاًجا من األصل؟ -٣

 ٤١ ................. أنَّ تكون الكبار نصاًبا؟: هل يُشرتط يف عدِّ صغار املاشية -٤

 ٤١ ................................................... انفراد ِصغار املاشية -٥

 ٤١ ............................... هل خيرج زكاة ِصغار املاشية املنفردة منها؟ -٦

 ٤٢ ............................ ن زكاة األنعامِصفة ما ُيخرج م: الفصل الخامس

 ٤٢ ....................................... ما جيب إخراجه من أسنان اإلبل -١

 ٤٢ .... نَّ الواجبة عليه يف زكاة اإلبل وعنده ِسنٌّ حتتها، أو سنٌّ فوقهاإذا فَـَقد السِّ  -٢

 ٤٢ ......................................................... أسنان البقر -٣

 ٤٢ ................................................................الثَّينُّ  -٤

 ٤٢ .................................................... اجلَذعة من الضأن -٥

 ٤٢ ................................................سنُّ اجلَذعة من الضأن -٦

 ٤٣ .................................... التطوُّع بسنٍّ أعلى من السنِّ الواجبة -٧

 ٤٣ ...................................................... األنوثة يف اإلبل -٨

 ٤٣ ........................................................ التبيع والتبيعة -٩

 ٤٣ ...................................................... املسنُّ واملسنَّة -١٠
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 ٤٣ ............................... إخراج الذَّكر إذا كان النِّصاب كله ذكورًا -١١

 ٤٣ ........................................إخراج الذَّكر مع وجود اإلناث -١٢

 ٤٤ .......................................... اشرتاط السالمة من العيوب -١٣

 ٤٤ ....................... اجبة يف الزكاةأْخذ املعيبة واهلَرِمة إذا ُعِدم السِّنُّ الو  -١٤

 ٤٤ ........................ أن يكون وَسًطا ال من كرائم املال وال من شراره -١٥

 ٤٤ .............................................. زكاة الُخلطة: الفصل السادس

 ٤٤ .......................................... تعريف اخلُلطة لُغًة واصطالًحا -١

 ٤٤ ....................................................... ُخلطة األعيان -٢

 ٤٥ ..................................................... ُخلطة األوصاف -٣

 ٤٥ ...........................................................أثر اخلُلطة -٤

 ٤٥ ...................................هل تؤثِّر اخلُلطة يف غري �يمة األنعام؟ -٥

 ٤٥ ......................... من شروط زكاة اخلُلطاء كون اخلليطني أهًال للزكاة -٦

 ٤٥ .............................................. كون املال املختلط ِنصابًا  -٧

 ٤٥ ......................................... مضيُّ حول كامل على اخللطة -٨

 ٤٦ ....................................................ما يُعترب يف اخللطة -٩

 ٤٦ .............................................. هل تُشرتط نيَّة اخللطة؟ -١٠

 ٤٦ .................................... تفريق املال أو ْمجعه خشية الصَّدقة -١١

 ٤٦ ................................... ضمُّ املواشي املتفرِّقة للمالك الواحد -١٢

 ٤٧ ................................. باب زكاة الزُّروع والثِّمار: الباب الخامس

 ٤٧ . حقٌّ واجب سوى الزكاة ُحكم زكاة الزروع والثمار، وهل فيها: الفصل األول

 ٤٧ .............................................. ُحكم زكاة الزُّروع والثِّمار -١

 ٤٧ ........................... هل يف الزُّروع والثِّمار حقٌّ واجب سوى الزكاة؟ -٢

 ٤٧ .................ار وما ال يجبما يجب من زكاة الزُّروع والثِّم: الفصل الثاني

 ٤٧ .....................احلِنطة والشَّعري من احلبوب، والتَّمر والزَّبيب من الثِّمار -١
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 ٤٧ ................................................. ما كان َمكيًال مدَّخرًا -٢

