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================================ 

 ما قيمة زكاة الفطر؟

زكاة الفطر ثمانية جنيهات، وقررتها دار اإلفتاء عن الفرد ثمانية جنيهات )عام 
األفراد عندك حتى المولود الجديد، وتضرب العدد في ثمانية (، وتعد ٕ٘ٔٓ

 إن شاء اهلل

 ما نصاب زكاة المال؟

المال الذي معي والذي بلغ النصاب وىو ما يعادل ثمن ثمانين جراماً من 
الذىب ومرَّ عليو عاٌم، إذا توفَّر ىذا المبلغ معي ومرَّت عليَّ سنة ىجرية وجب 

 إخراج زكاتو.

 وزكاة الزرع؟

 زكاة الزرع عند حصاده:و 

 األنعام(.ٔٗٔ"َوَآُتوا َحقَُّو يـَْوَم َحَصاِدِه" )

 فلو حصدُت الزرع اليوم ُأخرج زكاتو.



 وكيف تكون زكاة الزرع:

% ـ وإذا يشرب بآلة ٓٔإن كان الزرع يشرب بالراحة ُأخرج الُعشر، وىو 
 %.ُ٘أخرج نصف الُعشر يعني 

 ومتي تخرج زكاة الزرع؟

ل من الحبوب وال يقل عن خمسين كيلة ُأخرج عنو، وإذا  إذا كان المحصو 
كان أقل من خمسين كيلة فليس علىَّ زكاة، وىذا ليس لو عالقة بعدد 

الفدادين ـ بمساحة األرض ـ فلو معي فدان وأخرج خمسين كيلة فتجب 
 الزكاة، فلو أنتج أربعين كيلة فليس علىَّ زكاة ـ الزكاة على الزرع.

باذنجان أو أى خضار أو فاكهة، إذا كان المحصول  زرعت خضار طماطم أو
كيلوجراماً فهذا معفو   ٓ٘ٙكيلو جراماً وجبت علىَّ الزكاة، فلو أقل من   ٓ٘ٙ

 من الزكاة.

فلو بلغ نصاب الزرع فتخرج الزكاة يوم حصاده، أما زكاة كان المال كما قلنا 
 فيبلغ النصاب ويمر عليو عام ىجري.

 : نصاب زكاة التجارة.

د لنفسي شهراً ىجرياً أضع فيو مالي، فالزكاة ُتحدد باألشهر الهجرية أحد  
يوماً من السنة  ٔٔوليس باألشهر الميالدية، ألن السنة الهجرية أقل 



الميالدية، فلو أخرجت على حساب السنة الميالدية فينكسر بعد ذلك سنين 
 ديون هلل عز وجل.

 فأىل الكهف:

 الكهف(.ِٕ٘مَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا" ) "لَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثالثَ 

كيف ذلك؟ ثالث مائة سنة شمسية تساوي ثالثة مائة سنة وتسع سنين 
 ىجرية، فانظر للفرق تسع سنين.

فاختار شهراً ىجرياً رمضان شوال شعبان أى شهر ىجري، وفي ىذا الشهر 
ي كم تساوي؟ أحسب ما عندي من عروض التجارة تقريبية، بضاعتي التي عند

تقريبية، والمال جنيتو طوال العام وُأخرج من ىذا المال وُأخرج منو 
المصاريف، إن كان إيجار أو إستهالك كهرباء ومياه وكذلك أجور العمال، إن 

كان أجور تحميل أو أجور سيارات، ُأخرج ىذه المصاريف كلها والباقي 
 % زكاة المال.٘,ُٕأخرج عنو 

محل بقالة أو محل تجاري، فكل زكاة التجارة بهذه  ىذا إن كانت صيدلية أو
 الكيفية.

