مصارف الزكاة:

م�صارف الزكاة هي الأ�صناف الواردة يف قوله �-سبحانه
ال�صدَ َقاتُ ِل ْل ُف َق َرا ِء َو مْ َال َ�س ِاك ِني َوا ْل َع ِام ِل َني َع َل ْي َها
وتعالى�ِ } :-إ مَّ َنا َّ
الل َوا ْب ِن
َو مْالُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم وَفيِ ال ِّر َق ِاب َوا ْل َغا ِر ِم َني وَفيِ َ�س ِب ِيل هَّ ِ
الل َو هَّ ُ
ال�س ِب ِيل َف ِر َ
الل َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{ (التوبة.)60:
ي�ض ًة ِمنَ هَّ ِ
َّ
وجتدر الإ�شارة �إلى الأمور الآتية:
•ال جتوز الزكاة وال جتزئ على من جتب نفقته على
املزكي ،فال يجوز دفعها �إلى االبن �أو الزوجة �أو الأب.
•والزكاة على القريب �أف�ضل من غريه؛ لأنها زكاة و�صلة
رحم.
•يجوز تعجيل الزكاة للم�صلحة ،ك�أن حتل بامل�سلمني
م�صيبة� ،أو يكون بني يدي امل�سلم حمتاج ت�ستدعي حاله
التعجيل ،فتعجل الزكاة وتخ�صم من الزكاة الواجبة
�إذا حال احلول.
•يجوز ت�أخري الزكاة حلاجة �أو م�صلحة راجحة ،ك�أن
يحول احلول على من وجب عليه الزكاة ولي�س لديه نقد
حا�ضر ي�ستطيع �أن يدفع منه ،وتكون الزكاة بناء على
ح�ساب اليوم الذي وجبت فيه ولي�س بناء على اليوم
الذي �صرفت فيه.

كيفية احتساب الزكاة :

�أ�سهل طريق حل�ساب الزكاة  :ينظر �إلى الوقت الذي ملك
فيه ن�صاب ًا و ينتظر �إلى �أن يحول عليه حول من تاريخ ملكه
للن�صاب ،ويزكي كل ما لديه من مال جتب فيه الزكاة ولو

مل يحل عليه احلول ،وهكذا يف املوعد نف�سه من كل �سنة
يزكي كل ما لديه وي�سلم من ح�ساب كل مال على حدة.
فمث ً
ال :
حدد لنف�سك يوم ًا للزكاة ،وليكن على �سبيل املثال 15
رم�ضان من كل �سنة ،وبالتايل �إذا جاء يوم  15رم�ضان من
ال�سنة احلالية فعليك بجمع الآتي:
ر�صيدك النقدي �سواء �أكان يف ح�سابات م�صرفية �أم حتت يدك.
القيمة ال�سوقية لأ�سهم امل�ضاربة يف ذلك اليوم.
�آخر تقومي لوحدات �صناديق الأ�سهم.
الذهب والف�ضة غري املعد لزينة الن�ساء ،كال�سبائك الذهبية
وما �شابه ذلك.
الديون التي لك عند الغري �إذا كان املدين غني ًا باذ ًال
(الديون التي ميكن احل�صول عليها خالل ال�سنة نف�سها).
موا�ش �أو ب�ضاعة يف
كل ما عر�ضته للبيع من �أر�ض �أو بيت �أو ٍ
حمل جتاري �أو غريها.
املجموع لكل ما �سبق يخ�صم منه :الديون التي عليك مما
تتوقع �سدادها خالل ال�سنة نف�سها .وعلى �سبيل املثال �إذا
ا�شرتيت منز ًال بالتق�سيط مبائة �ألف دينار ،ف�إنك ال تخ�صم
املائة �ألف دينار ،ولكن تخ�صم ما �ستدفعه خالل ال�سنة
احلالية (مبلغ الق�سط × .)12
الناجت النهائي مما �سبق بعد خ�صم الديون :هو الزكاة
الواجب �إخراجها فتق�سم املبلغ على  40والناجت (هو )%2,5
و هو املقدار الواجب عليك زكاته.

أينما كنت اآلن!!

تصدق بدينار واحد عبر رسالة نصية
إلى األرقام التالية:

77080
98985
99888

بالزكاة
تطيب الحياة

واهلل تعالى �أعلم

ملخص في أهم أحكام الزكاة

$
مكانة الزكاة واألصل في مشروعيتها:

الزكاة هي �أحد �أركان الإ�سالم ،ومبانيه العظام ،قرنها
اهلل �-سبحانه و تعالى -بال�صالة يف مواطن كثرية من
ال�صلاَ َة َو�آ ُتوا
كتابه العزيز .قال -عز و جلَ } :-و�أَ ِقي ُموا َّ
ال َّز َكا َة َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ { (النور .)56 :
ومن ال�سنة قوله �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-بني الإ�سالم
على خم�س� :شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن حممدً ا ر�سول
اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و �إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان ،وحج
البيت»( .متفق عليه).

