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[:تعريف الزكاة]-

:لغة 

:وفي الشرع 

تطهير إذا نما وزاد وتطلق على املدح وال: زكا الزرع: النماء والزيادة يقال
.افا ال ويقيهوالصالح وسمي املخرج زكاة ألنه يزيد في املخرج منه 

.حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

:الزكاة يفجتب-

سائمة بهيمة األنعام 

والخارج من األرض 

واألثمان 

وعروض التجارة
ويأتي تفصيلها 

.القائمة



.

.ما ال يشترط افيه الحول .3.شروط الزكاة.2تعريف الزكاة وما تجب افيه.1

.مو  األصل قبل نتوج الفرع.4
متى يبدأ الحول إذا لم يبلغ .5

األصل نصاًبا؟

ال متى يبدأ الحول إذا انتقل امل.6

للوارث؟

؟متى يزكي من تعلق بماله حق  . 7
من كان في ماله حق  ينقص . 8

.النصاب

مسائل في انعقاد و انقطاع .9

.الحول 

.ما ال يعتبر في وجوب الزكاة. 12.إتالف املالك النصاب .11افيم تجب الزكاة.10

عدم سقوط الزكاة إذا .13

.ما  من وجبت عليه
.األسئلة. 15.ما يقدم على الزكاة. 14

الرئيسية

حماور العرض



:بشروط خمسة 

:  أحدها
حرية، افال تجب على عبد؛

اتب ألنه ال مال له وال على مك
ألنه عبد وملكه غير تام 
وتجب على مبعض بقدر 

.حريته

: و الثاني
ر إسالم، افال تجب على كااف

ها إذا أصلي أو مرتد افال يقضي
.أسلم

: و الثالث
ملك نصاب ولو لصغير 

أو مجنون؛ لعموم األخبار 
وأقوال الصحابة افإن نقص

عنه افال زكاة 
.إال الركاز*

[:شروط الزكاة]-

.القائمة



:بشروط خمسة 

: و الرابع
ي استقراره أي تمام امللك ف
الجملة، افال زكاة في دين
نه الكتابة لعدم استقراره أل 
.يملك تعجيز نفسه

: و الخامس
مض ي الحول؛ لقول عائشة

ه عن النبي صلى هللا علي
ى ال زكاة في مال حت: "وسلم

رواه " . يحول عليه الحول 
ابن ماجة

[ :  سبب اشتراط الحول ]
.س ي منهورافقا باملالك ليتكامل النماء افيوا

.القائمة



.حول افال زكاة افيه حتى يحول عليه ال:افإن استفاد ماال بإرث أو هبة ونحوهما-

[ :ما ال يشرتط فيه احلول]-

.و  كذا املعدن والركاز والعسل قياسا عليهما

أصلهما ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا افإن حولهما حول و إال نتاج السائمة
.افيجب ضمها إلى ما عنده وإن كان نصابا و ربح التجارة 

.  رواه مالك( اعتد عليهم بالسخلة وال تأخذها منهم: )لقول عمر-
عد عليهم الصغار والكبار : ولقول علي-

:الدليل 

والثمار يعفى افيه عن نصف يوم في غير املعشر أي الحبوبو

ُه َيْوَم َحَصاِدهِ }: لقوله تعالى وا َحقَّ
ُ
{َوآت :الدليل 

.القائمة



انقطع: افلو ماتت واحدة من األما  افنتجت سخلة
. ما لو نتجت ثم ماتت: بخالف 

.افـ حول الجميع من كماله نصاًبا : وإال يكن األصل نصابا 

[:مىت يبدأ احلول إذا انتقل املال للوارث؟]-

:ا افشيئاافلو ملك خمسا وثالثين شاة افنتجت شيئ
.افحولها من حين تبلغ أربعين

:مثــــــــــال 

 وكذا لو ملك ثمانية عشر 
ً

ا افشيئا وربحت شيئمثقاال
.افحولها منذ بلغت عشرين 

[ :إذا مات األصل قبل نتوج الفرع]-

ا؟]-
ً
[:مىت يبدأ احلول إذا مل يبلغ األصل نصاب

أو في حكمه وال يبني الوارث على حول املوروث ويضم املستفاد إلى نصاب بيده من جنسه
.القائمة.ويزكي كل واحد إذا تم حوله



: ولو قبض دون نصاب - دين•
مغصوبمنحقأو•
مسروقأو•
مجهول موروثأو•
وغيرهصداقمنونحوه•
مبيعكثمن•
:غيرهأو،باذلمليءعلىوقرض•

.ىأدى زكاته إذا قبضه ملا مض  :  الحكم 

روي عن علي 

،ألنه يقدر على قبضه واالنتفاع به
.أو ال قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة

:  العلة 

:الدليل 

 
 
.اهزك

صب وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غ
.أو ضال والحوالة به أو اإلبراء كالقبض 

:ومن كان له -
:الحكم 

.القائمة



نقص النص]-
ُ
[:اب من عليه دين ولو مااًل ظاهرا أو كفارة أو نذر ي

.ابتدأ حوال: ومتى برئ 
مي، ودين حج وغيره؛ ألنه يجب قضاؤه، أشبه دين الد-

.« دين هللا أحق بالوافاء»: ولقوله عليه السالم

وزكاة-

وكذا نذر مطلق-

.وكفارة؛ كدين-

.ظاهًرا؛ كاملواش ي والحبوب والثماراملزكىولو كان املال -

.ابوال زكاة في مال من عليه دين ينقص النص

.درهافالدين وإن لم يكن من جنس املال مانع من وجوب الزكاة في ق

:  الحكم 

:  العلة 

.القائمة



:نقص النصاب في بعض الحول وإن •

:ملك نصابا صغاًراوإن •

افقطلو تغذ  باللبن لكن •

[:مسائل يف انعقاد و انقطاع احلول]-

.؛ ألنها تقع على الكبير والصغير« شاة: في أربعين شاة»: لعموم قوله عليه السالم :الدليل

انعقد حوله حين ملكه :الحكم 

.لعدم السوم :  العلة 

.لم تجب :الحكم 

قص لكن يعفى في األثمان وقيم العروض عن ن

.انضباطهيسير؛ كحبة وحبتين؛ لعدم  .لعدم الشرط :    العلة 

.انقطع :الحكم 

.القائمة



[في املسائل السابقة]ويستأنف حوال 
.إال في ذهب بفضة، وبالعكس؛ ألنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب* 

:بغير جنسه-ولو مع خيار-باعه أو •

:-ال افرارا من الزكاة -أبدله بغير جنسه أو •

. انقطع الحول 

[من عدم الشرط لوجوب الزكاة]انقطع الحول؛ ملا تقدم  :الحكم 

:الحكم 

.القائمة

[:مسائل يف انعقاد و انقطاع احلول]-



:نصابأبدله بدون وإن •

:بهاشترى عرضا لتجارة بنقد، أو باعهوإذا •

اة وإن قصد بذلك الفرار من الزك 
اط لم تسقط؛ ألنه قصد به إسق
ق في حق غيره افلم يسقط، كاملطل

.  مرض املو 
ة افإن ادعى عدم الفرار وثم قرين

.عمل بها، وإال افقوله

.في قيم العروض، وهي من جنس النقدتجبألن الزكاة :  العلة 

بنى على حول األول  :الحكم 

:أكثرأبدله بـنصاب من جنسه؛ كأربعين شاة بمثلها أو وإن •

تاج، افلو بنى على حوله، والزائد تبع لألصل في حوله كن
.ائةأبدل مائة شاة بمائتين؛ لزمه شاتان إذا حال حول امل

:الحكم 

:الحكم 

.انقطع
.القائمة

[:مسائل يف انعقاد و انقطاع احلول]-



جزأ ؛تجب الزكاة في عين املال الذي لو دافع زكاته منه أ

.الب بها؛ ألنه املطاملزكيذمة : ولها تعلق بالذمة، أي: افلذلك قال

[:إن أتلف املالك النصاب]-
.يع وغيرهوإن أتلفه لزمه ما وجب افيه، وله التصرف افيه بب

«شاة: في أربعين شاة»: لقوله عليه السالم
قها للظرافية، وتعل( في)ونحو ذلك، و « العشر: افيما سقت السماء»و 

.والنماء بعد وجوبها له.رهباملال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، افللمالك إخراجها من غي

:الدليل 

[:فيم جتب الزكاة ؟]-

.وهاكالذهب، والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونح

.القائمة



:ما ال يعترب يف وجوب الزكاة-

وال يعتبر في وجوبها أيضا بقاء املال عبادا ال يعتبر في وجوبها إمكان األداء كسائر ال

.ضافإن الصوم يجب على املريض والحائ
.ائموالصالة تجب على املغمى عليه والن

ا تقدم افتجب في الدين واملال الغائب ونحوه كم
.[.الخ. من مغصوب ومسروق: في قوله]

