
 صح أم خطأ؟
 (كتاب الزكاة)مسائل تطبيقية على 

 
 [761ص ] (.    خطأ)  يشرتط لوجوب الزكاة كون املزكي مسلماً حراً عاقالً  -

 .ال يشرتط العقل لوجوب الزكاة، فالزكاة جتب على الصيب واجملنون يف ماهلما وخيرجها عنهما وليهما
 

 [.761] (.  صح)   ال يشرتط يف زكاة الركاز بلوغ النصاب  -
 

 [.761حاشية ] (.   خطأ)  جيب يف األوقاف إذا بلغت نصاابً الزكاة  -
 .ال جيب يف األوقاف زكاة ولو بلغت نصاابً، لفوات شرط استقرار امللك

 
 [711] (.خطأ)بعد مضي حول على إخراجه  -على القول بوجوهبا يف العسل  - خترج زكاة العسل -

 .، وال يشرتط مضي احلوله، قياساً على احلبوب والثمارخترج زكاة العسل منه عند إخراج
 

 [.717 - 711] (.   صح)  نتاج السائمة : مما ال يشرتط فيه مضي احلول -
 

 [.711] (.  خطأ) إذا ورث الرجل مريااثً، فإنه ينظر يف حوله لدى الوارث فإذا مت احلول زكاه  -
ارث املرياث فإنه ال يكمل احلول الذي كان عند املورث ال يبين الوارث على حول املوروث، أي إذا أخذ الو 

 .ملوته، وإمنا يبدأ به حوالً جديداً من ملكه
 

 [.711] (.  صح. ) إذا كان للرجل دين على رجل معسر، فتجب يف الدين الزكاة، على املذهب  -
 

. بشرط أن يكون املقبوض نصاابً  إذا قبض الرجل من املدين دينه، فيخرج منه الزكاة عند القبض، -
 [.711( ]خطأ)

بل يزكي ما يقبضه من الدين ولو كان املقبوض منه أقل من نصاب، فكلما سدد له شيء أخرج منه حق 
 .الزكاة



 [.716] (صح  )  الذي عليه كفارات مرتاكمة تستغرق كل ماله، فال زكاة عليه على املذهب  -
 .أو خيرج الزكاة والراجح أنه إما أن خيرج الكفارات،

 
 [. 711(. ]خطأ)ال حيسب ملالك هبيمة األنعام النصاب إال من البهيمة الكبار  -

 .حتسب الصغار ضمن النصاب، لكن ال خترج منها الزكاة وإمنا من الكبار
 

 (.خطأ ) بقرة، أي نصاب بنصاب، فال ينقطع احلول  11شاة لديه ب  01إذا أبدل الرجل  -
[711.] 

 .احلول ألنه أبدله بغري جنسهبل ينقطع 
 

 [711] (.  خطأ)  يعترب يف وجوب الزكاة إمكان األداء، فال جتب على غري القادر وإن ملك نصاابً  -
 .ال يعترب إمكان األداء، فتجب ولو مع غيبة املال كالدائن، ويزكيه إذا قبضه

 
. ها، مث سرقت منه، فتسقط عنه الزكاةإذا ملك الرجل نصاابً من النقدين مث وجبت فيه الزكاة، ومل خيرج -

[711.] 
 .بل تلزمه يف ذمته فيخرجها، مطلقاً على املذهب، إال إذا كانت السرقة بغري تفريط منه على الراجح

 
 [.710( ]صح. )إذا مات الرجل وعليه زكاة متأخرة، فال تسقط عنه ويلزم الورثة إخراجها من ماله -
 

( صح)إذا مجع لبهيمة األنعام العشب من املرعى، فال جتب عليه الزكاة فيها ألهنا مل ترعى بنفسها  -
[711.] 

 
 [.716( ]خطأ( )شااتن وعشرون درمهاً )اجلربان يف زكاة هبيمة األنعام هو  -

 .شاة وعشرة دراهم: أو. عشرون درمهاً : شااتن، أو: هو إما
 

 [.711( ]خطأ. )كاة من أفضل مالهيستحب لويل اليتيم أن خيرج الز  -



 .بل خيرج الزكاة من أقل ما جيزئ، أي من أوساطها، ألنه يتصرف يف ماله ابملصلحة وال حيق له التربع منه
 

 [.117] (.  خطأ)  جيزئ إخراج الذكر يف اإلبل، ولو كان يف املال أنثى  -
 :جيزئ إخراج الذكر إذاالواجب إخراج األنثى دائماً، وإان 

