
 

 لقالٌ  أركان اإلصالم    الزكن الجالح منشكاّ ال أحبيت يف اهلل،
ُبنَِي اإِلْساَلُم َطََل ََخٍْس: َشَهاَدةِ َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اهلُل، َوَأنَّ ♂:◘النيب 

واِم ا ََ ، َوإِ
ِ
ُُ اهلل ًدا َرُسول مَّ َاواِة، َواَِّوَج، َوَموْلِم ُُمَ  الزَّ

ِ
وا  ََ واَلِة، َوإِت لصَّ

ًٍبني اهلل تعاىل يف صٌرّ صبأ: أن مالن   ،)متفق علَى(  ▬َرَمَضوانَ 
 ًيف، بالبالن   الالننَا  يف لالى  ٍعٌضالى فالنن اهلل  ، أنفق مالن مالالى  

 الالا  ، الالالزاس ني خالالر صالالبخانى فوالالٌ، بالالالجٌا  اآلخالالزّ
ُهولَ }تعالاىل:  َُ  

ٍ
َُم َموي َءْ  و ْْ ََ َِ َ  َوَموا َأف  ِ ا وَل َْيوْ ُ الوورَّ ُُ ُُ َو و َُ ِل ر {ُُيْ

أن املتضالالنال ي ٍالالنقط مالالالى  ◘ًبالالني ايبَالال  ،  د 39صالالبأ :
ٍُ  ♂:فقا  ٌ  ِموْي َموا ََ َصْت َموَد َْ كل  لَبادرف) رًاي مضلم(، ▬ َما َى

 املا  هذا ٍنتقل أن  بل من ملك نضا  الشكاّ بأدإ سكاّ مالى
 بالى  ًاملتمتال   علَالى،  ايضالا   فَكالٌن  ،ًرثتالى  ٍن إىل ٍني من

ٓ  نالار،  من صفاٖذ املا  اهذ لى ٍضفذ أن  بلً غري،  فَخمال
ًاا  ًظوالزي  جنبالى ً جبَنالى  بوا فَكٌٔ جونم، نار يف علَوا  عَالا
َُْ وَل  ِ َوا }، الا  تعالاىل:  !باهلل َُ َتوْلَم ُحَْموع َطَلْوَهوا ِن َىواِر َنَهونََّم 

وَذا َما َانَْزُتمْ  َُ ْم  ُُ ُهْم َوُننلُ ُْم َوُضُهلُر ُُ ْ َموا  ِنَبا َُلا ُذو َُ ِسُ ْم  َُ ألَف

َُْم َتْ نُِزوَن ) أخُ ايبَ  سكاّ  فأخزج ، د35:التٌبْر {(53ُان
اعالح عمالن   ً، ربأ ًمتالك لت ;ًاعح عمن ٍضتخقوا أمٌالك

 أمٌالك.تجق فَى يف دٍنى ًأمانتى لَكٌن ًكًَم لك علٓ تشكَْ 
 إخزاج سكاة املال :  مثار 

 . بى ًالجقْ باهلل  الظن حضنعلٓ  دلَل– 1
 املا .   نعمْهلل تعاىل ل يشكز دلَل صنال إميان العبن ً– 2
 .دخٌ  اجلنًْ اخللق ًح  تعاىل اهلل ح  نَلل صب  - 3
 . اجملتم  يف الرتاحم إشاعًْ ًاحملتاجني للفقزإ مٌاصاّ - 4 
 . منوا الشذ بنخزاج ًتطورها النفط تشكَْ - 5
 . ًالبمٍا املضاٖ  من ًً اٍْ ًمناٖى املا  بزكْ صب  - 6
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 األموال اليت جيب فيها الشكاة مخسة:

، ًاخلارج الضاٖمْ ، ًبوَمْ األنعا (الذه  ًالفضْ)النقنان 
ش اخلارج من األرض، ًعزًض التجارّ، ًالزكاس; أِ: الكن

 من باطن األرض الذِ ي ٍعلم لى صاح .
  وشزوط أداء الشكاة مخسة: 

