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 ةسكاال

اٌحٕـخ،  : فٟ رغؼخ أش١بء –ػٍی اٌمٛي اٌّشٙٛس  –رجت اٌضوبح  ـ 1 ةمسألال

  .اإلثً اٌجمش، ٚ اٌغُٕ، ٚ ٚاٌشؼ١ش، ٚاٌزّش، ٚاٌضث١ت، ٚاٌز٘ت، ٚاٌفّؼخ، ٚ

ٚ ٔبئجٗ اٌؼبَ، ٚ ٘ٛ اٌحبکُ اٌششػٟ ٚ اٌفم١ٗ ( ع)یجٛص ٌإلِبَ اٌّؼظَٛ  ـ 2مسألة ال

، کبٌشّص ٚ کبح إٌی اِٛس اخشی غ١ش األش١بء اٌزغؼخ اٌّزکٛسحرؼ١ُّ ٚجٛة اٌضاٌجبِغ ٌٍششائؾ، 

 . اٌزّسح ٚ أِضبٌّٙب، أٚ فٟ اٌفشط ٚ أِضبٌٗ

  :ػٕذ رّٛفش اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ رجت اٌضوبح  ـ 3مسألة ال

ّّٝ ث)ـ أْ ٠جٍغ اٌّبي حّذًا ِؼ١ًّٕب ع١أرٟ ث١بٔٗ  1  (.إٌظبةحّذ ٠ٚغ

 .ػبلالٚ ـ أْ ٠ىْٛ اٌّبٌه ثبٌغًب  2

 .ششػب ـ أْ ٠ىْٛ لبدسًا ػٍٝ اٌزظّشف فٟ رٌه اٌّبي 3

، أْ ٠ّّش ػ١ٍٙب إصٕب ػشش شٙشًا،  اإلثً ٚاٌز٘ت ٚاٌفّؼخ اٌجمش ٚ فٟ اٌغُٕ ٠ٚشزشؽ ـ  4

، فٍٛ فمذ أحذ اٌششٚؽ فٟ  ٌٚىٓ رزؼٍّك اٌضوبح ثٙزٖ األش١بء ِٓ أّٚي اٌشٙش اٌضبٟٔ ػشش

ػٕذ  اٌشؼ١ش رجت صوبح اٌحٕـخ ٚٚ  .أصٕبء اٌشٙش اٌضبٟٔ ػشش ال رغمؾ اٌضوبح اٌٛاججخ ف١ٙب

ٚ ٚرجت صوبح اٌضث١ت . ػ١ٍّٙب اعُ اٌحٕـخ ٚاٌشؼ١شإؿالق  غٕبثً ٚاٌمبد اٌحّت فٟ إٔؼ

ٌٚىٓ ٚلذ إػـبء صوبح اٌحٕـخ ٚاٌشؼ١ش ٘ٛ ٚلذ حظبدّ٘ب ٚرظف١زّٙب، . ٔؼجّٙب اٌزّش ػٕذ

أوٍّٙب سؿج١ٓ ففٟ ث١ؼّٙب أٚ إاّل إرا ُاس٠ذ  ؛ ٚلذ إػـبء صوبح اٌزّش ٚاٌؼٕت، ٘ٛ ػٕذ جفبفّٙب ٚ

 .ح١ٕئز جت إػـبء صوبرّٙب٘زٖ اٌظٛسح ٠

 زكاة الغاّلت

، ّش ٚاٌضث١ت، إرا ثٍغذ حّذ إٌظبةرجت اٌضوبح فٟ اٌحٕـخ ٚاٌشؼ١ش ٚاٌز ـ 4مسألة ال

 .غشاِب 665ٚ  و١ٍٛغشاًِب 847ٚٔظبثٙب ٟ٘ 
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إرا اعزٍٙه ِمذاسًا ِٓ اٌحٕـخ ٚاٌشؼ١ش ٚاٌزّش ٚاٌضث١ت، لجً أداء اٌضوبح أٚ  ـ 5مسألة ال

 .جت دفغ صوبرٗف١ أػـبٖ إٌٝ شخض آخش

ِّخ ، ضوبح اٌاشزشٜ اٌحمً أٚ اٌجغزبْ لجً ٚجٛة  ٌٛ ـ 6مسألة ال وبٔذ اٌضوبح فٟ ر

ِّخ اٌجبئغ أٞ اٌضوبفزکْٛ  ٚجٛة اٌضوبحٚلذ ب ثؼذ ّاشزشا٘إرا  أِب اٌّبٌه اٌجذ٠ذ، ٚ ح ثز

