فتاوى خمتارة من باب الزكاة

فتاوى خمتارة من باب الزكاة
(من حصاد فتاوى املوقع)
مقدار نصاب الزكاة يف ظل هبوط قيمة اللرية
سيدي الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي حفظه اهلل :يف ظل تراجع اقتصادنا وارتغاع
الدوالر( سعر الدوالر اليوم ) 101وغالء اقوات الناس هل يرتفع نصاب الزكاة وكيف نقدره
اليوم جزاكم اهلل خريا
أجاب عنه :العلّامة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي:
نصاب الزكاة حيسب بالذهب أو الفضة ،ومن مث فال يتعرض ألي تغري فيه ،وإمنا تتفاوت
قيمة النصاب حسب ارتفاع قيمة الذهب عندما تقدر باللرية السورية أو حنوها.
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته زكاة املال بالنسبة للعملة االجنبية حتسب بسعر الصرفالرمسي او حبسب سعر الصرف اخلاص علما بانين احسبها حسب ما اشرتيه من مركز الصرافة
اخلاص
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن:
أنت باخليار بني ان تدفع الزكاة بالعملة األجنبية وهو األسلم ،أو بعملة أخرى حبسب سعر
الصرف اخلاص ألنه املتيسر وبدون حرج او تشديد.
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ما هي ضوابط إعطاء زكاة املال لألصول والفروع واألرحام؟
 أخي موظف بسيط أصبح عمره  53عاما ومل يستطع الزواج فهل جيوز يل أن أعطيه منزكاة مايل كمساعدة على الزواج؟ وجزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
اعلمأخي أن أخاك أوىل من غريه بزكاة مالك ،وأن تعينه على زواجه لك يف ذلك أجر الزكاة
وأجر صلة الرحم وأجر اإلعانة على الزواج.
 خاليت أرملة وفقرية هل جيوز إعطاؤها من مال الزكاة؟أجاب عنه :الشيخ حممد شقري
نعم جيوز ،وهي مقدمة على غريها من غري األقارب ،ألن لك أجر الصلة والزكاة.
 هل جيوز إعطاء الزكاة للكنة (زوجة االبن)؟ وهل هناك اختالف بني املذاهب يف هذهاملسألة؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
الزكاة ال تدفع إال للمنفق ،ومن مث فإن زوجة االبن ال جيوز أن تدفع الزكاة هلا ،ألهنا مكفية
بنفقة زوجها .والزكاة ال جتوز لألصول والفروع .واألصول ال جيوز دفع الزكاة إليهم مطلقا ألهنم
إذا كانوا حباجة فإن هلم على االبن والبنت حق النفقة .أما الفروع فال جيوز دفع الزكاة هلم ما
داموا مستحقني للنفقة ،فإذا استقلوا بنفقة أنفسهم واحتاجوا وصاروا مستحقني للزكاة جاز أن
تدفع الزكاة هلم.
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 هل جيوز إعطاء الزكاة للزوجة لتصرف على البيت؟مع العلم أن زوجها موجود ولكن اليعمل وبال سبب وخنشى أن نعطي الزكاة للزوج فيتصرف هبا بطريقة ال تنفع أهل البيت.
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
الزكاة تعطى للمنفق على البيت والقيم عليه إن كان راشدا عاقال وليس بسفيه أو من هو يف
حكمه.
 مىت يصح دفع الزكاة لالبن؟ جزاكم اهلل كل خري.أجاب عنه :أ .د .حممد سعيد رمضان البوطي
إذا كان الفرع مكتسبا ذا مهنة ميارسها ،تسقط نفقته عندئذ عن والده .فإن كان من أهل
قبول الزكاة ،كأن كان دخله ال يقوم مقام الكفاية املرحية ،فلوالده أن يعطيه من زكاة ماله.
 هل جيوز دفع الزكاة والصدقة للبنت املتزوجة؟وهل يلزم ذلك أن تكون معدومة أو على أيةحال كانت؟ جزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
الزكاة ال تصح للبنت املتزوجة بل تدفع لزوجها ألنه املنفق ،وإمنا جتوز الزكاة للفقري واملسكني
الذين ال جيدان نفقة أو أن نفقتهما التفي حباجتهما.
