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 اةــــــــــــــــــــالزك                                                         2020تحديث مايك 

 مقدمة :* 

 لمصائـ كطعمو لممسكيف( ة) طير . زكاة الفطر    )أحد أركاف اإلسالـ(. زكاة الماؿ    ← فرض * :    نفاؽ الماؿ في اإلسالـإ -

  صدقة التطكع       ← سينة    *                              
 . أركاف اإلسالـ الخمسة فيرض منيا : قرآف كالسينة "بالصدقات"       زكاة الماؿ تيسمى في ال.  :  يالحظ      

 سراء كالمعراج (مف البعثة ، ليمة اإل 10) الصالة +  )عند البعثة( الشيادتاف    ←    ( قبؿ اليجرة اثناف في مكة )                           
  ق؟(10أك  9الحج ) +  ق( 2الزكاة ) +  ق( 2الصياـ )   ←  ( بعد اليجرة ثالثة في المدينة )                           

ِىٓ د١بصرٗ ، اٌشّظ ٔبفغ ٌىٓ ال) ػٛء )األش١بء( ٔزفبع ثٗ ِٓ األػ١بْ د١بصرٗ ٚاالّىٓ ٌٍّشء . ٘ٛ وً ِب ٠   ←المال  -  بصرٗ ٌٚىٕٗ غ١ش ٔبفغ ..اٌخ(اٌزشاة ٠ّىٓ د١ ُ 
 (!وزٕبص)١ٌٚظ اال اٌذشوخ ٚاٌزذاٚي ١ٌغزف١ذ ِٕٗ إٌبط -     )وّب ٠ظٓ اٌجؼغ!(   ٚع١ٍخ ٌزذم١ك ِٕفؼخ ١ٌٚظ غب٠خ  -. ٚظ١فزٗ :                 
 ()إٌمٛد( ٚاٌٛسل١خ  اٌز٘ت ٚاٌفؼخ ٚاٌؼّالد إٌمذ٠خ  أً٘ اٌجبد٠خ ٠طٍمْٛ ٌفع "اٌّبي" ػٍٝ اإلثً ، ٚأً٘ اٌذؼش ٠طٍمٛٔٗ ػٍٝ )                           

 "ش فزٕخ اٌغٕٝ ِٚٓ شش فزٕخ اٌفمش ِٚٓ شش ػزاة اٌمجش ..ثه ِٓ ش "اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر  فزٕخ اعزؼبر ِٕٙب إٌجٟ  ←فٟ اٌذ١ٔب  - خطٛسرٗ : .                     
 )دفؼٙب أَ ال؟(. صوبرٗ )ف١ُ أٔفمٗ؟(    . ِظشفٗ  )ِٓ أ٠ٓ اوزغجٗ؟(   . ِظذسٖ   ّشء صالصخ أعئٍخ :ػٕٗ ا٠ٌ غأي  ←فٟ ا٢خشح  -                                

    :ِٓ د١ش اٌذالي ٚاٌذشاَ * :  . أٔٛاػٗ                
        ٠جت ف١ٗ اٌضوبح ←دالي  -                                  
 : )وبٌشثب ، اٌّبي اٌّغشٚق ، اٌششٛح ..اٌخ (دشاَ  -                                  

 ِّٙب ثٍغ ل١ّخ اٌّبي ِّٚٙب ؽبٌذ ِذح ثمبئٗ فٟ ٠ذ طبدجٗ ..( )ألْ طبدجٗ فٟ ٔظش اٌشبسع ١ٌظ غ١ٕب ،صوبح ف١ٗ  ال.                                          

ٍه ٚال ال .                                                 ت ٌظبدجٗ أٚ ٌٛسصزٗ أثذا١  ٠ ط ٠ّ 
 (!! ٠ ف١ذ اٌزظذق ثجؼؼٗ )ال. ٠جت ف١ٗ إِب : سدٖ ألطذبثٗ أٚ ٌٛسصزُٙ ، أٚ اٌزظذق ثٗ وٍٗ                                          

 فزٜٛ ←)ف١ٗ ش جٙخ( دالي اخزٍؾ ثذشاَ  -                                      

 اٌٍّى١خ : ِٓ د١ش*                              
 ف١ٗ صوبح ←)٠ّىٓ اٌزظشف ف١ٗ( . ثذٛصح طبدجٗ  ←ٌٗ ِبٌه ِؼ١ٓ -                                 

 :٠ّىٓ اٌزظشف ف١ٗ(  )ال. ١ٌظ ثذٛصح طبدجٗ                                                          
 صوبح ف١ٗ  ال ←١ِئٛط اٌذظٛي ػ١ٍٗ  *        ػٕذ لجؼٗ ف١ٗ صوبح ← ِشجٛ اٌذظٛي ػ١ٍٗ *                                              

 صوبح ف١ٗ ال ←  اٌخ( )ِبي اٌذىِٛبد ، اٌؼشائت ..١ٌظ ٌٗ ِبٌه ِؼ١ٓ  -                                 

 ِٓ د١ش ٚجٛة اٌضوبح :*                              

 :)خّغخ أٔٛاع(  جب فيه الزكاةتمال  -                                 
                     الماعز(  )= اإلبؿ "الجماؿ" كالبقر كالجامكس كالغنـ ك  ـالنَّعى  .    . عركض التجارة ؽ المالية     األكراالذىب كالفضة كالعمالت ك .                       
 ديفف في باطف األرض مف دفائف الجاىمية كلو قيمة( ) = ماكازالرً المعادف ك .      . الزركع كالثمار                          