 .غبثكاٌّبٌه اٌ

ّْ اٌج اشزشٜ اٌمّح ٚاٌشؼ١ش أٚ اٌزّش ٚاٌضث١ت ٚ ٌٛ ـ 7مسألة ال بئغ ٌُ ٠ذفغ ػٍُ أ

ففٟ  ٟ،حبوُ اٌششػاٌرْ یکْٛ ثئإاّل أْ  ،ِمذاس اٌضوبحإٌی ٕغجخ بٌثـٍذ اٌّؼبٍِخ ث ،صوبرٙب

٘زٖ اٌظٛسح ٠أخز ِمذاس اٌضوبح ِٓ اٌجبئغ، ٌٚٛ ٌُ ٠أرْ اٌحبوُ وبْ ٌٗ أخز٘ب ِٓ اٌّشزشٞ، 

 .٠ّٚىٓ ٌٍّشزشٞ ِـبٌجخ اٌجبئغ رٌه اٌّمذاس ٌٛ وبْ لذ دفؼٗ إ١ٌٗ

 ٚکٛٔٙب سؿجخ ، إٌظبة حبٌخ  ثحغت اٌٛصْ حّذ ا ثٍغذ اٌغالد األسثؼخإر ـ 8مسأله ال

 ِٓ ًّ  .فال رجت ف١ٙب اٌضوبح، ثؼذ اٌجفبف  حّذ إٌظبةٌىّٕٙب أطجحذ أل

جت ف١ّٙب اٌضوبح رلجً جفبفّٙب ، أٚ اعزٍٙکّٙب اٌؼٕت  اٌزّش ٚثبع  ٌٛ ـ 9 ةمسألال

 .ثششؽ ثٍٛغّٙب حّذ إٌظبة فٟ فشع حبي اٌجفبف

إْ ثم١ذ ػٕذٖ  ٚ، بٌغاّلد اٌزٟ أّدٜ صوبرٙب ِّشح صب١ٔخ ثضوبح رزؼٍّك اٌال  ـ 11 ةمسألال

 .عٕٛادػّذح 

اٌحٕـخ ٚاٌشؼ١ش ٚاٌزّش ٚاٌؼٕت إرا عم١ذ ثّبء اٌّـش أٚ إٌٙش أٚ سؿٛثخ  ـ 11 ةمسألال

را أِب إ ، ٚ کزٌک إرا عم١ذ ثّبء اٌمٕبح ػٍی األحٛؽ ٚجٛثب ؛ اٌؼششفّمذاس صکبرٙب األسع، 

 .ٕظف اٌؼششف أِضبٌٙب س ثبٌّؼّخبد ٚبِٓ األٔٙاٌّبء غحت ث ٚأا٢ثبس ّبء ١ذ ثعم

جت ف١إرا عمٝ اٌضسع ثّٙب فئْ وبْ أحذّ٘ب ل١ٍال جّذًا ثح١ش ال ٠ؼزّذ ثٗ  ـ 12 ةمسألال

ًّ ٚاحذ  یإرا وبْ ٠غم ، ٚ٘ٛ اٌغباٌت أداء صوبرٗ حغت ِب  جت أداء ِّٕٙب ثبٌغّٛیخ ف١ِٓ و

 .رىْٛ صوبح ٔظفٗ اٌؼشش ٚصوبح ٔظفٗ ا٢خش ٔظف اٌؼششثأْ فخ، صوبرٗ ػٍٝ ٔحٛ إٌّبط
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ّّب  ـ 13 ةمسألال إرا وبْ ٠ٍّه اٌج١ّذ ٚاٌشدٞء ِٓ اٌمّح ٚاٌشؼ١ش ٚاٌزّش ٚاٌضث١ت ِ

ًّ ٚاحذ ِٕٙب ِٓ ، ف١ٚججذ صوبرٗ  ٚال ٠ظّح دفغ صوبح اٌج١ّغ ِٓ   ٔٛػٗجت أْ ٠ذفغ صوبح و

 .اٌج١ّذ فٙٛ أفؼً ، ٚإرا دفؼٙب ج١ّؼًب ِٓ اٌشدٞء فمؾإٌٛع 

 نصاب الذهة والفّضة

یجت دفغ صکبح اٌز٘ت ٚ اٌفؼخ إرا کبٔب ِغکٛک١ٓ ٚ کبٔب ػٍّخ سائجخ ٚ  ـ 14 ةمسألال

 .ثٍغب حّذ إٌظبة ٚ ِّشد ػ١ٍّٙب عٕخ ، کّب یأرٟ رفبط١ٍٙب

 :ٌٍز٘ت ٔظبثبْ ـ 15 ةمسألال

ًّ دیٕب یؼبدي )دیٕبس ػششْٚ : إٌظبة األّٚي ، فئرا ثٍغ اٌز٘ت ( اٌز٘تِٓ ِضمبال ششػ١ًب ک