حكم الزكاة:

الزكاة واجبة على كل م�سلم ح ٍّر ملك ن�صاب ًا ملك ًا تام ًا وحال
عليه احلول� ،سواء �أكان �صاحب املال �صغري ًا �أم كبري ًا ،عاق ًال
�أم جمنون ًا� ،إال �أن ال�صغري واملجنون يخرجها عنهم الويل.

األموال التي تجب فيها الزكاة:

1-1النقدين (الذهب و الف�ضة) ،والأثمان (النقود).
2-2عرو�ض التجارة .
3-3بهيمة الأنعام .
4-4اخلارج من الأر�ض من احلبوب والثمار.

نصاب الزكاة:

1-1الذهب :ن�صابه ع�شرون مثقا ًال �أي :ما يعادل  85غرام ًا
تقريب ًا.

2-2الف�ضة :ن�صابها مئتا درهم� ،أي :ما يعادل  595غرام ًا
تقريب ًا.
3-3النقود :ن�صابها يختلف باختالف قيمة غرام الف�ضة،
ون�ضرب مثا ًال للإي�ضاح :لو كان �سعر غرام الف�ضة
دينا ًرا واحدً ا ف�إن الزكاة كتايل 595 =595x1 :دينا ًرا.
فكل من ملك  595دينا ًرا ف�أكرث فقد ملك الن�صاب
وعليه الزكاة.

زكاة عروض التجارة :

عرو�ض التجارة هي :العرو�ض املعدة للبيع كال�سيارات
والآالت وخمتلف الب�ضائع املعدة للتجارة بها (التي ت�شرتى
بنية بيعها واملتاجرة بها ولي�س بنية ا�ستخدامها)؛ ف�إذا
حال على التاجر احلول يق ِّوم الب�ضائع املوجودة عنده كم
ت�ساوي بالقيمة ال�سوقية يف الوقت الذي وجبت عليه الزكاة
فيه ولي�س بقيمتها يوم ا�شرتاها ،ويكون التقومي لأهل بيع
التجزئة ب�سعر التجزئة ،ولأهل اجلملة ب�سعر اجلملة،
وبال�سعر املتو�سط ملن يبيع بالتجزئة واجلملة.
ملحوظة :قد ي�شرتي الرجل ال�سلعة بق�صد بيعها والربح
فيها ،و�إن مل يح�صل فيها بيع ا�ستعملها ،والعك�س فقد
ي�شرتي ال�سلعة لي�ستعملها ف�إن مل تنا�سبه باعها ،فما احلكم؟
احلد الفا�صل يف ذلك النية الأ�صلية ف�إن كان الق�صد
الأ�صلي يف �شرائها هو بيعها واالجتار بها فهي عرو�ض
جتارة جتب فيها الزكاة ،و�إن وجد احتمال ا�ستعمالها،
والعك�س بالعك�س.

زكاة األسهم :

خال�صة القول يف زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة �أن املالك

ال يخلو ق�صده يف التملك من �أحد �أمرين:
الأمـ ــر الأول�:أن يق�صد بتملكها اال�ستثمار الطويل
واحل�صول على الأرباح والعوائد ،فيجب
تقدير الزكاة باحت�ساب ما جتب فيه الزكاة
من املوجودات احلقيقية وال عالقة هنا
للزكاة بالقيمة ال�سوقية .و�إن �شق عليه و�أراد
االحتياط لنف�سه فيزكي حقوق امل�ساهمني
(املالك) بن�سبة :%2.5
حقوق امل�ساهمني= (�إجمايل الأ�صول-
�إجمايل اخل�صوم) .والناجت ×.%2.5
الأمر الثاين�:أن يق�صد بتملك الأ�سهم املتاجرة �أو امل�ضاربة
فيها وانتظار ارتفاع �أ�سعارها ثم بيعها،
في�شرتي اليوم ويبيع غد ًا وهكذا .فهذا يزكي
ما ميلك من �أ�سهم زكاة عرو�ض جتارة ،ف�إذا
حال عليه احلول ينظر �إلى قيمة الأ�سهم
ال�سوقية (ولي�س اال�سمية وال احلقيقية)
ويزكيها زكاة عرو�ض جتارة (.)%2.5

زكاة الحلي:

�أكرث العلماء على عدم وجوب الزكاة يف احللي املعد
لال�ستعمال املباح من الذهب والف�ضة � ،أما الأحجار الثمينة
والياقوت وغريها فال زكاة فيها قو ًال واحدً ا و�إن ارتفع ثمنها.

زكاة الرواتب:

ال جتب الزكاة يف الراتب حني ا�ستالمه ولكن ي�ضم �إلى ما
عند ال�شخ�ص ف�إن حال احلول وبقي عنده �شيء منه زكاه
�إذا بلغ الن�صاب.