 صابا  . كحاؿ عمييا الحكؿبشرطيف : . إذا بمغت نً الزكاة في ىذه األنكاع  تجب -يالحظ :           
   (خراجيا""بمجرد استزكالمعادف كالركا – "بمجرد حصادىا"ماعدا الزركع كالثمار )                     

 :كيختمػػػػؼ بػػػػاختالؼ نػػػػكع المػػػػاؿ ، الشػػػػارع ، كالػػػػذم إذا بمغػػػػو المػػػػاؿ كجبػػػػت فيػػػػو الزكػػػػاة)حػػػػدده( صػػػػاب = الحػػػػد األدنػػػػى الػػػػذم نٌصػػػػبو النً  -                   
 ( 21عر جـ الذىب عيار س×  85أك قيمتو )=   .. 21جـ ذىب عيار  85= حكالي  4 4/1×  20=   ادينارن  20صاب الذىب = . نً                      

 وبْ ٠ ؼشة  ِٓ اٌز٘ت فٟ ثالد اٌشَٚ ، اسرفؼذ ل١ّزٗ اسرفبػب وج١شا ثّشٚس اٌضِٓ (..  21جُ ر٘ت ػ١بس  4  4/1اٌذ٠ٕبس = )                      
 سعر جـ الفضة (×  591)=أك قيمتو          .. جـ فضة 591= حكالي    2,9×  200درىـ =  200صاب الفضة = . نً                      

 طه "اٌذسُ٘ اإلعالِٟ" (" ، أخز ع١ذٔب ػّش ِزٛعطب ٌٙب ٚ اٌذسُ٘ اٌفبسعٟ ِٕٗ أٔٛاع وض١شح أشٙش٘ب "٠ ؼشة ِٓ اٌفؼخ ، وبْ وبْ ..  جُ فؼخ  2,9اٌذسُ٘ =  )                     

 بقرة .. الخ 30= ة ، البقرشا 40=  مف اإلبؿ ، الغنـ 5صاب الٌنعـ : اإلبؿ =. نً                           
 أرادب ككيمتيف( 4 كيمة )= 50كجـ =  648ؽ = حكالي صاب الزركع )الحبكب كالثمار( = خمسة أكسي . نً                      

 جـ تقريبا ( 675=  الكفيف مجتمعيف ءأمداد ، الميد = مؿ 4، الصاع =  اصاع 60سؽ = ) الكى                            
 ( اكمي 11مراعاة أف الحكؿ القمرم أقؿ مف الحكؿ الميالدم ب )( عمى الماؿ الكاجب فيو الزكاة يـك 354مرية )سنة ق يحكالف الحكؿ = مض -                  

 جب الزكاة فيه :ت مال ال -                      
  –(  إف لـ تكف مف ذىب أك فضة ) األكاني –السالح  –الرككب  دكاب أك سيارات –الثياب  –أثاث المنزؿ  –دكر السكنى               

 إف لـ تكف لمتجارة()كيتب العمـ  –الت الصناعة آ –(  إف لـ تكف لمتجارة )الخ كالماس كالمؤلؤ كالمرجاف ..  الجكاىر                   
 البيخؿ كالشيح كحيب الدنيا ، كآلخذ الزكاة مف الحقد كالحسد كالفقر كالحاجة..() لمماؿ مف حؽ الفقير ، لميعطي الزكاة مف = . التطيير  ةلغ - : تعريفها 

 = التذكية = الذبح الشرعي ( ٌ)ذ( = التطيير أك النماء ، كالذكاة )ز( ) زكا الزرع = نما الزرع ( )الفرؽ بيف الزكاةالنماء  .                               
 كص ، بشركط مخصكصة لطائفة مخصكصةىي تمميؾ ماؿ مخصالزكاة  شرعنا  -              

 منع حبس الماؿ كاكتنازه كتشجيع حركتو كتداكلو ليستفيد منو الناس بفرض زكاة عميو سنكينا مما يحفز أصحابو الستغاللو   حكمتها :*
 . ! ال أكمتو الزكاة بمركر السنكات .ا  در دخالن منتظمنا ك كتنميتو ليي             

  : جوبهاشروط و  *
 عمى كليو إخراجيا(     )ال تجب عمى الصبي كلكف تجب في مالو ك البمكغ . الحرية   . عمى كليو إخراجيا(   )ال تجب عمى المجنكف كلكف تجب في مالو ك العقؿ . اإلسالـ      .  
بو) . كماؿ النصاب       الممؾ التاـ لمماؿ الكاجب الزكاة فيو .     (يختمؼ باختالؼ نكع الماؿة ، ك الذم إذا بمغو الماؿ كجبت فيو الزكاالشارع ك  حدده() الحد األدنى الذم نصَّ
    ( عمى الماؿ الكاجب فيو الزكاةيكمنا(  354مضي سنة قمرية )=  )الحكؿ حكالف  .  

