Eslah Khairia

ملخص أحكام الزكاة
إعداد
حمد فاروق الشيخ

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
والمرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين،
أما بعد.
يسر لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح في مملكة البحرين أن تقدم
ً
للجمهور الكريم ضمن سلسلة العلم النافع ملخصا شامال ألحكام
الزكاة المستحدثة من إعداد الشيخ حمد فاروق الشيخ ،والذي نأمل خالله
ً
أن يحقق النفع والفائدة سعيا من اللجنة لتوعية األفراد والمجتمعات
اإلسالمية بهذه الفريضة المهمة .والله ولي التوفيق.

ً
أوال :التعريف
الزكاة :هي حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم،
ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى.

ثانيا :حكمها
فرض عين على كل مسلم ومسلمة إن تحققت شروط الزكاة عليهما التي سنبينها.
قال تعالى« :والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ،يوم
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون» (التوبة .)35 , 34
وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن( :أعلمهم
أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (أخرجه الجماعة).

ثالثا :شروط وجوب الزكاة
ً
1.1أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمكلف بأداء الزكاة .
ً
ً
ً
2.2أن يكون المال ناميا أو قابال للنماء حكما.
3.3أن يصل المال للنصاب الشرعي ،وهو:
4.4األموال والمعادن وعروض التجارة 85( :جرام ذهب عيار  24قيراط أو  96جرام ذهب عيار  21قيراط).
5.5الزروع والثمار :خمسة أوسق ،أي ما يعادل  653كيلوجرام.
6.6األنعام (البقر والغنم واإلبل) حسب العدد.
7.7الركاز :وهو ما يستخرج من المعادن من باطن األرض وزكاته الخمس (.)20%
َّ
ً
َّ
8.8أن يكون المال خاليا من الدين الحال ،أي أن تطرح منه الديون الحالة.
ً
ً
9.9أن يمر على ملكية المال عاما كامال من وقت وصوله النصاب ما عدا زكاة الزروع والركاز.
ً
ً
1010أن يكون المال حالال طيبا ،والمال الحرام الخبيث يفقد شرط التملك ويجب صرفه في المصالح
العامة للمسلمين.

رابعا :مصارف الزكاة
تصرف الزكاة لألصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى:
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يل ف ِريضة من الل ِه والله ع ِليم ح ِكيم» (التوبة .)60
يل الل ِه واب ِن الس ِب ِ
س ِب ِ
 .2+1الفقراء والمساكين :هم الذين ال يجدون قوت يومهم أو ال يجدون معظم قوتهم.
2.2العامــلون عليهــا :هم من يقومون بجمع الزكاة وصرفها.
ً
3.3المؤلـفـة قـلوبهـم :غير المسلمين المرجو إسالمهم ،والمسلمون حديثا المرجو ثباتهم على اإلسالم.
ً
4.4في الرقاب :العبيد (وهم غير موجودين حاليا).

5.5الغارمون :المدينون في أغراض مشروعة الذين ال يملكون سداد ديونهم.
6.6في سبيـل الله :المجاهدون أو المرابطون -الدعاة إلى اإلسالم -طلبة العلم وغيرهم.
7.7ابـن السـبـيل :المسافر المنقطع عن أهله.

خامسا :كيفية حساب الزكاة
ً
يجب أوال معرفة األموال الموجودة ،وهل بلغت النصاب أم ال ،وذلك بالمعادلة التالية:
ّ
•قيمة جرام الذهب يوم إخراج الزكاة ×  = 85مبلغ النصاب (وهو الحد األدنى إلخراج الزكاة ،فإن قل
الرصيد عن هذا النصاب فال تجب الزكاة).
ً
•المبلغ الموجود (الذي بلغ النصاب)  -مخصوما منه ما يعادل التكلفة الفعلية السنوية شاملة أقساط
التمويالت –إن وجدت.-
•الناتج × ( 2.5عند إخراج الزكاة بالسنة الهجرية و  2.5775عند إخراج الزكاة بالسنة الميالدية) ÷ =100
المبلغ الواجب إخراجه.
وبطريقة أخرى :المبلغ الموجود÷  =40المبلغ الواجب إخراجه.

سادسا :قواعد عامة في الزكاة
•األصل دفع الزكاة وقت استحقاقها ،حيث ينبغي على المزكي تخصيص يوم معين في العام يحسب
فيه زكاة ماله ،ثم يخرجها.
ُ
•ال تسقط الزكاة بالتقادم ،حيث تجب على المزكي عن السنوات السابقة إن لم يخرجها ،ويجتهد في
معرفة نصاب الزكاة عن السنوات الماضية ومقدار األموال.
•يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها للضرورة.
•ال يجب تعميم الزكاة على أصناف الزكاة الثمانية المذكورة ،ويمكن االقتصار على بعضها.
ً
•إذا لم يكن عند المزكي ما يدفعه للزكاة فتصبح الزكاة دينا في ذمته يدفع منها كل ما تيسر له ذلك.
•تضم األجناس المتشابهة في وعاء واحد ،فاألموال بأنواعها (شاملة الحسابات البنكية واألموال
النقدية +عروض التجارة  +الذهب والفضة بعد تقييمها +األسهم بعد تقييمها) تعتبر في حكم
ً
الوعاء الواحد وتجمع معا لمعرفة مقدارها ومقارنتها مع النصاب في يوم إخراج الزكاة.
•األصل أن تخرج الزكاة عن كل جنس بمثل جنسه ،فزكاة األموال تخرج أمواال نقدية ،ويجوز للمزكي
شراء ما يرى أنه أصلح للمزكى له من الحاجات الضرورية بثمن الزكاة.
•ال يشترط إعالم المزكى له بأن األموال الممنوحة له من الزكاة.
حكم صرف الزكاة لألقارب على التفصيل التالي:
م

