
� �                                  :                                            ٨٨كتاب      )١(             � �ٔ�س�ئ �ا�ت شاف�ةاأ�س�ئ �ا�ت شاف�ة�رة وإ     �رة وإ

 م٢٠١٤/  ١١/  ٢٠ھـ١٤٣٦من محرم  ٢٨درس بعد الظھر نجع المضالیم األقصر  ١

  علیھا زكاة؟علیھا زكاة؟  الدروس الخصوصیةالدروس الخصوصیةھل ھل 
  %٢.٥ألف جنيه فما فوق وحال عليها احلول وجبت عليه زكاة املال مبا نسبته  ٢٢إذا كان مجلة دخله   ::الجوابالجواب

**************************************  

  علیھ زكاة؟ أصالً؟علیھ زكاة؟ أصالً؟؟ وھل ؟ وھل زكاة المرتبزكاة المرتبما ما 
�خــذ مرتــب وال يكفيــه جتــوز عليــه الزكــاة أمــا إذا كــان يعمــل يف عمــل يف ات ألتبــال، ال توجـد زكــاة علــي املر  ن الــذي 

  .  فال مانع من أن خيرج منها زكاةالف دينار كوييتآدولة ما مثل الكويت وحيصل علي مبلغ مثًال عشرة 

**************************************  

  ؟؟البیع بالتقسیطالبیع بالتقسیطحكم حكم   ماما
  . ل فيه مامل َيستغل حاجة الفقراءال حرج وهو حال

خر العام عندما أحسب ما لي وما عليَّ لكي أخرج زكاتي أجد مبالغ لم خر العام عندما أحسب ما لي وما عليَّ لكي أخرج زكاتي أجد مبالغ لم آآأنا رجل أبیع بالتقسیط وفي أنا رجل أبیع بالتقسیط وفي : : سؤال سؤال 

  یتم تحصیلھا كیف أحسب الزكاة علیھا؟یتم تحصیلھا كیف أحسب الزكاة علیھا؟

�ا مــن مجلـة األمــوال الــيت لــدي وأحســب مـا : اجلـواب �خــراج نســبة أقــوم حبســا عليهــا مــن زكــاة وعنـد حتصــيلها أقــوم 
�خلـارج وهـذه  ىالزكاة اليت عليها وذلك بعد حساب الديون اليت علي ومـا تبقـ مـوال يل فـإذا كـان جـزء منهـا للـديون ال أيل 

أخـرج هلـا الغـري ال  ىخذ منه شيء أما إذا كانت أموايل اخلاصة علي أن أخرج مـا عليهـا مـن زكـاة، أمـا األمـوال الـيت يل لـدآ
  . فهي يف حسابه وال أخرج عنها زكاةالزكاة إال عندما أحصلها لكنها طاملا عند املدين 

********************************  

  ؟؟الزكاة على األخ واألختالزكاة على األخ واألختھل تجوز ھل تجوز 
دة عين وليس معي يف معيشة واح �لزكاة ما دام يعيش يف معيشة خاصة به مستقالً  الزكاة جتوز لكل األهل وهم أوىل

�مــا واإلبــن كــذلكمثـل األخ أواألخــت، لكــن ال جتــوز الزكــاة علــى األب أو  واإلبنــة جيــوز إخــراج الزكــاة . اجلــد ألين مكلــف 
�ا ال تعول الذي يعول هو زوجها وهنا حيدث حتايل من البعض أنه حيتجز جزء من الزكاة ويقول هـذه  لزوجها وليست هلا أل

إذاً  ،بنتـه حمتاجـة أمـا إذا كانـت زوجهـا حمتاجـا فـال حـرج أن أعطيـه مـن مـال الزكـاةاللبنت يف املوسم الفالين دون أن تكـون 
�، أمـا أقـاريب مثـل أخـي أو أخـيت ال جتـوز علـيهم يف حالـة  فالزكاة جتوز لكل األقارب ما عدا األصـل وإن عـال والفـرع وإن د

  . كانوا يعيشون معي يف معيشة واحدةإذا  

مرأته وتقول له هذه األموال كثرية دعها نعطـي منهـا للبنـات يف املواسـم االزكاة وتضحك عليه  ىهناك من يتحايل عل
�ا من الزكاة وهي ليست كذلك فهي يف هذه احلالـة علـ ىفيأخذوها ويعطوها للبنات عل سـبيل اهلديـة ونكـون بـذلك قـد  ىأ

