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أينما كنت اآلن!!  
تصدق بدينار واحد عبر رسالة نصية 

إلى األرقام التالية:  

مصارف الزكاة:
-�سبحانه  قوله  يف  الواردة  الأ�سناف  هي  الزكاة  م�سارف 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها  ا ال�سَّ َ وتعالى-: {اإِنَّ
َواْبِن   ِ اللَّ �َسِبيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُوؤَلَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم} )التوبة:60(. ِ َواللَّ ًة ِمَن اللَّ ِبيِل َفِري�سَ ال�سَّ
وجتدر الإ�شارة اإلى الأمور الآتية:

• على 	 نفقته  جتب  من  على  جتزئ  ول  الزكاة  جتوز  ل 
الزكي، فال يجوز دفعها اإلى البن اأو الزوجة اأو الأب.

• والزكاة على القريب اأف�سل من غريه؛ لأنها زكاة و�سلة 	
رحم.

• بال�سلمني 	 حتل  كاأن  للم�سلحة،  الزكاة  تعجيل  يجوز 
م�سيبة، اأو يكون بني يدي ال�سلم حمتاج ت�ستدعي حاله 
الواجبة  الزكاة  من  وتخ�سم  الزكاة  فتعجل  التعجيل، 

اإذا حال احلول.
• كاأن 	 راجحة،  م�سلحة  اأو  حلاجة  الزكاة  تاأخري  يجوز 

يحول احلول على من وجب عليه الزكاة ولي�س لديه نقد 
حا�سر ي�ستطيع اأن يدفع منه، وتكون الزكاة بناء على 
اليوم  على  بناء  ولي�س  فيه  وجبت  الذي  اليوم  ح�ساب 

الذي �سرفت فيه.

كيفية احتساب الزكاة :
اأ�سهل طريق حل�ساب الزكاة : ينظر اإلى الوقت الذي ملك 
فيه ن�سابًا و ينتظر اإلى اأن يحول عليه حول من تاريخ ملكه 
للن�ساب، ويزكي كل ما لديه من مال جتب فيه الزكاة ولو 

�سنة  كل  من  نف�سه  الوعد  وهكذا يف  احلول،  عليه  يحل  مل 
يزكي كل ما لديه وي�سلم من ح�ساب كل مال على حدة.

فمثاًل :
 15 الثال  �سبيل  على  وليكن  للزكاة،  يومًا  لنف�سك  حدد 
رم�سان من كل �سنة، وبالتايل اإذا جاء يوم 15 رم�سان من 

ال�سنة احلالية فعليك بجمع الآتي:
ر�سيدك النقدي �سواء اأكان يف ح�سابات م�سرفية اأم حتت يدك.

القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�ساربة يف ذلك اليوم.
اآخر تقومي لوحدات �سناديق الأ�سهم.

الذهب والف�سة غري العد لزينة الن�ساء، كال�سبائك الذهبية 
وما �سابه ذلك.

باذًل  غنيًا  الدين  كان  اإذا  الغري  عند  لك  التي  الديون 
)الديون التي ميكن احل�سول عليها خالل ال�سنة نف�سها(.

كل ما عر�سته للبيع من اأر�س اأو بيت اأو موا�ٍس اأو ب�ساعة يف 
حمل جتاري اأو غريها.

الجموع لكل ما �سبق يخ�سم منه: الديون التي عليك مما 
اإذا  الثال  ال�سنة نف�سها. وعلى �سبيل  تتوقع �سدادها خالل 
ا�سرتيت منزًل بالتق�سيط مبائة األف دينار، فاإنك ل تخ�سم 
ال�سنة  خالل  �ستدفعه  ما  تخ�سم  ولكن  دينار،  األف  الائة 

احلالية )مبلغ الق�سط × 12(.
الزكاة  هو  الديون:  خ�سم  بعد  �سبق  مما  النهائي  الناجت 
الواجب اإخراجها فتق�سم البلغ على 40 والناجت )هو %2،5( 

و هو القدار الواجب عليك زكاته.

و�هلل تعالى �أعلم

ملخص في أهم أحكام الزكاة



$
مكانة الزكاة واألصل في مشروعيتها:

قرنها  العظام،  ومبانيه  الإ�سالم،  اأركان  اأحد  هي  الزكاة 
من  كثرية  مواطن  يف  بال�سالة  تعالى-  و  -�سبحانه  الل 
َواآُتوا  اَلَة  ال�سَّ {َواأَِقيُموا  جل-:  و  -عز  قال  العزيز.  كتابه 
 .)56  : )النور  ُتْرَحُموَن}  َلَعلَُّكْم  �ُسوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا  َكاَة  الزَّ
الإ�سالم  »بني  و�سلم-:  عليه  الل  -�سلى  قوله  ال�سنة  ومن 
ر�سول  حممًدا  واأن  الل،  اإل  اإله  ل  اأن  �سهادة  خم�س:  على 
الل، واإقام ال�سالة، و اإيتاء الزكاة، و�سوم رم�سان، وحج 

البيت«. )متفق عليه(.