الصنف

الحكم

مالحظات

1

الوالدان

ال يجوز

يجب اإلنفاق عليهم

2

الجد والجدة

ال يجوز

يجب اإلنفاق عليهم

م

الصنف

الحكم

مالحظات

3

األبناء والبنات

ال يجوز

يجب اإلنفاق عليهم

4

الزوجة

ال يجوز

يجب اإلنفاق عليها

5

الزوج

يجوز

بشرط أن يكون من األصناف الثمانية المذكورة

6

اإلخوة واألخوات

يجوز

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورة

7

األعمام والعمات

يجوز

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورة

8

األخوال والخاالت

يجوز

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورة

9

بقية األقارب

يجوز

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورة

ً
سابعا :جدول زكاة للمعامالت الحديثة

 .1زكاة األموال

م
1

الصنف
الذهب والفضة واأللماس واألحجار الكريمة
وغيرها لغرض التجارة أو االستثمار

الحكم الشرعي
تزكى عن قيمتها السوقية .% 2،5
ال تجب زكاتها إن كان في حدود العرف ،أما إن

2

الذهب والفضة الستعمال المرأة الشخصي

كانت الكمية كبيرة خارجة عن المألوف فتجب
الزكاة فيما زاد عن المألوف بنسبة .%2،5

3

األل��م��اس واألح���ج���ار ال��ك��ري��م��ة والبالتين
لالستعمال الشخصي

4

األوراق النقدية (األموال)

5

رصيد الحساب الجاري

6

رصيد حساب التوفير والودائع بأنواعها

7

األسهم بقصد االتجار بها بالبيع والشراء

ال تجب زكاتها ،وتجب عند بعض الفقهاء إن
كانت الكمية كبيرة خارجة عن المألوف فتجب
الزكاة فيما زاد عن المألوف بنسبة .%2،5
تضم إل��ى بقية األم���وال وي��زك��ى المجموع
بنسبة .% 2،5
يضم إل��ى بقية األم���وال وي��زك��ى المجموع
بنسبة .% 2،5
يضم إل��ى بقية األم���وال وي��زك��ى المجموع
بنسبة .% 2،5
تزكى عن قيمتها السوقية بسعر يوم
إخراج الزكاة.

م

الصنف

الحكم الشرعي
لها أحوال:
1.1إن كانت الشركة تخرج ال��زك��اة عن جميع
األسهم فتسقط الزكاة.
2.2إن أعلنت الشركة عن نسبة زكاة السهم
فيخرج ال��زك��ي زك��ات��ه ع��ن أسهمه بضرب

8

األسهم بقصد االحتفاظ بها واالستفادة
من ريعها (أرباحها)

السهم

3.3

X

عدد األسهم المملوكة لديه.

إذا ل��م تعلن الشركة ع��ن نسبة الزكاة
فيجتهد المزكي ف��ي معرفة زك��اة كل
سهم ثم تضرب

X

عدد األسهم المملوكة

لديه .وإن لم يتحصل على النسبة فيمكن أن
تزكى أرباح األسهم المستلمة فقط بنسبة
 % 2،5إن بقيت إلى يوم الحول أو تضم إلى
النقد ويزكى الجميع.

9

ح��ق��وق ال��م��وظ��ف ف��ي ص��ن��دوق التقاعد
والتأمينات االجتماعية التي لم تستلم

10

راتب الموظف الشهري

11

برامج التوفير للموظفين

ال تجب زكاتها ،ألن المزكي ال يستطيع التصرف
بها ،فإن استلمها ومضى عليها الحول زكاها
مع بقية أمواله عن سنة واحدة.
ال تجب زكاته ،لكنه يضم ما بقي منه لكامل
المال الموجود عند تمام الحول.
إن كان االنضمام للحساب اختياريا فتجب زكاته
كالتالي:
 .1المال الذي يدفعه الموظف :يزكى مع أرباحه
بضمه لكامل المبلغ بنسبة  % 2،5وإن لم
يستطع استالمه.
 .2المال ال��ذي تدفعه الشركة على سبيل
الهبة:ال يزكى إال ما استلم منه وبقي لسنة
كاملة فيزكى حينها ألنها هبة تلزم بالقبض.
تزكى بضم جميع المبالغ إلى المال األصلي
وقت إخ��راج الزكاة ،ثم تخرج الزكاة عن كامل

12

ً
تغير مبالغ الحسابات شهريا بالسحب
واإليداع ..الخ

المبلغ بنسبة  % 2،5ولو لم يمر الحول على
بعض األموال.
وهناك رأي يقول بأن الزكاة ال تجب إال على
األم��وال التي مر عليها الحول ،وما زاد أثناء
الحول فهو عفو.