.لكن ال يلزمه اإلخراج قبل حصوله بيده

.ن الدميافال تسقط بتلفه، افرط أو لم يفرط؛ كدي

.ذإال إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذا

.القائمة



[:هل تسقط الزكاة إذا مات من وجبت عليه؟]-

م على الزك]-
َّ
قد

ُ
[ :اةما ي

.  وأضحية معينة-

ويقدم نذر معين-

:وعليه[ الزكاة]افإن وجبت 

.«افدين هللا أحق بالوافاء»: لقوله عليه السالم :الدليل 

والزكاة إذا ما  من وجبت عليه كالدين في التركة

م، وإال تحاصا ِ
د 
ُ
.وضاق املال ق دين برهن 

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

نقص -
ُ
النصاب؟من عليه دين ي

منه، ال زكاة عليه حتى يبرأ. أ

.  ويزكي بمجرد براءته
ي ولو كان عليه دين . ب

 
أ ال زكاة عليه حتى يبر . ج.يزك

 منه، ومتى برئ ابتدأ حو 
ً

.  ال

احلول؟إن نقص النصاب يف بعض -
.ال ينقطع الحول . ج.ينقطع الحول . أ .يكمل الحول إذا تم  النصاب من جديد. ب

؟فيم جتب الزكاة -
م ما لديه بهما. أ ر بين عين املال أو النقد. جفي النقدين، ويقو  يخي  في عين املال. ب

؟ما ال يعترب يف وجوب الزكاة-
.جميع ما سبق . ج.ملك النصاب . أ .القائمة.إمكان األداء. ب



:اختر اإلجابة الصحيحة

بتلفه؟ة بقاء املال يف يد املالك معترب يف وجوبها ، فتسقط الزكا-
خطأصح

احلول؟إن ماتت واحدة من األمات ثم نتجت سخلة مل ينقطع -

؟ال يبني الوارث على حول املوروث -

عليه؟تسقط الزكاة إذا مات من وجبت -

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



نعام-
أ
-باب زكاة بهيمة ال

الرئيسية



زكاة البقر.3زكاة اإلبل.2زكاة بهيمة األنعام وشرطها.1

ما ال يؤخذ في الزكاة.5زكاة الغنم.4
ما ُيخرج عن املراض وصغار .6

.الغنم

قسمة الزكاة على الخلطاء.9الخلطة وأحكامها.8.ينما ُيخرج إذا كان النصاب نوع.7

.األسئلة.10

حماور العرض



. تتكلموهي اإلبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة ألنها ال

.ح ما تأكلهوال إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من املبامعلوافةافال تجب في 

سمعت: لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال
َم -رسول هللا 

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
«  سائمة في كل أربعين ابنة لبون في كل إبل»: يقول -َصل

إلى آخره « ....وفي الغنم في سائمتها»: وفي حديث الصديق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي

.الحول أو أكثره وكانت سائمة أي راعية للمباح  إذا كانت لدر ونسل ال لعمل -1

[ :شرط بهيمة األنعام التي جتب فيها الزكاة]-
وغنم، ضأن أو معز أهلية أو وحشية- سوبقر، أهلية أو وحشية ومنها الجوامي- إبل، بخاتي أو عراب  -

:جتب الزكاة يف -

[باب زكاة بهيمة األنعام]

:الدليل 

.القائمة



في خمس وعشرينافيجب
:  من اإلبل

افيما دونها؛ويجب
: أي دون خمس وعشرين

؛بذلكوسميتسنةلهاتمماوهيإجماعا
سوليالحامل،واملاخضحملت،قدأمهاألن

اتعريفذكروإنماشرطا،ماخضاأمهاكون 
.أحوالهابغالبلها

معيبة،تكنلمإناإلبل،بصفة
ة،سمينكريمةشاةسمانكراماإلبلمنخمساففي
صتنقصحيحةشاةاففيهامعيبة،اإلبلكانتوإن

اإلبل،نقصبقدرقيمتها
شاتين،نصفاوالبقرةوالبعيريجزئ وال
،شياهثالثعشرةخمسوفيشاتان،العشروفي
.الكلفيإجماعاشياهأربععشرينوفي

في كل خمس شاة

بنت مخاض

[:زكاة اإلبــــــــل]-

.القائمة



:  نوفي ست وأربعي

:  نوفي إحدى وستي

:  نفي إحدى وتسعي

.ما تم لها سنتان؛ ألن أمها قد وضعت غالبا افهي ذا  لبن:ين وفي ست وثالث

.ما تم لها ثالث سنين؛ ألنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب

لى سن بالذال املعجمة ما تم لها أربع سنين؛ ألنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أع

.يجب في الزكاة

ُ -لحديث الصدقا  الذي كتبه رسول هللا 
َّ

ى َّللا
َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
- َعل

.وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه

افإذا زاد  عن مائة وعشرين واحدة 

إجماعا 

:  نوفي ست وسبعي

حقتان

ون بنتا لب

جذعة

حقة

بنت لبون 

افثالث بنا  لبون 

.القائمة



.  حقة وبنتا لبون : اففي مائة وثالثين:  ينثم في كل أربع
.  حقتان وبنت لبون : وفي مائة وأربعين

.ثالث حقاق: وفي مائة وخمسين
.أربع بنا  لبون : وفي مائة وستين

.حقة وثالث بنا  لبون، وهكذا: وفي مائة وسبعين
ر بين أربع حقاق وخمس: افإذا بلغت مائتين ِ

ي 
ُ
.بنا  لبون خ

ويدافع ومن وجبت عليه بنت لبون مثال وعدمها أو كانت معيبة افله أن يعدل إلى بنت مخاض
.جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، وهو شاتان أو عشرون درهما، ويجزئ شاة وعشرة دراهم 

.ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ وال دخل لجبران في غير إبل

حقة:  نوفي كل خمسي

بنت لبون 

.القائمة



-فصل في زكاة البقر-

.القائمة



لبقر في ثالثين من اويجب
:-أهلية كانت أو وحشية-

[:زكاة البقر]-
.إذا شققته؛ ألنها تبقر األرض بالحراثة: وهي مشتقة من بقر  الش يء

يث لحدوال ش يء افيما دون الثالثينلكل منهما سنة، 
 -معاذ حين بعثه النبي 

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
َم َصل

َّ
.منإلى الي-ْيِه َوَسل

:  في أربعينويجب

:  نفي كل ثالثييجبثم 

.يهفي الثالثين من البقر لورود النص اف-وهو التبيع-الذكر هنا ويجزئ 
.ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمهاويجزئ 
؛ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنمويجزئ 

.ألن الزكاة مواساة افال يكلفها من غير ماله

مائة افإذا بلغت ما يتفق افيه الفرضان ك
.وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد :  وفي كل أربعين

.لها سنتان وال يجزئ مسن وال تبيعان

تبيع أو تبيعة

مسنة

تبيع

مسنة

.القائمة



-فصل في زكاة الغنم-

.القائمة



ضأنا-ويجب في أربعين من الغنم 
:-ةكانت أو معزا أهلية كانت أو وحشي

[:زكاة الغنم]-

وال تؤخذ هرمة 
.وال معيبة ال يضحى بها إال إن كان الكل كذلك 

وال حامل وال الربى التي تربي ولدها، 
.بهاوال طروقة الفحل وال كريمة وال أكولة، إال أن يشاء ر 

:وفي مائة وإحدى وعشرين

.جذع ضأن أو ثني معز وال ش يء افيما دون األربعين

إجماعا 

كذااففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه وه: ةثم تستقر الفريضة في كل مائ

:  وفي مائتين وواحدة

:[ما ال يؤخذ يف الزكاة]-

شاة

شاتان

اهثالث شي

شاة

.القائمة



خرج عن املراض وصغار الغنم]-
ُ
وتؤخذ مريضة من مراض [:ما ي

وصغيرة من صغار غنم 
.لال إبل وبقر، افال يجزئ افصالن وعجاجي

.أخذ  الفريضة من أحدهما على قدر قيمه املالين

: وإن كان النصاب نوعني -
كبخاتي وعراب -
وبقــر وجواميس -
وضــــأن ومعز-

صغــــار وكبـــار -:وإن اجتمع -
وصحاح ومعيبات -
وذكـــــــور وإناث -

.أخذ  أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة املالين

.القائمة



صير املالين املختلطين ك -بضم الخاء-والخلطة 
ُ
:املال الواحدأي الشركة ت

أو خلطة أوصاف 

ى-لقوله
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه َّللا

َ
َم َعل

َّ
خشيةمجتمعبينيفرق والرق مفتبينيجمعال»:-َوَسل

.وغيرهترمذيالرواه«بالسويةبينهمايتراجعانافإنهماخليطين،منكانوماالصدقة

خلطة أعيان
:سواء كانت

بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه 

والخليطان من أهل وجوبها - .إن كانا نصابا من ماشية-

.ى وهو املبيت واملأو -بضم امليم -مراح -

:بأن تميز ما لكل، واشتركا في 

[:اخللطة وأحكامها]-

.ومرعى وهو موضع الرعي، ووقته-

.وافحل بأن ال يختص بطرق أحد املالين-

.الحلبومحلب وهو موضع -

.  ومسرح وهو ما تجتمع افيه لتذهب للمرعى-

.القائمة



.وال أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة وال افيما دون نصاب وال لخلطة مغصوب
.افلكل محل حكمه: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة افوق مساافة قصر

