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المهن الحرةزكاة  
محاسبالخبير التقديم 

محمد المصمودي
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عناصر البحث

تعريف المهن الحرة

الزكاةبةمحاسقواعد

الزكاةب استحخطوات ا

ملخص مصارف الزكاة.
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تعريف المهن 
الحرة
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الحرةالمهن»عبارةتطلق»(Professions liberales)
تحتمعنويونأوحقيقيونأشخاصيمارسهاالتيالمهنعلى

.الشخصيةمسؤوليتهم

دراساتأوفكريطابعذاتخدماتللعمومالحرةالمهنوتقدم
.العملبهاالجاريالقوانينحسب

هافيمساهمايكونال«أبدان»شركاتشكلفيتكونأنويمكن
الخدمةمعيتكاملعملفيأوالمؤسسةنفسفييعملمنإال

.للحريفالمقدمة

عدولالمحامون،المحاسبون،المحاسبون،الخبراء:أمثلة
...الدراساتمكاتباإلشهاد،
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قواعد محاسبة الزكاة
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األسسمنلمجموعةالزكاةمحاسبةتخضع
الشريعةمصادرمنالمستنبطةوالقواعد
المحاسبيالقانونمصادرمنثمأوالاإلسالمية
:مهاأهومنالشريعةمعتتعارضالالتيالتونسي

 مفهوم  الفترة :(الحولية)قاعدة السنوية
المحاسبية

نيةزممدةالقمريةالسنةاإلسالميالفكريعتبر
.النماءلحدوث
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الزروعزكاةغيرفيالحولحوالنويشترط
.والركازوالمعدن

عالى المعدن هو ما خلقه َّللاه ت

في األرض من ذهب أو فضة 

لدولة لأو غيرهما، وهو ملك 

في أي أرض وجد، ولو في 

تجبوال . مالكهاأرض معيٍن 

الزكاة في المعادن إال في 

.الذهب والفضة فقط

الركاز هو ما يوجد 

في األرض من ِدْفن

أهل الجاهلية من 

ذهب أو فضة أو 

غيرهما، ويعرف 

.ذلك بعالمة عليه
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عندالدوريةمفهومعلىاالسالماعتمد
التجارةلعروضبالنسبةالزكاةحساب
وأناميةمواالا أباعتبارهاوالنقودواألنعام
.للنماءقابلة

زكاةالحسابفيهايتمالتيالفترةعتبرتا
رسولقال.القمريةالسنةووهالحولهي
كاةزمالفيليس»:وسلمعليهَّللاصلىَّللا

داؤودأبيسنن«الحولعليهيحولحتى 10



النماءقاعدة:

قبولهأوالمالزيادةهوالنماء
.للزيادة

بةبالنسالعملةفيخاصةويكون
.الحرةللمهن
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(النصاببلوغ)التكليفيةالمقدرةقاعدة:

مراعاةضرورةعلىالزكاةمحاسبةتقوم

يطلقماوهذاللمزكيالتكليفيةالمقدرة

الزكاة،نصاباإلسالميالفقهفيعليه

عدمإلىالعظيماإلسالميالمبدأهذاويهدف
.اإلنتاجزيادةعلىوحثهمالمسلمينإرهاق
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التامالملك:

كيملفيماالتصرفعلىالمالكقدرةهو.
مكانهصاحبهيجهلمالفيزكاةفال،

الكما،معسرعلىالدينفيزكاةوال
اا وقفوالموقوفةالعامةاألموالفيزكاة
ألنهاالخيريةالجهاتوأموال،خيرياا 
.معينمالكلهاليس 13



المهنألصحاباألموالضمقاعدة
:الحرة

للزكاةالخاضعةاألموالحصرعند
يملكهماكلاالعتبارفييؤخذ

الزكاةفيهاتجبأموالمنالمزكي
:اآلتيةالحاالتحسب
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أخرىأمواللهكانإذا:األولىالحالةـ1ـ
ثالثةمناألمريخلوفالفالحي،مصدرمن

:احتماالت
منأموالالبنكيةحساباتهفييكونأن

وبلغعينهفيالزكاةتجبفالحيمنتوج
سنففيزكاتهوأدى(الزيتونمثل)النصاب
الزكاةوعاءفيالمالهذايضمفالالحول،
.لالحونفسفيمرتينالماليزكىالحتى 15