 يل على والدي دين  ,وهذا الدين قد طالت مدته وحسب الظروف اليت أراها انه دينميؤوس من حتصيله  ,ووالدي أيضا مديون من عدة جهات  ,وأنا العبد الفقري  ,أريد أن اخرج
زكاة مايل  ,فسمعت فتوى تقول بأنه جيوز للمزكي أن خيرج زكاة ماله لسداد الدين عن والديه ,
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فانا أريد أن أعطي والدي مال الزكاة ليسد هبا ما عليه من ديون  ,لكن عنما املكه مال الزكاة ,
أريد أن اذكره بالدين الذي يل عليه
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن :ال جيوز للولد أن يعطي زكاة ماله لوالده ولو كان مدينا.

الشروط الواجب توفرها مبن جتب عليه زكاة املال
 هل على املوظف الذي الميلك إال راتبه الذي يكفيه بالكاد زكاة؟وإن وجدت فكممقدارها ومىت جيب دفعها؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
املوظف الذي ال ميلك إال راتبه الذي قد ال يكفيه ،ال جتب عليه الزكاة ،ألنه مل ميلك
النصاب وإذا ملكه فإنه مل حيل عليه احلول .بل إنه ليستحق الزكاة .ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك له
يف رزقه.
 هل جيوز إخراج الزكاة على املال الذي يدخر لقصد شراء املنزل؟أجاب عنه :الشيخ عبد الرمحن الشامي
املال املدخر لشراء منزل جتب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول.
 أدخر لشراء بيت للسكن واملبلغ الذي ادخرته بلغ نصاب الزكاة وحال عليه احلول لكنه اليكفي لشراء بيت ومرت أكثر من سنة واملبلغ ال يكفي لشراء بيت .فهل جتب فيه الزكاة؟
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أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :حصنوا أموالكم بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة) ،ويقول:
(ما نقص مال من صدقة) .إن الزكاة واجبة يف هذا املال الذي بلغ النصاب وحال عليه احلول.
 بدون عمل وأعيش أنا وأسريت من األموال اليت قمت بتوفريها عندما كنت أعمل إىل أنيقدر اهلل يل عمال جديدا ،فهل علي دفع زكاة أم أؤجلها إىل أن أجد عمال حيث أنه ال قدر اهلل
قد احتاج أموال الزكاة من أجل معيشيت يف حال مل أجد عمال وال أريد أن أستدين فيما بعد.
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
ما دام املال بني يديك جترده آخر كل سنة قمرية وخترج زكاته .وحيرم التأخري .وال تقدر هذا
التقدير السيء يف حياتك .فمن تعرف على اهلل يف الرخاء تعرف اهلل عليه يف الشدة والسالم.
هل جيوز إسقاط الدين عن مدين فقري مقابل الزكاة؟
 تاجر له دين على امرأة فقرية تستحق الزكاة ،فهل يستطيع اعتبار هذا الدين من الزكاةالواجب عليه إخراجها ،وهبذا يساعد هذه املرأة يف سداد دينها له ،وماذا عليه أن يفعل إن كان
األمر جائزا؟ بارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :أ .د.حممد سعيد رمضان البوطي
املساحمة وحدها ال تكفي يف اعتبار دينك عليه زكاة .بل الطريقة الشرعية أن تعطيها زكاة
ٍ
وعندئذ تسرتجع ما أعطيتها زكاة ،مقابل الوفاء بالدين
مالك مث تذكرها بالدين الذي لك عليها،
الذي لك عليها.
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 هل جيوز إعطاء زكاةأموايل لشخص يل عنده دين مث أطلب منه أن يوفيين الديون املستحقةعليه من هذا املال الذي أعطيته له؟
أجاب عنه :الشيخ عبد الرمحن الشامي
اجلمهور من الفقهاء يرى أنه إذا دفع إليه زكاته بشرط أن يوفيه الدين مل جيزئه ذلك وال تسقط
عنه الزكاة .أما إذا أعطيت زكاة مالك ملن لك عليه دين دون مواطأة بينك وبينه مث ذكرته بدينك
أو طلبت منه أن يوفيك بعد أن ملكته فلك ذلك وال جيرب هو على وفاء الدين من هذا املال
واهلل تعاىل أعلم.