ٔظف اٌذیٕبس ِٓ ثبة اٌضکبح ، ٚ إرا ٌُ یجٍغ ، ٚجت إػـبء  ٘زا اٌحّذ ٚرّٛفشد اٌششائؾ ااُلخشٜ

 . ٘زا اٌحّذ فالرجت ف١ٗ اٌضکبح

دٔب١ٔش  ٠4ؼٕٟ إرا ُاػ١فذ ثبإلػبفخ إٌی اٌّمذاس اٌغبثك ، دٔب١ٔش أسثؼخ : إٌظبة اٌضبٟٔ

ٚ . ٌٙزٖ األسثؼخ ثبإلػبفخ إٌی ٔظف اٌذیٕبس ٌٍؼششیٓ شش دیٕبسإٌی اٌؼششیٓ ف١جت دفغ ُػ

ِّب إرا کبٔذ اٌضیبدح . ٘کزا کٍّّب صادد أسثؼخ دیٕبس ، ف١جت دفغ اٌضکبح ثٕفظ إٌغجخ اٌّزکٛسح أ

ًّ ِٓ أسثؼخ دٔب١ٔش ، فالرجت اٌضکبح فٟ اٌّمذاس اٌضائذ  .أل

  :ٌٍفّؼخ أ٠ؼًب ٔظبثبْ ـ 16 ةمسألال

 . دساُ٘  5ٚ ِمذاس صکبرٗ  ،دسُ٘  222: إٌظبة األّٚي

 ، ٚجت أْدسُ٘  222دسّ٘ب إٌی  42إرا ُاػ١ف : ٠ؼٕٟ أسثؼْٛ دسّ٘ب ،: إٌظبة اٌضبٟٔ

اٌذساُ٘ ٚ٘ىزا وٍّّب صادد . ٌٍّبئز١ٓ  دساُ٘  5یذفغ دسّ٘ب ٚاحذا ٌألسثؼ١ٓ ثبإلػبفخ إٌی 

 .ثٙزٖ إٌغجخ ، رجت اٌضکبح فٟ اٌّمذاس اٌضائذ ثٕفظ إٌغجخ

إرا وبْ ػٕذٖ اٌج١ّذ ٚاٌشدٞء ِٓ اٌز٘ت ٚاٌفّؼخ أٚ وبْ ٌذ٠ٗ اٌؼ١بس اٌضائذ  ـ 17 ةمسألال

ًّ ٚاحذ ِٕٙ، ف١ٚإٌبلض ٌّٙب  ّٓ األفؼً أْ  ٚ؛ ِٓ طٕفٗ  ٚ ٔفظ إٌٛعِٓ  ّبذفغ صوبح و ٌى

 .٠ذفغ صوبح اٌج١ّغ ِٓ اٌج١ّذ
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 زكاة األنعام

ِّخ ٌٝ اٌششٚؽ صوبح اٌغُٕ ٚاٌجمش ٚاإلثً، ِؼبفًب إٚجٛة ٠شزشؽ فٟ  ـ 18 ةمسألال اٌؼب

إال إرا رؼًّ یِٛب أٚ ی١ِٛٓ فٟ اٌّزوٛسح عبثمًب، أْ رىْٛ ٘زٖ اٌح١ٛأبد ػبؿٍخ ػٓ اٌؼًّ، 

ًّ ػبَ ، ثح١ش الرؼّذ ػبٍِخ  .ک

. یشزشؽ فٟ ٚجٛة صکبح األٔؼبَ اٌّزکٛسح أیؼب ، أْ رکْٛ عبئّخ ـ 19 ةمسألال

 .فالرزؼٍك اٌضکبح ثبألٔؼبَ اٌّؼٍٛفخ

 :حبالد ِٓ حّذ إٌظبة کبٌزبٌٟ  5 ٌٍغُٕ ـ 21ة مسألال

ًّ ِٕٙب ال صوبح ف١ٙب، صوبرٙب شبح ٚاحذح  ٚ بغّٕ( 42)ـ  1  .ٚأل

 .صوبرٙب شبربْ غًّٕب ٚ( 121)ـ  2

 .صوبرٙب صالس ش١بٖ غًّٕب ٚ( 221)ـ  3

 .صوبرٙب أسثغ ش١بٖ غًّٕب ٚ( 321)ـ  4

ًّ ِبئخف،  أوضش غًّٕب ٚ( 422)ـ  5 إرا وبٔذ اٌض٠بدح ألً ِٓ  ، شبح ٚاحذح، ٚال صوبح ؼٓ و

فضوبرٙب شبح  42إرا ثٍغ ػذد اٌغُٕ : ث١ٓ إٌظبث١ٓ صوبح أ٠ؼًب ٠ؼٕٟ ذ، وّب ١ٌغ اٌّبئخ

إرا ثٍغ ، ٚ غًّٕب  121ٚاحذح، ٚال رجت اٌضوبح ػٍٝ ِب صاد ػٍٝ ٘زا اٌؼذد إٌٝ أْ ٠ظً إٌٝ 