اإلصم ، ًايزٍالْ، ًملالك النضالا  ًفَالى تفضالَل، ً الا        
، إي يف   هجالزِ  امللكَْ، ً ا  ايٌ ; أِ: بعالن مالزًر عالا   

أربعْ أمٌا  هُ: الشرًع ًالجمار عنن حضادها، ًنتاج بوَمْ 
 .س األنعا ، ًربذ التجارّ، ًالزكا

 ومقاديز الشكاة مخسة:

اخلمط يف الزكالاس، ًالعشالز يف اخلالارج مالن األرض بالنًن       
إنفا ات علٓ الشراعْ، ًنضف العشالز للدالارج مالن األرض    
بننفا ات كآيت الزِ، ًربال  العشالز يف النقالنٍن ًعالزًض     

 التجارّ، ًبوَمْ األنعا  هلا تفاصَل .
 وأهل الشكاة مثانية: 

الالذٍن   واملسركني:  ف حاجتوم، الذٍن ي ميلكٌن نض الفقراا:  
 .جيالالنًن أكجالالز مالالن نضالالف حالالاجتوم ًي جيالالنًن كفالالاٍتوم  

الذٍن ٍقٌمٌن ظم  ًحفال  ًتقضالَم الشكالاّ     والعكملون عليهرك  
ممالن ٍزجالٓ    واملؤلفة قلروهه:  بني مضتخقَوا ًلٌ كانٌا أغنَإ، 

إصممى إًا كان صَنا يف  ٌمى، أً لكف شالزي عالن املضاللمني    
إلصمح ًات  تق الاقكب، والغركممون  ويف عإًا كان ًً شٌكْ، 

البني، أً النفقْ علٓ من اصتنان ًمل ٍضالتطَ   ضالإ الالنٍن،    
ًهالُ   ويف سريي  ا:   أً من نشلت بى ناسلالْ إجتاحالت مالالى،   

خاصْ باجلواد، ًي جتٌس يف بنإ املضاجن ًاملضتشالفَات فومالا   
الػزٍ  املنقط  بالى الضالفز حتالٓ    واهن السريي    من الضن ات،

 ،ى، ًجيٌس صزف كل الشكاّ ألحن هذي األصنافٍعٌد ألهل
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 َواَسَسواِاِ  َوالَمواِمِلَ  َطَلْوَهوا } ا  تعاىل:
ِ
وَرا  َْ َُ ُُ لِْل ا ََ وَد ََم الصَّ إِىَّ

 َواْبوووووِي 
ِ
َِ َوالَسووووواِرِمَ  َوِن َسوووووبِوِ  اهلل وووووا ََ ُلووووولُ ُْم َوِن الَر َُ  ٌِ ووووو ََ َواسَُؤلَّ

 َواهلُل َطِلوم  َحِ وم  
ِ
ًٌ َمَي اهلل ِرتَض َُ بِوِ    .د66التٌبْ: ر {السَّ

 وال تدفع سكاة املال خلنسة: 

 للكافز ًالز َق ًالػين ًمن علَك نفقتى ًأهل بَت النيب. 
 الشكاة مو حقوق األموال:

ًٌ }فم ٍنظز فَوا إىل املالك لقٌلى تعاىل:  ََ ِهِْم َموَد ُْيْذ ِمْي َأْموَلا

ْم َوُتووَزَاوِهم ِ َووا ُُ ًعلالالٓ هالالذا فتجالال   ،د163رالتٌبالالْ:  {ُتَطَهووُر
   لشكاّ يف ما  الضيب ًاجملنٌن، ًٍتٌىل إخزاجوا ًلَوماا

 :الذهب والفضة نصاب سكاة الهقديو 

ًهال  عَالار    جزاماالا  85، ًٍضاًِ دٍناراا 26نضا  الذه  
 595، ًٍضالاًِ  درهماالا  266أما نضالا  الفضالْ فوالٌ     ،24

جزاما، ًالٌاج  فَوا رب  العشز علالٓ مالن ملالك النضالا      
ًاختلالف العلمالإ   ، ايٌ   منوما أً من أحنهما ًحا  علَى

