
 الفصل األول (حقیقة الزكاة وحكمتھا)
 
ا ھیة الزكــــاة : م
 

الزكاة ھي الركن الثالث من أركان اإلسالم ، لھا شروط بتوافرھا یكون المال محال لوجوب الزكاة . یكفر من 
جحدھا ویفسق من تھرب من دفعھا ، تؤخذ بالقوة ممن منعھا ویقاتل من أبى وتمرد عن دفعھا . 

 
وال ازدواج في الزكاة بمعنى أنھ ال تدفع الزكاة مرتین في نفس السنة على نفس المال ، كما ال یخضع نفس 

 أن یؤدیھا ویجبكما أنھا ال تسقط بموت صاحب المال  ، ال تقادم في الزكاة  و المال لزكاتین في آن واحد
  .األولویة في السداد على سائر الحقوقولھا الورثة قبل توزیع التركة ألنھا حق هللا 

 
تعریفھا :  

 
الزكاة في اللغة : النماء ،الزیادة ،التطھیر والبركة  

 
الزكاة في الشرع :  حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص أي أنھا قدر معین یتم 

قواعد معینة .  لتحدیده وفقا 
 

 أھدافھا : 

األھداف الدینیة : 

 تحقق معنى العبودیة ہلل تعالى 
  التطھیر والتزكیة للنفس والمال من شبھة الحرام
  تدرب اإلنسان على البذل والعطاء وتنقیة النفس من البخل

األھداف االجتماعیة : 

  تحریر المستحقین من الحاجة و ذل المسألة
 نشر الود والمحبة  والرحمة بین أفراد المجتمع 
 القضاء على الفقر وأضراره 

 

األھداف االقتصادیة : 

  تحفیز صاحب المال على استثمار مالھ حتى ال تأكلھ الصدقة
  وبالتالي توفیر فرص العمل اإلنتاجتساعد في القضاء على مشكلة البطالة من خالل زیادة 
  زیادة القوة الشرائیة للفقراء ، وإعادة توزیع الثروات بین األفراد



 

األھداف السیاسیة : 

  اإلسالمیةنشر الدعوة اإلسالمیة ومساندة المجتمعات 
 تجھیز وإعداد الجیوش اإلسالمیة للدفاع عن اإلسالم والمسلمین 

 شروطھا : 
 

- الملك التام: أي أن یكون المال مملوكاً للمسلم وبیده ، ولم یتعلق بھ حق لغیره ، وأن یكون المالك لھ قادراً 1
 .فیھ باختیاره وأن تكون فوائده حاصلة لھ التصرف على 

 
  :- النماء أو القابلیة للنماء : أي أن یكون من شأنھ أن یدر على صاحبھ ربحاً وفائدة (زیادة المال)2

 
 نماء حقیقي : كالنمو بالتوالد والتناسل في الماشیة وبالتداول في التجارة 
   نماء تقدیري : قابلیة المال للزیادة كما في الذھب والفضة والعمالت

- بلوغ النصاب : النصاب ھو القدر المعین الذي یجب أن یبلغھ المال لوجوب الزكاة فیھ ، ویختلف 3
النصاب باختالفاألموال المزكاة(یخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنھ ، أما ما كان أقل من النصاب 

  .فلیس وعاء للزكاة )
 

 .- الزیادة عن الفضل : ال زكاة في ما یحتاجھ اإلنسان في معاشھ 4
 
- السالمة من الدین : ال زكاة في المال المرصد لسداد دین . 5
 
- أن یكون المال الخاضع للزكاة حالالً طیباً ، ألن المال الحرام ال یتوافر فیھ شرط الملكیة بل یجب أن ُیرد 6

  .إلى صاحبھ ، كما أن المال الخبیث ال یتملك بل یجب التخلص منھ
 
شھرا)على ملكیة النصاب في األموال التي تتصف بتغیر عینھا 12- مضي الحول : أي مضي سنة (7

وتداولھا وھي األثمان والسائمة وعروض التجارة وتسمى زكاة رأس المال ،وال ینطبق شرط مضي الحول 
على الزروع والثمار ونحوه كالعسل والمعدن والركاز وتسمى زكاة الدخل. 