 .ٚ ٘کزا اٌحبي فٟ ِب یضیذ ػٍی ٘زا اٌؼذد .ضوبرٙب شبربْف٘زا اٌؼذد 

 :ٌٍجمش ٔظبثبْ ـ 21 ةمسألال

 .األلً ػٍیرج١غ أٚ رج١ؼخ، ٚ٘ٛ ِب دخً فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ٚ صکبرٙب 32: إٌظبة األّٚي

، ٚصوبرٙب ِغّٕخ أٞ ااُلٔضٝ ِٓ اٌجمش اٌزٟ دخٍذ فٟ اٌغٕخ اٌضبٌضخ  42: إٌظبة اٌضبٟٔ

 .ػٍٝ األلً

 .ال أوضش ٠32ؼـٟ صوبح فبّٔٗ  35إٌٝ أسثؼ١ٓ، فّضال ٌٛ ٠ٍّه  32ٚال صوبح ف١ّب صاد ػٓ 
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ّْ صوبرٙب ٟ٘ فمؾ ِب ٠جت فٟ  59إٌٝ  42ٚ٘ىزا إرا صاد ػذد٘ب ػٓ  ، فئرا ثٍغ 42، فب

 32أٚ  ، 42، 42أٚ  32، 32ٚ٘ىزا وٍّّب صاد ٠حبعت  .ٚجت ػ١ٍٗ رج١ؼبْ أٚ رج١ؼزبْ 62اٌؼذد 

ثمٝ  ٠ٚؼًّ ٚفك اٌـش٠مخ اٌّزوٛسح، ٌٚىٓ ٠جت أْ ٠ؼّذ ثح١ش ال ٠جمٝ شٟء، أٚ إرا 42ٚ

ًّ ٚاحذ  42ٚ 32ٚجت أْ ٠ؼّذ   72، ِضال إرا وبْ ػٕذٖ 9شٟء ال ٠ىْٛ أوضش ِٓ  ٠ٚضّوٟ ػٓ و

 .سأط ثمش ػّذ أسثؼ١ٓ، أسثؼ١ٓ 82ِٓ ٘ز٠ٓ ٚفك اٌـش٠مخ اٌّزوٛسح، ٚإرا وبْ ػٕذٖ 

 :فٟ اإلثً إصٕٝ ػشش ٔظبثًب ـ 22 ةمسألال

 .ـ خّغخ ِٓ اإلثً ٚصوبرٙب شبح ٚال صوبح فٟ األلً ِٓ رٌه 1

 .ـ فٟ اٌؼششح شبربْ 2

 .ـ فٟ اٌخّغخ ػششح صالس ش١بٖ 3

 .ـ فٟ اٌؼشش٠ٓ أسثغ ش١بٖ 4

 .ـ فٟ اٌخّغخ ٚػشش٠ٓ خّظ ش١بٖ 5

 .ـ فٟ اٌغّزخ ٚػشش٠ٓ ثؼ١ش دخً ػبِٗ اٌضبٟٔ 6

 .ـ فٟ اٌغّزخ ٚصالص١ٓ ثؼ١ش لذ دخً ػبِٗ اٌضبٌش 7

 .ـ فٟ اٌغّزخ ٚأسثؼ١ٓ ثؼ١ش دخً ػبِٗ اٌشاثغ 8

 .ذ ٚعّز١ٓ ثؼ١ش لذ دخً ػبِٗ اٌخبِظـ فٟ اٌٛاح 9

ًّ ِّٕٙب ػبِٗ اٌضبٌش 12  .ـ فٟ اٌغزخ ٚعجؼ١ٓ ثؼ١شاْ دخً و

ًّ ِّٕٙب ػبِٗ اٌشاثغ 11  .ـ فٟ اٌٛاحذ ٚرغؼ١ٓ ثؼ١شاْ لذ دخً و

ًّ أسثؼ١ٓ ثؼ١شًا ثؼ١ش ، یٚاحذ ٚػشش٠ٓ فّب صاد  ـ فٟ اٌّئخ ٚ 12 حغت أسثؼ١ٓ أسثؼ١ٓ ٌٚى

ًّ خّغ١ٓ ثؼ١ش لذ دخً ػبِٗ اٌشاثغ ؛ لذ دخً ػبِٗ اٌضبٌش  ؛ أٚ خّغ١ٓ خّغ١ٓ ٚػٓ و
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ػٍٝ ٘زا اٌزمذ٠ش ٠جت أْ ٠حغت ثح١ش ال ٠جمٝ شٟء أٚ إرا ثمٟ  أٚ أسثؼ١ٓ ٚخّغ١ٓ ٚ