 ٤٧ .............................................................. الزيتون -٣

 ٤٨ ................................................... الفواكه واخلضروات -٤

 ٤٨ .............................................................. العسل -٥

ِنصاب زكاة الزُّروع والثِّمار، والمقدار الواجب إخراُجه، ووقت : الفصل الثالث

 ٤٨ ............................................................... وجوب زكاتها

 ٤٨ ..........................اط النِّصاب لوجوب الزكاة يف الزُّروع والثِّماراشرت  -١

 ٤٨ ...................................... هل يف ما زاد على النِّصاب زكاة؟ -٢

 ٤٨ ............................ضمُّ األنواع من جنس واحد إلكمال النِّصاب -٣

 ٤٩ ..................................... هل َمينع الدَّين زكاَة الزروع والثِّمار؟ -٤

 ٤٩ .................................... ما سقي مبؤونة وما سقي بغري مؤونة -٥

 ٤٩ ............................ ما ُسقي بعَض العام مبؤونة وبعَضه بغري مؤونة -٦

 ٤٩ ....................................... وقت وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار -٧

 ٥٠ ..................................................... الَخْرص: الفصل الرابع

 ٥٠ ......................................... تعريف اخلْرص لُغًة واصطالًحا -١

 ٥٠ ............................................. اِحلكمة من خرص الثِّمار -٢

 ٥٠ .................................................. ُحكم خْرص الثِّمار -٣

 ٥٠ .................................................. ما يُشرع فيه اخلْرص -٤

 ٥٠ ........................................................ وقت اخلْرص -٥

 ٥١ ........................................................ كيفية اخلْرص  -٦

 ٥١ ...........................................العدد املطلوب من اخلارصني -٧

 ٥١ ....................................... اإلسالم والعدالة واملعرفة باخلْرص -٨

 ٥١ .... هل تُقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزُّروع والثِّمار؟: الفصل الخامس

 ٥١ ...............زكاة الزروع والثِّمار في األرض غير المملوكة: الفصل السادس
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 ٥١ ................................. روع والثِّمار يف األرض املستأجرةزكاة الز  -١

 ٥٢ .............................. زكاة األرض اليت تُستغلُّ باملزارعة أو املساقاة -٢

 ٥٢ ............................................... تعريف األرض اخلَراجيَّة -٣

 ٥٢ ............................... هل َجيتمع الُعشر واَخلراج يف أرض واحدة؟ -٤

 ٥٣ ................... زكاة الركاز والمعدن والخارج من البحر: الباب السادس

 ٥٣ ................................................... زكاة الركاز: الفصل األول

 ٥٣ ........................................... تعريف الرِّكاز لغًة واصطالًحا -١

 ٥٣ ..................................................... حكم زكاة الركاز -٢

 ٥٣ ............................................. اِحلكمة من تقدير اخلُُمس -٣

 ٥٣ ........................املعادن مطلًقا؟ ز ِدفُن اجلاهليَّة خاصَّة؟ أوهل الرِّكا -٤

از من ا -٥  ٥٣ .......................... لذَّهب والِفضةهل يُشَرتط أن يكون الركِّ

 ٥٣ .................................................... ِنصاب زكاة الرِّكاز -٦

 ٥٤ ...................................يف زكاة الرِّكاز؟هل يُشرتط مروُر َحْول  -٧

 ٥٤ ................................................... مصرف زكاة الرِّكاز -٨

 ٥٤ ................................................. ِدنزكاة المع: الفصل الثاني

 ٥٤ .......................................... تعريف املعِدن لغًة واصطالًحا -١

 ٥٤ ......................................................... أنواع املعادن -٢

 ٥٥ .................................................... ُحكم زكاة املعدن -٣

 ٥٥ ...................................... صفة املعِدن الذي ِجتب فيه الزكاة -٤

 ٥٦ ......................................... مقدار الواجب يف زكاة املعادن -٥

 ٥٦ ................................................... ِنصاب زكاة املعِدن -٦

 ٥٦ ............................................ هل يُشَرتط للمعدن َحْوٌل؟ -٧

 ٥٦ ...................................................َمصِرف زكاة املعِدن -٨

 ٥٦ ...................................... زكاة الخارج من الَبحر: الفصل الثالث
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 ٥٦ ........................................... ُحكم زكاة اخلارج من البحر -١