ي عنه، في قوله من النه]وال أثر للخلطة وال للتفريق في غير ماشية ويحرمان افرارا ملا تقدم 
[.« دقةال يجمع بين متفرق، وال يفرق بين مجتمع خشية الص»صلى هللا عليه وسلم 

.  ون افلو كان إلنسان شاة ولخر تسعة وثالث-
اة، أو ألربعين رجال أربعون شاة، لكل واحد ش-

:واشتركوا حوال تاما

.افعليهم شاة على حسب ملكهم

د وإذا كان لثالثة مائة وعشرون شاة لكل واح
أربعون، ولم يثبت ألحدهم حكم االنفراد

:  في ش يء من الحول 

.افعلى الجميع شاة أثالثا

[:قسمة الزكاة على اخللطاء]-

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

إذا كانت سائمة وحال. بإذا كانت لدر ونسل . أ

.عليها الحول 
.جميع ما سبق. ج

؟من وجبت عليه بنت لبون وعدمها أو كانت معيبة -
.تسقط عنه الزكاة. ج.افله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدافع جبرانا . أ .ُيخرج القيمة. ب

الثالثني؟إذا كانت البقر دون -
افيها تبيع أو تبيعة. جافيها مسنة. أ ليس افيها زكاة. ب

صري املالني املختلطني كاملال-
ُ
الواحد؟اخللطة ت

.جميع ما سبق . ج.إن كانا نصابا من ماشية. أ إن كان الخليطان من أهل وجوبها. ب

؟شرط بهيمة األنعام التي جتب فيها الزكاة -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

؟اتني تستقر الفريضة يف زكاة الغنم يف كل مائة ش-
خطأصح

؟ال يشرتط مضي احلول أو أكثره يف بهيمة األنعام -

الزكاة؟ال جيزئ إخراج اهلرمة واملعيبة يف -

؟اخللطة معتربة ولو كان أحد اخللطاء ليس من أهل الزكاة -

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



-باب زكاة الحبوب والثمار-

الرئيسية



.ما يعتبر لوجوب الزكاة -3.ما ال تجب افيه الزكاة.2حكم زكاة الحبوب والثمار.1

.ما ال تجب افيه الزكاة.6.ويعتبر لوجوب الزكاة .5بما ُيضم  في تكميل النصا.4

، متى تجب الزكاة مقدار العشر.9

.ومتى ال تجب
.مرإذا اشتد الحب وبدا صالح الث.8

مؤنة االعتبار مع تفاو  السقي ب.7

.وبغيرها

.األسئلة.11.املعدن والركاز.10

حماور العرض



لها تجب الزكاة في الحبوب ك

يْ -لعموم قوله 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
َم َصل

َّ
ما افي»: -ِه َوَسل

.ري رواه البخا« سقت السماء والعيون العشر

[باب زكاة احلبوب والثمار]
َس }: قال هللا تعالى

َ
َباِ  َما ك ِ

ي 
َ
ِفُقوا ِمْن ط

ْ
ن
َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال يُّ

َ
ْرِض َيا أ

َ
ْم ِمَن األ

ُ
ك
َ
َرْجَنا ل

ْ
خ
َ
ا أ [ . 267: البقرة]{ ْبُتْم َوِممَّ

.نفقة: والزكاة تسمى
[ :حكم زكاة احلبوب والثمار]-

وفي كل ثمر يكال ويدخر

ْيِه -لقوله 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
َم َصل

َّ
يما ليس اف»: - َوَسل

افدل على « دون خمسة أوسق صدقة
افيه وما ال يدخر ال تكملالتوسيقاعتبار 

.النعمة لعدم النفع به مآال 

.كتمر وزبيب ولوز وافستق وبندق

عدس والوالباقالءكالحنطة والشعير واألرز والدخن 
ب والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كح

سفرةكالككلها واألبازيرالرشاد والفجل والقرطم، 
.والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار 

:الدليل 

:الدليل 

.القائمة



[:ما ال جتب فيه الزكاة]-

.ةرواه الجماع« ليس افيما دون خمسة أوسق صدقة»: لحديث أبي سعيد الخدري يرافعه : الدليل 

.أوسقخمسة: بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 

:  ويعترب لوجوب الزكاة يف مجيع ذلك-

.وال تجب في سائر الثمار وال في الخضر والبقول والزهور ونحوها 
.مدخرةغير صعتر وأشنان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس، افتجب افيها؛ ألنها مكيلة

أربعمائة وألف و ( ألف وستمائة رطل عراقي)ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، افهي : والوسق
طل وثمانية وعشرون رطال وأربعة أسباع رطل مصري، وثالث مائة واثنان وأربعون رطال، وستة أسباع ر 

إلى الوزن مكاييل نقلت: دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطال، وسبع رطل قدس ي، والوسق واملد والصاع
وب من غيره،لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، افمن اتخذ مكيال يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوج

.القائمة



 يف تكميل النصاب ]-
ّ
ضم

ُ
[: ما ي

.واش يال جنس إلى آخر، افال يضم بر لشعير، وال تمر لزبيب في تكميل نصاب كامل

:وكما لو بدأ صالح إحداها قبل األخرى سواء 

مما وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو
.يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر

.اختلف تعدد البلد أو ال أووإدراكها إطالعهااتفق وقت 

.القائمة



:ويعترب أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم-

.ألنه يملكه وقت الوجوب:العلة 

.يه الزكاةافف: افإن نبت بنفسه ما يزرعه الدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة

.ألنه ال يملكه بملك األرض : العلة 

عفر وهو بوزن جوالزعبلوال افيما يجتنبه من املباح كالبطم 
.هشعير الجبل، وبزر قطونا وحب تمام ولو نبت في أرض

وكذا ما ملكه بعد بدو الصالح بشراء أو إرث أو غيره 

.ما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده

:فال جتب يف -
.الحأن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الص

.القائمة



-والثمارفصل في مقدار زكاة الحبوب -

.القائمة



.ب بعروقهافيما سقي بال مؤنة، كالغيث والسيوح والبعلي الشار 

.ليخرج من عهدة الواجب بيقين

.خالف نعلمهبغير": املبدع " افيما يشرب بال مؤنة وبمؤنه نصفين، قال في : بهما، أي:شرأي أرباع الع" ثالثة أرباعه " ويجب 

.عليهامع املؤنة كالدوالب تديره البقر والنواضح يستقى: معها، أي :-أي نصف العشر-ويجب نصفه 

:  -وهو واحد من عشرة-يجب عشر 

:عتبارفإن تفاوتا، أي السقي مبؤنة وبغريها فـاال-

في ألن اعتبار عدد السقي وما يسقى به
.ومكل وقت مشقة، افاعتبر األكثر كالس

نصاب ضما في ال: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، والخر بغيرها
.ما سقي بهولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها، ويصدق مالك افي

.خاري رواه الب« وما سقي بالنضح نصف العشر»: في حديث ابن عمر-صلى هللا عليه وسلم -لقوله  : الدليل 

الُعشر : ومع الجهل بأكثرهما نفعا .بأكثرهما نفعا ونمًوا

[:مقدار زكاة احلبوب والثمار]-

.القائمة



ا افلو باع الحب أو الثمرة أو تلف
.بتعديه بعد لم تسقط

:   وإن تلف البعض افإن تلفت الحبوب أو الثمار*
در قبله، أي قبل جعلها في البي
:  بغير تعد منه وال تفريط

وتيبيسها هاتشميسوال يستقر الوجوب إال بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع -

: رإذا اشتد احلب وبدا صالح الثم-

وإن قطعهما أو باعهما قبله
.نهاافال زكاة إن لم يقصد الفرار م

.كاليابسواالقتيا ألنه يقصد لألكل : العلة

وجبت الزكاة

.ألنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه : العلة

.  سقطت ألنها لم تستقر

:افإن كان قبل الوجوب

صابا زكى الباقي إن بلغ ن
وإال افال

ث زكى الباقي مطلقا حي
.  بلغ مع التلف نصابا

:وإن كان بعده 

.القائمة.ى حدتهويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته، وال يصح، ويزكى كل نوع عل



ستعيرويجب العشر، أو نصفه على مستأجر األرض دون مالكها كامل-

.ألنه غير مرصد للنماء :العلة 

.  مرة افال زكاة افيه بعداملعشرا وإن زكى ما ذكر من -

.وال زكاة افيما ينزل من السماء على الشجر كاملن والزنجبيل-

عشرهاففيه: وإذا أخذ من ملكه أو موا  كرؤوس الجبال من العسل مائة وستين رطال عراقيا -

.وال زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر-

.ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية-

[ 141: األنعام]{ وآتوا حقه يوم حصاده}: لقوله تعالى : الدليل

[:مىت جتب الزكاة مقدار العشر ، ومىت ال جتب]-

.أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة: قال اإلمام

.القائمة



:  املعدن

ا لغير طلبه، ويصرف مصرف الفيء املطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرً 
.  وإن كان على ش يء منه عالمة املسلمين افلقطة، وكذا إن لم تكن عالمة