 .٠ٚجت أْ ٠ىْٛ ثؼ١ش اٌضوبح ُأضٝ؛ شٟء ال ٠ىْٛ اٌجبلٟ أوضش ِٓ رغؼخ 

ال ( 5)ظبة األّٚي ٚ٘ٛ ال صوبح فٟ ِب ث١ٓ إٌظبث١ٓ ٠ؼٕٟ إرا صاد ػٓ إٌ ـ 23 ةمسألال

ىزا فٟ ٘ ، ٚفمؾ( 5)إّّٔب رجت صوبح ٚ ( 12)٠جت فٟ ٘زٖ اٌض٠بدح شٟء ِب ٌُ رظً إٌٝ 

ُُٕظت  .ااُلخشٜ اٌ

زجت اٌضوبح ػٍٝ ِٓ ثٍغ ، فإرا إشزشن أوضش ِٓ ٚاحذ فٟ رٍّّه األٔؼبَ  ـ 24 ةمسألال

 .ٔظ١جٗ حّذ إٌظبة

 ٛ ثٍغفٍ ِزفشلخ، ٚ غُٕ فٟ ػّذح أِبوٓإثً أ ٚأوبْ ٌشخض ٚاحذ ثمٌش  ٌٛ ـ 25 ةمسألال

 .إٌظبة ٚججذ اٌضوبح کً حّذاٌػذد 

ٚثال ػ١ت ٌُ ٠جض ٌٗ دفغ  خْ ج١ّغ ِب ػٕذٖ ِٓ األٔؼبَ عبٌّإْ وب ـ 26 ةمسألال

ضوبح ػٕٙب، ٚوزا ٌٛ وبْ ثؼؼٙب عبًٌّب ٚثؼؼٙب ا٢خش ِٓ ثبة اٌاٌّش٠غ أٚ اٌّؼ١ٛة أٚ اٌٙشَ 

 جٛثٟ ٘ٛ ش غ١ش ِؼ١ٛة أٚ ثؼؼٙب ٘شًِب ٚا٢خش شبثًب فبألحٛؽ اٌِٛش٠ؼًب أٚ ثؼؼٙب ِؼ١ٛثًب ٚا٢خ

دفغ اٌضوبح ػٕٙب ِٓ اٌغبٌُ ٚاٌشبة ٚاٌخبٌٟ ِٓ اٌؼ١ت، ٌٚىٓ إرا وبْ ج١ّغ ِب ػٕذٖ 

 .ثخ أٚ ٘شِخ جبص ٌٗ دفغ اٌضوبح ِٕٙبِٛشػٝ أٚ ِؼ١

 مصرف السكاة

 :اٌّٛاسد اٌضّب١ٔخ اٌزب١ٌخفٟ اٌضوبح  رظشف ـ 27 ةمسألال

ُٚ٘ األشخبص اٌز٠ٓ ال ٠ٍّىْٛ ِؤٚٔخ عٕزُٙ ٌُٙ ( اٌفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ)ـ  2ٚ  1

ّْ اٌفم١ش ٘ٛ ِٓ وبْ ثمذس اٌکفبیخ  ٌٚؼ١بالرُٙ ِّب اٌفشق ث١ٓ اٌفم١ش ٚاٌّغى١ٓ فٙٛ أ ، ٚأ

 .ِحزبجًب إاّل أّٔٗ ٠ّٕؼٗ اٌح١بء ِٓ اٌغؤاي، ٚاٌّغى١ٓ ٘ٛ اٌّحزبط اٌزٞ ٠غأي إٌبط

ِٓ ػ١ُّٕٙ اإلِبَ أٚ ٔبئجٗ ٌجّغ اٌضوبح ٚحفظٙب ٚحغبثٙب  ـ اٌؼبٍِْٛ ػٍٝ اٌضوبح، ُٚ٘ 3

ف١ّىُٕٙ اإلعزفبدح ِٓ  ، ٚإ٠ظبٌٙب إٌٝ اإلِبَ أٚ ٔبئجٗ أٚ إٌٝ اٌّظبسف اٌّزوٛسح ٌٍضوبح

 .اٌضوبح ثّمذاس ػٍُّٙ
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ٚ حّبیخ  إٌٝ اإلعالَ ی١ٌٍّْٛضوبح اٌز٠ٓ إرا ُاػـٛا ِٓ ا ـ اٌّؤٌّفخ لٍٛثُٙ، ُٚ٘ 4

