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 ورقة عمل أمثلة يف كتاب الزكاة

 ثالثاألسبوع ال
 (الزكاة إخراج)  :بابأمثلة في 

 
 املثال املسألة فحةصال

لو وجبت على زيد زكاة بستانه يف حمرم، وكان ساعي  جوع ساعإال لضرورة كخوف ر  292
الزكاة أييت إليه يف صفر، فخاف إن أخرجها يف حمرم أن 
أييت إليه الساعي وال يصدقه ويطالبه هبا، فله عندئذ 

 .أتخريها شهرًا حىت أييت الساعي ويقبضها منه
 حمرم، لننه كان يف بلد إذا وجبت على زيد الزكاة يف أو على نفسه أو ماله وحنوه 292

غري آمن، وخشي إن أخرج زكاته أن يطمع به اللصوص 
  .فيؤذونه أو يعتدون على ماله، فله أتخريها حىت أيمن

ولتعذر إخراجها من املال لغيبة  292
 وحنوها

إذا وجبت على زيد الزكاة لنن ماله غائب عنه، كأن 
 ينون ديًنا على أحد، أو مثًنا لسلعة مل يستلمه من

املشرتي بعد، فيجوز أن يؤخر إخراج الزكاة حىت يقبض 
 .ماله، مث خيرجها

وقوتل إن احتيج إليه ووضعها  292
 اإلمام يف مواضعها

  :الذي مينع الزكاة خبالً جيوز لإلمام أن يقاتله بشرطني
 .أن تنون هناك حاجة لقتاله ومصلحة يف ذلك( 1
وعند  أن ينون اإلمام يضع هذه الزكاة يف مواضعها( ٢

أهلها، فإن كان اإلمام ال يفعل ذلك، فال جيوز له أن 
يقاتل من مينعها خباًل، فلعل عذره يف منعها أنه ال 

 .يضمن وصوهلا إىل مستحقيها
قبض الزكاة،  يريد( زيد)إذا جاء الساعي لصاحب املال ومن ادعى أداءها أو بقاء احلول  292
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أو نقص النصاب أو أن مابيده 
 .لغريه وحنوه، صدق بال ميني

 

إن احلول : لقد أديتها الشهر املاضي، أو قال: فقال زيد
هذه املزرعة : مل ينتمل نصايب، أو: مل يتم، أو قال

 .ليست يل، فإنه يصدق يف ذلك وال يلزمه أن حيلف
وال جيوز إخراجها أي الزكاة إال  292

 .بنية من مكلف
 :يبىن على هذا الفرع

الزكاة ألف رايل، لننه قبل أن ( زيد)إذا وجبت على  -
، مث (ألف رايل)خيرجها تصدق على فقري صدقة تطوع 

بعدها تذكر أنه مل خيرج الزكاة فقال إذن تلك الصدقة 
هي الزكاة، فهذا ال جيزئه لعدم النية، فهو قد أخرجها 

 .صدقة تطوع ومل ينو هبا الزكاة
مثالً، ( أمحد)ا عن جاره الزكاة تربعً ( زيد)إذا أخرج  -

لعدم النية منه، إال إذا أجاز ذلك ( أمحد)فإهنا ال جتزئ 
فيما بعد وأذن، فتجزئ، ألن نية الزكاة حاصلة ( أمحد)

وحتتاج فقط إىل إذن من صاحب املال ( زيد)من 
 (.أمحد)

ومثل ذلك لو أخرج الزوج زكاة احللي عن زوجته تربًعا 
 .ما بعددون علمها، فيجزئ إذا أذنت في

وإن تعذر وصول إىل املالك  292
حلبس أو حنوه فأخذها اإلمام أو 
انئبه من أبنائه، أجزأت ظاهًرا 

 .وابطًنا

لننه كان مسجوًًن أو ( زيد)لو وجبت الزكاة على 
مسافرًا، فجاء الساعي إىل أبنائه فقبضها منهم، فتجزئه 
يف الظاهر، أي وصلت إىل مستحقها، وجتزئه يف الباطن 