 
باختصار : تدفع الزكاة كل سنة (حول) ما عدا زكاة الزروع والثمار حیث تدفع وقت الحصاد ، والركاز 

 تحسب فیھ امیعادا سنويحیث تدفع الزكاةوقت الحصول علیھ ، ویعنى ھذا أنھ یجب على المزكي أن یحدد 
  .الزكاة ، وتؤدى إلى مستحقیھا

 
 

 



 
خصائصھا :  

 
عبادة مالیة ثابتة قدرا واستمرارا  •
تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة   •
إجباریة  •
عبادة لیس لھا مقابل مادي  •
 أي أن السعر ثابت مھما اختلفت األوعیة الزكویةنسبة ثابتة  •
مصارفھا محددة   •
 أي محلیة الجمع والتوزیع إقلیمیة األداء  •
نوعیة أي تفرض الزكاة مستقلة على كل نوع من أنواع المال  ومباشرة أي یدفعھا المزكي بنفسھ  •

 فھو یتحمل عبئھا 
 المعلومیة أي تتوفر فیھا قاعدة الیقین من حیث : المقادیر ، الشروط ، التوقیت و النصاب •

 
 

 أوجھ التشابھ بین الزكاة والضریبة
 

 -الجبر واإللزام1

 -الجھاز اإلداري2

 -إنعدام المقابل3

 -األھداف4

 -الوعاء5

 -العدالة6

 -الیقین7

 زكاة الدخل  زكاة رأس المال 
ھي التي تفرض على األموال عند تملكھا وتكوین 

 ثروة منھا
 األثمانمثال: عروض التجارة ، 

ھي التي تفرض على األموال عند اكتسابھا ،أي عند 
 دخول األموال في ذمة المكلف

مثال : دخل االستغالل الزراعي أي زكاة الزروع 
 والثمار



 -المالءمة8

 -اإلقتصاد9

 - النسبیة والتصاعدیة10
 

 

 أوجھ االختالف بین الزكاة والضریبة

 -التسمیة1

 -العبادة والقربة2

 -االنصبة والمقادیر3

 -الثبات والدوام4

 -المصرف5

 -العالقة بالسلطة6

 -األھداف الروحیة الخلقیة7

 -االساس النظري8

 -طریقة الدفع9

 -الضمانات10
 

…U�e�« V�U� Vz«dC�« ÷d� s� Âö�ù« n�u� ∫ 
 إختلف العلماء بشأنھا على قولین أحدھما 

  (بحجة انھا غیر موجودة في االسالم )التحریم المطلق
  (بحجة أن أموال الزكاة ال یجوز صرفھا في المصالح العامة )  واآلخر الجواز بشروط

 



 الفصل الثاني (الخاضعون للزكاة من األشخاص واالموال )
 

الخاضعون للزكاة :  
 

 طبیعیین ): أشخاصاألفـــــــراد ( 
 

تجب فریضة الزكاة على المسلم ، البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك لنصابھا ..   
 
  الزكاة ال تجب على الرقیق ألنھ لیس بتام الملك ألن المال الذي بیده لسیده
  یرى جمھور الفقھاء وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وذلك ألن الزكاة حق یتعلق بالمال

 فال یسقط بالصغر أو الجنون
 

الشـــركـات ( الخلطة): 
 

الشركة في النظام شخص اعتباري ینشأ من عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في 
مشروع یستھدف الربح ، بتقدیم حصة من مال أو عمل ، القتسام ما قد ینشأ عن المشروع من ربح أو 

خسارة . 
 
  شركات األشخاص : تفرض الزكاة إذا بلغ رأس المال النصاب  وتعامل كما لو كانت شخصا واحدا ال

بحسب نصیب كل شریك على حده 
 شركات األموال : تفرض الزكاة لكونھا تنوب عن جمیع المساھمین 

 
 
 

 األموال الخاضعة للزكاة : 
 

حددت السنة النبویة األموال التي تجب فیھا الزكاة كما یلي : 
 

 السائمة من بھیمة األنعام  والخارج من األرض                   زكاة ظاھرة  
 باطنھالنقدین و عروض التجارة                زكاة 

 
ویمكن تفصیلھا على النحو التالي :  

 
 السائمة من بھیمة األنعام  وھي اإلبل ، البقر ، الغنم -۱

ھي الحیوانات التي ترعى الكأل المباح في أكثر السنة وال یشترط أن یكون الرعي في جمیع أیام السنة 
 نظرا لقلة المراعي أو ألي ظروف أخرى. وإنما فرضت فیما استوفى شروطاً معینة:- 

بلوغ النصاب.  -



حوالن الحول.  -
سائمة.  -
 .تتخذ للدر والنسل والتسمین ال للعمل -
وال توجب في الخیل والبغال والحمیر وأنواع الحیوانات غیر األصناف المذكورة إال إذا كانت  -

 للتجارة.