 .اٌّغ١ٍّٓ

 .زحش٠شٌُ٘اٌؼج١ذ ـ ششاء  5

 .ـ أداء اٌَذ٠ٓ ػٓ اٌّذ٠ْٛ اٌّؼغش اٌزٞ ال ٠غزـ١غ أداء َد٠ٕٗ 6

ِّخ ِضً ثٕبء اٌّغبجذ أٚ ( فٟ عج١ً اهلل)ـ  7 ّذاسط اٌأٞ طشفٙب فٟ ِب ف١ٗ ِٕفؼخ ػب

 . ٚ ِب شبثٗ رٌکٔشش اٌىزت اٌّف١ذح اإلعال١ِخ  ٚخ ، أاٌذ١ٕ٠ٚ اٌذػٛح ِشاوض اٌزج١ٍغ  ٚأ

اٌّغبػذح ، ٚ٘ٛ اٌّغبفش اٌزٞ ٔفذد ٔفمزٗ فٟ اٌغفش ٚإحزبط إٌٝ ( اثٓ اٌغج١ً)ـ  8

 .حّزٝ ٌٛ وبْ فٟ ٚؿٕٗ غ١ًّٕب ٚغ١ش ِحزبط، ف١ّىٕٗ اإلعزفبدح ِٓ اٌضوبح 

أسثبحٗ ٌّؤٚٔخ عٕزٗ جبص ٌٗ أْ ٠ججش  اٌؼبًِ أٚ اٌّّٛظف اٌزٞ الرکفٟ -28ة مسألال

 .ظبسیفٗػٍّٗ فٟ ِ أدٚادٚال ٠ٍضِٗ ث١غ  ،إٌمض ِٓ اٌضوبح

أٚ أػّبي ُاخشٜ ٠ذ٠ش ثٙب ُاِٛس  أٚ اٌزجبسح إرا وبْ ثئِىبٔٗ رؼٍُّ اٌظٕؼخ ـ 29 ةمسألال

ٌىٓ ٠جٛص ٌٗ أخز٘ب ِب داَ ِشغٛال ِٚؼبشٗ ٚجت ػ١ٍٗ اٌزؼٍُّ حّزٝ ال ٠حزبط إٌٝ اٌضوبح، 

 .إرا کبْ ِحزبجب ثٙب ثبٌزؼٍُّ

ّْ ٘زا اٌّبي  ـ 31 ةمسألال ٌٍشخض أْ  ثً ٠ّىٓاٌضوبح  ٘ٛ ِٓال ٠جت إخجبس اٌفم١ش ثأ

 .ثکشاِخ ٚ یٕٛٞ دفغ اٌضکبح فٟ ٔفغٗفؼٗ ٌٗ یذ

غ١ش لبدس ػٍٝ أدائٗ جبص ٌٗ األخز ِٓ اٌضوبح ألداء ٚ ٘ٛ إرا وبْ ػ١ٍٗ َد٠ٓ  ـ 31 ةمسألال

 .َد٠ٕٗ

 

 المستحّقون للسكاة

 :٠شزشؽ فٟ اٌّغزحّم١ٓ ٌٍضوبح ُاِٛس ٟ٘ ـ 32 ةمسألال
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ّّ ـ اإل٠ّبْ ثبهلل  األّول ّّخ اإلصٕٝ ػشش ( طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ذٚ سعٌٛٗ ِح ٚاألئ

٠ٚجٛص إػـبء اٌضوبح ٌألؿفبي ٚاٌّجب١ٔٓ إرا وبٔٛا ِٓ اٌّغ١ٍّٓ اٌش١ؼخ  . (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)

٠ظشفٙب فٟ ٌّٓ یذفغ اٌضکبح أْ اٌٌٟٛ جبص  الیٛجذرؼـٝ اٌضوبح أل١ٌٚبئُٙ، ٚإرا اٌفمشاء، ٔؼُ 

 .شآخ حٛائجُٙ ٚشؤُٚٔٙ ثٕفغٗ أٚ ثٛاعـخ شخض أ١ِٓ

ـ أْ ال ٠ىْٛ إػـبء اٌضوبح إػبٔخ ػٍٝ اٌّؼظ١خ، ٌٚٙزا ال ٠جٛص إػـبء٘ب ٌّٓ  الثاني

 .اسرکبة اٌزٔٛة٠ظشفٙب فٟ 

ّّٓ رجت ٔفمزٗ ػٍٝ اٌّؼـٟ ٌٍضوبح،  الثالث ال ٠جٛص أْ ٠ؼـٟ فـ أْ ال ٠ىْٛ ا٢خز ِ

ِّٗ  .اٌضوبح ٌٌٛذٖ أٚ صٚجزٗ ٚأث١ٗ ُٚا

 .اٌغبدح ـ ٠جت أْ ال ٠ىْٛ آخز اٌضوبح ِٓ الراتع

 أْ ٠ؼـٟ اٌضوبح إِزضبال ألِش اهلل رؼبٌٝ ٚثشزشؽ فٟ اٌضوبح لظذ اٌمشثخ ٠ ـ 33 ةمسألال