 .ان النصاب كله ذكورك  -
 .إذا عدم بنت خماض، فيخرج ذكراً  -
 .ويف البقر خاصة، جيزئ التبيع -
 

 [.110] (.خطأ) األجرة منه، إذا بلغت نصاابً  جتب الزكاة على العامل الذي جيين التمر وأيخذ -
 .ال جتب عليه، ألنه مل ميلك هذه الثمار عند صالحها، وإمنا جتب على مالك املزرعة

 
 [.111] (.  صح)  ال جتب الزكاة على مالك األرض إذا استأجرت منه للزراعة  -

 .وإمنا جتب على املستأجر
 

 (.صح)فتجب فيها الزكاة على املذهب  -لالستعمال  -إذا ملك الرجل جرة ماء من فضة  -
[111.] 

 .ألنه حمرم فال يعترب فيه االستعمال
 

 [.160 - 161( ]خطأ. ) اشرتيتت بهخترج زكاة عروض التجارة من قيمتها اليت -
 .بل خترج من قيمتها اليت تساويها عند متام احلول، وإن كانت أقل وأكثر من السعر الذي اشرتَيت به

 
 [.161] (.   صح)  جتب الزكاة يف قيمة العمائر املعدة لإلجيار ال   -

 .بل جتب يف العائد منها إذا مضى عليه احلول
 

 [.111] (.خطأ)  لك املال حلبسه، فال جيزئ أخذ الزكاة من ماله لعدم النيةإذا تعذر الوصول ملا -
 .بل جتزئ ألنه معذور يف ذلك



 
العاملون عليها، املؤلفة قلوهبم، الغارم إلصالح : الذين أيخذون من أهل الزكاة ولو كانوا أغنياء هم -

 [117 ،111، 171، 170، 171] (.  صح)   ذات البني، الغزاة، ابن السبيل 
 

 [.116] (. خطأ) املذهب لعدم جزمه بنية الزكاة إذا دفع الزكاة إىل غين يظنه فقريًا، فال جتزئ على  -
يستثىن من ذلك الغين إذا ظنه فقريًا فأعطاه الزكاة، أجزأته، حىت على املذهب، حلديث الرجل الذي تصدق 

 :على ثالثة
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَالَ  ُ َعْنُه َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله قَاَل َرُجٌل أَلََتَصدهَقنه بيَصَدَقٍة َفَخرََج بيَصَدقَتيهي )  :َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي

ثُوَن ُتُصد يَق َعَلى َساريقٍ ، فَ َوَضَعَها يفي َيدي َساريقٍ  َفَخرََج ، اللهُهمه َلَك احْلَْمُد أَلََتَصدهَقنه بيَصَدَقةٍ : َقالَ ف َ ، َفَأْصَبُحوا يَ َتَحده
َلَة َعَلى زَانيَيةٍ ، بيَصَدقَتيهي فَ َوَضَعَها يفي َيَدْي زَانيَيةٍ  ثُوَن ُتُصد يَق اللهي ْ اللهُهمه َلَك احْلَْمُد َعَلى زَانيَيٍة : فَ َقالَ ، فََأْصَبُحوا يَ َتَحده

ثُوَن ُتُصد يَق َعَلى َغيني ٍ ، َفَخرََج بيَصَدقَتيهي فَ َوَضَعَها يفي َيَدْي َغيني ٍ ، َصَدَقةٍ أَلََتَصدهَقنه بي  اللهُهمه َلَك : فَ َقالَ ، َفَأْصَبُحوا يَ َتَحده
َ َفقييَل َلهُ ، احْلَْمُد َعَلى َساريٍق َوَعَلى زَانيَيٍة َوَعَلى َغيني ٍ  َوأَمها ، فَ َلَعلهُه َأْن َيْسَتعيفه َعْن َسريقَتيهي أَمها َصَدقَ ُتَك َعَلى َساريٍق : َفُأِتي

ُ ، الزهانيَيُة فَ َلَعلهَها َأْن َتْسَتعيفه َعْن زياَنَها ُ فَ يُ ْنفيُق ِميها أَْعطَاُه اَّلله ُّ فَ َلَعلهُه يَ ْعَتربي   (.َوأَمها اْلَغيني

 
 [.111] (. خطأ)ز دفع الزكاة إليه يش، فال جيو إذا كان الفقري قوايً قادراً على العمل وكسب الع -

 .بل جيوز دفع الزكاة إليها إذا كان فقرياً حمتاجاً، مع نصحه ووعظه
 