 .ط عنه اإلمثأي سق
ومن علم أهلية آخذ كره إعالمه  233

 .هبا
، وكان خالد أهالً (خالداً )أن يعطي زكاته ( زيد)إذا أراد 

هلا، ويعلم زيد أنه لن يردها، كره لزيد أن يقول خلالد 
، لئال يوقعه يف حرج "إهنا زكاة: "وهو يعطيه الزكاة

 .بذلك
لو كان خالد أهالً للزكاة، لنن  -يف املثال السابق   -ومع عدم عادته ال جيزئه الدفع له  233
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عرف عنه التعفف وعدم قبول الزكوات من الناس، فال  .أعلمهإال إن 
أبهنا زكاة، ألنه لو قبلها منه فتجزئ ( زيد)بد أن خيربه 

فال جتزئ زيد زكاته، وهلذا ( خالد)زيد، وإن ردها 
 .اشرتط إعالمه ليتحقق الرضا

 1٣3١زكاة حتل يف حمرم من عام ( زيد)لو كان على  ولني فأقلتعجيل الزكاة حل جيوزو  232
، فله أن خيرج معها زكاة (ألف رايل)ه، ومقدارها 

، أبلف رايل (1٣3١)َو ( 1٣3١: )العامني القادمني
آالف رايل، ألف  3: عن كل منهما، فينون اجملموع
 .أداء للواجب، وألفان معجالن

 .وليس له أن يعجل أكثر من ذلك
وإمنا جيوز تعجيلها إذا كمل  232

 .النصاب، ال عما يستفيده
عن مخس نياق اليت ميلنها ( شاة)لزيد أن يعجل الزكاة 

، وشاتني عن عامني قادمني، (وإن كانت حامالً )اآلن 
وليس له أن يعجل عن نتاج النوق الذي مل يولد بعد 

 .ولو توقع حصوله، ألنه ال يزال يف حنم املعدوم
  

ول والنصاب انقص وإذا مت احل 232
قدر ما عجله صح وأجزأه، ألن 

 .املعجل كاملوجود يف ملكه

شاة يتم حوهلا يف صفر، لننه يف حمرم أخرج  ٣4 لديه
، فلما مت احلول  (وهي شاة واحدة)منها زكاة معجلة 

لزكاة ال نقول إن ا، ف(3١أي )كان النصاب ًنقص 
سقطت عنه لنقص النصاب، بل حنسب ضمن 

ا، فينون الواجب عليه شاة، النصاب تلك اليت عجله
 .زئهجوقد أخرجها معجلة فت

فلو عجل عن مائيت شاة شاتني  232
فنتجت عند احلول سخلة، لزمته 

 .اثلثة

 .شاة، الزكاة شااتن ٢44الواجب يف 
 .وقبل أن يتم احلول عجل هذه الزكاة

والنتاج حوله )لننه عند احلول زاد ما لديه شاة صغرية، 
، وقد عجل (شياه 3)، فصار الواجب فيه (حول أصله
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 .منها اثنتني، وبقيت واحدة فيلزمه إخراجها
وإن مات قابض معجلة أو  232

 .استغىن قبل احلول أجزأت
لو أعطى زيد زكاته املعجلة قبل متام احلول إىل الفقريين 

، مث بعد ذلك وقبل متام احلول أيضاً (دأمح)َو ( خالد)
مات خالد، وصار أمحد غنياً، فإن زكاة زيد جتزئه وال 

أبس، اعتبارًا حبال القابضني هلا عند الدفع فقد كانوا من 
 .أهلها

ال إن دفعها إىل من يعلم غناه  232
 .فافتقر، اعتبارًا حبال الدفع

، وهو غين، معجلة( سامل)زكاته إىل ( عمر)لو أعطى 
مث عند احلول صار سامل فقريًا، مل يعتد بزكاة عمر له، 

جتزئ  ألن ساملاً عند القبض مل ينن من أهلها، فلم 
عمر زكاته، ولو افتقر سامل فيما بعد، فالعربة حبال 

 .القابض عند أخذها
 

وملن أخذ الساعي منه زايدة أن  232
 .يعتد هبا من قابله

مح، فألزمه كجم من الق  144رجل وجبت عليه الزكاة 
كجم، فلصاحب القمح أن   ٢44الساعي أن خيرج 

 .يعتد ابملائة الزائدة كزكاة معجلة عن العام القادم
 

 

 

 

 


