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 ( منزلة الزكاة فً اإلسالم1

  .الزكاة فً اللغة والشرع 
  .شروط وجوب الزكاة 
  .التحذٌر من منع الزكاة والوعٌد فً ذلن 
  .من أدلة وجوب الزكاة 
  .أنواع الزكاة 
  .من تعرٌفات الزكاة فً الشرع 
 ان فرق بٌن الزكاة والصدلة فً النصوص الشرعٌة؟ هل هن 
  متى ُشرعت الزكاة؟ 
  .الحكمة فً التفرٌك بٌن بعض ممادٌر الزكاة 
  .منزلة الزكاة فً اإلسالم 
  .حكم تارن الزكاة 

 ( فوائد وِحَكم الزكاة2

  .من فوائد وِحَكم الزكاة 
  .حكم الزكاة فً اإلسالم 
  .شروط وجوب الزكاة 
 ناة من حوالن الحول. األشٌاء المستث 
  .األمور التً ٌنمطع بها حوالن الحول 
  .النصاب الزكوي 
  .حول عروض التجارة 

 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=386
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=386
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 ( كتاب الزكاة3

  .كتاب الزكاة 
  .حكم الزكاة 
  .مراتب الدعوة 
  .تعرٌف الزكاة 
  .معنى الزكاة وما ٌشمله 

 ( زكاة الذهب والفضة والعمالت النمدٌة4

 الذهب. ممدار النصاب فً كل من الفضة و 
  .الدراهم فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص على نوعٌن 
  .األلفاظ العامة تَِرد بوضع اللغة على ثالثة أنحاء 
  .زكاة األثمان من الذهب والفضة والعمالت 
  .األثمان لغةً واصطالًحا 
  .األدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة 
  .نصاب الفضة 
  .نصاب الذهب 
  .تعرٌف الربا 
 على نوعٌن.  الربا 
  .زكاة العمالت المعدنٌة والورلٌة 
  .طرق إخراج الزكاة من المال، وأمثلة ذلن 
  هل ٌُضم الذهب إلى الفضة فً تكمٌل النصاب؟ 
  .ما ٌباح للذكر من الفضة 
  .ألسام األصابع لوضع الخاتم عند الفمهاء 
  هل ٌُسن الخاتم فً الٌسار أو الٌمٌن؟ 
  الكف أو على باطنه؟ أٌن ٌضع فص خاتمه على ظاهر 
  .حكم نمش اسم هللا على الخاتم 
  .حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عمد الِمران للرجل والمرأة 
  .حكم اتخاذ آنٌة الذهب والفضة واستعمالهما 

 ( زكاة الُحِلً، وزكاة الدٌَّن5

  .ًزكاة الُحِل 
  .حكم المجوهرات من غٌر الذهب الفضة 
 كاة؟ هل على ُحِلً المرأة ز 
  .ألوال العلماء فً زكاة الحلً المعد لالستعمال 
  .ألوال العلماء فً زكاة الدٌَّن 
  .تعرٌف الدٌَّن 
  .الزكاة فً العارٌة والودٌعة 
  .زكاة الدٌَّن على نوعٌن 
  .حكم إسماط الدٌَّن من الزكاة 
  .زكاة الصداق 

 ( مسائل مهمة فً الزكاة6

  المال ولها تعلك بالذمة. المسألة األولى: تجب الزكاة فً عٌن 
  .المسألة الثانٌة: ال ٌعتبر فً وجوب الزكاة إمكان األداء 
  .المسألة الثالثة: ال ٌعتبر فً وجوب الزكاة بماء المال 
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  .المسألة الرابعة: الزكاة كالدٌَّن فً التركة، فال تسمط بموت صاحب المال 
 خٌر إخراجها مع المدرة علٌه والتمكن منه. المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور، فال ٌجوز تأ 
  .المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة 
  .ألسام النٌة فً إخراج الزكاة 
  .المسألة السابعة: وجوب الزكاة فً مال الصغٌر والمجنون 
  .المسألة الثامنة: المال المستفاد بغٌر ربح التجارة أو نتاج السائمة 
 لزكاة إذا ُوجد سبب وجوبها. المسألة التاسعة: جواز تمدٌم ا 
  .المسألة العاشرة: كل شًء لٌس لعروض التجارة ال زكاة فٌه 
  .المسألة الحادٌة عشرة: عروض التجارة 
  .المسألة الثانٌة عشرة: شراء األرض بنٌة التجارة ومضى علٌها الحول 
 ٌس فً ذاتها زكاة. المسألة الثالثة عشرة: ما ٌؤجره الشخص من أرض أو منزل أو سٌارة ونحوها ل 
  .المسألة الرابعة عشرة: زكاة الراتب الشهري 
  المسألة الخامسة عشرة: الزكاة ال تنفع وال تبرأ بها الذمة حتى تُوضع فً الموضع الذي وضعها هللا

 فٌه. 

 ( زكاة عروض التجارة، وزكاة األسهم والسندات7

  .عروض التجارة، وما ٌشمله 
  .نصاب عروض التجارة 
 خراج زكاة عروض التجارة. طرٌمة إ 
  .شروط وجوب الزكاة فً عروض التجارة 
  .حكم العمالت الورلٌة والمعدنٌة المتعامل بها الٌوم 
  .العروض لغةً واصطالًحا 
  .األدلة على وجوب زكاة عروض التجارة 
  .شروط وجوب الزكاة فً عروض التجارة تفصٌاًل 
  .كٌفٌة تموٌم سلع عروض التجارة 
  .زكاة األسهم والسندات 
  .مفهوم األسهم 
  .مفهوم السند 
  .حكم بٌع األسهم على نوعٌن 
  .حكم بٌع السندات وشرائها والتعامل بها 
  .كٌفٌة زكاة األسهم 
  .زكاة السندات 