 ٥٦ ............................................ هل ِجيب يف السمك زكاة؟ -٢

 ٥٧ ............................................. إخراج الزكاة: الباب السابع

 ٥٧ .......................................... شروط إخراج الزكاة: الفصل األول

يَّة يف الزَّكاة -١  ٥٧ ................................................... معىن النـِّ

 ٥٧ ............................................................ حمل النية -٢

 ٥٧ ........................................................ النية احلكمية -٣

 ٥٧ .................................................. ُحكم النِّية يف الزكاة -٤

 ٥٧ ........................................... النِّية على ويلِّ الصيبِّ وا�نون -٥

 ٥٧ ................................................... وقت النِّية يف الزكاة -٦

 ٥٨ .......................................... النِّية عند عْزل الزكاة من املال -٧

 ٥٨ ......................................... َمن نوى أن يكون املكُس زكاة -٨

 ٥٨ .....................................هْل يُشرتط إعالم اآلِخذ بأ�ا زكاة؟ -٩

 ٥٨ ....................................... ُحكم إخراج الزكاة بعد وجو�ا -١٠

بيحة لتأخري الزكاة -١١
ُ
 ٥٨ ......................................... األعذار امل

 ٥٨ ................................. لو أخَّر الزكاة عن موعدها مث زاد مالُه -١٢

 ٥٩ ................................................. ُحكم تعجيل الزكاة -١٣

 ٥٩ ........................................ هالُك املال بعد وجوب الزكاة -١٤

 ٥٩ ................................ الزرع والثمر إذا تِلفا جبائحٍة قبل القطع -١٥

 ٥٩ .................................... أداء الزكاة ملن تراكمْت عليه ِسنني -١٦

 ٥٩ ............................................ هل تسُقط الزكاة باملوت؟ -١٧

 ٦٠ ............................. إخراج الزكاة على ِخالف األصل: الفصل الثاني

 ٦٠ ........................................................ إخراج الِقيمة -١

 ٦٠ ........................................... أهل كل بلد أحقُّ بصدقتهم -٢
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 ٦٠ .................................... ُحكم نْقل الزكاة إىل بلد آخَر مطلًقا -٣

 ٦٠ .................................................. استثمار أموال الزَّكاة -٤

 ٦٠ ............................................... االحتيال إلسقاط الزَّكاة -٥

 ٦١ ............................................ مصارف الزكاة: الباب الثامن

 ٦١ ........................................... الفقراء والَمساكين: الفصل األول

 ٦١ ....................................... هل مها ِصنفان أم ِصنف واحد؟ -١

 ٦١ ................................... أيهما أسوأ حاًال؛ الفقري أو املسكني؟ -٢

 ٦١ .................................... الفقراء واملساكني من مصارف الزكاة -٣

ة الكفاية اليت تُعَطى للفقري أو املسكني -٤  ٦١ ............................... ُمدَّ

 ٦١ ............................................ َمن كانت عادته االحرتاف -٥

 ٦١ ...........................هل يُشَرتط للفقري أو املسكني أالَّ ميِلك ِنصاًبا؟ -٦

 ٦٢ ............................................ ُحكم إعطاء الفقري الفاسق -٧

 ٦٢ ...............................................العاملون عليها: الفصل الثاني

 ٦٢ .................................................تعريف العاملني عليها -١

 ٦٢ ...................................... العاملون عليها من مصارف الزكاة -٢

 ٦٢ ............................................. أقسام العاملني على الزكاة -٣

 ٦٢ ...................... مما يدخل يف العاملني على الزكاة يف التطبيق املعاِصر -٤

 ٦٣ ..................................... العاملون على الزكاة يدهم يد أمانة -٥

 ٦٣ .............................. هل يُعَطى العامل على الزكاة إذا كان غني�ا؟ -٦

 ٦٣ ..................................... :مقدار ما يأخذ العامل على الزكاة -٧

 ٦٣ ...................................................... اهلدايا للعاملني -٨

 ٦٣ ..............................................الُمؤلَّفة قلوُبهم: الفصل الثالث

ؤلَّفة قلوُ�م -١
ُ
 ٦٣ .................................................. تعريف امل