 القالٌ   إىل ٍذهبٌن العلمإ وٌرمفجيف ايلُ املعن لشٍنْ املزأّ 
ِ  القٌ  ًهذا للشٍنْ، املعن املزأّ حلُ علٓ سكاّ ي بأنى  مالزً
 يف سكالاّ  ي: ٍقٌلالٌن  كلالوم  ◘ الالنيب  أصخا  من مخضْ عن

ٌ  اإلمالا   ًًهال  . النضإ حلُ ْ  أبال  إىل تعالاىل  اهلل رمحالى  حنَفال
ِ  الالذه   يف الشكالاّ  بٌجالٌ   القٌ   طللالب  املالزأّ  تعالني  الالذ

 العلالالم أهالالل بعالال  إلَالالى ًهالال  الالالذِ ًهالالٌ بالالى، ًالتالالشٍن
 ملالن  الشكالاّ،  الفقالزإ إخالزاج   يالق  تػلَبًا ًاألًىل،املعاصزٍن

 .اخلمف من خزًجًا صعْ عنني كانت
 نصاب اخلارج مو األرض

الشكاّ جت  يف الجمار ًايبالٌ  إًا كانالت ممالا ٍالنخز، مجالل:      
جت  الشكاّ يف ، لذا  ًالرب ًالشعر ًالذرّ ًغريالتمز ًالتني

َا الَّ }إًا بلػت نضاباا; لقٌ  اهلل تعاىل: الندَلمثز  ِذتيَ ووووووووَتا َأُّيه
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ْ  كانالت  إًا مالن املضالتولكني   تضالتخقوا  اليت ًالنٌٍن  مضالمٌن
 علَالك  سكالاّ  فالم  الضالناد  مضمٌنْ غر كانت إًا أما،الضناد
 علَالك  مالا  أمالا  ،ًلك ًحنٌ مماطًم املنٍن ٍكٌن أن مجل فَوا،

 الشكالٌِ;  املا  من تضقطوا أن حقك فمن للتجار، دٌٍن نم
ْ  ًالشكالاّ  لالك،  ملًكالا  لَضت ألنوا ٓ  فَوالا  ًاجبال  التجالار  علال

ًهٌ مالا ٍعالاد    نضالاباا  ما  لكالى  بلؼ فنًا، علَك ي( الناٖنني)
علَالى ايالٌ     ًحالا   أً أكجالز   24جزا  من ًهال  عَالار    85

   من  َمتوا. %2.5 ما ٍعاد  فلتدزجبالضنْ اهلجزٍْ 
 اة الزكاس سك

 النمياا ي  ًهالٌ مالا ًجالن يف بالاطن األرض      ًهالٌالكنش  الزكاس 
ٍػل  علٓ الظن أنى ألحن مالن أهالل العضالز، فوالٌ لٌاجالني      

ًعلَالى أن رالزج منالى     بعن مٌافقْ ًلُ األمز، بنًن تعزٍف،
 )رًاي البدارِ( ▬َوِن الَرَااِ  اخلُُمُس ♂:◘اخلمط،  ا  النيب 

 مسائل يف الشكاة  

   من أهل الشكاّ . تعطُ سكاتوا لشًجوا إًا كانللمزأّ أن  -1
   .جيٌس تقنٍم الشكاّ عن ً ت أداٖوا يٌ  أً حٌلني -2 

 لذلك. اياجْبلن إًا دعت الجيٌس نقل الشكاّ خارج  -3
َإ معالنّ لمصالتعما    أشلَط علٓ ما ميلك الشدط من  -4

ًانُ ًاألفزش ًالضَارات ًالبٌَت ًالشقق سكاّ ما  مجل :ال
 ...عنات ًاملجوشّ ًاألراضُ ًاأل  جَاًال
عنالالن ًجالالٌ  األراضالالُ املعالالنّ للتجالالارّ  العالالربّ بالالجمن  -5