 حال عميه الحولبمغ نصاًبا و و  ،تجب الزكاة عمى كل مسمم ، عاقل ، حر ، بالغ ، يممك نوًعا من المال تجب فيه الزكاة ..   بناء عميه    
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 : مصارف الزكاة *

ًفي تصرؼ الزكاة لألصناؼ المذككرة في قكلو تعالى:        ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ا الصَّ   ًإنَّمى
ًفي سىبً         قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًكيـه الرِّ ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى   (60)التكبة: يًؿ المًَّو كىاٍبًف السًَّبيًؿ فىًريضى

 ٛثُٙاٌفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب ٚاٌّؤٌفخ لٍ ←: . أربعة مسبكقة ب"الـ" تفيد الممكية  يالحظ : مصارؼ الزكاة الثمانية

 اٌشلبة ٚاٌغبس١ِٓ ٚفٟ عج١ً هللا ٚاثٓ اٌغج١ً ←لؼبء ِظٍذخ( =  ). أسثؼخ ِغجٛلخ ة"فٟ" رف١ذ اٌظشف١خ                                             
 ( األحناؼ يركف العكس ) يكفيو مف ال يجد ما  :  المسكين -      لو دخؿ مف ال  : الفقير -

             : ثياب الالئقةأك ال الالئؽ كالمسكنة كجكد المسكف يمنع مف الفقر ال ممحكظة ! 
   ىـ المعينكف مف قبؿ الحاكـ لجمع الزكاة عمى أف يككنكا مسمميف ك أمناء ك لك كانكا أغنياء كالمذيف يستحب ليـ  : ن عميهاالعاممو -

 . يكجيكنيا لمف ىـ أحكجيأخذكىا ك يتعففكا عف األخذ منيا أك  أف                     
    أك مسممكف ذكك شككة لكفاية شر مف يمييـ مف الكفار  ، كف ضعاؼ اإلسالـ ييعطىكف لتقكية إيمانيـىـ إما مسمم : الُمَؤلََّفة قموبهم -

 :)اختالؼ(  أك كفار ، المسمميفك                      
  ( حساف) الجياد كما يككف بالسناف يككف باإل في إسالميـ طمعنارىـ أك مف الزكاة اتقاء لشىـ ؤ . يجكز اعطا                     

 عف سيدنا عمر : -ف لـ ييعطكا أحدا مف الكفارالخمفاء الراشدي بعد أف أعز اهلل اإلسالـ كأىمو ، كألف ىـؤ يجكز اعطا . ال                         
 سالـ شيئا .. فمف شاء فميؤمف كمف شاء فميكفر .. "نيعطي عمى اإل " إنا ال                        

 إلى :إما قمكبيـ في عصرنا الحالي ييعطى  سيـ المؤلفة     
 . بعض الحككمات غير المسممة لمناصرة األقميات المسممة                    
 . بعض الييئات كالجمعيات الدكلية لمساندة المسمميف في القضايا الدكلية                    
 اجا كؿ عاـ ... تثبيت الذيف يدخمكف في ديف اهلل أفك                     
 في البالد االسالمية كغير االسالمية نفاؽ عمى الديعاة كمراكز الدعكةاإل.                     
 سالـ ... شراء األقالـ ككسائؿ اإلعالـ كالفضائيات لمدفاع عف اإل                    

  إليو نظير  يدفعو  كاتب العبد مالكو عمى قدر مف الماؿ أف يي  )= كاتبةالعتؽ أك بالمساعدة عمى المي يككف إما بالشراء ك  عتؽ الرقاب : الرقاب يف -
 :)اختالؼ( سيـ الرقاب في عصرنا  – كاتبةبأف ييعطى العبد مف الزكاة مايستعيف بو عمى أداء أقساط المي  حريتو(                   
 ..في الحركب  . غير مكجكد     . مكجكد كيشمؿ : فؾ رقاب أسارل المسمميف            

 يف حتى لك ممؾ المسكف كالممبس كالخادـ. العجز عف سداد الدى و : إعطائشركط  – المدينكف الذيف ال يممككف ما يكفكف بو ديكنيـ : نوالغارم -
  !( )الدفع أك الحبسيف حاال كليس مؤجال أف يككف الدى  مباح(   .= استداف لطاعة أك ألمر يف ). عدالة الدى                  
   ( كالكفارات ، كالزكاة..الخ )كليس لمخالؽ  لمخمكؽ يف . أف يككف الدى                     

 صؿ كالفرع كالزكجة في حالة ككنيـ مف الغارميف عطاء الزكاة لألإيجكز  -  يالحظ :         
 ز ، كما يجك  )اختالؼ(لغارميف مساىمة في محاربة الربا عطاء " القرض الحسف " مف الزكاة قياسا لممستقرضيف عمى ايجكز إ -                  

 المساكيف كفي سبيؿ اهلل أيضا ..عطاء " القرض الحسف " مف مصرؼ الفقراء ك إ                    
 ف الميت ، كألف دىيٍ ميتا ؟(  )لـ تحدد ككف الغاـر حيا أكية يجكز لعمـك اآل يجكز   . : . الف الميت مف الزكاة )اختالؼ( قضاء ديى  -                  

 يمكف قضاؤه !! ألنو ال يأكلى مف ديف الح                     
 : ( اختالؼ ) ي سبيل اهللف -
 أم عمؿ خير يبتغي بو مرضاة اهلل مف بناء مساجد ، مستشفيات ، مدارس ، أك أعماؿ خيرية ... فيك في سبيؿ اهلل . .        
   عمى ىذا الرأم ال  بناءن  - عدة ك سالحيف لمجياد في سبيؿ اهلل مف ماؿ ك " عمى تجييز الغزاة المتطكع هللفي سبيؿ ا قصر " .        