وشرط وجوب الزكاة أن يبلغ ثمن البضاعة النصاب، مثاًل فلو واحد يعمل 
جنيهاً، ولكن لو أن البضاعة في  ٓٓٗأو  ٖٓٓبكشك والبضاعة كلها ثمنها 

ألف جنيها، فهذا  ٖٕجرام ذىباً، يعني بضاة بحوالي  ٘ٛالكشك تساوي 
 صاب زكاة، لكن لو أقل من ذلك فليس عليو نصاب زكاة.عليو ن



 وكيف ُنحيي ليلة القدر؟

أواًل: نحافظ على الفرائض في ىذه الليلة في وقتها في جماعة، المغرب 
 والعشاء والفجر.

ثانياً: نصلي صالة التراويح ونحاول في ىذه الليلة أن نستكمل العدد، يعني 
ركعات فقط، فبعد أن ينتهوا ُأكمل أنا الجماعة في المسجد يصلون ثمانية 

العشرين ركعة، ألن ىذا ما ورد في الصحيح عن سيد األولين واآلخرين، وبعد 
منتصف الليل أحاول أصلي صالة التهجد، مع اإلمام أو وحدي منفرداً 

وأقضي الليلة إما في تالوة القرآن وإما في ذكر اهلل أو في اإلستغفار، أو في 
 اهلل.الصالة على رسول 

والمهم في ىذه الليلة أصوم عن المسلسالت واألفالم والتليفزيونات والنت 
 والكالم بأى أصنافو مع جميع األنام، فيكون كالمي كلو مع اهلل عز وجل.

 فهذا إحياء ليلة القدر إن شاء اهلل.

 : ىل ىناك عالمات لليلة القدر؟

صلى اهلل عليو وسلَّم عن  نعم ىناك عالمات كثيرة لليلة القدر، سألوا رسول اهلل
عالمات ليلة القدر، فقال صلى اهلل عليو وسلَّم ـ وتقدروا تعرفوىا كلكم ـ فقال 

 صلى اهلل عليو وسلَّم:



)ىي ليلة طلقة ـ طلقة يعني السماء فيها صحو وليس فيها سحاب ـ بلجة ـ 
يعني مضيئة تشعر فيها أن السماء منورة، وتخرج الشمس في صبيحتها ليس 

شعاع ـ عندما تنظر إلى الشمس عند شروقها في الصباح ال تجد لها  لها
 (، وىذه العالمة العامة لكل المؤمنين.ٔشعاع()

أما لخاصة المؤمنين المطيعين، فالمالئكة تنزل وتسل م على اإلنسان، فمنا من 
 يستطيع أن يتحمَّل ويسمع كالم المالئكة ويرى المالئكة كمن قال ربنا فيهم:

 فصلت(.ٖٔالَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اهلل ثُمَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة" )"ِإنَّ 

 ويقولون لهم:

 فصلت(.ٖٓ"َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن" )

 اء السالم من المالئكة؟ومنا من ىو ضعيف فال يتحمَّل، فما الدليل على إلق

قالوا: تحدث لو ىز ة أو قشعريرة ال يدري لها سبباً في ىذه الليلة ـ وليس لي 
 عالقة بمن يدعي ذلك ولم يحدث لو، فمن غشَّ فإنما يُغش نفسو.

إذا حدث لإلنسان قشعريرة ويعلمها ىو فهذا دليل على نزول المالئكة فهي 
 ليلة القدر.

  عليو وسلَّم:ومتي تكون؟ قال صلى اهلل

 ()التمسوىا في الليالي الوتر من العشر األوخر من رمضان(.ٕ) 



في الليالي الفردية: ليلة ثالثة وعشرين أو ليلة خمسة وعشرين أو ليلة سبعة 
وعشرين أو ليلة تسعة وعشرين، في الليالي الفردية، والتي حضرة النبي قال: 

 التمسوا فيها ليلة القدر.