منأموالالبنكيةحساباتهفييكونأن
بلغيولمعينهفيالزكاةتجبفالحيمنتوج
مالالهذايضمأنبدفال،(الزيتونمثل)النصاب

.وعاءفي
شاطنمنأموالالبنكيةحساباتهفييكونأن

فال،(البقولمثل)عينهفيالزكاةتجبالفالحي
.الزكاةوعاءفيالمالهذايضمأنبد
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منأخرىأمواللهكانإذا:الثانيةالحالةـ1ـ
اد،مستفمالأوصناعيةأوتجاريةمؤسسةفيمساهمة

:احتمالينمناألمريخلوفال
أرباحمنأموالالبنكيةحساباتهفيمامعيكونأن

الفالحول،نفسفيزكاتهاإخراجوقعصناعةأوتجارة
الماليزكىالحتىالزكاةوعاءفيالمالهذايضم

.الحولنفسفيمرتين
ربحمنأموالالبنكيةحساباتهفيمامعيكونأن

هذايضمفالزكاتها،إخراجيقعلمصناعةأوتجارة
تلكفيزكاتهباحتسابويقومالزكاةوعاءفيالمال

.الشركة
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ةالبورصفيأسهملهكانإذا:الثالثةالحالةـ1ـ
:احتمالينمناألمريخلوفالشركة،فيأسهمأو

يمتلكهاميقّوم ُأنفعليهالبورصة،فيمضاربايكونأن
ذاهيضمثمالزكاةيومالسوقيةقيمتهاحسبأسهممن

.الزكاةوعاءفيالمال
مايضمفالزكاتهاأخرجتشركةفيمساهمايكونأن

الالميزكىالحتىالحولنفسفيالزكاةلوعاءربحه
مالقيافعليهزكاتها،الشركةتخرجلملوأما.مرتين

.الشركةهذهفيزكاتهباحتساب
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عرفوت،التصنيعأوللبيعاللالستعمالالمعدةالعروضهي

التاجرينويالتيوهيالثابتة،باألصولالماليةالمحاسبةفي

أدواتألنهابهااالحتفاظشرائهاعندالحرةالمهنةصاحبأو

والمعدات،والسيارات،والمباني،اآلالت،مثلإنتاج،

بها،والمتاجرةبيعهامنهاالغرضليسالتيواألراضي،
...والمكاتبباإلدارةوالحواسيب



خطوات احتساب 
الزكاة
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 معرفة قيمة النصاب المتغيرة : ىولاألالخطوة

.غ84بالدينار الثابتة بالذهب الخالص وهي 

بداية الحولتاريخ تحديد : الخطوة الثانية.
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لوكة األموال المختلفة الممتحديد : الخطوة الثالثة

باستثناء)في نهاية الحول هاللمزكي وتقويم

ق وبيان ما يدخل منها في الزكاة، ويطل( الحرث

الزكوية أو الموجودات »ا عليها اصطالح

:وأهم هذه األموال. «الزكويةاألموال 

22



1 ساب العملة األجنبية تقوم حسب سعر الصرف يوم احت)ـ الخزينة

(الزكاة

2 ف يوم العملة األجنبية تقوم حسب سعر الصر)ـ الحسابات البنكية

(احتساب الزكاة

3ـ فائض األداء على القيمة المضافة واألداء على المداخيل

4 هناك طريقتان(: الديون الجيدة)ـ حساب الحرفاء:

إدخالها في األموال الزكوية عمال باألحوط : األولى

.والتيسير على المزكي كي يحسب الزكاة مرة واحدة

زكاتها عند قبضها: الثانية.
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5ـ أموال أخرى مثل:
معلوم كراء عقارات للفترة الماضية

سهم قيمة عقارات اشتراها بنية االستثمار القاري، وقيمة أ

.يتاجر بها بالبورصة

 قيمة أموال وهبها صوريا ألحد األقارب بنية التهرب

.الضريبي، وقيمة المخزون من الذهب والفضة

 حساب ادخار أسهمCEA 

ية حساب ادخار تأمين على الشيخوخة يمكن استرجاعه بن

...الحصول االمتيازات الضريبية
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االلتزامات)هاوتقويمالمطلوباتتحديد:الرابعةالخطوة