. متفق عليه عن أبي هريرة« وفي الركاز الخمس»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله  :  الدليل

.اففيه الخمس في قليله وكثيره، ولو عرًضا : حكمه 

.  ر افقط أي مدافونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه عالمة كف-بكسر الدال-ما وجد من دافن الجاهلية 

:الركاز 

.كاةبعد سبك وتصفية إن كان املخرج له من أهل وجوب الز 
اففيه ربع عشره إن بلغ نصابا

وإن كان غيرهما -إن كان ذهبا أو افضة -

اففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا 

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

أن يكون النصاب . ببلوغ النصاب. أ

.مملوكا له وقت وجوب  
.جميع ما سبق. ج

دخر. أ
ُ
.جميع ما سبق. ج.الثمار التي تكال وت .ما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. ب

فـيجب؟إن تفاوت السقي مبؤنة وبغريها للثمار وجهل األنفع -
ثالثة أرباع الُعشر. جالُعشر. أ نصف العشر. ب

:يف الركاز-
.الخمس في قليله وكثيره. جالُعشر. أ الخمس في قليله ، والعشر في كثيره. ب

والثمار؟ويعترب لوجوب الزكاة يف احلبوب -

:ال جتب الزكاة يف-

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

النصاب؟تضم أنواع اجلنس من مثرة العام الواحد وزرعه بعضها إىل بعض يف تكميل -
خطأصح

ة؟الزكامن سقط له حب حنطة يف أرضه ونبت بنفسه فيه -

قي مبؤنة -
ُ
شر فيما س

ُ
؟جيب نصف الع

؟زكاة لو باع أحدهم احلب أو الثمرة أو تلفا بتعديه تسقط ال-

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



-باب زكاة النقدين-

الرئيسية



حكم زكاة الحلي املعد لغير .12

.االستعمال
.حكم زكاة الحلي.11

حكم التحلي بغير الذهب .10

.والفضة للنساء

ما يباح للنساء من الذهب .9

.والفضة
.ما يباح للذكر من الذهب.8

ين ضم  قيمة العروض إلى النقد.6

.  في تكميل النصاب

.ما يباح للذكر من الفضة.7

.رإخراج زكاة أحد النقدين بالخ.5
ي ضم  النقدين إلى بعضهما ف.4

.تكميل النصاب 

.ةزكاة الذهب والفضة املغشوش.3 .ما يعتبر في الدرهم واملثقال.2
حكم زكاة الذهب والفضة .1

.ونصابها 

.األسئلة.13

حماور العرض



أي الذهب والفضة[ باب زكاة النقدين]

.  مثاقيلالذي وزنه ستة دوانق، والعشرة من الدراهم سبعة: واالعتبار بالدرهم اإلسالمي
مسا حبة شعير

ُ
مسه وهو خمسون حبة وخ

ُ
.  افالدرهم نصف مثقال وخ

الذي زنته خمسة وعشرون دينارا وُسبعا دينار، وتسعه على التحديد ب: مثقاالوالعشرون 
من درهم

ُ
.درهم وث

واه ر « نصف مثقالمثقاالإنه كان يأخذ من كل عشرين »لحديث ابن عمر وعائشة مرافوعا 
.متفق عليه« في الرقة ربع العشر»وعن علي نحوه وحديث أنس مرافوعا . ابن ماجه

[: ما يعترب يف الدرهم واملثقال ]-

[ : حكم زكاتها ونصابها]-
 مثقايجب في الذهب إذا بلغ عشرين 

ً
ال

ربع العشر منها
الميوفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إس

:الدليل 

.القائمة



[:زكاة الذهب والفضة املغشوشة]-
.ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصاًبا وزًنا

 النقدين إىل بعضهما يف تكميل الن]-
ّ
[:  صاب ضم

.ألن مقاصدهما وزكاتهما متفقة افهما كنوعي جنس، وال افرق بين الحاضر والدين :العلة

.ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الخر

[:إخراج زكاة أحد النقدين باآلخر]–
. افلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم افكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب

.يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب باألجزاء

.القائمة



 قيمة العروض إىل النقدين يف تكميل النص]-
ّ
[: اب ضم

ع بحصته، وتبره ويخرج من كل نو رديئهإلى مضروبهو وُيضم جيد كل جنس 
.واألافضل من األعلى

.ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل

.النصابتكميلفيالجميعُضمَّ وعروضوافضةذهبكانولو

مثلهاقيمتهومتاعدرهممائةلهأو

كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى 

.إلى كل منهما-أي عروض التجارة-تضم قيمة العروض 

.القائمة



مويباح للذكر من الفضة الخات

.رواه األثرم« افضة-صلى هللا عليه وسلم -كانت قبيعة سيف رسول هللا »: قال أنس : الدليل 

. و يباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة

.بدهلم تسقط الزكاة افيما خرج عن العادة إال أن يتخذ ذلك لولده أو ع :مولو اتخذ لنفسه عدة خواتي-

ويكره أن يكتب عليه ذكر هللا قرآنا أو غيره

ويكره بسبابة ووسطى

واألافضل جعل افصه مما يلي كفه، وله جعل افصه منه ومن غيره، واألولى جعله في يساره

.متفق عليه« اتخذ خاتما من ورق»-صلى هللا عليه وسلم -ألنه  : الدليل

[ :ما يباح للذكر من الفضة]-

.القائمة



.الحياصة: وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة

واة واملقلمة وال يباح غير ذلك؛ كتحلية املراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الد-
.والكمران واملشط واملكحلة وامليل واملرآة والقنديل

.النشاب والكالليب؛ ألنه يسير تابعتركاشو : قال الشيخ تقي الدين

. ألن ذلك يساوي املنطقة معنى، افوجب أن يساويها حكما : العلة 

.ونحوه؛ أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف

.اتخذ الصحابة املناطق محالة بالفضة  :الدليل 

:و يباح له حلية املنطقة

.القائمة

[ :ما يباح للذكر من الفضة]-



و يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف

افأمره النبي ألن عرافجة بن سعد قطع أنفه يوما الكالب افاتخذ أنفا من افضة افأنتن عليه»
.اكم، رواه أبو داود وغيره وصححه الح« افاتخذ أنفا من ذهب-صلى هللا عليه وسلم -

، وإسماعيل البنانيوروى األثرم عن موس ى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي راافع ثابت 
.بن زيد بن ثابت، واملغيرة بن عبد هللا، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب

:  الدليل 

وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، كرباط أسنان

مار من ألن عمر كان له سيف افيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مس
 عليه صلى هللا-ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي 

.ذي كذلككان وزنها ثمانية مثاقيل افيحتمل أنها كانت ذهبا وافضة، وقد رواه الترم-وسلم 

: الدليل 

.القائمة

[ :ما يباح للذكر من الذهب]-



:لو كثرويباح للنساء من الذهب والفضة ما جر  عادتهن بلبسه و 

[ :ما يباح للنساء من الذهب والفضة]-

و قول أنس رواه الطبراني عن جابر وه« ليس في الحلي زكاة»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله 
.وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء أختها

.ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه ،وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص•

[:حكم التحلي بغري الذهب والفضة للنساء ]-
«رهاأحل الذهب والحرير لإلناث من أمتي وحرم على ذكو »: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله :الدليل 

.كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في املخانق واملقالد والتاج وما أشبه ذلك

.العاريةأواملعد لالستعمال-أي حلي الذكر واألنثى املباح-وال زكاة في حليهما [ :حكم زكاة احللي]-

:  الدليل

.حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء إلعارتهن أو بالعكس إن لم يكن افرارا
.القائمة



:  آنيةوإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام و 

[ :حكم زكاة احللي املعد لغري االستعمال]-

ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، 
.ش يءوتجب إزالته وزكاته بشرطه إال إذا استهلك افلم يجتمع منه

:            ارةومباح الصناعة إن لم يكن للتج

وجبت الزكاة في قيمته كالعروض : افإن كان معدا للتجارة 

ء، ألنها إنما سقطت مما أعد لالستعمال بصرافه عن جهة النما
.افيبقى ما عداه على مقتض ى األصل

:  العلة

.اففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا

.وفي اإلخراج بقيمته

يعتبر في النصاب بوزنه 

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

 ثالثين . أ
ً

.مثقاالأربعين . ج.مثقاالعشرين . بمثقاال

؟هل يزكى الذهب والفضة املغشوشة -
.تزكى مطلًقا. ج.ال زكاة افيها. أ .تزكى إذا بلغ خالصها نصاًبا. ب

االستعمال؟حكم زكاة احللي املعد لغري -
.إذا كان محرما افقط افيه الزكاة . جال زكاة افيه. أ افيه الزكاة إن بلغ نصابا. ب

؟يباح للذكر من الفضة -
.جميع ما سبق . ج.خاتم وقبيعة سيف. أ حلية املنطقة. ب

غ؟بلجتب الزكاة يف الذهب إذا -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