بجمنوالا   صالاحبوا  فَقٌموا سكاتوا، فنًا كضنت ًي ٍعلم مثنوا
، ًٍالددِ سكاتوالا ممالا عنالني ، فالنًا مل ميلالك       الذِ اشرتاها بى

ًلك، فلى أن رزج سكاتوا ملزّ ًاحنّ عنن بَعوا، ًاألًىل أن 
 سكاتوا لكل الضنٌات اليت مل ٍددِ فَوا الشكاّ .رزج  َمْ 

 اد املسلم اليومي من العلم الشرعيللمسيد ارجع لكتاب : ز
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َُْم َوِمَّوا َأْْيَرْننَوا َلُ وم َموَي األَْرِ    َما َاَسوْب
ُِ ْ ِمي َصَوَبا لا ُْ َِ ْ َأف آَمنُلا

 َُ لَن َوَلْس ُْ َِ ُُ ُتن ُملاْ اخلَبِوَث ِمنْ ُِ َوالَ َتَومَّ و ُِ  ْ ُِ إاِلَّ َأن ُتْسِمُضلا م بِآِْيِذت

ْ َأنَّ اهلَل َغنِيٌّ ََحِوود  ) فتجال    د،267 رالبقالزّ:  {(762َواْطَلُملا
أً  ،-أِ: جنَوا -فَوا الشكاّ، صٌإ كانت تونٔ بعن خزفوا
سكالاّ فَوالا ، لقالٌ     تدكل، أً تباع، ًإًا مل تبلؼ النضا  فم 

َس ♂:◘النيب  رَقَةة  َلْيَس فِيََم ُدوَن ََخْ ََ  ِِ )رًاي  ▬ِة َأْوُسٍق ِمْن التَّْمر
، ◘صالتٌن صالاعاا بضالاع الالنيب      والوسرق الوادر    ، البدارِ(

كَلالالٌان ًاثنالالان ًأربعالالٌن غزاماالالا، فَكالالٌن   :◘ وصرركا الرر ي
(، ًاملعتالرب يف هالذا   612النضا  صتماْٖ ًاثين عشالز كَلالٌ )  

الٌسن بالرب )القمذ( اجلَن; فوذا هٌ الضاع النبالٌِ، تقالَط   
ا ما صٌٔ الرب، ًمقنار الشكاّ العشالز إًا صالقُ بالنًن    بى كًَل

ْ مبدمدنْ; أِ بنًن كلفْ، ًنضالف العشالز إًا صالقُ     ; أِ نال
وََم ُ ♂:◘بكلفْ مجل آيت الزِ، لقٌ  الالنيب   ْت السَّ َْ  – ُِووََم َسو

و -أِ: املطز وا الُمْ ُ أِ: ٍضالقٓ النبالات    -َوالُمُوولُن َأْو َاواَن َطَرِرت 
 ْ َي بِالنَّْضووِ  َوَمووا ُسوو ،-ظالالذًري بالالنًن كلفالال  -أِ: باملكالالاٖن – ِْ

 . )رًاي البدارِ( ▬ىِْصُف   الُمْ ِ 
  نصاب السائنة مو بهينة األنعام : 

ففَى تفضَل ًميكن الزجٌع لكتالا  ساد املضاللم الَالٌمُ مالن     
العلم الشزعُ أً أحن كت  الفقى املتدضضْ أً صالدا  أهالل   

 .العلم عن ًلك، ًإمنا  ضننا هنا اإلجياس لتتم الفاٖنّ
 سكاة عزوض التجارة :

 فَمالا  جتال   ًإمنالا  أعَانوالا  يف الشكالاّ  جت  ي التجارّ فعزًض
 بضالاٖ   لالنٍك  كانالت  إًا أنالى  ًلك ًمعنٓ املا ، من بى تقٌ 
ْ حتض   أن علَك فالٌاج  جتارٍْ  عنالن   الاليت  البضالاٖ    َمال
 إىل تضالموا  التجالارّ  هالذي  مالن  جإتالك  اليت األرباحً حتنٍنًا
   حقَقْ رصَن  يف املٌجٌدّ نقٌدًال العزًض هُ اليت أصلوا
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