حكم الزكاة:
الزكاة واجبة على كل م�سلم حرٍّ ملك ن�سابًا ملكًا تامًا وحال 
عليه احلول، �سواء اأكان �ساحب الال �سغريًا اأم كبريًا، عاقاًل 

اأم جمنونًا، اإل اأن ال�سغري والجنون يخرجها عنهم الويل.

األموال التي تجب فيها الزكاة:
النقدين )الذهب و الف�سة(، والأثمان )النقود(. - 1
عرو�س التجارة .- 2
بهيمة الأنعام .- 3
اخلارج من الأر�س من احلبوب والثمار. - 4

نصاب الزكاة:
الذهب: ن�سابه ع�سرون مثقاًل اأي: ما يعادل 85 غرامًا - 1

تقريبًا.

الف�شة: ن�سابها مئتا درهم، اأي: ما يعادل 595 غرامًا - 2
تقريبًا.

الف�سة، - 3 النقود: ن�سابها يختلف باختالف قيمة غرام 
الف�سة  غرام  �سعر  كان  لو  لالإي�ساح:  مثاًل  ون�سرب 
ديناًرا واحًدا فاإن الزكاة كتايل: 595x1= 595 ديناًرا. 
الن�ساب  ملك  فقد  فاأكرث  ديناًرا   595 ملك  من  فكل 

وعليه الزكاة.
 

زكاة عروض التجارة :
كال�سيارات  للبيع  العدة  العرو�س  هي:  التجارة  عرو�ض 
والآلت وخمتلف الب�سائع العدة للتجارة بها )التي ت�سرتى 
فاإذا  ا�ستخدامها(؛  بنية  ولي�س  بها  والتاجرة  بيعها  بنية 
الوجودة عنده كم  الب�سائع  م  يقوِّ التاجر احلول  حال على 
ت�ساوي بالقيمة ال�سوقية يف الوقت الذي وجبت عليه الزكاة 
بيع  لأهل  التقومي  ويكون  ا�سرتاها،  يوم  بقيمتها  ولي�س  فيه 
اجلملة،  ب�سعر  اجلملة  ولأهل  التجزئة،  ب�سعر  التجزئة 

وبال�سعر التو�سط لن يبيع بالتجزئة واجلملة.
والربح  بيعها  ال�سلعة بق�سد  الرجل  ي�سرتي  ملحوظة: قد 
فقد  والعك�س  ا�ستعملها،  بيع  فيها  يح�سل  مل  واإن  فيها، 
ي�سرتي ال�سلعة لي�ستعملها فاإن مل تنا�سبه باعها، فما احلكم؟
الق�سد  كان  فاإن  الأ�سلية  النية  ذلك  يف  الفا�سل  احلد 
عرو�س  فهي  بها  والجتار  بيعها  هو  �سرائها  يف  الأ�سلي 
ا�ستعمالها،  احتمال  وجد  واإن  الزكاة،  فيها  جتب  جتارة 

والعك�س بالعك�س.

زكاة األسهم :
خال�سة القول يف زكاة اأ�سهم ال�سركات ال�ساهمة اأن الالك 

ل يخلو ق�سده يف التملك من اأحد اأمرين:
الطويل  ال�ستثمار  بتملكها  يق�سد  الأمــــر الأول:  اأن 
فيجب  والعوائد،  الأرباح  على  واحل�سول 
تقدير الزكاة باحت�ساب ما جتب فيه الزكاة 
هنا  عالقة  ول  احلقيقية  الوجودات  من 
للزكاة بالقيمة ال�سوقية. واإن �سق عليه واأراد 
امل�ساهمني  حقوق  فيزكي  لنف�سه  االحتياط 

)الالك( بن�سبة %2.5:
الأ�سول-  )اإجمايل  ال�ساهمني=  حقوق 

اإجمايل اخل�سوم(. والناجت ×%2.5.
الأمر الثاين:  اأن يق�سد بتملك الأ�سهم التاجرة اأو ال�ساربة 
بيعها،  ثم  اأ�سعارها  ارتفاع  وانتظار  فيها 
في�سرتي اليوم ويبيع غدًا وهكذا. فهذا يزكي 
ما ميلك من اأ�سهم زكاة عرو�س جتارة، فاإذا 
الأ�سهم  قيمة  اإلى  ينظر  احلول  عليه  حال 
احلقيقية(  ول  ال�سمية  )ولي�س  ال�سوقية 

ويزكيها زكاة عرو�س جتارة )%2.5(.

زكاة الحلي:
العد  احللي  يف  الزكاة  وجوب  عدم  على  العلماء  اأكرث 
لال�ستعمال الباح من الذهب والف�سة ، اأما الأحجار الثمينة 
والياقوت وغريها فال زكاة فيها قوًل واحًدا واإن ارتفع ثمنها.

زكاة الرواتب:
ل جتب الزكاة يف الراتب حني ا�ستالمه ولكن ي�سم اإلى ما 
عند ال�سخ�س فاإن حال احلول وبقي عنده �سيء منه زكاه 

اإذا بلغ الن�ساب.


