
 مسائل حسابية على كتاب الزكاة
 

رجل لديه من األموال ما يلي، انظري فيها وقدري الزكاة الواجبة فيها عند حلوهلا إن 
 :وجبت عليه، وضعي ذلك يف جدول

 

 ص مسائل الواجب
من اإلبل  ٥٤ – 1

 1١السائمة، منها 
عمرها أقل من 

 .سنة

 .جتب بنت لبون
منها صغرية، فإن  1١وال يؤثر كون 

لكن  الصغار حتسب يف نصاب الزكاة،
 .ال تؤخذ من الزكاة

171، 
177 

2 
 

من الغنم،  2١ –
لكنه يضعها يف 
حظرية جاره وفيها 

من الغنم،  2١
ويشرتون العلف هلا 

 .معا  

ما دام أهنم يشرتون العلف هلم معا  
فليست بسائمة، فال زكاة فيها، وال ترد 

 .هنا أحكام اخللطة

181 

مزرعة فيها ستون  – 3
خترج كل خنلة  خنلة،
كجم من   1١١

التمر، ويسقيها 
نصف السنة مبياه 
اآلابر االرتوازية، 
ونصف السنة مبياه 

 .األمطار

وهذا فوق . 0١١١=  1١١يف  0١
 .النصاب فتجب فيه الزكاة

 .الواجب هنا هو ثالثة أرابع العشر
 .0١١= العشر 

 .كجم  ٥٤١= ثالثة أرابعه 

227 

 ،242جيب فيها ربع العشر إذا مت عليها  ألف رايل، ٠١ – ٥



 .احلول .ورثها من أبيه
 .رايل 2١١١: أي

وال نقول إنه ال زكاة فيها ألنه مل ميلكها 
بفعله، فهذا التعليل ال يرد إال إذا نوى 

فال  -على املذهب  -هبا التجارة 
يزكيها كعروض جتارة ألنه مل ينو ذلك 
عند امتالكها، حيث إن متلكها بغري 

 .، بل ميلكها مباشرةفعل منه
 .وهو قول مرجوح

262 

سيف من ذهب  – ٤
جرام،  ٠١وزنه 

وخامت من فضة وزنه 
 .جرام ٤

ال جتب فيهما الزكاة ألن كل واحد 
 .منهما دون النصاب

وال نقول هنا بضم الذهب إىل الفضة 
، ألن -كما هو املذهب   -ابألجزاء 

يعين ملا  هذا املثال هو ضم ابلقيمة،
جرامات  ٤نقص نصاب الذهب 

أكملناها ابلفضة، وهذا ال يقول به 
 .حىت املذهب

 :فالضم الذي يراه املذهب هو
ابألجزاء، أي ضم نصف نصاب 

إىل نصف ( ونصف جرام ٥2)ذهب 
، (ونصف جرام 292)نصاب فضة 

ليكوانن نصااب   كامال  مشرتكا  
 .ابألجزاء

 .أو ربع إىل ثالثة أرابع
 .إىل ثلثنيأو ثلث 

242 



حلي مستعمل  – 0
لزوجته من الذهب 

 .جرام 1١١وزنه 

ما دام أنه لزوجته فهي اليت خترج الزكاة 
 .منه وال جيب عليه أن خيرجها من ماله

لكن لو تربع هبا، فيخرج منها ربع 
 .العشر، أي جرامني ونصف

242 

بقالة لبيع املواد  – 2
الغذائية، بدأها 

ألف  3١برأس مال 
وخسر يف  رايل،

أول شهر ألفي 
رايل، مث ربح خالل 

ألف  12السنة 
 .رايل

 :نقول
 .ألف 2٠=  2١١١ -ألف  3١

هذا الذي مر عليه احلول من رأس 
 .املال

وألهنا عروض جتارة فأضيف إليها 
 :األرابح

 .ألف ٥١=  12+ ألف  2٠
 .ألف رايل زكاة: ففيها ربع العشر، أي
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 مسائل إضافية