هل جتب الزكاة على أسهم شركة خاسرة؟
هل جتب الزكاة على أسهم شركة خاسرة ال جتد زبون لشراء أسهمها بسبب اجلمود
االقتصادي وإذا وجب دفع الزكاة فكيف حتتسب الزكاة وال يوجد سعر رمسي للسهم يف السوق؟
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
جتب الزكاة إذا بلغت قيمة السهم وجمموع ما لديك من نقود نصابا وحال عليها احلول ،وإن
مل يكن سعر رمسي سيتم تقديره وفق رأي اهل اخلربة إن كانت أسهمك للتجارة.
زكاة احللي
 هل على احللي الذهبية اليت أرتديها زكاة وما هو نصاهبا بالغرامات وكيف أحسب مقدارالواجب فيها  ..جزاكم اهلل خريا
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أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن :ال زكاة على احللي املعد للزينة ما مل يكن فيه إسراف.
وضابط اإلسراف ما زاد عن العرف.

 قدمت لزوجيت مبلغا من املال بشكل مصوغات ذهبية حتتفظ به ،فهل على هذا املهرزكاة؟ وهل يتوجب علي دفع زكاته حبكم أن زوجيت ربة منزل وليس هلا مدخول شخصي آخر
وأنا من ذوي الدخل احملدود؟ وجزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
املصوغات الذهبية اليت تتحلى هبا املرأة وال خمالفة شرعية هباليس فيها زكاة عند إمامنا
الشافعي رضي اهلل عنه ،وفيها الزكاة عند إمامنا أيب حنيفة رضي اهلل عنه
زكاة الزروع والثمار
 هل على زيت الزيتون زكاة؟أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
الزكاة على الزيتون مذهب اجلمهور عدا السادة الشافعية ،والزكاة على الزيتون وليس على
الزيت .أما الزيت فإن كان سلعة جتارية اشرتاها ليتاجر هبا فإن فيها زكاة كأي جتارة .وزكاة الزروع
إذا كانت سقايتها بكلفة من املزارع نصف عشر اإلنتاج وإن كانت األرض بعلية أو مل يتكلف
املزارع نفقة السقاية فالعشر.
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 هل جتوز الزكاة على الربسيم (الفصة)؟علما يتم قصه وهو أخضر ومن مث بيعه وإذا كانتالزكاة جتوز علية فما نسبتها؟ أفيدوناحفظكم اهلل.
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
ال جتب الزكاة على الربسيم ألهنا ليست من أقوات اآلدميني املدخرة .أما باب الصدقات
فمفتوح على مصراعيه أرجو اهلل أن يلهمك فعل اخلري وأن يبعدك واملسلمني عن الشر.
 السالم عليكم شيخنا الفاضل توفيق البوطي ...سألين فالح من مدينيت و هو ال يتقنالعربية حىت يكتب بنفسه عن الزكاة .هو ممن يزرع قمحا ولكن لكي يكون بذرا  -طبقا التفاق
مسبق مع الدولة  -على أساس أن يبيع املنتوج للدولة بسعر متفق عليه  ،و تعهدت الدولة
للفالحني الذين يزرعون البذور مبكافئة مالية  .أوال :هل خيرج الزكاة قمحا بعد احلصاد (و هي
هنا بذور )أم يقيمها ماال و خيرج نسبة الزكاة؟ ثانيا :هل تدخل يف زكاة الزروع (وآتو حقه مي
حصاده ) أم مع أمواله األخرى عندما حيول عليها احلول؟ ثالثا :هل املكافئة اليت تعطيها الدولة
له يزكي منها أيضا أم ال تدخل يف أموال الزكاة .شكرا و حفظكم اهلل و جعلكم خري خلف
لسيدينا عالمتنا احلبيب الشهيد السعيد حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل و قدس روحه....