 زكاة اإلبل
 وعاء زكاة اإلبل

 جذعة حقة طروقة بنت لبون بنت مخاض شاة من الغنم

1 -2 ----------- ---------- ----------- ------------ ---------- 

5 -9 1 ---------- ------------ ------------ ----------- 

10-14 2 ----------- ------------ ------------- ----------- 

15-19 3 ----------- ------------ ------------- ----------- 

20-24 4 ----------- ------------ ------------- ----------- 

25-35 ------------ 1 ------------ ------------- ----------- 

36-45 ------------ ----------- 1 ------------- ----------- 

46-60 ------------ ----------- ------------ 1 ------------ 

61-75 ------------ ----------- ------------- ------------ 1 

76-90 ------------ ----------- 2 ------------ ------------ 

91-120 ------------ ------------ ------------- 2 ------------ 

121-129 ------------ ------------ 3 ----------- ------------ 

130-139 ------------ ------------ 2 1 ------------ 

140-149 ------------- ------------ 1 2 ------------ 

150-159 ------------ ------------ ------------- 3 ------------ 

160-169 ------------- ------------ 4 ------------ ------------ 

170-179 ------------ ------------ 3 1 ------------ 

180-189 ------------ ------------ 2 2 ------------- 



190-199 ------------ ------------ 1 3 ------------- 

 ------------- 4أو 5 ------------ ------------ 200-209

210-219 
 وھكذا

------------ ------------ 4 1 ------------- 

 

 وعاء زكاة البقر
 زكاة البقر

 مسنة تبیع أوتبیعة

1-29 ---------- --------- 

30-39 1 --------- 

40-59 ---------- 1 

60-69 2 --------- 

70-79 1 1 

80-89 ---------- 2 

90-99 3 ---------- 

100-109 2 1 

110-119 1 2 

120-129 4 3 

130-139  
 وھكذا

3 1 

 

 وعاء زكاة الغنم
 زكاة الغنم

 شاة من الغنم

1-39 ------- 

40-120 1 

121-200 2 



201-399 3 

400-499 4 

500-599 5 

600-699 6 

700-799 
 وھكذا

7 

 
 الخارج من األرض : -۲
 
  :الزروع والثمار أي الناتج من استغالل األراضي الزراعیة -أ

 تجب إذا بلغت نصاباً وھو خمسة أوسق .
 ویجب العشر إذا لم تسقى بمؤنة ونصف العشر إذا تسقى بمؤنة .

 .الركاز أي كل ما یستخرج من األرض من معادن وكنوز كالبترول -ب
 ویجب فیة ربع العشر 

  المختلفةتالنقدین ( األثمان ) و ھما الذھب والفضة وما یقوم مقامھما من أنواع العمال -۳
  جرام 595 جرام والفضة 85نصابھا للذھب 

  % ) 2.5ویجب فیھا ربع العشر (
 .عروض التجارة وھي كل ما أعد للبیع والشراء ألجل الربح -٤

 شروطھا : أن یملكھ بفعلة وأن ینوي بھا التجارة 
 نصابھا نصاب الذھب والفضة ، وتجب فیھا ربع العشر .

 بیعھا كالمصانع إعادةالمستغالت وھي األموال الثابتة التي تقتنى بغرض استغاللھا ولیس بغرض  -٥
والسفن والسیارات األوراق المالیة كاألسھم والسندات 

 كسب العمل كالمرتبات واألجور والمكافآت وأرباح المھن الحرة -٦
 الثروة البحریة كاألسماك واللؤلؤ -۷
 المال المستفاد الذي یحصل علیھ الشخص بسبب مستقل كاإلرث أو الھبة أو المنحة -۸

 
غیر خاضعة للزكاة : الن األموال عأمثلة 
 
لالستخدام مثل دور السكن واألثاث والثیاب واآلالت والمعدات المقتناهاألشیاء واألصول الثابتة  •

 ( عروض القنیة )والسیارات
 

 ھا حكمفياألموال المملوكة للغیر مثل : دیون مستحقة للغیر ، أمانات للغیر ، ودائع للغیر وما  •
 