 ٦٤ .............................................ُحكم إعطاء املؤلَّفة قلوُ�م -٢
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 ٦٤ ...................................................... الرِّقاب: الفصل الرابع

 ٦٤ ....................................................... تعريف الرِّقاب -١

 ٦٤ ............................................... دْفع الزكاة إىل املكاتبني -٢

 ٦٤ ................................. دْفع الزَّكاة لِشراء الرقيق وعتِقه ِمن الزَّكاة -٣

 ٦٥ ...................................................... أسرى املسلمني -٤

 ٦٥ ............................... دفع الزكاة لتحرير املختطفني من املسلمني -٥

 ٦٥ .................................................. الغارِمون: الفصل الخامس

 ٦٥ ...........................................تعريف الغارِم لغًة واصطالًحا -١

 ٦٥ ........................................... الغارمون من مصارف الزَّكاة -٢

 ٦٦ ............................................. الغارم إلصالح ذات الَبنيِ  -٣

 ٦٦ ...................................................... َمن غرِم يف ُحمرَّم -٤

 ٦٦ .............................................. َمن غرِم يف حمرَّم، مث تاب -٥

 ٦٦ ............................................ إبراء الغرمي الفقري بنيَّة الزكاة -٦

 ٦٦ ..................... َدينهمن دَفع الزكاة إىل غرميه بشْرط أن يردَّها إليه عن  -٧

 ٦٦ من دفع الزكاة إىل غرميه، فردَّها إليه قضاًء عن َدينه، ومل ينوَيا ذلك ومل يشرطاه -٨

 ٦٧ ................................................. الغرم على َدين امليِّت -٩

 ٦٧ ..............................................في سبيل اهللا: الفصل السادس

 ٦٧ .................................................... معىن يف سبيل اهللا -١

 ٦٧ ........................................ يف سبيل اهللا من مصارف الزكاة -٢

 ٦٧ ............................................ مصرف سْهم يف سبيل اهللا -٣

 ٦٨ ...................................هل يُشَرتط يف الغازي أن يكون فقريًا؟ -٤

 ٦٨ ...................................... ِشراء آلة الِقتال من السِّالح وحنوه -٥

 ٦٨ ................. مرة؟هل يُعَطى من سهم يف سبيل اهللا ملن أراد احلجَّ أو الع -٦

 ٦٨ ................................................. ابُن السبيل: الفصل السابع
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 ٦٨ ...................................... ًحاتعريف ابن السَّبيل لغًة واصطال -١

 ٦٩ ......................................... ابُن السَّبيل من مصارف الزكاة -٢

 ٦٩ ........................ يل ملن ساَفر يف معصية؟هل يُعَطى سهم ابن السب -٣

 ٦٩ ..........هل يُشَرتط يف أْخذ ابن السَّبيل من الزكاة أالَّ يقِدر على االقرتاض؟ -٤

 ٦٩ ...................... هْل يُعَطى سهُم ابن السبيل ملن أراد أن يُنِشئ سفًرا؟ -٥

 ٦٩ ............................................. قْدر ما يأُخذه ابُن السَّبيل -٦

 ٦٩ ............................... َمن ُيمنع من صْرف الزكاة إليه: الفصل الثامن

 ٦٩ ............. اهللا عليه وسلَّم الذين حترُم عليهم الزكاة؟ َمن ُهم آل النيبِّ صلَّى -١

 ٧٠ .......................... ُحكم دْفع الزكاة آلل النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم -٢

 ٧٠ .............................................................. الكافر -٣

 ٧٠ ............................... دْفع الزكاة إىل األقارب الذين تلزمه نفقُتهم -٤

 ٧٠ ............................ دْفع الزكاة إىل األقارب الذين ال تلزمه نفقُتهم -٥