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان  :األصل املتفق عليه عندمجهور الفقهاء أن خيرج من
زرع قمحا فبلغ إنتاجه النصاب أن يدفع زكاته عشر الناتج إن كان يسقى مباء املطر ونصف
العشر إن كان يتكلف سقايته
ومل يقل بأن بذل القيمة جيزئ إال احلنفية
الذي أفهمه من املوضوع أن الدولة هي اجلهة اليت تشرتي القمح من املزارع
فإن كانت املكافأة هي قيمة القمح فقد أخرج زكاة القمح وفق ما سبق بيانه
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وإن كانت املكافأة هدية من الدولة فكذلك ال جتب فيها زكاة تتعلق بالقمح بل هي مال
جيري عليه حكم املال النقدي
إذا بلغ نصابا ( )٢٨غ من الذهب الصايف أو ما يساوي قيمته وحال عليه احلول ( عام
قمري ) وجبت فيه زكاة النقد وهي ربع العُشر

الواجب من الزكاة على أصحاب احلرف والصناعات
 عندي حمل لبيع وصيانة قطع احلواسيب رأمسايل حوايل 100000ل.س موزعا علىالنحو13000 :ل.س بضاعة جديدة للبيع 53000ل.س عدد وأدوات صيانة وأثاث مكتيب،
هل يتوجب علي دفع زكاة مبرور العام على افتتاحي للمحل؟ وكم تبلغ؟ وهل أحسبها عن
البضاعة فقط أم على اجملموع العام ككل؟ وجزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
ال زكاة على أدوات الصيانة واألثاث الثابت وجتب الزكاة يف البضاعة اليت اشرتيتها بغرض
بيعها إذا بلغت قيمتها مع ما متلك من النقود  83غ من الذهب وحال عليها احلول.
 ما هي طريقة إخراج زكاة احلرف والصناعات مثال إذا كان مهنة الواحد منا صنع اخلبز؟هل يضم يف آخر احلول ما عنده من الطحني (وقد تكون طونات كثرية) إىل ما اجتمع عنده من
النقود؟ أي املواد اخلامة اليت هي ملك للحريف أو للصانع مثل اخلشب عند النجار واحلديد عند
احلداد ،والبالستيك أو أملينيا عند صناع الشبابيك واألبواب أو غري ذلك ،هل تعد هذه املواد
اخلامة ماال زكويا؟ وإذا تعد كيف يقومها املالك؟ هل يقومها مبا اشرتاها أو يقومها مصنعة ويدفع
زكاهتا؟ أفيدونا بارك اهلل فيكم.
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أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
ال زكاة على األشياء الثابتة كاحملل واآلالت وحنوها ،أما البضاعة اليت أعدت للصنع أو املصنعة
فإن عليها الزكاة وتقدر بقيمتها السوقية (أي بسعرها يف السوق) يف يوم وجوب الزكاة ،وهو هناية
العام من تاريخ بدء العمل .إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب ،وهو ما يساوي قيمة 72غ من
الذهب الصايف .وتقدير القيمة لكل بضاعة عنده على ما هي عليه .واهلل أعلم.
متى جتب الزكاة يف عروض التجارة (جتار العقارات)؟
 جمموعة عقارات أمتلكها للتجارة حيث أتركها فرتة حىت تتغري األسعار مث أبيعها فما زكاهتاوكيفيتها؟
أجاب عنه :الشيخ حممد شقري
جتب الزكاة على كامل مثن العقارات سواء رحبت أم مل تربح ونقدرها يف هناية العام اهلجري
حصرا بالسعر احلايل اليت تساويه مث خترج لكل أربعني ألفا ألف أي خترج باملئة اثنني ونصفا زكاة
النقدين.
بضع أشخاص مابني  8-7أشخاص شركاء يف جتارة العقارات .فكيف يتم توزيع زكاةاملال؟علما أهنم قد يبيعون ويشرتون يف السنة أكثر من عقار وقد ال يبيعون سوى عقار واحد.
فهل يدفعون الزكاة كل واحد عن ماله أم يدفعوهنا عند البيع أم هل هناك طريقة أخرى؟
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
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وفقا ملذهب احلنفية فإن كل شريك يزكي حصته على حده عند حوالن احلول سواء باع
حصته من العقار أو مل يبعها ،ألن زكاة عروض التجارة جتب يف قيمتها على أساس سعر السوق
وإن مل يتم البيع فعال.
اشرتيت بيتا للتجارة (البيع والشراء) ولكن مل أمتكن من بيعه .أجتب فيه الزكاة؟وإذا وجبتفيه الزكاة هل تكون على رأس املال أم على األرباح؟ يرجى من فضيلتكم التفصيل باإلجابة
وجزاكم اهلل كل خري.