من ماٍل حرام فما رأى الدين؟ وما موقف الفقير الذي واحد يخرج الزكاة 
 أخذىا؟

 قلنا في الحديث:

 ()إن اهلل طيٌب ال يقبل إال طيباً(.ٖ)

فمن ُيخرج زكاتو أو صدقة من حرام فال يقبلها اهلل عز وجل، الفقير ليس لو 
شأٌن بذلك، فسيُنفقها وينتفع بها، أما بالنسبة لصاحب الصدقة أو الزكاة 

 جٌر وال ُتسقط الزكاة إن كانت زكاة الفطر أو زكاة المال عنو أبداً.فليس لو أ

إمرأة مطلقة وتحصل على نفقة طالق ألفين جنيهاً في الشهر، فهل تستحق 
 الزكاة؟

إذا كانت األلفين جنيهاً التي تأخذىا المطلقة تكفي حاجتها وتكفي إيجار 
يشو، وتكفي المنزل وتكفي المالبس وتكفي األكل على الوسط الذي تع

 العالج، فال نعطيها من الزكاة.

ولكن تحصل على ألفين جنيهاً وعندىا إبنة تجه زىا للزواج مثاًل، فماذا تصنع 
 األلفين جنيهاً معها؟ تحتاج إلى مبلغ لتجهيز ىذه العروس.



ولو أنها تحصل على ألفين جنيهاً وعندىا ولد يحتاج إلى ألفين جنيهاً لإلنفاق 
 اذا تصنع معها األلفين جنيهاً؟على العالج، فم

 أو مريض بمرض مزمن ـ نسأل اهلل السالمة.

فكل حالة لها ظروفها، وكما قلنا حااًل ماليس عنده ما يكفيو فهذا نعطيو من 
 فريضة الزكاة.

======================================== 

 ربنا يقول لنا:

اهلل عز وجل، وقال أدعوني أستجب لكم، فمن الذي طلب منا ان ندعوه؟ 
 للحبيب:

 البقرة(.ٙٛٔ"َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعن ي فَِإن ي َقرِيٌب" )

 فماذا بعد ذلك؟ ىؤالء الجماعة إذا سألوك فأنا قريٌب منهم، وقال لنا جميعاً:

أدعوني ـ يعني اطلبوا مني، وقال صلى اهلل عليو وسلَّم ـ واسمع الحديث 
 واحفظو:

 اهلل ُيحب العبد الُمّلح في الدعاء(.()إن العبد ٗ) 

لماذا؟ ألن المؤمن عندما يدعو اهلل فربنا ُيحب أن يسمع صوتو فيقول 
 للمالئكة:



()أخروا قضاء حاجتو، فيقولون: ولم يا رب؟ فيقول: إني ُأحب أن أسمع ٘)
 صوتو ـ ُأريد أن يناجيني دائماً(.

 وأما إن كان من الِصنف اآلخر فيقول لهم:

 (٘قضاء حاجتو فإني ال ُأحب أن أسمع صوتو( سبق تخريجو ))عجلوا  

فنحن مأمورون بأن ندعوا اهلل عز وجل ونسأل اهلل، فسيدنا رسول اهلل صلى اهلل 
 عليو وسلَّم عن سيدنا موسى فقال لو:

)يا موسى سلني في ملح طعامك، وفي شسع نعلك ـ يعني لو نعلك حدث 
ل أن تذىب إلى اإلسكافي قل لي أوالً قطع فيو فاسألني في إصالحو ـ يعني قب

حتى أجعلو يتهيأ ويستقبلك، قال: يا رب إن لي حاجة أستحي أن أسألك 
 (ٙعليها، قال: يا موسى وىل تقضيها إال بإذني( )

 وكان سيدنا موسى يسأل ربنا في كل شيئ من أول:

 األعراف(.ٖٗٔ"َرب  َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك" )

 إلى الرغيف:

 تاقصص(.ٕٗن ي ِلَما أَنـَْزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر" )"َرب  إِ 

 يسأل اهلل في كل شيئ.

فسؤال اهلل في كل شيئ ىذا حال األنبياء والمرسلين وحال الصالحين 
 والمقربين وحال المؤمنين المسلمين هلل رب العالمين في كل أمر.