 ،  زكاة مف التمميؾ لمستحقي الزكاةبد في ال المستشفيات ، ألنو الأمكاؿ الزكاة في بناء المساجد كالمدارس ك  يجكز استخداـ          
   ىذه المجاالت مف صدقات التطكع في مثؿ يجكز اإلنفاؽ ك           

 عداد الدعاة كتجييز إ" في في سبيؿ اهلل جكز استخداـ سيـ "سالـ كالمسمميف يفي عصرنا الحالي نتيجة لمغزك الثقافي كالفكرم لإل -بالحظ :    
 سالمية سالمية كغير اإلي البالد اإلسالـ فعالـ كالفضائيات لمدفاع عف اإلسالمية كشراء األقالـ ككسائؿ اإلالمراكز اإل               
 لمرزؽ يستطيع منو اإلنفاؽ عمى زكجتو .. الزكاج بشرط أف يككف لمزكج مصدر مف أحسف مصارؼ الزكاة مساعدة الشباب عمى -            
 أف يككف حج الفريضة . يجكز بشرط   يجب عميو لعدـ االستطاعة(  يجكز )ال عطاء الزكاة لحج فقير )اختالؼ( : .الإ -            

  لك حيف السفر، ك  اكصمو إلى بمده بشرط أف يككف محتاجن عطي مف الزكاة ما يي ، فيي  مالوىك الغريب المنقطع عف أىمو ك  ابن السبيل : - 
في بمده . اكاف غنين                     

  شروط صرف الزكاة :
  : تيصرؼ الزكاة لألصناؼ المذككرة بالشركط اآلتية    

 ( ىـ مف صدقات التطكعؤ يجكز إعطا ) ـيي ؾ إال إذا كاف مف المؤلفة قمكبي ر أك مش ( مف أىؿ الكتاب ) يكاة عمى ذمِّ ال تجكز الز    اإلسالـ - 
 ييشتىرل لعتقو  اا أك عبدن كاتبن كاف مي  إذا ال تجكز الزكاة عمى عبد أك أمة إال    كماؿ الحرية - 
 (   صدقة التطكعمف الزكاة كمف  أخذىـ اختالؼ في جكاز )"  األشراؼ"  عبد المطمب يـ أك بنأال يككف مف آؿ البيت مف بني ىاش - 
ال تيعطى لكٌليو ف التصرؼ ، ك س، حى  ايككف قابض الزكاة عاقالن ، بالغن ف أ -   ا 
ف اآلباء كاألميات كاألجداد كالجدات ك  ) أال تككف نفقة قابض الزكاة كاجبة عمى الميٌزكي بسبب األصؿ -     األبناء كالبنات كاألحفاد )الفرع  أك بسبب(  عمكاا 

ف ك       ،  سبيؿ اهلل الغزك في  حالة أكفي حالتيف: ككنيـ مف الغارميف إال (  حتى لك كانت الزكجة في العٌدة ) أك بسبب الزكاج(  سفمكا ا 
 ..أبنائيـ الخاالت ك ك كاألخكاؿ  كالعماتكاألعماـ  األخكاتاإلخكة ك  لألقارب مثؿ الزكاة يجكز إعطاء ← وعمي بناءن     
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  زكاة المال(  وراق النقديةال العمالت و الفضة و زكاة الذهب و(: 
 (  يـك 354) سنة قمرية = حاؿ عميو حكؿ كامؿ  صاب أك قيمتو      .بمغ النً  ة عمى كؿ ماؿ تكافر فيو شرطاف : .تجب الزكا -  
  () اختالؼجـ فضة  591أك 21عيارجـ ذىب  85ما الفضة : إ نصاب كأنصاب الذىب  نصاب الماؿ = -  

 (ستجب فيو زكاة أـ ال  عند إخراج زكاة الماؿ البد مف معرفة قيمة النصاب ، التي تتغير طبقيا لقيمة جراـ الذىب أك الفضة ، لتحديد ما إذا كاف الماؿ المممكؾ)     
 ثمف جراـ الفضة× جـ فضة  591أكثمف جراـ الذىب × ذىب  جـ 85= نصاب الفضة = قيمة نصاب الذىب أك قيمة نصاب الماؿ -  
 : كاآلتي ( ٪5,2 )فيو الزكاة بما يعادؿ ربع العشر   بمغ الماؿ المممكؾ قيمة النصاب كجبتذا حاؿ الحكؿ ك فإ -  
   2/100, 5 ×قيمة الماؿ المممكؾ   =  زكاةمقدار الماؿ الكاجب إخراجو ك         
 صاب الماؿ بالذىب أـ بالفضة ؟أييما أفضؿ تحديد ن -  
 ألنو أنفع لمفقراء -           ألنو ثابت بالسنة الصحيحة   -    أفضؿ . بالفضة اختالؼ :   

 نخفاض قيمة الفضة بعد عصر النبكة ا -     ثابتة باختالؼ األزمنة        قيمتو  -    أفضؿ . بالذىب             
  ( )خمسة أكسؽصاب الحبكب كالثمار ن، ك )أربعكف( نصاب الغنـ ، ك )خمسة( قيمة نصاب اإلبؿ ألف  -                                    
 تقارب في عصرنا نصاب الذىب ال نصاب الفضة                                          

 يقتصر عمى الفضة فقط !!، كيرل آخركف أف  لذا يرل البعض أف يقتصر تحديد نصاب الماؿ عمى الذىب فقط        
 : (  كسب الميف الحرةالركاتب كاألجكر ، ك  ) ستفادمُ الالمال  -  

 بأحد الطرؽ اآلتية :إذا بمغ النصاب  بعد خصـ الحاجات الضركرية كسداد الديكف ، ييزكى عف الباقي            
 فاد = زكاة الدخؿ(زكاة الماؿ المست ) دكف انتظار الحكؿ ٚلذ لجؼٗ 5,2٪.                  