أجاب عنه :الشيخ عبد الرمحن الشامي
نعم ،جتب فيه الزكاة ،على حساب قيمته عند احلول.
شخص عرض بيته الذي يسكنه للبيع وحال عليه حول أو أكثر ،هل جتب عليه الزكاة بعدبيعه؟وإن جازت فعن آخر عام أم عن كل السنوات؟وسؤال أخر شخص ما عنده حمل أو منشاة
بقيمة مخسة ماليني وسيارات للخدمة بقيمة مليون وبضاعة بقيمة مليون مبجموع قدره سبعة
ماليني هل جتب الزكاة على املاليني السبعة أم عن قيمة البضاعة؟ وشكرا.
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
إن كان بيته الذي يسكنه ليستبدله بآخر فال زكاة عليه وإن كان بيتا يعرضه للتجارة فغري زكاة
عن السنوات السابقة تقدر الزكاة بكلفة الشراء ألن الربح مل يتحقق بعد.
 أرجو بيان الواجب علي من الزكاة يف حال قمت بتسليم أرض أملكها إىل متعهد بناءمبوجب عقد بتاريخ  ،2007/1/1حيث مت االتفاق على أن تكون حصة كل منا  %30من
األبنية اليت أشيدت على هذه األرض ،فما هي نسبة ما جيب علي من الزكاة؟ وهل جتب على
كافة حصيت من الشقق؟ أم جتب فقط على املعروض منها للبيع؟ ومىت تبدأ املطالبة بدفعها؟ هل
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منذ حلظة إبرام العقد؟ أم بعد إمتام البناء؟ أم كلما مت بيع شقة وجب علي دفع الزكاة املتعلقة هبا؟
وهل ينبغي إن مل يتيسر بيع شقق أن أدفع الزكاة بشكل عيين كفراغ(متليك)شقق ملستحقني؟
وهل جيوز يل االتفاق مع املتعهد على غرامات تأخري نقدية أو عينية حبيث أقبضها يف حال مل
يقم بإمتام البناء يف الوقت املتفق عليه؟
أجاب عنه :أ .د.حممد سعيد رمضان البوطي
أوال :الزكاة على البناء ال تتعلق وجوهبا به إال بعد ظهور البناء التجاري ووجوده.
ثانيا :إذا وجد البناء كامال مكسوا أو على العظم ،جيب إخراج زكاته على مالكه كل سنة،
وإن كان ال يزال يف ملكه ينتظر إقبال املشرتين .وطريقة إخراج زكاته أن يقدر قيمة الشقة لو
عرضت للبيع ،وعندئذ خيرج  % 2.3من كامل تلك القيمة.
ثالثا :عليك إخراج الزكاة املتعلقة باألبنية الداخلة يف ملكك ،وعلى املتعهد إخراج الزكاة عن
األبنية الداخلة يف ملكه ،إذا كانت مقسمة بينكما ،وإال وجب إخراج الزكاة عن مجيع األبنية
ويكون ذلك ،كإخراج الزكاة عن أي ممتلكات مشاعة بني الشركاء.
كيف حتسب زكاة املال يف احملالت التجارية
كيف حتسب زكاة املال يف احملالت التجارية بعد مضي سنة وهل حتسب على االرباح أم
على كل املوجودات وشكرا
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
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ينبغي أن يتم جرد ( إحصاء ) مجيع املوجودات لدى التاجر واليت هي عنده بقصد التجارة
 ،وليس احملل أو األدوات وغريها من ثوابت احملل التجاري وتقدر قيمتها السوقية [ ،مثن املبيع ]
وتدفع زكاهتا بنسبة %2،3

حكم دفع الزكاة لبناء مسجد
هل جيوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة شرعية؟
أجاب عنه :أ .د.حممد سعيد رمضان البوطي
ال جيوز صرف الزكاة إىل بناء املساجد أو املدارس أو حنومها .جيب أن تعطى الزكاة متليكا
نص البيان اإلهلي يف سورة التوبة عليهم.