َكاز8  ( زكاة الحبوب والثمار، وزكاة المعادن والّرِ

  .ممدار الزكاة فً الحبوب والثمار 
 ٌة. الصاع باألرطال المصر 
  .ممدار الصاع النبوي 
  .أدلة وجوب زكاة الحبوب والثمار 
  .شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار 
  .األنواع التً تجب فٌها الزكاة من الحبوب والثمار 
  .نصاب الحبوب والثمار، واختالف العلماء فً ذلن 
  هل تُضم ثمرة العام الواحد لبعضها فً تكمٌل النصاب؟ 
  والثمار. لدر الزكاة فً الحبوب 
  ما هو الخرص؟ 
  .أرض الصلح وأرض العنوة 
  هل فً العسل زكاة؟ 
  .َكاز  زكاة المعادن والّرِ
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 ( زكاة بهٌمة األنعام9

  ما هً بهٌمة األنعام؟ 
  .أصناف بهٌمة األنعام 
  .األدلة على وجوب زكاة بهٌمة األنعام 
  .ألسام بهٌمة األنعام 
  .شروط وجوب الزكاة فً بهٌمة األنعام 
 اب زكاة اإلبل. نص 
  .األدلة على وجوب الزكاة فً اإلبل 
  .نصاب زكاة البمر 
  .الفرق بٌن اإلبل والبمر فً الزكاة 
  هل فً الجاموس زكاة؟ 
  .األدلة على وجوب الزكاة فً البمر 
  .نصاب زكاة الغنم 
  .شروط الُمْخَرج فً الزكاة من بهٌمة األنعام 
  .الُخْلَطة فً بهٌمة األنعام السائمة 
  .الُخْلَطة تنمسم إلى لسمٌن 
  .الشروط المعتبرة فً الُخْلَطة 
  .الفرق بٌن بهٌمة األنعام وغٌرها من أصناف األموال الزكوٌة 

 1 -( مصارف الزكاة 11

  .أمثلة األموال التً ال تجب فٌها الزكاة 
  .صفة إخراج زكاة الراتب 
  .زكاة األسهم، وحاالت المساهم 
 لمة بالزكاة. من األحكام المهمة المتع 
  ما هً مصارف الزكاة فً اإلسالم؟ 
  .أصناف الذٌن ٌُْعَطون الزكاة 
  .من ال ٌجوز إعطاؤه من الزكاة 
  .المصارف فً اللغة 
  .مفهوم المصارف فً االصطالح 
  .أنواع مصارف الزكاة، ومفهوم كل مصرف 
  .الفمٌر فً اللغة 
  .مفهوم الفمر فً االصطالح 
 أم المسكٌن؟  أٌهما أشد حاجة: الفمٌر 
  ما هو نصٌب الفمراء من الزكاة؟ 
  .حد الغنى المانع من أخذ الزكاة 
  .مفهوم المساكٌن فً اللغة واالصطالح 
  .نصٌب المساكٌن من الزكاة 
  .من األحادٌث فً الحث على رعاٌة المساكٌن والحض على سد احتٌاجاتهم 
  .مفهوم العاملٌن لغةً واصطالًحا 
 ة بالحك. فضل العامل على الصدل 
  .مفهوم المؤلفة للوبهم فً اللغة واالصطالح 
  .المؤلفة للوبهم لسمان 
  .نصٌب المؤلفة للوبهم من الزكاة 
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 2 -( مصارف الزكاة 11

  .لاب لغةً واصطالًحا  مفهوم الّرِ
  .من النصوص فً فضل إعتاق الرلاب 
  .نصٌب الرلاب من الزكاة 
  .مفهوم الغارمٌن لغةً واصطالًحا 
  الغارمٌن. أنواع 
  .نصٌب الغارمٌن من الزكاة 
  .مفهوم فً سبٌل هللا لغةً واصطالًحا 
  هل ٌُعطى فً الحج من الزكاة؟ 
  هل الحج من مصرف )فً سبٌل هللا(؟ 
  .مفهوم ابن السبٌل لغةً واصطالًحا 
  .نصٌب ابن السبٌل من الزكاة 
  .نصٌب كل مصرف من مصارف الزكاة إجمااًل 
 كاة إلٌهم. أصناف ال ٌصح دفع الز 

َكاز وما ٌجب فٌه12  ( الّرِ

  .حكم زكاة الرلٌك والخٌل 
  .َكاز  بٌان ما ٌجب فً الّرِ
  .َكاز والزكاة  الفروق بٌن الّرِ
  .َكاز  مصرف الّرِ

 ( السُّعَاة على الصدلة، والمؤلفة للوبهم13

  .حكم بعث السُّعَاة على الصدلة 
  .إعطاء المؤلفة للوبهم 
 التألف على اإلسالم من الصدلة؟  هل ٌُعطى الٌوم أحد على 
  .الغنائم فً ُحنٌن 
  .دور األنصار المشرف فً غزوة ُحنٌن 

 ( باب صدلة الفطر14

  .باب صدلة الفطر 
  .زكاة الفطر لغةً واصطالًحا 
  .األدلة على وجوب زكاة الفطر 
  .شروط وجوب زكاة الفطر 
  .من الِحَكم فً مشروعٌة زكاة الفطر 
 ر. ولت إخراج زكاة الفط 
  .مراتب إخراج زكاة الفطر 
  .األلوال فً أول ولت لجواز دفع زكاة الفطر 
  .ممدار زكاة الفطر وأنواعها 
  .ممدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر 
  .من تُدفع لهم صدلة الفطر 
  .حكم دفع المٌمة فً زكاة الفطر 
  .مكان زكاة الفطر وحكم نملها 
  .من أحكام زكاة األموال  