  .أضعنا الزكاة ووضعنها يف غري موضعها 

�م قليلـة يقـوم بتحويـل األمـوال إىلاألموال  ىوهناك من يتحايل عل �  املوجودة يف البنـك فقبـل أن حيـل ميعـاد الزكـاة 



� �                                  :                                            ٨٨كتاب      )٢(             � �ٔ�س�ئ �ا�ت شاف�ةاأ�س�ئ �ا�ت شاف�ة�رة وإ     �رة وإ
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�م وينتهي وقت حوالن احلول عل األموال اليت كانت يف حسـاب الرجـل تقـوم الزوجـة بـرد  ىحساب زوجته مث بعد ما متر األ
  !من تضحكون ومن ختدعون ؟ ىعل ،حساب الزوج األموال إىل

************************************  

  ::التسعیرالتسعیرما معنى حدیث ما معنى حدیث 
  ؟؟}}  ال تسعروا ألھل المدینة فا� الذي یسعر ورسولھال تسعروا ألھل المدینة فا� الذي یسعر ورسولھ{{
سُ�ولِ ا�َِّ {{  ::أنهأنهصحة احلديث  سُ�ولِ ا�َِّ غَال السِّ�عْرُ عَلَ�ى عَھْ�دِ رَ تَ ، : : ، فَقَ�الُوا ، فَقَ�الُوا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصغَال السِّ�عْرُ عَلَ�ى عَھْ�دِ رَ سُ�ولَ ا�َِّ ، لَ�وْ سَ�عَّرْ تَ ، یَ�ا رَ سُ�ولَ ا�َِّ ، لَ�وْ سَ�عَّرْ یَ�ا رَ

طُ الرَّ   عزوجلعزوجلِإنَّ ا�ََّ ِإنَّ ا�ََّ : : فَقَالَ فَقَالَ  الِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِ طُ الرَّ ھُوَ الْخَ الِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِ إِنِّي ألَ ھُوَ الْخَ ، وَ رُ سَعِّ قُ الْمُ إِنِّي ألَ ازِ ، وَ رُ سَعِّ قُ الْمُ و أَنْ أَ ازِ جُ و أَنْ أَ رْ جُ   عزوجلعزوجللْقَى ا�ََّ لْقَى ا�ََّ رْ
ال الوَ لَ وَ ةٍ ظَ لَمَ ظْ دٌ بِمَ لُبُنِي أَحَ لَ  یَطْ ةٍ ظَ لَمَ ظْ دٌ بِمَ لُبُنِي أَحَ ال یَطْ ا إِیَّاهُ ، فِي دَمٍ وَ تُھَ المْ ا إِیَّاهُ ، فِي دَمٍ وَ تُھَ الٍ مْ الٍ  مَ   ١}} مَ

� حـددت تســعريه مـثال للطمــاطم ولـو خبمســة اً وطلبـ اً سـالمي يصــبح األمـر عرضــإنظــام بعنـدما يكــون السـوق ف ، لــو أ
� أكون قـد ظلمـت املسـتهلك ولكـن  –أي العرض أكثر من الطلب  –جنيهات مثال، والطماطم كثرية عند الفالحني  هنا أ

حىت يبيع أكثـر  بعضهم بعضاً فكل منهم يرخص ينافسون املوضوع يرتك للعرض والطلب وهم أنفسهم الفالحون أو التجار
ويل األمــر أن يتــدخل وحيــدد الســعر محايــة للنــاس مــن  ىلكــن العلمــاء قــالوا إذا حــدث تفحــش مــن التجــار فعلــ، وهكــذا

  .اإلحتكار وفحش التجار 

******************************  

  ما نصاب زكاة القصب؟ما نصاب زكاة القصب؟
فيــه الزكــاة كمــا قلنــا إذا كــان احملصــول يســاوي مخســة أطنــان فمــا فــوق بصــرف النظــر عــن املســاحة املنزرعــة وجبــت 

�آل ســةوذلــك بعــد أن أســتبعد التكــاليف مث خنــرج مخ �يف املائــة إذا كــان الــري  �لراحــة وهــذا   اآلن درٌ لــة أمــا إذا كــان الــري 
  .تكون الزكاة عشرة يف املائة