 ٧٠ .............. م وهو عاجز عنهاصْرف الزكاة إىل األقارب الذين يلزمه نفقُته -٦

 ٧٠ .............................................................. الزوجة -٧

 ٧٠ .............................................. دْفع الزوجِة زَكاَ�ا لزوجها -٨

 ٧١ ............................................................... الغينُّ  -٩

 ٧١ ................................................. املكتسب ما يكفيه -١٠

 ٧١ ............................................................. الرقيق -١١

 ٧١ .......................... توزيع الزكاة على األصناف الثمانية: الفصل التاسع

 ٧١ ....................................... دْفع الزكاة لغري األصناف الثمانية -١

 ٧١ .................................. هل جيب استيعاب األصناف الثمانية؟ -٢

 ٧١ .......... .اقها، مث بان أنه غري مستحقٍّ إذا دفع الزكاة إىل َمن ظاهره استحق -٣

 ٧٢ ...............................حكم مسألة القويِّ على الكْسب أو الغينِّ  -٤

 ٧٣ ............................................... زكاة الِفطر: الباب التاسع
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 ٧٣ ................. تعريف زكاة الفطر، وحكمها، وبعض ِحَكمها: الفصل األول

 ٧٣ ...................................... تعريف زكاة الفطر لغًة واصطالًحا -١

 ٧٣ ..................................................... ُحكم زكاة الِفطر -٢

 ٧٣ ....................................... اِحلكمة من مشروعية زكاة الِفطر -٣

 ٧٤ ................................... َمن تجب عليه زكاة الِفطر: الفصل الثاني

 ٧٤ ............................................ على َمن جتب زكاة الِفطر؟ -١

 ٧٤ ....................................... املعِسر وقت وجوب زكاة الِفطر  -٢

 ٧٤ ..............................حدُّ الِغىن واليسار الذي جتب به زكاة الفطر -٢

 ٧٤ ............................... هل َمينع الدَّين املؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟ -٣

 ٧٤ ............................................................... احلريَّة -٤

 ٧٥ ...................... هل جتب زكاة الفطر على األب عن أوالده الصِّغار؟ -٥

 ٧٥ ..............................هل جتب زكاة الفطر على السيِّد عن رقيقه؟ -٦

 ٧٥ .........................................إخراج صدقة الفطر عن الزوجة -٧

 ٧٥ ....................................... هل جتب زكاة الفطر عن اجلنني؟ -٨

 ٧٥ ............................................ وقت زكاة الفطر: الفصل الثالث

 ٧٥ .............................................. وقت وجوب زكاة الفطر -١

نَّة يف وقت إخراج صدقة الفطر -٢  ٧٦ ..................................... السُّ

 ٧٦ .................................................... تعجيل زكاة الفطر -٣

 ٧٦ ................................................. آخر وقت زكاة الفطر -٤

 ٧٦ ............................................. هل تُقضى صدقة الفطر؟ -٥

 ٧٧ ..................................... ما ُيخرج من زكاة الفطر: الفصل الرابع

 ٧٧ .......................................... ِجنس ما ُخيرج من زكاة الفطر -١

 ٧٧ .................................................... مقدار زكاة الفطر -٢

 ٧٧ ............................................مقدار الصَّاع يف زكاة الِفطر -٣
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 ٧٧ ............................................ إخراج الِقيمة يف زكاة الفطر -٤

 ٧٧ ........................................ مصرف زكاة الفطر: الفصل الخامس

 ٧٩ ............................................ صدقة التطوُّع: الباب العاشر

 ٧٩ ............................... تعريف صدقة التطوُّع، وفضلها: الفصل األول

 ٧٩ ................................................. تعريف صدقة التطوُّع -١

 ٧٩ ............................................. من فضائل صدقة التطوُّع -٢

 ٨٠ ............................... ُحكم صدقة التطوُّع وأحكامها: الفصل الثاني

 ٨٠ .................................................. ُحكم صدقة التطوُّع -١

 ٨٠ .............................................. ُحكم الرُّجوع يف الصدقة -٢

 ٨٠ .................................................. صدقة املرأة من ماهلا -٣

 ٨١ ............................................ صدقة املرأة من مال زوجها -٤

 ٨١ .................................................... الصدقة عن امليِّت -٥

 ٨١ ............................................... الصدقة على آل البيت -٦

 ٨١ .................................................. الصَّدقة على الكافر -٧

 