؟جتب الزكاة يف الفضة إذا بلغت مائتي درهم -
خطأصح

جزاء؟باأليضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب -

ا ولو دعت إليه الضرورة -
ً
؟ال يباح استعمال الذهب للذكر مطلق

 املرأة املعدة -
ّ
ال؟لالستعمجتب الزكاة يف حلي

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



-باب زكاة العروض-

الرئيسية



ال ما ُيعد  من عروض التجارة وما.6

.يعد منها

شراء عرض بنصاب من أثمان .5
.أو عروض أو سائمة

.ما ال يعتبر في زكاة العروض.4

م العروض؟.3 قوَّ
ُ
متى ت .إذا اختل أحد الشروط.2 .اتعريف زكاة العروض وشروطه.1

.األسئلة.7

حماور العرض



[باب زكاة العروض]
وهو ما أعد لبيع وشراء ألجل ربح، -بإسكان الراء -جمع عرض [ : العروض]

.سمي بذلك ألنه يعرض ليباع ويشترى أو ألنه يعرض ثم يزول

[:شروط زكاة العروض]-
ه أي العروض بفعل: إذا ملكها

بول كالبيع والنكاح والخلع وق

.  بيعالهبة والوصية واسترداد امل

بنية التجارة عند التملك
واستصحاب حكمها افيما 

. تعوض عن عرضها

أحد وبلغت قيمتها نصاًبا من

النقدين 

.ألنها محل الوجوب العتبار النصاب بها، وال تجزئ الزكاة من العروض: زكى قيمتها 

.القائمة



م العروض عند تمام الحول  قوَّ
ُ
-افضةأي-أو ورق -أي ذهب-للفقراء من عين باألحظت

.وال عبرة بقيمة آنية ذهب وافضة

وتقوم املغنية ساذجة والخص ي بصفته 

.ما اشتريت به ال قدرا وال جنسا، روي عن عمر، وكما لو كان عرًضا اليعتبرو  [:ما ال يعترب يف زكاة العروض]-

[:مىت تقوم العروض؟]-

[:  إذا اختل أحد الشروط]-
ـ إرثافإن ملكها بـغير افعله ك

.ية لم تصر لها؛ أي تجارة ألنها خالف األصل في العروض افال تصير لها بمجرد الن
.حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة افيزكيهإال

:ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها أو 

.افإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الخر اعتبر ما تبلغ به نصابا

.القائمة



:وإن اشرتاه أو باعه بـنصاب سائمة-

األثمان، ألن وضع التجارة على التقلب واالستبدال بالعروض و 
.افلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة

: العلة 

بنى على حوله

:إن اشرتى عرضا بنصاب من أمثان أو عروض-

بب للزكاة إال أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ ألن السوم س
.لظهورهقدم عليه زكاة التجارة لقوتها افبزوال املعارض يثبت حكم السوم

الختالافهما في النصاب والواجب،  :العلة 

لم يبِن على حوله 

.القائمة



:ارةومن ملك نصابا من السائمة لتج

 من عروض التجارة ]-
ّ
عد

ُ
[:ما ال ي

رير وال ش يء في آال  الصباغ وأمتعة التجارة وقوا
العطار 

. إال أن يريد بيعها معها

فرانكزعأثرهويبقىبهيصبغمااشترى إذا
متجارةعرضافهوونحوهونيل .حولهعندُيقو 

 من عروض التجارة ]-
ّ
عد

ُ
[:ما ي

. افعليه زكاة السوم :رةوإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجا

.  ةافعليه زكاة تجار 

يدهنماو كعفصبهليدبغدباغيشتريهماوكذا
.وملحكسمنبه

.  وال في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان
.افاًراولو أكثر من شراء العقارا : وظاهر كالم األكثر

وال زكاة في غير ما تقدم 

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

ارة أن تكون بنية التج. بأن يملكها. أ

.عند التملك
.جميع ما سبق. ج

م العروض بــ-
َّ
قو

ُ
:ت

.بالذهب افقط. ج.للفقراءاألحظ. أ .األيسر للتاجر. ب

ا من السائمة لتجارة فـ عليه -
ً
؟ومن ملك نصاب

ر بينهما. جزكاة السوم. أ يخي  زكاة تجارة. ب

العروض ؟من شروط زكاة -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

العروض؟تكون زكاة العروض بإخراج قيمتها وال جتزئ من -
خطأصح

فيها؟ة إن مل تبلغ قيمة السائمة املعدة للتجارة نصاب جتارة فال زكا-

نصابا؟إن بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين دون اآلخر اعترب ما تبلغ به -
خطأصح

خطأصح

.القائمة



-باب زكاة الفطر-

الرئيسية



إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد .15

.وعكسه
.أفضل ما ُيخَرج في زكاة الفطر.14 .مقدار زكاة الفطر ونوع ما ُيخَرج.13

.أفضل وقت إلخراج زكاة الفطر.12 .جيلهاما يتعلق بوقت زكاة الفطر وتع.11 .وقت زكاة الفطر وأول زمن فيها.10

.رإخراج زكاة الفطر عن النفس والغي.9 .حكم الزكاة عن الزوجة الناشز.8 .حكم الزكاة عن الجنين.7

ن فأكثرزكاة من يشترك في نفقتهم اثنا.6
ما يلزم من تبرع بقدر من مؤونة . 5

.رمضان و عجز عن البعض
ع ما يلزم من تبرع بمؤونة شخص جمي.4

.شهر رمضان

خَرج الزكاة ومن ال تلزمه.3
ُ
.فطرتهعّمن ت .املعتبر في زكاة الفطر .2 على من تجب زكاة الفطر ومتى؟.1

.األسئلة.16

حماور العرض



[:باب زكاة الفطر]

«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول »: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله  : الدليل

ألن ذلك أهم افيجب تقديمه :  العلة

.أي عنده ، يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقو  عياله: افضَل له[ إذا] [:؟مىت جتب على املسلم]-

اعا من زكاة الفطر صاعا من بر أو ص-صلى هللا عليه وسلم -افرض رسول هللا »: لقول ابن عمر
تؤدى قبل شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من املسلمين، وأمر بها أن

متفق عليه، ولفظه للبخاري، « خروج الناس إلى الصالة

: الدليل 

وتجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم

[:على من جتب زكاة الفطر؟]-

دقةالصبهايرادوهذهإافطاراالصائمأافطرمنمصدراسمهو
.ببهسإلىالش يءإضاافةمنالفطرإلىوإضاافتهاالبدنعن

.القائمة



ال يمنعها الدين

[:ر ؟ما الذي يعترب يف زكاة الفط]-
اب، وال يعتبر لوجوبها ملك نص

.وإن افضل بعض صاع أخرجه 

لنفسه -
أو ملن تلزمه مؤونته -

من مسكن وعبد ودابة وثياب 

بذلة ونحو ذلك 

توا إذا أمرتكم بأمر افأ»: لحديث
« منه ما استطعتم

:الدليل

ألنها ليست واجبة في املال إال
ه إذا بطلبه أي طلب الدين افيقدم

اء ألن الزكاة واجبة مواساة، وقض
.الدين أهم

:  العلة 

ويعتبر كون ذلك كله بعد
:حوائجه األصلية

.القائمة



ج الزكاة]-
َ
خر

ُ
ن ت

ّ
[:؟عم

:[من ال تلزمه فطرته]-

:وعن ُمسلٍم يمونه دم ُيخرِج زكاة الفطر عن نفسه، ملا تق

[ « ابدأ بنفسك»من خبر ابن عمر، وقوله ]

.« أدوا الفطر عمن تمونون »: -صلى هللا عليه وسلم -لعموم قوله 

إعفاافهوقريبه الذي يلزمه  وزوجة عبده الحرة  وخادم زوجته 
ته إن لزمته مؤون

واألقارب  من الزوجا  

ه وال تلزمه افطرة من يمون
.من الكفار

.الم ولو عبداألنها طهرة للمخرج عنه والكاافر ال يقبلها؛ ألنه ال يطهره إال اإلس

ئر وال تلزمه افطرة أجير وظ
استأجرهما بطعامهما 

وال من وجبت نفقته في
.بيت املال

: الدليل

:  العلة
.القائمة



:وإن عجز عن البعض وقدر على البعض -

افأقرب في ميراث؛ ألنه أولى من غيره افإن-7

قرعاستوى اثنان افأكثر، ولم يفضل إال صاع أ

افولده؛ لوجوب نفقته في الجملة -6

"؟... من أبر يا رسول هللا " افأبيه؛ لحديث -5

.افأمه؛ لتقديمها في البر-4

لو افرقيقه؛ لوجوب نفقته مع اإلعسار و -3
.مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة

كديتهالو افامرأته؛ لوجوب نفقتها مطلقا -2
.وألنها معاوضة

افكذا بدأ بنفسه؛ ألن نفقة نفسه مقدمة-1
. افطرتها

:ولو تربع مبؤونة شخص مجيع شهر رمضان-

.ما لو تبرع به بعض الشهر بخالف

[ «أدوا الفطرة عمن تمونون »]لعموم الحديث السابق  : الدليل

أدى افطرته 

.القائمة



:والعبد بين شركاء -

؛ وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه
.ألنها كاألجنبية ولو حامال