 .ؿبػخ ٌٗإ

یکْٛ ش ٚرٍف اٌّبي ِٓ إعزـبع أْ ٠ٛطً اٌضوبح إٌٝ ِغزحّمٙب إرا لّظ  ـ 34 ةمسألال

ِّب إرا ٌُ ٠مّظبِٕبػ  .ش ٚرٍف، ٌُ ٠جت ػ١ٍٗ شٟء، ٠ٚجت ػ١ٍٗ دفغ ػٛػٙب، ٚا

١حغت ، فإرا حظً ّٔبء فٟ ِب ػضٌٗ ٌٍضوبح وّب ٌٛ ػضي شبح فٌٛذد   ـ 35 ةمسألال

 .٘زا إٌّبء ِٓ ِبي اٌضوبح أ٠ؼًب

 زكاة الفطرة

ًّرجت صوبح اٌفـشح ػٍٝ  ـ 36 ةمسألال ٚ  «ثبٌغًب»ِٓ وبْ لجً غشٚة ١ٌٍخ ػ١ذ اٌفـش  ک

ّّٓ ٠ ١جت ػ١ٍٗ أْ ٠ذفغ ػٓ ٔفغٗ ٚف ؛« غ١ًّٕب» ٚ «ػبلال» ًّ ٚاحذ ِ أٞ )ؼٌٛٗ طبػًب ػٓ و

 .وفٝٙب ِٓ اٌمٛد اٌغبٌت ٌٍٕبط فٟ ثٍذٖ، ٌٚٛ أػـٝ صّٕ( و١ٍٛغشاًِب 3ِب ٠مشة ِٓ 

اٌغٕٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٍّه ِؤٚٔخ عٕزٗ ٌٕفغٗ ٌٚؼ١بٌٗ، أٚ ٠ّىٕٗ رحظ١ٍٙب  ـ 37 ةمسألال

ٌُٚ رجت ػ١ٍٗ صوبح اٌفـشح ثً  فم١شًا یکْٛ ٘کزا ، اٌشخضثبٌىغت ٚاٌؼًّ، ٌٚٛ ٌُ ٠ىٓ 

 .بأخز٘جبص ٌٗ 
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٠جت ػٍٝ اإلٔغبْ أْ ٠ذفغ صوبح اٌفـشح ػٓ ٔفغٗ ِٚٓ ٠ؼّذ ػ١بال ٌٗ  ـ 38 ةمسألال

لجً غشٚة ١ٌٍخ ػ١ذ اٌفـش، طغ١شًا وبْ أٚ وج١شًا، ِغًٍّب وبْ أٚ وبفشًا، رجت ٔفمزٗ ػ١ٍٗ أٚ ال 

 .ِؼٗ فٟ ِىبْ ٚاحذ أٚ فٟ ِىبْ آخش یؼ١شرجت، 

١ٍخ اٌفـش ثشػب طبحجٗ، رجت اٌؼ١ف اٌزٞ ٠ذخً اٌج١ذ لجً غشٚة ٌ ـ 39 ةمسألال

 .فـشرٗ ػٍٝ طبحت اٌج١ذ

أِب  ٠جت ػ١ٍٗ دفغ اٌضوبح ػٓ ٔفغٗ،  فالإرا ٚججذ فـشرٗ ػٍٝ غ١شٖ  ـ 41 ةمسألال

فم١ش اٌزٞ الیجت ػ١ٍٗ دفغ اٌضکبح أٚ یؼّذ ِٓ ػ١بالرٗ ، ف١جت  ػ١فب ػٕذ شخض إرا کبْ

 . ٕفغٗثدفؼٙب  ٗػ١ٍ

 .غ١ش اٌغ١ّذِٓ فـشح صکبح اٌ ٚاأْ ٠أخز بدحال ٠جٛص ٌٍغ ـ 41 ةمسألال

ِّٗ أٚ ِٓ ِشػؼخ ػٍٝ ِٓ  ـ 42 ةمسألال رجت فـشح اٌـفً اٌشػ١غ اٌزٞ ٠شرؼغ ِٓ ُا

ِّٗ أٚ  رجت فال، اٌشخظٟ  ، ٚإرا أٔفمٛا ػٍٝ اٌـفً ِٓ ِبٌٗ ِشػؼزٗػٍی ٠ٕفك ػٍٝ ُا

 .، ال ػٍٝ ٔفغٗ ٚال ػٍٝ غ١شٖ فـشرٗ ػٍٝ أحذ

اٌضىٕبد أٚ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌحشة اٌّؼغکشاد ٚ ٟ ال رجت فـشح اٌجٕٛد ف ـ 43 ةمسألال

، فٍٛ رّٛفشد ف١ُٙ ششائؾ صوبح اٌفـشح ٚجت  ػٍٝ اٌذٌٚخ ثبٌشغُ ِٓ أّٔٙب رزىّفً ٔفمبرُٙ