 )صوبح ِبي(ثؼذ ِشٚس دٛي وبًِ  5,2٪.                  

ُ إ١ٌٗ .. %2,5ُ إٌٝ ِب ػٕذٖ ِٓ ِبي ٠ٚضو١بْ ثٛالغ ٠ ؼ   .                        ، ٠ٚ ؼزجش دٌٛٗ دٛي اٌّبي اٌزٞ ػ 
ٍمي : الُحمي   زكاة  -   ًمٌي = جمع حى  تتزيف بو المرأة مف المعدف ( = ما )الحي

 : لمذىب كالفضة صكرتاف         

 فييا زكاة لك بمغت نصابا كحاؿ عمييا الحكؿ ←األكاني ..الخ ك كالعمالت ، كالسبائؾ ، )المبس(  لزينةا ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ . ال             
 : اختالؼ ←)المبس( . يمكف استخداميا في الزينة            

 (..الخ  أك بمغ حد اإلسراؼ ييشترل بنية اإلتجار ، ،ر سٌ لنكائب الدىر ، أك تك )ستعمؿ جب فييا زكاة ، إال إذا كاف ال يي ت ال   الجميكر -                    
 تجب فيو الزكاة عمى اإلطالؽ  أبك حنيفة  -                      
مي لمزينةت إلى أخرل ال ..(كالعمالت كالسبائؾ  )يمكف تحكيؿ الذىب كالفضة مف صكرة يجب فييا الزكاة يالحظ :*     جب فييا زكاة بجعميا عمى ىيئة حي

 عند الشافعية )اختالؼ( سكرة..(أ قالدة ، )                
ٌرـ استعمالو مف الذىب كالفضة ) ما *            مييا الحكؿ( تجب فييا الزكاة لك بمغت نصابا كحاؿ عه استعمالو )كالتيحؼ كالبراكيزني كاألدكات( أك كيرً كاألكا حي
 زكاة فييا ( الPLATEDاألكاني المعدنية المطمية بالذىب أك الفضة ) *           

 :)اختالؼ(  دفع الزوجة زكاتها لزوجها -  
  يجكز الشافعي مالؾ ك  .      )ألف الزكاة تعكد إلييا بإنفاقو عمييا(ال يجكز إال لسداد ديف  ابف حنبؿ أبك حنيفة ك .           

 : الدىيف إما أف يككف ين :ة الدَّ زكا -  
 (اختالؼ  عف عاـو كاحد فقط أك عف األعكاـ السابقة ) دكف انتظار الحكؿ ال تجب فيو الزكاة إال عند قبضو  يستطيع سداده( ) في ذمة المديف  بتن ثا .     
 مو مف الزكاة الكاجب إخراجيا  يجكز خص، ك  ال تجب فيو الزكاة  م تمؼ عند المديف(أ ) عند المديفغير ثابت  .     
  يف أكالن سداد الدى دـ يف فكرم مع إخراج الزكاة ، قي إذا تعارض سداد دى .  :يالحظ        

 بضمو إلى ما عنده مف ماؿ آخر حاؿ عميو الحكؿ يف الثابت عند قبضو سكاء بمغ المقبكض نصابنا بنفسو أكتخرج زكاة الدى  .               
 ال تجب الزكاة عند سداد الديف عمى دفعات ال تبمغ النصاب ، فإذا بمغت الدفعات المقبكضة نصابنا كجبت الزكاة .               
 :)اختالؼ(  زكاة الودائع في البنوك -  

 مف قيمة الكديعة + األرباح ، أك  5,2٪.              
 المصمحة العامة ، أكجو الخير ك ط إنفاؽ األرباح في أك مف قيمة الكديعة فقط بشر  5,2٪ .             
  الزركع زكاة الثمار ك  قياسنا عمى)كبار السفكاألرامؿ ك  در الدخؿ الكحيد لصاحبيارباح فقط إذا كانت األرباح ىي مصمف األ ٪ 10.              