[ :حكم الزكاة عن الزوجة الناشز]- [ :حكم الزكاة عن اجلنني]-
.ألن الفطرة تابعة للنفقة

.يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة

:وكذا حر وجبت نفقته على اثنين افأكثر -

. عليهم صاع بحسب ملكهم افيه كنفقته

هوره ألنها لو تعلقت به قبل ظ
.ائملتعلقت الزكاة بأجنة السو 

:  العلة

. وال تجب عليه

. -رض ي هللا عنه -لفعل عثمان  : الدليل 

.يستحب أن يخرج عن الجنين

.ألنه ال تجب عليه نفقتها

. وال تجب لـزوجة ناشز

. ال ألمة تسلمها ليال افقط وتجب على سيدهاو

:  العلة

[ : زكاة من يشرتك يف نفقتهم اثنان فأكثر]-

:  العلة 

.القائمة



. فطرتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد ال

ملعسر ومن لزمت غيره افطرته كالزوجة والنسيب ا
:  هافأخرج عن نفسه بغير إذنه؛ أي إذن من تلزم

:ومن أخرج عمن ال تلزمه افطرته بإذنه 

.  تحملألنه املخاطب بها ابتداء والغير م

أجزأه
.أجزأ وإال افال

[ : إخراج زكاة الفطر عن النفس والغري]-

: العلة

[ : وقت زكاة الفطر]-

: وأول زمن يقع فيه الفطر من مجيع رمضان-
. إلضاافتها إلى الفطر، واإلضاافة تقتض ي االختصاص والسببية :العلة 

.القائمة. مغيب الشمس من ليلة الفطر 



افمن أسلم بعده؛ أي بعد غروب -

. تلزم الفطرة ملن ذكر

: -أي قبل الغروب-و إن وجد  هذه األشياء قبله -

.لوجود السبب : العلة

.لعدم وجود سبب الوجوب : العلة

.لم تلزمه افطرته في جميع ذلك

أو ولد له بعد الغروب 

 ودخل بها بعد الغر 
ً
وب أو تزوج زوجة

أو ملك عبًدا بعد الغروب 

[ : ما يتعلق بوقت زكاة الفطر]-

-وسلم صلى هللا عليه-افرض رسول هللا »: ملا روى البخاري بإسناده عن ابن عمر
م أو وكانوا يعطون قبل الفطر بيو »: ، وقال في آخره« صدقة الفطر من رمضان

:  -يه وسلم صلى هللا عل-افقط أنها ال تجزئ قبلهما؛ لقوله : وعلم من قوله. «يومين
.املذكور ومتى قدمها بالزمن الكثير افا  اإلغناء« أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»

.ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين افقط[ : تعجيل زكاة الفطر]-

: الدليل 

.القائمة



.فسهوملن وجبت عليه افطرة غيره إخراجها مع افطرته مكان ن

[ : أفضل وقت إلخراج زكاة الفطر]-
.و إخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصالة أافضل

.[ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة: وهو قوله افيه]لحديث ابن عمر السابق أول الباب :الدليل

وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصالة ويقضيها بعد يومه ، ويكون آثما بتأخيرها عنه 

ابن عمرمن حديثالدارقطنيرواه « أغنوهم في هذا اليوم»: بقوله-صلى هللا عليه وسلم -ملخالفته أمره : الدليل 

.القائمة



-الفطرفصل في مقدار زكاة -

.القائمة



[  الصاعأي تقدم تعريف]ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل 
ج]-

َ
خر

ُ
[:مقدار زكاة الفطر ونوع ما ي

:لقول أبي سعيد الخدري 
كنا نخرج زكاة الفطر إذ»

لى ص-كان افينا رسول هللا 
ن صاعا م-هللا عليه وسلم 

طعام أو صاعا من شعير أو
صاعا من تمر أو صاعا من 

«  زبيب أو صاعا من أقط
.  متفق عليه

: الدليل

أو صاع من تمر 

من بر 

أو أقط؛ 

أو زبيب 

أو سويقهما

أو دقيقهما 

أو شعير 

ووهالشعيرأوالبرسويقأي
ويكون يطحنثميحمصما

.ةحببوزنالسويقأوالدقيق

املخيضاللبنمنيعمل
.القائمة



:فإن عدم اخلمسة املذكورة -

ج يف زكاة الفطر]األفضل -
َ
خر

ُ
[: مما ي

افأقطتمر  ما افسويقه ا افدقيقهم افشعير  افأنفع افــُبر   افزبيب

.اروال يجزئ خبز لخروجه عن الكيل واالدخ

اعا افإن قل  زاد بقدر ما يكون املصفى ص
ن يحب لقلة مشقة تنقيته، وكان ابن سيري

.وهو أحب إلي: أن ينقي الطعام، وقال أحمد

وكذا مختلط بكثير مما ال يجزئ 

مه معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طع

:وال يجزئ 

س وثمر يقتا  كالذرة والدخن واألرز والعد
.والتين اليابس

كل حب يقتا  

: أجزأ

.القائمة



:  ويجوز 

.جاز ما لم يكن حيلة

ةالصدقمجعتأودافعهاإىلآخذهافأخرجهامستحقهاإىلدفعهاوإذا-
:صدقتهإنسانإىلفعادتالسهامأهلعلىففرقهااإلمامعند

.ن غيرهواألافضل أن ال ينقص معطى عن ُمد  ُبر أو نصف صاع م

.وعكسه بأن يعطى الواحد ما على جماعة

د أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواح

[ : إعطاء اجلماعة ما يلزم الواحد وعكسه]-

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

كونها بعد وجود حوائجه. أ

.األصلية
.جميع ما سبق. ج.ملك النصاب. ب

خرج زكاة -
ُ
ر؟الفطي

.عن نفسه افقط. ج.عن نفسه وكل مسلٍم يمونه. أ .عن نفسه وزوجته. ب

فأكثر؟زكاة من يشرتك يف نفقتهم اثنان -
ليس عليهم زكاة. جعلى من ينفق عليهم أكثر. أ على الشركاء كلٌّ بحسب نفقته. ب

؟من أخرج الزكاة عمن ال تلزمه فطرته -
.أجزأ إن كان بإذنه. ج.أجزأ مطلًقا. أ ال تجزئ . ب

الفطر؟ما ال يعترب يف زكاة -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

؟لة ال جيوز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم العيد إال بلي-
خطأصح

ار؟واالدخال جتزئ الزكاة باخلبز خلروجه عن الكيل -

والعكس؟جيوز أن يعطي اجلماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد -

الفطر؟وجود الدين يسقط زكاة -

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



-باب إخراج الزكاة-

الرئيسية
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التطوع بالصدقة ملن .1

.وجبت عليه الزكاة

نقل الزكاة إلى مساافة .11

.قصر
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؟[اةهل جيوز التطوع بالصدقة ملن وجبت عليه الزك]-

.ولتعذر إخراجها من املال لغيبة ونحوها

.وله تأخيرها ألشد حاجة وقريب وجار

. للضرر؛ كخوف رجوع ساع على نفسه أو ماله ونحوه

؟[مىت جيوز تأخري إخراج الزكاة]-

أن األمر املطلق يقتض ي الفورية، وكما لو طالب بها الساعي؛ 
.وا  وألن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل باملقصود وربما أدى إلى الف

: العلة 

ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة

ج الزكاة]-
َ
خر

ُ
؟[مىت ت

.يجوز ملن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوًعا قبل إخراجها

.القائمة



:فإن منعها؛ أي الزكاة -

ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب
ق بال يمي ِ

.نأو أن ما بيده لغيره ونحوه ُصد 

-أي ومن منعها بخال من غير جحد-أو بخال 

ع وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتن
من أدائها 

.  وكذا جاهل عرف افعلم وأصر

 بالحكم
ٌ
جحدا لوجوبها كفَر عارف

ِخذ -
ُ
.منهالزكاةوأ
ِتل-

ُ
ورسولههللبتكذيبهلردتهوق
.ثالثايستتابأنبعد

ِخذ  منه افقط قهرا كدين الدمي ولم ي-
ُ
.  كفرأ
ر إن علم تحريم ذلك- ِ

.وُعز 
. عهاوقوتل إن احتيج إليه ووضعها اإلمام مواض-
.وال يكفر بقتاله لإلمام-

.القائمة



.وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون 

[:زكاة مال الصبي واجملنون]-

نوي وله تقديمها بزمن يسير كصالة افي
الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك

، « إنما األعمال بالنيا »: لحديث : الدليل 

. إال بنية من مكلف-أي الزكاة-وال يجوز إخراجها 

[:حكم النية عند إخراج الزكاة]-

. واألولى قرن النية بدافع

.ألن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل افيه : العلة

.افيخرجها وليهما في مالهما ؛كصرف نفقة واجبة عليهما

.[« شاةفي كل أربعين شاة »، كقوله العموما من ]ملا تقدم  : العلة

.القائمة



.  ى مستحقهاواألافضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إل

: وإذا أخذ  منه قهرا

[:هل جيزئ أخذ الزكاة على من وجبت عليه؟]-
س وإن تعذر وصول إلى املالك لحب

:أو نحوه افأخذها اإلمام أو نائبه 

. أجزأ  ظاهًرا وباطًنا
. أجزأ  ظاهًرا

[:كيفية إخراج الزكاة]-

.وآخذها ما ورد-مؤديها: أي-ويسن إظهارها و أن يقول عند دافعها هو 
.اللهم اجعلها مغنما وال تجعلها مغرما: افيقول داافعها
.ك طهوراآجرك هللا افيما أعطيت، وبارك لك افيما أبقيت، وجعله ل: ويقول آخذها

. وله دافعها إلى الساعي

.القائمة



.واألافضل إخراج زكاة كل مال في افقراء بلده

.جازوإن وكل مسلما ثقة 

[:مكان إخراج الزكاة]-

[:التوكيل يف إخراج الزكاة]-

.الدافع له إال إن أعلمه يجزئه ال

:ومع عدم عادته -

ِرَه 
ُ
إعالمه بهاك

:ومن علم أهلية آخذ-

. نية موكل مع قرب وإال نوى موكل عند دافع لوكيل، ووكيل عند دافع لفقيرو أجزأ  

.بخالف نذر وكفارة ووصية مطلقة

بعثهاململعاذ-وسلمعليههللاصلى-لقوله
معليهاافترضقدهللاأنأعلمهم»:لليمن
«رائهمافقعلىافتردأغنيائهممنتؤخذصدقة

: الدليل

.وال يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر افيه الصالة

.ألنه في حكم بلد واحد : العلة

.ملالويجوز نقلها إلى دون مساافة قصر من بلد ا

.القائمة



:إلى مساافة قصر -أي نقلها-افإن افعل 

:لد آخرفإن كان املالك يف بلد وماله يف ب-

قل ألنهم أولى، وعليه مؤونة ن
ْيل ووزن 

َ
.ودافع وك

.د إليهافيفرقها في أقرب البال 

:إال أن يكون املال في بلد أو مكان ال افقراء افيه 

: العلة ه ألنه دافع الحق إلى مستحق
. افبرئ من عهدته ويأثم

: العلة

أجـــــــزأ 

[ :نقل الزكاة إىل مسافة قصر]-

ا تقدم ألن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كم
ومن وجبت عليه افطرة : أي من قوله]

[. هغيره، أخرجها مع افطرته، مكان نفس

ن له وأخرج افطرته في بلد هو افيه، وإن لم يك
.به مال

ا ألن األطماع إنما تتعلق به غالب
.بمض ي زمن الوجوب أو ما قاربه

ل كل أخرج زكاة املال في بلده؛ أي بلد به املا
.الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك

: العلة: العلة

.القائمة



.والثمارويجب على اإلمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة املال الظاهر كالسائمة والزرع

.بعده-رض ي هللا عنهم -وافعل الخلفاء -صلى هللا عليه وسلم -لفعله  : الدليل

[ :حكم بعث السعاة زمن الوجوب]-

[ :شرط تعجيل الزكاة]-

[ :حكم تعجيل الزكاة]-
.أقلويجوز تعجيل الزكاة لحولين اف

تعجل -سلم صلى هللا عليه و -أن النبي »بإسناده عن علي "األموال " ملا روى أبو عبيدة في :  الدليل
« افهي علي ومثلها»: ، ويعضده رواية مسلم« من العباس صدقة سنتين

ُمَل النصاب ، ال عما 
َ
.تفيدهيسوإنما يجوز تعجيلها إذا ك

.القائمة



[:مسائل يف التعجيل]-
.وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه

ابلة،وال يستحب تعجيل الزكاة، وملن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من ق
.إن نوى التعجيل: قال املوافق

.  الدافعال إن دافعها إلى من يعلم غناه افاافتقر؛ اعتباًرا بحال

.  وإن ما  قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأ 

خلة افلو عجل عن مائتي شاة شاتين افنتجت عند الحول س

. لزمته ثالثة

ألن املعجل كاملوجود في ملكه : العلة

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

.طتجب في مال الصبي افق. ج.تجب في مالهما. بليس افيها زكاة. أ

الزكاة؟واألفضل يف إخراج -
ي ال يجوز دافعها للساع. ج.أن يفرقها بنفسه. أ

.بل يفرقها بنفسه

.أن يدافعها إلى من يخرجها. ب

الزكاة؟التوكيل يف إخراج -
.غير جائز. ججائز مطلًقا. أ ل مسلًما ثقة. ب

 
جائز إن وك

؟حكم تعجيل الزكاة -
.جائز لحولين افأقل. ج.غير جائز. أ .جائز لحول واحد افأقل. ب

واجملنون؟حكم زكاة مال الصبي -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

؟جيوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب -
خطأصح

؟لده ال جيزئ نقل الزكاة إىل مسافة قصر بل خيرجها يف ب-

املال؟إن كان املالك يف بلد وماله يف بلد آخر أخرج فطرته يف البلد الذي فيه -

باحلكم؟من منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف -

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح
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:مثانية أصناف[ أهل الزكاة]-

لتهما افيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائ
سنة، ومن ملك ولو من أثمان ما ال يقوم 

.بكفايته افليس بغني

الذين يجدون أكثرها؛ أي أكثر الكفاية 
. أو نصفها

املساكين : والثاني

علم وإن تفرغ قادر على التكسب لل
.أعطي: ال للعبادة وتعذر الجمع

من ال يجدون شيئا من الكفاية أو : افهم 
.يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها

هم وهم أشد حاجة من املساكين؛ ألن هللا بدأ ب
وإنما يبدأ باألهم افاألهم 

الفقراء : أحدهم

فقراء إنما الصدقا  لل}: لقوله تعالى
.الية[ ... 60: التوبة]{ واملساكين

: الدليل

دوسوالقناطراملساجدبناءمنغيرهمإلىصرافهايجوز ال
.الخيرا جهمنوغيرهااملصاحفووقفاملوتىوتكفينالبثوق 

.القائمة



وبهماملؤلفة قل: الصنف الرابع العاملون عليها: والثالث

.اويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منه•

.ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا

ًيا من غير مكلًفا مسلًما أميًنا كااف: وشرط كونه
ذوي القربى 

اة السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذ الزك : وهم
.وقسامهاوحفاظها وكتابهاُجباتهامن أربابها، كـ 

.نافافإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية األص•

لعدمإعطاءهموعليوعثمانعمرافترك
.همهمسلسقوطالخالافتهمفيإليهالحاجة

: الدليل

.قطويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة اف

من جمع مؤلف، وهو السيد املطاع في عشيرته م
ه، أو يرجى بعطيت ه قوة يرجى إسالمه، أو كف شر 
عطيها، إيمانه، أو إسالم نظيره، أو جبايتها ممن ال ي

.أو دافع عن املسلمين

.القائمة



الرقاب: الخامس

قنه ألن افيه افك رقبة من األسر ال أن يعتق
.أو مكاتبه عنها

:  العلة

ويجوز أن يفك منها األسير املسلم 

.لقول ابن عباس : الدليل

ويجوز أن يشتري منها رقبة ال تعتق عليه افيعتقها 

عليه افيعطى املكاتب وافاء دينه لعجزه عن وافاء ما
.جمولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول ن

.وهم املكاتبون 

.القائمة



:الغارم ، وهو نوعان : السادس

دينتأو:بقولهإليهأشيرما:الثانيالنوع
حرممأومباحأوكفارمنشراءفيلنفسه
.الفقرمعوتاب

.البينذا إلصالحغارم:أحدهما
عظيمةجماعةبينيقعبأنالوصلأي

دماءيفتشاجراقريتينأهلأوكقبيلتين
وةوالعداالشحناءبسببهاويحدثوأموال

فيلتزمويبينهما،بالصلحالرجلافيتوسط
.ائرةالثليطفئبينهمعماعوضاماالذمته

ان افهذا قد أتى معروافا عظيما افك
من املعروف حمله عنه من 

الصدقة
لئال يجحف ذلك بسادا : العلة

.همالقوم املصلحين أو يوهن عزائم

افجاء الشرع بإباحة 
هم املسألة افيها وجعل ل

نصيبا من الصدقة،
ولو مع غنى إن لم 

.يدافع من ماله

 يجوز وُيعطى وافاء دينه ولو هلل، وال
له صرافه في غيره ولو افقيرا 

ره وإن دافع إلى الغارم لفق*
.جاز أن يقض ي منه دينه

.القائمة



في سبيل هللا : السابع

.إذا خرج في سبيل هللا أكل من الصدقة: نقل عبد هللا -

. وإن لم يغز رد  ما أخذه

ال أن يشتري منها افرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة، 

. ويجزئ أن يعطى منها لحج افرض افقير وعمرته

. افُيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا

. الذين ال ديوان لهم، أو لهم دون ما يكفيهم: وهم الغزاة املتطوعة، أي

.القائمة



ابن السبيل: الثامن

افُيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، 
لد الذي وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى الب