وفقالزكويةاألموالمنالخصمواجبة(الخصومأو
:المطلوباتهذهوأهم.الزكاةفقهأحكام

والغاز،الكهرباءالهاتف،:السابقةالفترةديون

...البلدياألداءالماء،

الالديونوهذه.كالسيارةالقنيةعروضديون

المزكيكانإذاتخصموالواحدة،لسنةإالتخصم

.القنيةعروضأوالعقاراتمنقيمتهايمتلك
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.الزكاةوعاءتحديد:الخامسةالخطوة

مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة : الخطوة السادسة
سب تحأو تجاوزه فإذا وصل الوعاء النصاب . بالنصابالخامسة 

.الزكاة المستحقة

حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب : الخطوة السابعة
.بالمائة للحول الهجري2.5وهو الزكاة سعرالوعاء في 

قد توصل إلي تحديد مقدار الزكاةزكيوبذلك يكون الم
 .المستحقة
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 الديون المرجوة وغير المرجّوةتحديد.

 أوراق القبض المرجوة وغير المرجوةتحديد.

 اتعوائد األصول الثابتة ألغراض در اإليرادمعرفة.

األموال الحرام، حتى تستبعد ويتم التخلص منهاتمييز.

 جلاألقساط الحالة من القروض طويلة األمعرفة.
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 تجب على مالكها: المنشآت الفرديةحالةفي ـأ.

 كل واحد من الشركاء :بداناألشركات حالة في ـب

مسؤول عن زكاته مع إضافة األموال الخاصة التي تجب

.فيها الزكاة 

29

وال زكاة إال على من بلغ النصاب حسب ما بينا من شروط



ملخص مصارف 
الزكاة

30





مصارف الزكاة

:  ثمانية فقط
ألخذ وهم المستحقون 
سواهمأموال الزكاة دون 





 من هذه واحدإلى صنف الزكاةصرفيمكن
ى كل فال يشترط توزيعا عل،األصناف الثمانية

.األصناف كما ذهب الشافعي

يمكن إعطاؤها لشخص واحد حسب و
.  المصلحة



المصرفان األول 
:والثاني

الفقراء 
والمساكين



 و أو غير قادر على العمل أأن يكون ال مال له الفقير والمسكين إما
أو أن يكون له كسب أو مال ال يكفيه هو ومن تجب لم يجد عمال، 

.  عليه نفقته

 وهنا تجب اإلشارة إلى أن األمور تختلف باختالف المجتمعات
.  حاجي وما هو كماليواألعراف في تحديد ما هو ضروري وما هو 

 فمن له ما ال يباع عادة على المفلس وليس له
.كسب يكفيه يعد محتاجا للزكاة



:الثالثالمصرف 

العاملون
عليها



«إداريجهازاليوم«عليهاالعاملون
مباشرةتابعاكانسواءبالزكاةمكلف
الجمعياتمنلجمعيةأوالدولةألجهزة
حكوميةهيئةعليهاتشرفالمدنية
.لدبكلوضعيةحسبوالمحاسبةللمراقبة



:الرابعالمصرف 

المؤلفة
قلوبهم



 ِأَيْ فُ ُتَؤله الهِذينَ ُهمُ قُلُوُبُهمْ اْلُمَؤلهَفة
َدَخلُوانَ الهِذيِمنَ ْساَلمِ لِْلِ ُنفُوُسُهمْ ُتَؤنهسُ 

ِذينَ اله ِمنَ أَوْ َعْهٍد،ِبِحْدَثانِ اإْلِْساَلمِ فِي
ُخولِ فِيَيْرَغُبونَ  ُهمْ أِلَ اإْلِْساَلِم،يفِ الدُّ نه
محمدللشيخوالتنويرريرالتح).ُيْسلُِمواأَنْ َقاَرُبوا
.(عاشوربنالطاهر



:المصرف الخامس

الرقاب



يدفع من الزكاة لعتق العبيد: قديما .