ورث دمحم من أبيه  ٠
آالف رايل يف  1١

حمرم، ووهبت له 
أخته ألفي رايل يف 
رمضان، فمىت يزكي 

 .جمموع ماله وجواب ؟

 .يزكي كل مبلغ إذا مضى عليه احلول
 .فيزكي الورث يف حمرم القادم

 .ويزكي اهلبة يف رمضان القادم
 .وله تعجيل زكاهتا مع الورث يف حمرم

172- 
172 

من  2١ملك رجل  9
غنم يف حمرم، مث ال

توالدت وصارت 
من الغنم،  ٤١

 فمىت يزكيها؟

ال يزكيها يف حمرم القادم ألنه ال 
 .حيتسب منه احلول لنقص النصاب

وإمنا من اليوم الذي بلغت فيه أربعني، 
فيبدأ حبساب احلول، فإذا مت احلول 

 .زكاها

172، 
 و

171 



طالب مكافأته  1١
 .رايل ٠١١

 2١١١وكان لديه 
حسابه من رايل يف 

 .قبل
فهل يزكي مبلغ 
املكافأة إذا حال 

 عليها احلول أم ال؟

، -وإن كان دون النصاب  -نعم يزكيه 
ألنه سيضمه إىل ما لديه فيكون 
اجملموع فوق النصاب، فاملبالغ الصغرية 
تضم إىل ما كان لديه مسبقا ، وأنظر 

 .يف ملك النصاب جملموع ما لديه
فيزكي كل مبلغ إذا مت  أما مىت يزكيها؟

 . عليه حوله

172، 
172 

آالف  3 رجل ورث 11
رايل ومت حوهلا، 

 2٤١١وعليه دين 
رايل، فهل جتب 
عليه الزكاة يف هذا 
الورث، على 

 املذهب؟

على املذهب إذا كان على املسلم دين 
يستغرق ماله وينقصه عن النصاب، فال 

 .جتب عليه الزكاة
أما على الراجح فتجب عليه الزكاة إذا 
مل يسدد هذا الدين، فهو خمري إما بني 

 .سداد دينه، أو إخراج الزكاة

172 

رجل لديه أسهم  12
يتاجر هبا بقيمة 

آالف رايل  1١
ابتدأها يف حمرم، مث 
خسر يف رجب 
حىت بقي معه 

رايل، مث يف  ٤١١
شوال عادت إليه 
أمواله اليت خسرها، 
فمىت سيؤدي 

إذا نقص ما لدى املسلم عن نصاب، 
فإنه ينقطع احلول بذلك، ويبدأ 
حبساب حول جديد من حني ملكه 

 .نصااب  
وبناء عليه فإنه سيبدأ ابحلول اجلديد 
من شوال، وإذا مت عليها حول يف 

 .شوال اآلخر فيزكيها

178 



 كاهتا؟ ز 

 ٤١١١رجل لديه  13
رايل ملكها يف 
شعبان، مث يف شوال 

بضاعة  اشرتى هبا
للتجارة، فمىت يزكي 

 ما لديه؟

إذا استبدل املسلم ابملال عروض جتارة، 
 .فال ينقطع احلول، فكأهنا مال واحد

 .وكذلك مال بنقد
أما لو استبدل ابملال غري جنسه مثل 
هبيمة األنعام أو حبوب ومثار فينقطع 

 .احلول

262 

من  ٥رجل عنده  1٥
اإلبل يف الرايض، و 

من اإلبل يف  ٥
الدمام، فهل جتب 
عليه الزكاة يف 

 املذهب؟

إذا كانت سائمة الرجل مفرقة بينها 
 -على املذهب  -مسافة قصر فيكون 

لكل حمل حكمه يف النصاب واحلول، 
وعليه فإن كل حمل دون النصاب فال 

 .جتب عليه الزكاة
والصحيح أهنا جتب عليه ألهنا مجيعا  

 .ملكه
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أخوان وراث من  1٤
عة أبيهما مزر 

ابلنصف بينهما، 
خنلة خترج  ٤١

كجم لألول،   ٤١١
واألخرى كذلك، 
ويسقياهنما معا  

 .بعامل واحد
فهل جتب يف تلك 

 .ال  جتب عليهما الزكاة
 .كجم  012= ألن نصاب احلبوب 

كجم،   ٤١١وملك كل واحد منهما 
 .أي أقل من نصاب

فأحكام اخللطة  وال أثر للخلطة هنا،
 .خاصة ببهيمة األنعام

212 



 املزرعة الزكاة؟

 