رجى تحصیلھا ال تخضع للزكاة ، ولكن تزكى عند ي ال والتياألموال لدى الغیر (المدینون والعمالء)  •
 تحصیلھا لعام واحد 

 
 والمساجد ودور الخیري ألعمال الخیر مثل : أموال الجمعیات الخیریة والوقف ةالمرصوداألموال  •

 الیتامى 
 

األموال المحجوز علیھا أو المقیدة ، وال یمكن للمالك التصرف فیھا مثل : األموال لدى البنوك  •
  مال یصعب التصرف فیھ بنقل الملكیة وأيالمحجوز علیھا ، 

 
 المال الضمار المفقود عن صاحبھ وال یعرف مكانھ ، لصعوبة التصرف فیھ ألنھ غائب  •

 
  للزینة ألنھ مخصص للحاجات األصلیة للمرأة وھى الزینة الحلي •

 
 ) بنیة استخدامھا للسكن ولمن یعول ياألراضي والمبانالعقارات ( •

 
 الكتب والمراجع ونحوھا من المستلزمات التعلیمیة والخدمیة ألنھا من الحاجیات األصلیة لإلنسان  •

 
  حكمھا فيمستلزمات أداء المھنة والحرفة وما  •

 
 

 قواعد قیاس الوعاء الزكوي : 

 - قاعدة السنویة : أي مضي الحول 1

 - قاعدة استقالل السنوات المالیة 2

 - قاعدة النماء حقیقة أو تقدیرا : أي أن وعاء الزكاة ھو المال النامي بطبیعتھ أو تقدیرا 3

  وحثھ على زیادة اإلنتاج   مراعاة المقدرة التكلیفیة للمزكي- قاعدة المقدرة التكلیفیة : أي ضرورة4

أي حسم الدیون الحالیة وغیرھا من  : - قاعدة الزكاة على اإلیراد الصافي أو اإلجمالي حسب نوع النشاط5
 التكالیف من اإلیراد أو األموال وذلك تخفیفا على المكلفین بأداء الزكاة

- قاعدة تبعیة وضم األموال : أي یلزم األخذ في االعتبار ما یملكھ المكلف سواء داخل البالد االسالمیة أو 6
 خارجھا

- قاعدة التقویم على أساس سعر االستبدال الحالي ( القیمة السوقیة ) : وھذا یعني انھ یجب التقویم ألغراض 7
 الزكاة على أساس األسعار یوم حلول الزكاة 

 

 



  :  طرقتحدیدوعاءزكاةعروضالتجارة

یمكن تحدید وعاء زكاة عروض التجارة بطریقتین:  

: یمكن القول بأن ھذه الطریقة تتفق مع المفھوم ( صافي الموجودات ) - طریقة رأس المال العامل 1
 . المحاسبي لصافي رأس المال العامل  باعتبار أنھ یمثل الفرق بین األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة 

وبالمفھوم المحاسبي فوعاء الزكاة یشمل األصول المتداولة آخر العام والتي تتضمن النقدیة والدیون التي على 
المالیة والمخزون السلعي مقومة بالقیمة النقدیة المتوقع تحصیلھا ، مطروحا من ذلك جمیع واألوراقالعمالء 

البضاعة وبیعھا في آخر العام .  بشراءااللتزامات المرتبطة 

 طریقة مصادر األموال ( حقوق الملكیة ) : وھیالطریقةالمتبعةمنقبلمصلحة الزكاة والدخل حیث یتم - 2
لملكیةالتیتظھربجانبااللتزاماتفیقائمة المركز  اتحدیدالوعاءبطریقةغیرمباشرةمنخاللتحلیلعناصرحقوق

، ثم تعدیل ھذه الحقوق من خالل استبعاد األصول الثابتة المملوكة ألنھا من عروض القنیة المالي 
وكذلك استبعاد الزیادة التي تطرأ على حقوق الملكیة خالل العام ألنھا تتعارض مع شرط حوالن 

 الحول . 

 اجمالي حقوق الملكیة في أول العام مضافا إلیھا صافي الربح في وبالمفھوم المحاسبي فوعاء الزكاة یشمل
نھایة العام مطروحا منھا صافي األصول الثابتة الملموسة والغیر ملموسة بما في ذلك االستثمارات طویلة 

 األجل ومصروفات التأسیس وما قبل التشغیل .