.قصده، وما يرجع به إلى بلده

:  كما يقالألن السبيل هي الطريق افسمي من لزمها ابن السبيل
.الزمته لهولد الليل ملن يكثر خروجه افيه، وابن املاء نظيره مل

: العلة

ون املنش ئ بسفره املباح أو املحرم إذا تاب، د: وهو املساافر املنقطع به، أي
.للسفر من بلده إلى غيرها ألنه ليس في سبيل هللا

.القائمة



ق من ادعى عياال أو افقرا ولم يعرف بغنى .وُيصدَّ

.ألن كل واحد من عائلته مقصود دافع حاجته : العلة

أخذ ما يكفيهم 

: ومن كان ذا عيال-

هرد  : وإن افضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب ش يء 

[:ما فضل من الزكاة لدى األصناف الثمانية]-

. وغيرهم يتصرف بما شاء مللكه له مستقرا

.القائمة



:[دفع الزكاة إىل صنف واحد]-

[271:قرةالب]{لكمخيرافهوالفقراءوتؤتوهاتخفوهاوإن}:تعالىلقوله
:افقاليمنالإلى-وسلمعليههللاصلى-النبيبعثهحينمعاذولحديث

علىافتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافرضقدهللاأنأعلمهم»
.احدو صنفإالوالخبراليةفييذكرافلمعليه،متفق«افقرائهم

: الدليل

الزكاة إلى صنف واحد: ويجوز صرافها، أي

.القائمة



رب افاألقرب ويسن دافعها إلى أقاربه الذين ال تلزمه مؤونتهم، كخاله وخالته على قدر حاجتهم، األق

[:األوىل بأخذ الزكاة]-

.  « مة بن صخرأمر بني زريق بدافع صدقتهم إلى سل»-صلى هللا عليه وسلم -ألنه 
.« أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة افنأمر لك بها»: وقال لقبيصة

: الدليل

.ويجزئ االقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة

[:دفع الزكاة إىل إنسان واحد]-

.« صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله  : الدليل

.القائمة



-فصل في الذين ل يجوز لهم الصدقة-

الرئيسية



وال يجزئ أن تدافع إلى هاشمي-1

.أو غارما إلصالح ذا  البين أو مؤلفاغازيالكن تجزئ إليه إن كان 

حمد إنما إن الصدقة ال تنبغي لل م»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله 
أخرجه مسلم « هي أوساخ الناس

: الدليل 

عليوآلعباسآلافيهمافدخلساللتهمنيكون بأنهاشمإلىينسبمنأي
.لهبأبيوآلاملطلبعبدبنالحارثوآلعقيلوآلجعفروآل

:الذين ال جتوز هلم الصدقة-

.القائمة



هاشمنيلبومشاركتهم،تتناولهمالعموما منوغيرهااألصنافآيةألن
شمسدعبوبنينوافلبنيأنبدليلقرابتهمملجردليسالخمسفي

لقرابة،امعبالنصرةشاركوهمإنماالخمسمنشيئايعطواولممثلهم،
جاهليةيفيفارقونيلم»:بقوله-وسلمعليههللاصلى-إليهأشاركما
.الزكاةحرمانتقتض يالوالنصرة«إسالموال

.واألصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم

.  يز وغيرهاختاره القاض ي وأصحابه وصححه ابن املنجى ، وجزم به في الوج

ملشاركتهم لبني هاشم في الخمس، 

لِ -2
 
بيوال إلى ُمط

:العلة

:العلة

.القائمة

:الذين ال جتوز هلم الصدقة-



.الستغنائه بذلك من أقاربهوال إلى افقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته-5

.وال إلى افقيرة تحت غني منفق-4

.ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر ال كفارة

.يهمولكن على األصح تجزئ إلى موالي بني املطلب كإل

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه « وإن مولى القوم منهم»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله 

وال إلى مواليهما-3

:الدليل

.القائمة

:الذين ال جتوز هلم الصدقة-



.بالعكسوال إلى زوج افال يجزئها دافع زكاتها إليه وال-10

أي ولده وإن سفل من ولد االبن أو ولد البنت،وال إلى افرعه-6

. كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علواوال إلى أصله-7

.إال أن يكونوا عماال أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذا  بين

وال يجزئ أيضا إلى -8
هسائر من تلزمه نفقت

بيل، ، أو مؤلفا، أو مكاتبا، أو ابن سغازياما لم يكن عامال، أو *
.أو غارما إلصالح ذا  بين

وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله 
.ناعأو تعذر  نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امت

. وال تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب-9

.القائمة.وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب



ا إن أعطاها ملن ظنه غير أهل ألخذه-
 
ً
:افبان أهال

: ين، وقالأعطى الرجلين الجلد-صلى هللا عليه وسلم -ألن النبي 
.« كتسبإن شئتما أعطيتكما منها وال حظ افيها لغني وال لقوي م»

: الدليل 

افتجزئه  :  يرا إال إذا دافعها لغني ظنه افق

غالباحالهيخفىالألنه
الدميوكدين

: العلة

لم تجزئه

:بأن دافعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها -

أو بالعكس 

لعدم جزمه بنية الزكاة حال

ادافعها ملن ظنه غير أهل له

: العلة

لم تجزئه

عطى]-
ُ
[:أهلية امل

.القائمة



[:حكم صدقة التطوع]-

[  16: البلد]{ أو مسكينا ذا متربة}[ 15: البلد]{ يتيما ذا مقربة}: لقوله تعالى
على ذي الصدقة على املساكين صدقة و »: -صلى هللا عليه وسلم -ولقوله 

.«رحم اثنتان صدقة وصلة

.وكذا على ذي رحم ال سيما مع عداوة وجار

.وفي أوقا  الحاجا  أافضل

اس وكان أجود الن-صلى هللا عليه وسلم -كان رسول هللا »: لقول ابن عباس
يهالحديث، متفق عل.... " « أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل

وهي في رمضان وكل زمان ومكان افاضل
.كالعشر والحرمين أافضل

[:أفضل وقت لصدقة التطوع]-

حث هللا عليها في كتابه العزيز في آيا  كثيرة، 
«  ة السوءإن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدافع ميت»: -صلى هللا عليه وسلم -وقال 

رواه الترمذي وحسنه، 

:الدليل

وصدقة التطوع مستحبة 

.القائمة



.ونهوتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يم

باملرء كفي»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله 
«  إثما أن يضيع من يقو 

: الدليل

. وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله .ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونة تلزمه

[:احلكم فيما إذا ترتب الضرر من الصدقة]-

ى، وابدأ بمن اليد العليا خير من اليد السفل»: -صلى هللا عليه وسلم -لقوله 
.متفق عليه« تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى

:الدليل

 الصدقة؟]-
ّ
سن

ُ
 ت

َ
[:فيم

.القائمة



ل وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوك 
.والصبر على املسألة وإال حرم

. لقصة الصديق : الدليل

فاية ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم ك
.أو يكفيهم بمكسبه افله ذلك 

[:همن أراد الصدقة مباله كل]-

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

.جميع ما سبق. ج.هلحج افرض افقير وعمرت. ب.  ياما يكفيه لغزوه ولو غن. أ

؟إن فضل مع ابن السبيل شيء من الزكاة-
هـ. أ ليس البن السبيل زكاة. ج.رد  يتصرف افيه بما شاء. ب

؟يكون دفع الزكاة -
يجب دافعها إلى جميع األصناف. جإلى صنف واحد وجوًبا. أ إلى صنف واحد جواًزا. ب

.يجوز مطلًقا. جال يجوز مطلًقا. أ ل يجوز إن علم من نفسه حسن التوك . ب

والصبر على املسألة 

؟يف سبيل اهلل ويعطى من الزكاة :من األصناف الثمانية -

كله؟من أراد الصدقة مباله -

.القائمة



:اختر اإلجابة الصحيحة

املوتى؟فني جيوز صرف الزكاة إىل غري األصناف الثمانية كصرفها يف بناء املساجد وتك-
خطأصح

ط؟فقويعطى العاملون عليها من الزكاة قدر أجرتهم منها يف حال فقرهم -

ل؟أفضصدقة التطوع يف رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر واحلرمني -

؟ال جيزئ أن تدفع الزكاة إىل هامشي -

خطأصح

خطأصح

.القائمةخطأصح



:املراجـــع املســاندة
:شرح لكتاب الزكاة-

:زكاة الفطر- :زكاة الحلي- :زكاة النقدين-

:زكاة الزروع والثمار- :زكاة بهيمة األنعام-

الرئيسية

https://youtu.be/ul8eOk85hiU
https://youtu.be/qpQM14DX1Tg
https://youtu.be/7dyZVjnn12Q
https://youtu.be/45r3mZTQDT8
https://youtu.be/Vn172qnXduo
https://youtu.be/vzmq4907t4M
https://youtu.be/zUoPR6jGFoA
https://youtu.be/EeSxq1X6Ynw