لألصناف الذي َّ
هل على املال املودع بصفة استثمار زكاة؟
أعطيت شخص مبلغ  100000جنية ليستثمرهم منذ مخسة سنوات وقال اآلن أصبح املبلغ
 200000جنية ومل أقبض ال املبلغ وال األرباح ومل أخرج زكاة ال عن أصل املبلغ وال األرباح فما
قيمة الزكاة الواجبة يف هذه احلالة؟
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
عليك أن تدفع زكاة رأس املال مع األرباح عند حلول احلول وحتقق النصاب .بنسبة .%2.3
هل على البيت أو املعدات املؤجرة زكاة؟
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شركة تقوم بتأجري معداهتا اململوكة هلا ،وإن كسدت مت بيعها فمىت جتب الزكاة وما مقدارها؟أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
ال زكاة فيها ما دامت قائمة .فإن باعتها فإهنا تضم مثنها إىل ما عندها من النقود وتكون
حوهلا حبول النقود اليت عندها.
 السالم عليكم عندي بيت اقوم بتأجريه هل جيب علي دفع زكاة على البيت أم أقوم بدفعالزكاة على قيمة األجرة؟ وهل جيب زكاة على البيت يف حال قمت ببيعه؟
أجاب عنه :الدكتور أمحد حسن
ال زكاة يف البيت والزكاة جتب يف األجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها احلول .وإن بعت بيتك
فالواجب دفع الزكاة على النقود إن حال عليها احلول.
حكم شراء ألبسة لأليتام والفقراء ودفعها مهم كزكاة
أقوم جبمع مال من املقربني لشراء ألبسة لأليتام والفقراء ،لكن هل ميكن أن يكون هذا املال
هو من زكاة ماهلم (اليت مر عليها حول)؟ علما بأن ذلك هو مع علم الشخص الدافع.
أجاب عنه :الشيخ عبد الرمحن الشامي
عند مجهور الفقهاء ال يصح إال أن تكون زكاة املال من النقد.
هل يصح دفع الصدقة على أهل الكتاب؟
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ما هي الضوابط واحلدود الشرعية املتعلقة بالصدقة على فقراء أهل الكتاب؟ هل من ضوابط
شرعية لذلك.وخاصة أن املعين بالسؤال هو كتايب فقري معدم وذو عالقة شخصية يب.
أجاب عنه :الشيخ عبد الرمحن الشامي
ال بأس مبساعدهتم ،لكن ليس من مال الزكاة.
هل جيوز اعتبار الضرائب اليت أدفعها من الزكاة؟
يتساءل البعض ،هل جيوز اعتبار الضرائب اليت يدفعها املكلف جزءا من زكاة ماله؟
أجاب عنه :أ .د.حممد سعيد رمضان البوطي
الضرائب تصرف للدولة ،والزكاة ال تعطي للدولة ،وإمنا تعطى لألصناف الثمانية الذين
ات لِْل ُف َقراء والْمساكِ ِ
ني )..إىل آخر اآلية.
حددهم بيان اهلل يف قرآنه العظيم يف قوله (إَِّمنَا َّ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
هل يصح احتساب الزكاة على احلول امليالدي؟
من املعروف يف بالدنا أن الدوائر الرمسية والشركات اخلاصة تعتمد التقومي امليالدي ،مع العلمأنه يوجد تعميم رمسي بالعمل بأولوية التقومي اهلجري مث امليالدي ..سيدي الكرمي :هناك بعض
الناس ممن يستثمرون أمواهلم يف بعض الشركات مببدأ املضاربة ،وهذه الشركات حتتسب األرباح
واخلسائر يف هناية السنة امليالدية ،وقد جلأ البعض من الناس إىل احتساب نسبة الزكاة 2.1
،%على اعتبار أن السنة امليالدية تزيد عن اهلجرية حوايل أحدى عشر يوما.سيدي الكرمي :هل
هذا األمر شرعي أم ال؟ يرجى تبيان اجلواب ،وجزاكم اهلل كل خري.
أجاب عنه :الشيخ حممد شقري
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النسبة ال تنضبط ألهنا منوطة بالربح ،والربح غري منضبط ،فرمبا يربح املاليني ورمبا خيسر
املاليني بعد هناية احلول اهلجري ،وقبل هناية احلول امليالدي ،لذلــك ال بد من احلول اهلجري.
متى جيوز تعجيل الزكاة عن وقتها؟
مىت جيوز تعجيل الزكاة عن وقتها؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
جيوز أن يعجل صاحب املال زكاة ماله قبل أن يتم احلول ،وقد اشرتط العلماء للتعجيل أن
يدفع الزكاة إىل من اليتوقع أن يصبح غنيا بغري مال الزكاة اليت دفعها له.