  اختالؼ ←ما ( يخرج مني بؿ عمى ما زكاة مايما يضيع إذا أيخذ منو ، ليس عمييألف كميناتج األرض "  عيشر = "                        
 ) فتكل " لمشيخ المشد" رئيس لجنة الفتكل فى الديار المصرية  في األربعينات عف فتكل ؿ"عمر بف عبد العزيز" .. (                       
 )شقؽ ، أراضي ، محالت..الخ( : زكاة العقارات -

 :، كتككف الزكاة نصابا  وغك  بعد بيعيا كقبض ثمنيا كبمال زكاة فييا إال ←لمسكنى  رثا أك ىدية أكإ.       
 اختالؼ ←)المالكية( عف عاـ كاحدأك الجميكر( )اختالؼ ، عف األعكاـ السابقة ←المالكية( )أك بعد حكالف الحكؿ   الجميكر()عمى الفكر             

 عاـ بعد تثمينيا كخصـ مصركفاتيا(% مف قيمتيا كؿ 5،2. لمتجارة )زكاة عركض التجارة = ←. لالنتفاع       
   طائرات ..الخل، كالمحالت كالسيارات كالسفف كاجارة( كالشقؽ الخالية كالمفركشةبالًكراء)=اإليجار=اإل *:الؿ )الميستغالت(تغ. لالس                 

 ، مزارع األسماؾ ..االخ، مزارع الدكاجفقارثؿ نتاج المصانع ، ألباف األبباإلنتاج م *    أك                                     
 : بعد خصـ المصركفاتنتاج ، بؿ ما يخرج منيا زكاة في أعياف المستغالت نفسيا سكاء بالكراء أك باإل ال                   

 (اختالؼ ←كاة الحبكب كالثمارأك ز  أك زكاة عركض التجارة زكاة ماؿ ) تجب الزكاة فيو  ←ييدخر - زكاة فيو       ال ←يينفؽ  -           
 تقع عمى المالؾ ال عمى  المستأجر إذازكاة ما يدفعو المستأجر لممالؾ ضماننا لسداد األجرة في مكاعيدىا  :زكاة التأمين النقدي  - 

  حاؿ عميو الحكؿبمغ التأميف نصابنا ك                              
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 ة :إرشادات عام *   
 . الزكاة عبادة ييشترط لصحتيا النية عند كقت أدائيا أك عند عزؿ الماؿ الكاجب إخراجو   
 . ال يضر نقصاف النصاب في خالؿ السنة ، فالعبرة بأكؿ الحكؿ أك آخره   
 يكمنا 11الدية بػ. يستحب حساب الحكؿ حسب الشيكر اليجرية ألنو أنفع لمفقير كأضمف لممزكي ألف السنة اليجرية أقؿ مف المي   
 الزكاة عف ميعاد الحكؿ بشرط حسابيا عف األمكاؿ المكجكدة عند تماـ الحكؿ)تقديـ( . يجكز تعجيؿ    
 . يجكز تقسيط دفع الزكاة لمف ال يجد سيكلة نقدية كافية كقت إخراج الزكاة   
 ساكيف مف األقارب أك غيرىـ مراعاة لشعكرىـيينفؽ ىك مف ماؿ الزكاة إف كانت لفقراء أك م . يجب مراعاة عدـ ًذكر أف ما   
 . ييستحب إعطاؤىا لألحكج مف األقارب ثـ الجيراف ثـ األصدقاء ثـ طالب العمـ ثـ المرضى.. إلخ، كما يستحب إعطاؤىا لمستحقييا    

 عف اإلماـ مالؾ " أفضؿ مف كضعت فيو زكاتؾ قرابتؾ الذيف ال تعكؿ " -مف الصالحيف كأىؿ المركءة      
 . يجكز نقؿ الزكاة مف بمد إلى بمد عند فقد المسمـ الفقير   

 بعض معامالت البنوك : *
 كجكد سمعة .. " كؿ قرض جر نفعا مشركطا فيك ربا " ←. الفرؽ بيف البيع كالربا   مقدمة : -     

 يجكز عرض السمعة بسعريف  ، كما )بإميالو(لميشترم كا)بزيادة الثمف( منفعة لكؿ مف البائع  ألف فيو لتقسيطيجكز البيع با.                  
 ختالؼ ← بالتقسيط( ، كآجؿ ))كاش أك نقدا( حاضر                    

 الربع ..الخ  قاف عمييا كالثمث أكفيو عمى أف يتقاسما الربح بنسبة يتف لو تاجر= أف يدفع شخص ماال لشخص آخر ليي  . تجكز الميضاربة                 
 يجكز ←(  بدكف أرباح )حساب جارم  -     

 يجكز ←حكيؿ عمالت ..الخ ( ، شيكات ، تأجير خزائف ، شراء كتمعامالت مصرفية )= فتح اعتماد ، خطابات ضماف  -     
 جائزة شرعا ، كليست بربا () ممحكظة : ما يأخذه البنؾ نظير ىذه األعماؿ كالخدمات "مصاريؼ إدارية"                   

 جٛصر ال ←( = سثب120 ر شد  100). شخظ١خ    ←: نكعاف  قركض -     

 )١ٌظ سثب ٌٛجٛد عٍؼخ !(٠جٛص ←)ثغؼش اٌجٕه( * اٌششاء ِٓ اٌجٕه  ←. ػمبس٠خ أٚ ِعٍؼ١خ                                      

 ٠جٛص سثب ال ←اٌزبجش ثمشع ِٓ اٌجٕه ٔظ١ش فٛائذ  * اٌششاء ِٓ                                                                 
 تجكز ربا ال ←قرض جر نفعا  ←عند أىؿ القانكف .  :   الخ دخار ..أكعية اال ،ستثمارشيادات اال،  الكدائع -     
 رجٛص ← )نكع مف المضاربة( كتمكيؿ عقد استثمار ← قتصادعند أىؿ اال.                 