 قعون العبارة أيضا على األسرى الذين يتطلق
في أيدي العدو فيدفع من الزكاة لتحريرهم

ألن تصفية الرق . وإعادتهم ألوطانهم وأهلهم
. من أهداف اإلسالم



:المصرف السادس

الغارمون



جمع غارم، والغارم هو الذي : الغارمون
لكات أو ممتقنيةَدْين وليس له عروض عليه 

.  دينهبهايمكن أن يسدد 

 الدائنأما الغريم فهو



:المصرف السابع

في سبيل َّللا



 اليوم هو الدفاع عن" في سبيل َّللا"أن مصرف نرى
حرمة األوطان،  

 للتعريف والدعوي أيضا تمويل المجهود العلمي وهو
يا تحقق سعادة اإلنسان في الدنوبقيمه التي باإلسالم 
.  واآلخرة





:المصرف الثامن

ابن السبيل



 ابن السبيل، عند جمهور العلماء، هو
المسافر الذي ابتعد عن بلده سواء كان

جد ما غنيا أو فقيرا إذا فقد نفقته أو لم ي
.  إلى بلدهبهيرجع 



كانإذاالزكاةأموالمنالسبيلابنيعطى
.بالدهإلىالعودةبهيستطيعمالإلىمحتاجا

ةمعصيسفرسافرإذاالزكاةأموالمنيعطىال
فيويتاجرالفسادلينشرأوالناسعلىليعتدي

.نصوحاتوبةتابإذاإالالمحرمات،





تعين ال تعطى الزكاة لغير المسلم ألنه قد يس

بمال الزكاة على المعاصي ومحاربة 

إال إذا خيف عليه من الهالك أو . اإلسالم
.يعطى لتأليف قلبه



اء مهما ولألبنال تجوز الّصدقة عاّمة، والزكاة خاّصة، لآلباء مهما عَلوا،
ب من َدفع نزلوا، أي األصول والفروع، فالذي ينفق على هؤالء كأّنه تهره

لحاالت و لكن وجب االنتباه لبعض ا. يهالزكاة، ألّن هذه النفَقة واجبة عل
:الخاصة 

قتهمال يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نف

ا يكون  ، وعليه ، االبن متزّوج، وله بيتاالبن مستقاّلا عن األبأحيانا

مقصود َدين، واألب معه ِنصاب الزكاة، فلو دفعهم البنه لجاز، ألنه ال

ب، أما باالبن من كان في ِحجره، ومن كان في كفالته، ونفقته على األ

ُتدفع إن كان االبن مستقالا في نفقته، ففي مثل هذه الحالة يجوز أن
.الزكاة إلى االبن

لو دفع له ينفق عليها ال يجوز أن يدفع لها الزكاة، وأُخت  من كان في بيته 

ا من دفع الزكاة، فاألُخت له أن ُيعْ  با ِطَيها الزكاة إن لها الزكاة لكان دفُعُه تهرُّ

الزكاة لها كانت مستقلهة عنه، أما إن كانت في حجره وهو ينفق عليها فَدفعُ 

تهّرب من دفع الزكاة

الفروعواألصول ( 1



الزوجة( 2

ا من ا ال يحلّ لك أن ُتْعِطَيها شيئا زكاة مالك، الزوجة أيضا

ت عن لو كان هناك زوج فقير وَدخله َمحدود، وزْوجة وِرثَ 

ا طائالا، فهل يجوز أن تعطي الزوجة زوجها ؟ أبيها مبلغا

رب يجُب أن تعطي زكاة مالك إلى زوجك ألنهه أق: نقول لها
.الناس إليك، والعكس غير صحيح



المرتد وساب الجاللة والدين والمنتقص من مقام الرسول صلى َّللا
.عليه وسلم

ال يعطى من الزكاة إال... جاحد المعلوم من الدين بالضرورة كالصالة
.إذا كان من المؤلفة قلوبهم أو إذا خيف عليه من الهالك

 من له بدع عقدية مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة ال يعطى من
ن وم.«جبريلعليا هو النبي وأخطأ إن »: غالة الرافضةكقول : الزكاة
.  «يكونكاألنبياء يعلمون ما كان وما األئمة »: يقول

 يه يجسم َّللا عز وجل ومن ينقص من مقام الرسول صلى َّللا علومن
.وسلم