***********************  

  علي األرض المباني ومتي تخرج ؟علي األرض المباني ومتي تخرج ؟  ما الزكاة المفروضةما الزكاة المفروضة
  .وخترج مرة واحدة%) ٢و٥(شرة يف املائة عإثنني ومخسة من بنسبة رض اإلجتار بغخترج الزكاة عند القيام ببيعها 

****************************************  

  علیھ زكاة؟علیھ زكاة؟  المریضالمریضھل ھل 
  .جتب الزكاة يف األموال اليت عنده بصرف النظر عن مرضه أو صحته 

********************  

  زكاة الزوجة لزوجھازكاة الزوجة لزوجھا
                                                             

  .τرواه الترمذي وأبوداود وابن ماجة عن انس بن مالك  ١
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وزوجھا فقیر ویعول وال یستطیع أن یوفي بنفقاتھم ھل یمكن أن تخرج زكاة مالھا وزوجھا فقیر ویعول وال یستطیع أن یوفي بنفقاتھم ھل یمكن أن تخرج زكاة مالھا إذا كانت الزوجة لھا مال إذا كانت الزوجة لھا مال : : سؤال سؤال 

  لزوجھا وأوالدھا علما بأن النفقة واجبة علي الزوج؟لزوجھا وأوالدھا علما بأن النفقة واجبة علي الزوج؟

 تسـأالنه أتتـاه حـني ، األنصـارية وزينـب مسـعود، ابن زوجة الثقفـية، زينبمن  ملسو هيلع هللا ىلصئل لرسول هللا هذا سؤال صريح سُ 
  لكم��الكم��ا{ { ، اللــه رســول فقــال الصـدقة، مــن عنهمـا ذلــك جيــزي هـل حجورمهــا، فـــي أيتـام وعلـــى أزواجهمــا، علــى النفقــة نعـ

 لكـن األمـر حيتـاج إىلكـاة املـال للـزوج طاملـا أنـه فقـري، ز مها أن تعطيا وأقر   ٢٢}}»»الصدقةالصدقة  وأجروأجر  القرابة،القرابة،  أجرأجر  أجران،أجران،
إخل ...الضمري احلي بشرط أن خترج زكاة ماهلا لزوجها للـوازم الضـرورية الـيت ال يسـتطيع أن يوفرهـا مثـل الطعـام أو الشـراب 

   .أما األشياء الكمالية فال جتوز
*********************  

  ؟؟قروض البنوكقروض البنوكما حكم ما حكم 
�صــر أو الصــندوق اإلجتمــاعي حبــوايل ســتة أو ســبعة يف وهــذه النســبة تســمي  – املائــة إذا كانــت القــروض مــن بنــك 

أو أكثـر فهـذه % ١٦فال شـيء عليهـا أمـا القـروض مـن البنـوك األخـري بنسـبة  -أجور املوظفني العاملني يف هذه اهليئات 
  .قروض ربوية ِصرف مثل البنوك الزراعية اليت أضرت الفالحني

�يت بقــرض لــزواج ن اآلفقبــل ظهــور بنــك اإلئتمــان الزراعــي كــان الفالحــون يعيشــون يف هنــاء وصــفاء لكــ ن يــذهب و
�خذ  �لفالحنيخر لبناء البيت حىتآالولد وقبل أن ينتهي    . أضرت 

****************************** 

  علي الزارع أم علي المؤجر؟ علي الزارع أم علي المؤجر؟ الزرع الزرع ھل تكون زكاة ھل تكون زكاة 
ألف جنيـه وحـال عليهـا احلـول وجبـت ) ٢٢(الزارع أما املؤجر إذا بلغ مجلة مبالغ اإلجيار يف السنة  ىزكاة الزروع عل

�آل%)  ٥(ن ونصف يف املائة أما زكـاة الـزرع إمـا ااثن%)  ٢.٥(يه زكاة مال مبا مقداره عل %)  ١٠(لـة و يف حالـة الـري 
�حلياض أي مباء املطر  �لغمر بدون ألة لرفإذا كان الري    .ع املياةأو 

.  

� دمحم وعل ىعل ى هللاوصل � رب العاملنيآ ىسيد  .له وصحبه وسلم واحلمد 
  

                                                             
  التمھید ٢