 ألٔٙب ػمٛد اعزضّبس ٚر٠ًّٛ ←  * رجٛص  : )اخزالف( ىّٙب د.                    

ّ   ←رجٛص  * ال                                                غزضّش ف١ٙب اٌّبيصجبد اٌفبئذح + ش جٙخ اٌّشبس٠غ اٌ

   اخزالف ← )فبئذح ِزغ١شح(اٌجٕٛن ٚفشٚع اٌّؼبِالد اإلعال١ِخ رمَٛ ػٍٝ ٔظبَ اٌّشاثذخ ثبٌّىغت ٚاٌخغبسح  -    

 :والضرائب * الزكاة 

 مقدمت تاريخيت :  -  

  عال١ِخ ر ججٝ ثٛاعطخ اٌغٍطبد اٌشع١ّخ ٠ٍٚضَ اٌّغٍّْٛ ثبدائٙب فٟ اٌجالد اإل وبٔذ اٌضوبح فش٠ؼخ ِمذعخ.        

 غ اٌّغ١ٍّٓ دىبِب ِٚذى١ٍِٛٓٝ سغُ ِب دذس ِٓ أذشاف فٟ أدائٙب ٚجّؼٙب ٚطشفٙب ِٓ ثؼفزشاد ػؼف اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ ، ٚػفٟ  .       

 ٌُ ر ؼطً ٘زٖ اٌفش٠ؼخ          

 عال١ِخ ٚاػزجبس٘ب اٌىض١ش ِٓ ل١ُ ٚأدىبَ اٌشش٠ؼخ اإل. فٟ ثذا٠خ اٌمشْ اٌّبػٟ ٔجخ االعزؼّبس ، ٚأرجبػٗ ِٓ ثؼذٖ ، فٟ اٌزشى١ه فٟ        

 دٍٛا ِذٍٗ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛػؼ١خ ١ٌ جبح اٌضٔب ٚاٌشثب ٚاٌخّش ..اٌخ ،أِٟ ٚعالف اٌّغ١ٍّٓ ، فأثؼذٚا اٌزشش٠غ اإلجت فٟ رخٍجّٛدا ٚسجؼ١خ ٚاٌغ         

 .. ٚرٌه أطاللب إٌٝ اٌذٌٚخ اٌذذ٠ضخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ فظً ٚلٛا١ٔٓ اٌزأ١ِٕبد ٚاٌؼّبْ االجزّبػٟ فؼ طٍذ اٌضوبح ١ٌذً ِذٍٙب اٌؼشائت اٌّذ١ٔخ          

 خشاط فش٠ؼخ اٌضوبح إؤعغبد اٌذ١ٕ٠خ ػٍٝ ّفشاد ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚثؼغ اٌال دشص ثؼغ أٌٚٛ..  اٌذ٠ٓ ػٓ اٌذٌٚخ وّب دذس فٟ أٚسٚثب         

ذٝ ِٓ د١بح اٌّغ١ٍّٓ ..!!           ٚرٛط١ٍٙب إٌٝ ِظبسفٙب اٌضّب١ٔخ اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب اٌشبسع  ثأٔفغُٙ ٌىبدد رّ 

 كؿ منيما ، كالمقدار الشرعي ، كالكعاء ،الضرائب عف الزكاة الختالفيما في مصدر التشريع ، كحقيقة  ييمكف أف تيغن ال.      
بد مف بقاء اسميا  ييعتبر زكاة ألف الزكاة شعيرة مف شعائر اإلسالـ ال كالمصارؼ ، كالغاية كالدكاـ ، كألف ما يؤخذ بغير اسـ الزكاة ال

 ال فقدت معنى الشعيرة ..!!ا  كصفتيا ك 
 يسقط الزكاة ألنيا فريضة مف اهلل حتى تقـك  ائب أك مف الزكاة أك غيرىما ..( الغناء كؿ فقراء المجتمع كسد حاجتيـ ) مف الضر إممحكظة :    

 عداد الدعاة كالمراكز اإلسالمية ..)في سبيؿ اهلل(إلتأليؼ القمكب كنشر اإلسالـ ب الساعة ،  كفي ىذه الحالة تستخدـ الزكاة               
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 رق بين الزكاة والضرائب :الف -

                                     

 الضرائب                                                                  الزكاة                                 
 
 أٚ اإلٌضآَِ ػشة اٌجض٠خ أٚ اٌغشاِخ                                                  ثّؼٕٝ اٌزط١ٙش أٚ إٌّبء           ت. لغ   
 
 إٌٝ اٌذٌٚخ رجؼب ٌمذسرٗ)اٌّٛاؽٓ(  اٌزضاَ ِبدٜ ٠ذفؼٗ اٌّّٛي              ششٚؽ ِخظٛطخ                      ِبي ِخظٛص ث         . تعريف   

جٗ إٌٝ ثظشف إٌظش ػّب ٠ؼٛد ػ     خظٛطخ                                                ٌّظبسف ِ                        ١ٍٗ ِٓ ِٕفؼخ ، ٠ٛ 

 جزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ..ٚثؼغ األغشاع اال اٌخذِبد                                                                                                      
  
 شف ػٍٝ اٌّغٍُ ٚغ١ش اٌّغٍُ ..اٌزضاَ ِذٟٔ طِ          ػجبدح ِفشٚػخ = ػٍٝ اٌّغٍُ فمؾ  ،                                 ا. حقيقته  