هلل المعونة ويطلب من فقبل أن يفعل شيئاً يطلب من اهلل التوفيق ويطلب من ا
 اهلل المساعدة، حتى عبادة اهلل:

 الفاتحة(.٘"ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن" )

أعني يا رب في ىذه العبادة، فلو تخلَّى اهلل عنا طرفة عين، فهل يستطيع 
 أحدنا أن يعبد اهلل عز وجل.

  فنسأل اهلل على الدوام. 

البواقي َمن قاَمهنَّ ابتغاَء ِحسَبِتهنَّ فإنَّ اهللَ يَغِفُر لو القْدِر في الَعشِر  ( ليلةُ ٔ)
ِوتٍر تسٍع أو سبٍع أو خامسٍة أو ثالثٍة أو  ليلةُ  ما تقدَّم من ذنِبو وما تأخَّر وىي

القْدِر أنها  ليلةِ  وقال رسوُل اهلِل صلَّى اهللُ عليو وسلَّم إنَّ أمارَةَ  ليلٍة، آِخرِ 
قمًرا ساطًعا ساكنٌة ساجيٌة ال برَد فيها وال حرَّ وال يِحلُّ  كأن فيها بَِلَجةٌ  صافيةٌ 

لكوكٍب يُرمى بو فيها حتى ُتصِبَح، وإن أمارَتها أنَّ الشمَس صبيحَتها تخُرُج 
البدِر وال يِحلُّ للشيطاِن أن يخُرَج مَعها  ليلةَ  مستويًة ليس لها ُشعاٌع مثَل القمرِ 

 يوَمئذٍ 

تفسير  المصدر : | ابن كثير لمحدث :ا | عبادة بن الصامت الراوي :
 القرآن

( يا رسوَل اهلِل، أخِبْرنا عن لَيلِة الَقْدِر، فقال رسوُل اهلِل صلَّى اهللُ عليو ٕ)
إحدى  في ِوتٌر: اأَلواِخِر؛ فإنَّها الَعْشرِ  في التِمسوىا رَمضاَن، في وسلََّم: ىي

َسبٍع وِعشريَن، أو ِتسٍع  وِعشريَن، أو َثالٍث وِعشريَن، أو َخمٍس وِعشريَن، أو



آِخِر لَيلٍة، فَمن قامها إيمانًا واحِتسابًا ُغِفَر لو ما  في وِعشريَن، أو
 َذنِبو وما تَأخََّر. ِمن تَقدَّمَ 

المصدر  | شعيب األرناؤوط المحدث : | عبادة بن الصامت الراوي :
 تخريج المسند :

 طي ًبا إال   يقبلُ  ال طي بٌ  اهللَ  ( إنَّ ٖ)

 مختصر المقاصد المصدر : | الزرقاني المحدث : | ]أبو ىريرة[ اوي :الر 

( ) إن اهلل يحب الملحين في الدعاء ( رواه الطبراني في الدعاء وابن عدي ٗ)
 في الكامل

اقِض لعبدي  جبريلُ  يا وَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  فيقولُ  ُيِحبُّو وىو اهللَ  يدعو العبدَ  ( إنَّ ٘)
أسَمَع صوتَو  أن فإن ي ُأِحبُّ ىذا حاجَتو وأخ ْرىا 

اقِض لعبدي  جبريلُ  يا وَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  فيقولُ  يـُْبِغُضو وىو اهللَ  لَْيدعو العبدَ  وإنَّ 
 أسَمَع صوتَو أن ىذا حاجَتو وَعج ْلها فإن ي أكَرهُ 

( : ) ليسأل أحدكم ربو حاجتو كلها حتى شسع نعلو إذا انقطع ( ، وكان ٙ)
 في صالتو كل حوائجو حتى ملح عجينو وعلف شاتو ، بعض السلف يسأل اهلل

وفي اإلسرائيليات : أن موسى عليو الصالة والسالم قال : يا رب ! إنو ليعرض 
لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك . قال : سلني حتى ملح عجينك 

 وعلف حمارك .)ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(