بل لعل دفع الزكاة عند وجود من يستحقها لوضع ضروري حبيث تقع موقع سد تلك الضرورة
له ثواب متميز.
وجبت الزكاة لكن ليس يف حوزتي مال
شخص ميتلك مبلغ من املال جتب عليه الزكاة لكنه أداه كامال لشخص آخر حىت أنه مل يعد
ميتلك قيمة مبلغ الزكاة ،فهل يستدينه وخيرجه كزكاة أم ينتظر حىت يسرتجع املال أم ينتظر حىت
يتوفر معه قيمة مبلغ الزكاة؟
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
جيوز لك أن تؤخر زكاتك حىت يعود إليك املال فكم من مال ال يعود هذه األيام فانتظر فإن
أعيد املال زكيته عن السنوات السابقة وإن مل يرده ال مسح اهلل ذهب املال وذهبت زكاته فالزكاة
يف عني املال وإن كان جيزئ اإلخراج من غريه.
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استثمار مال وجبت فيه الزكاة
السالم عليكم كان يل مال يبلغ النصاب إسثتمرته يف مشروع ما زال قيداإلجناز وال أعلم ما
سينتج من أرباح ويل حاليا بعض املال مل يبلغ النصاب علما بأين أخرج كل عام زكاة املال يف
يوم عاشورة فهل أخرج زكاة جمموع املال املسثتمر و املال الذي حبوزيت أم أنتظر األرباح و أخرج
الزكاةجزاكم اهلل خري والسالم عليكم
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
ليس من حقك أن تستثمر مال الزكاة  ،ألنه ليس لك ،بل هو ملستحقيه  .ولو أن املستحق
قبضه مث وكلك باستثماره جلاز ذلك .أما أن تتوىل استثمار مال ليس لك فذلك غري جائز .وما
منا من املال الذي جيب عليك إخراجه تضمه ألنه مناء مال املستحق.
مث إن عليك أن تسدد الزكاة يف موعدها ملستحقها  .ال تؤخر إال لعذر قاهر .وإال فإنك
ضامن للمال ،ومقصر بتأخرك
هل جتب على األسهم زكاة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته سيدي وشيخي الدكتور حممد سعيد حفظكم اهلل ورعاكم
وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وبارك لنا بكم وبارك لكم بصحتكم وعافيتكم وعلمكم وزادكم
توفيقا وحكمة واخالصا سألين أخ قد اشرتى اسهما يف جامعة خاصة قيد االنشاء وللظروف
الراهنة مل يكتمل البناء ومل ميكنه اسرتجاع املال واليستطيع بيع هذه االسهم وقد مضى على
شرائها قرابة اخلمس سنوات وهو اآلن يف حرية من أجل دفع الزكاة والميلك ماال يستطيع أن
يؤدي منه زكاة أسهمه فما هي الفتوى وما هو احلل أفيدونا جزاكم اهلل كل خري
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أجاب عنه :العلّامة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
إذا كان الشراء قد مت بضوابطه الشرعية ،فإن كان قصدك من شراء األسهم التجارة هبا
وجبت الزكاة فيها وبوسعك أن تنتظر إىل أن تتوفر السيولة الكافية لديك ،أما إن كان قصدك
السكىن أو االستثمار فال زكاة فيها  ..هذا إن كان الشراء قد مت بشكل شرعي ،وإال فقيمة
األسهم ال تزال يف ملكك وجتب الزكاة فيها عند حوالن احلول إن بلغت مع جمموع ما لديك
نصاب زكاة.

زكاة الديون عند الشافعية
ما قول أئمتنا الشافعية يف زكاة الديون من له دين؟ومن عليه دين؟ إذا حال احلول وبلغالنصاب يف احلالتني؟ أفيدونا جزاكم اهلل خري الدنيا واآلخرة.
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
من كان له دين على غريه وكان ماله يبلغ النصاب وحال عليه احلول فإنه جيب أن يؤدي زكاة
ماله الذي يف ذمة اآلخرين ما دام دينا يؤمل سداده .أما من كان عليه دين وكان بني يديه مال
ميلكه ويبلغ النصاب وحال عليه احلول فإن عليه أن يدفع زكاته .أو أن عليه أن يسدد ما عليه
من دين قبل أن حيول على ما بني يديه احلول.