 ا١ٌٗ بهلل ٚرمشث ا٠ شزشؽ ف١ٙب ا١ٌٕخ ، شىش                       
 
ِ ذذدح ، رخؼغ الجزٙبد أٌٟٚ األِش ، أد١بٔب رض٠ذ     ٠ذ ػ١ٍٗ                      ٠جٛص أْ ٠ض ِ ذذد ِٓ اٌشبسع ، ٚال         . مقدارها    غ١ش 

 ٚأد١بٔب رٕمض                                     أٚ ٠ٕمض ِٕٗ                                                 
 
 ػٍٝ اٌغ١بساد ٚدٚس اٌغىٕٝ .. فزبسحثٛػبء اٌضوبح  رزم١ذ ال                       خّغخ أٔٛاع فمؾ ِٓ اٌّبي :                                . الىعاء  

 ..اٌخٚاٌّشرجبد  ٚربسح ػٍٝ األساػٝ              ،                     ، ػشٚع اٌزجبسح ، إٌ ؼُ  اٌز٘ت ٚاٌفؼخ         اٌزٟألِٛاي ا)  

  اٌضسٚع ٚاٌضّبس ، اٌّؼبدْ ٚاٌشوبص  اٌضوبح(  رجت ف١ٙب    
   

 ّٔب ر ظشف فٟ رغط١خ إٌفمبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخإرزمجذ ثٙب ،  ال                                           ِظبسف ِذذدح ثبأل٠خ صّب١ٔخ       مصارفها .   

 دغت رذذ٠ذ اٌغٍطخ                                                                                                      
   
 ِؤلزخ ، رفشػٙب اٌغٍطخ دغت اٌذبجخ ..                           فٟ األسع ِغٍّْٛ     داَبِصبثزخ ٚدائّخ            . الثبىث  

 والدوام   
 

 ٠جت ػٍٝ ، الإرا ٌُ رٛجذ اٌغٍطخ اٌزٟ ر ؤدٜ ٌٙب اٌؼش٠جخ       وّخ                       ف١ٙب أْ ر ؤدٜ إٌٝ اٌغٍطخ اٌذب األطً    . العالقت مع   

 .. ِٚؼظُ إٌبط إِب ٠زٙشثْٛ ِٕٙب أٚ ٠ؤدٚٔٙبٟء اٌّّٛي ش                            رغمؾ ػٓ اٌّغٍُ ال ، لئْ ٌُ رٛجذ اٌّغٍّخ    أولي األمر     

 كارىيف ..                      شأنيا  كيجب عميو تكصيميا إلى مصارفيا              
 يتيرب منيا طمعا في  ، كال شأف الصالة              
 اهلل كمرضاتوثكاب                   
 

 .. )تطيير النفكس( ، ركحية )رضا اهلل(                      سد خمؿ اجتماعي أك اقتصادم أك سياسي أخالقية   . أغراضها  
 )دفع عجمة ، اقتصادية )إغناء الفقراء( اجتماعية            
 .. نتاج(اإل                
 

 * الزكاة والضمان اإلجتماعي :
      
 عند بمكغو سنا معينة )المعاش(المؤقت أك  معينة مف دخمو نظير تأمينو عند عجزه الدائـ أك يدفع الفرد فيو أقساطا :  التأمين االجتماعي -     
 خؿالعامة في حاالت العجز التاـ أك المؤقت أك عدـ كجكد دبدفع أقساط مف ميزانيتيا ، األفراد التقـك الدكلة ، الضمان االجتماعي : -      

 جتماعي كالضماف االجتماعي :تجمع بيف التأميف اال الزكاة          
 ، اٌخغبسح ..اٌخ( )ػٕذ اٌىٛاسسخشآ فبٌّغٍُ لذ ٠ىْٛ ِخشجب ٌٍضوبح فٟ دٛي ِٚغزذمب ٌٍضوبح فٟ دٛي  ←. مف جية التأميف االجتماعي               

 فٟ أِٛاي اٌضوبح ِٚغ رٌه ٠أخزْٚ ِٕٙب .. ٟء٠غبّْ٘ٛ ثش ذمٟ اٌضوبح الِغز ←ِٓ جٙخ اٌؼّبْ االجزّبػٟ  .                       

  ، ٌٚىٕٙب رؼط١ٗ ثمذس دبجزٗ .. رؼطٟ اٌفشد ثمذسِب دفغ ِٓ ألغبؽ  وّب فٟ اٌزأ١ِٓ ٌىٕٙب ألشة ٌٍؼّبْ ِٕٙب ٌٍزأ١ِٓ االجزّبػٟ ألٔٙب ال           
 

  الزكاة تعتبر في حيف..  مبتكرات العصر كما يدعي الغربفي القرف السابع عشر كأحد إال لـ تبدأ أنظمة التأميف كالضماف االجتماعي  -     
 سالـ كحؽ معمـك لممستحقيف ،قدميا اإل إعانة اجتماعية في تاريخ اإلنسانية تينظـ بكاسطة أكلي األمر لذكل الحاجة في المجتمع أكؿ         
 .. ملسو هيلع هللا ىلصالديف كتنظميا الدكلة منذ بعثتو  األمكاؿ يكجبياكفريضة فرضيا اهلل ألرباب          

    