 .ػ١ٍُٙ دفؼٙب ػٓ أٔفغُٙ

ثؼذ غشٚة ١ٌٍخ ػ١ذ اٌفـش ٚجت دفغ فـشرٗ ٚفـشح شخض إرا ِبد  ـ 44 ةمسألال

رّٛفشد فٟ ػ١بٌٗ ششائؾ ٚجٛة  ٚ إرارٌه، ػ١بٌٗ ِٓ ِبٌٗ، ٚإْ ِبد لجً اٌغشٚة ٌُ ٠جت 

 .ػٓ أٔفغ١ُٙجت ػ١ٍُٙ دفؼٙبفاٌفـشٖ 

بّٔٗ ٠ؼـٟ اٌفـشح ث٠جت فٟ صوبح اٌفـشح لظذ اٌمشثخ ِضً صوبح اٌّبي،  ـ 45 ةمسألال

 .ؿبػًخ ٌٗ إِزضبال ألِش اهلل ٚ

أٚ فٟ شٙش سِؼبْ لجً غشٚة ال ٠ظّح دفغ اٌفـشح لجً شٙش سِؼبْ،  ـ 46 ةمسألال

ٌىٓ ٌٛ ألشع اٌفم١ش لجً شٙش سِؼبْ أٚ فٟ أصٕبءٖ جبص ٌٗ  ، ٚا٢خش ِٓ اٌشٙش  ا١ٌَٛ

 .ِٓ رٌه اٌَذ٠ٓفٟ ٚلزٙب إحزغبة اٌفـشح اٌزٟ ٚججذ ػ١ٍٗ 
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، ٌٚىٓ ٠جت اإلٔزجبٖ اٌـؼبَ أٚ ل١ّزٗ ٠جٛص فٟ صوبح اٌفـشح أْ ٠ؼـٟ  ـ 47 ةمسألال

ّْ اٌّالن فٟ اٌم١ّخ ٘ٛ ل١ّخ اٌشٟء  حغت ل١ّخ ث، ال  ّشححغت اٌغٛق اٌحثإٌٝ أ

٠غزـ١غ ثح١ش أٔٗ ٠جت أْ ٠ؼـٟ ِجٍغًب ٌٍفم١ش  : ثؼجبسح ُاخشٜ .اٌزغؼ١ش اٌشعّٟ اٌجٍّخ ٚ

 .أْ ٠شزشٞ ثٗ رٍه اٌجؼبػخ ِٓ اٌغٛق

ٚلذ الیجٛص رأخ١ش دفغ اٌفـشح ِٓ ٚلذ اٌظٙش فٟ یَٛ ػ١ذ اٌفـش ؛ ٚ  ـ 48 ةمسألال

 ،ٚػٍٝ ٘زا .٠َٛ ػ١ذ اٌفـش فٟ  ْ ثبٌظالح٘ٛ لجً اإلر١بٌّٓ یظٍّٟ طالح اٌؼ١ذ أداء اٌفـشح 

ًّ طالح اٌؼ١ذ،  إرا طٍّٝ أحذ طالح اٌؼ١ذ ٠ٍضَ أْ ٠ؤّدٞ فـشرٗ لجً طالح اٌؼ١ذ، ٚإرا ٌُ ٠ظ

إرا ٌُ ٠ؤّد اٌفـشح ٌُٚ ٚ  .أٚ یؼضٌٙب ػٓ ِبٌٗ ٌٗ أْ ٠ؤّخش أداء٘ب إٌٝ ظٙش ٠َٛ اٌؼ١ذ ف١جٛص

ِّخ ، فبألحٛؽ أْ ٠ٕٛٞ ـٙب ٠ؼضٌٙب ػٓ ِبٌٗ ح١ٓ ٚجٛث ثمظذ  ف١ّب ثؼذ ـ إػـبء ِب فٟ اٌز

 .أْ ٠ٕٛٞ األداء أٚ اٌمؼبءِٓ دْٚ  ، اٌمشثخ إٌی اهلل 

إرا رٍفذ صوبح اٌفـشح اٌزٟ ػضٌٙب فئْ وبْ لذ لّظش فٟ إ٠ظبٌٙب إٌٝ  ـ 49 ةمسألال

جت ػ١ٍٗ دفغ ػٛػٙب، ٚإْ ٌُ ٠زّّىٓ ِٓ إ٠ظبٌٙب إٌٝ اٌفم١ش ٌُٚ ف١اٌفم١ش ِغ رٛاجذ اٌفم١ش 

 .حفظٙب فال شٟء ػ١ٍٗ ٠مّظش فٟ

 .یجت طشف صکبح اٌفـشح فٟ ٔفظ ِظبسف صکبح اٌّبي ـ 51 ةمسألال

 

 