 أقرضت شخصا مبلغ  130ألف لرية وكل سنة يوعدين بإعطائهم ومضى ستةسنوات ومليعيدهم فهل علي زكاة على هذا املال؟ ولكم جزيل الشكر.
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
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إن عاد املال بعد فرتة طويلة من الزمن األحوطأن تدفع عن كل السنوات املاضية زكاهتا ويكون
ذلك بإسقاط الزكاة عن كل سنة يعين
 130000ل.س زكاهتا  5730السنة األوىل
( )5730 - 130000ل.س زكاهتا السنة الثانية وهكذا
والقول الثاين يعترب ماال جديدا دخل يف ملكك وتدفع عن السنة األخرية.
زكاة املهر املتقدم واملتأخر
املعجل(100000ل.س)
أرجو بيان حكم الزكاة فيما إذا كانت تتعلق مبهر الزوجة ّاملؤجل(100000ل.س) الغري مقبوضني ،وذلك يف حال كان الزوج غري قادر على دفعهما هلا
و ّ
حاليا بسبب إعساره ،ويف حال تعلقت الزكاة هبذا املهر أهي واجبة يف حق الزوج كمدين هلا ،أم
يف حق الزوجة كدائنة له؟ وجزاكم اهلل خرياعنا وعن األمة اإلسالمية.
أجاب عنه :أ .د.حممد سعيد رمضان البوطي
إذا كان املهر موجودا حتت يد الزوج ،جيب إخراج زكاته كلما حال عليه احلول ،وأما إن كان
غري موجود يف ماله ،فهو معسر إذن وال يتعلق باملعسر الزكاة .مث إن الزوجة إن علمت أن مهرها
الذي هو دين يف ذمة زوجها دين ممتاز ،تناله عندما تشاء ،وجب عليها إخراج زكاة جمموعه أي
املتقدم واملتأخر منه يف كل عام ،وأما إن كانت يف شك من وصوله إليها ،فال جيب إخراج زكاته،
إىل أن تقبضه.
هل يتم إخراج زكاة الفطر عن اخلادمة النصرانية؟
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ال عالقة لك هبا سواء كانت مسلمة أم نصرانية ألهنا واحلالة هذه كغريها من األجراء وليست
ملك ميني كما يتوهم البعض.
إخراج زكاة الفطر طعام مطبوخ
هل أجاز الفقهاء إخراج زكاة الفطر طعام مطبوخ مثل (فريكة -رز مطبوخ  ....-إخل)أفيدونا
جزاكم اهلل خريا.
أجاب عنه :أ.د .حممد سعيد رمضان البوطي
ال جيوز إخراج زكاة الفطر ّإال من غالب قوت البلد كاحلنطة وحنوها ،أو من قيمة هذا القوت.
تصح زكاة الفطر منها.
ّأما األطعمة املطبوخة وأنواعها فال ّ
مقدار زكاة الفطر
ما مقدار زكاة الفطر؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان
زكاة الفطر تقدر بـ  2كغ من الرز تقريبا عن كل فرد.
مل أدفع زكاة الفطر لسوء تفاهم ماذا أفعل؟
ظننت أن أيب سيخرج زكاة الفطر عن مجيع أفراد العائلة لكن ليلة العيد قال يل أيب مل أخرج
زكاة الفطر عنك فأخرجها بنفسك فقلت يف الصباح سأقوم بإخراجها لكن يف الصباح قبل
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فتاوى خمتارة من باب الزكاة

صالة العيد مل أعطي زكاة الفطر ألن الناس مازالوا نيام وأبواب منازهلم مقفلة فوجدت حرجا يف
طرق أبواهبم إلعطائهم زكاة الفطر .فماذا أفعل؟
أجاب عنه :الشيخ رشدي سليم القلم
 لو أخرج والدك زكاة الفطر عنك فال جتزئ إال بالتوكيل منك إن كنت مكلفا. تقصريك إمث وعليك أن تدفع ذلك قضاء.-وقت أداء زكاة الفطر ميتد إىل غروب يوم عيد الفطر /األول./
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