13

المال المدخر للزواج أو الحج أو شراء سيارة

يزكى إذا دار عليه الحول ولم يستخدم للغرض

أو بيت أو غيره

المقصود له.

م
14

15

الصنف
العقار السكني الخاص وأثاثه والسيارات
الخاصة لالستعمال

الحكم الشرعي
ال تزكى.

العقار المعد للبيع -أي بقصد التجارة( -أرض

ً
تخرج الزكاة عن قيمته السوقية سنويا إن حال

أو مبنى تحت اإلنشاء أو مبنى جاهز للبيع)

عليه الحول.

وهو في يد تاجر يبيع ويشتري العقارات
16

17

18

19

20

العقار المعد لإليجار

يزكى ما بقي من اإليجار (الريع) حيث يضم إلى
النقد ويزكى الجميع.

العقار المحتفظ به في يد من ال يعمل في

يزكى عند البيع إن حال عليه الحول عن سنة

بيع وشراء العقارات إنما يبيع عند الحاجة أو

واح��دة فقط وإن مضى على ملكه أكثر من

ارتفاع األسعار (المتربص)

سنة.

البضاعة المعدة للبيع مثل البضائع في
المحالت التجارية والمطاعم وغيرها

ثمار البحر
مبنى المصنع ومعداته وأدوات اإلنتاج
المعدة للتصنيع

تزكى البضائع المعدة للبيع بتقييمها يوم
إخراج الزكاة ،أما الربح المتحصل فال يزكى إال إذا
دار عليه الحول.
ليس فيها زكاة إال ما أعد للتجارة ،فتخرج الزكاة
في نهاية الحول بالقيمة السوقية عليه.
ال زكاة فيه.
تزكى عند قبضها عن سنة واحدة.

21

الديون التي للمزكي على الغير

22

إسقاط دين المقترض واعتباره من الزكاة

23

أموال الميراث بعد استالمها

تزكى بعد مرور سنة على استالمها.

24

أموال الوقف الخيري

ال زكاة فيها.

25

أموال الوقف األهلي

يزكى ريعها بنسبة 2.5%

ال يجوز اعتباره من الزكاة لوجوب القبض ،وأجاز
البعض ذلك.

الجمعيات الشخصية (وهي التي يشترك
26

فيها مجموعة من الناس يدفع كل منهم
ً
ً
ً
قسطا شهريا يعادل ما سيستلمه الحقا
في موعد محدد)

تزكى بضم األق��س��اط الشهرية المدفوعة
للجمعية عند الحول باعتبارها دين على مليء.

 .2زكاة الزروع والثمار
الحكم الشرعي

م

الصنف

1

وجود عدة أجناس (حبوب -تمر-شعير..الخ)

2

الفواكه والخضروات

3

األعمال قيد التنفيذ في المنشآت الزراعية

ال زكاة فيها.

مستلزمات االنتاج :مثل األدوية والمبيدات

ال زكاة فيها.

تزكى ،ونصابها من نصاب الزروع والثمار ،وذلك
كالتالي:
•إذا كانت السقيا باآلالت.5% :
•إذا كانت السقيا باألمطار.10% :
•إذا كانت السقيا بالخلطة بينهما.7.5% :
وينفرد كل جنس من األجناس بنصابه.

4

5
6

ال زكاة فيها إال إن كانت للتجارة ،فزكاتها زكاة
عروض التجارة.

واألسمدة ومواد التغليف والتعبئة
األرض المشغولة بالمساقاة أو المغارسة

يزكى الثمر بالنسبة والتناسب بين األطراف

أو المزارعة
األرض الزراعية المستأجرة

تكون الزكاة على المستأجر فقط.

 .3زكاة األنعام (اإلبل والبقر والغنم)
م

الصنف

الحكم الشرعي

1

األنعام المتخذة للتجارة

تزكى زكاة عروض التجارة (.)2.5%

األنعام العاملة في حرث األرض والحمل

ال زكاة فيها

2

والسقي
ال زكاة فيها فيما أعد للزينة أو االستعمال،

3

الحيوانات األخرى غير (اإلبل والبقر والغنم)

4

اللبن والصوف والبيض للدجاج

ال زكاة فيها ،ويزكى منها ما أعد للتجارة فقط

5

الدجاج المنتج

ال زكاة فيه.

6

اإلبل والبقر والغنم المربى

حسب الجدول التالي:

ولكن يزكى منها ما أعد للتجارة فقط.

الغنـم
المقـدار

اإلبـل
زكاته

من

إلى

40

120

شاة

121

200

شاتان

201

300

ثالث
شياه

ثم في كل  100شاة

َ
ال يؤخذ في الصدقة :تيس،
َ
وال هرم���ة ،وال معيب���ة ،وال
ِشرار المال.
ال يؤخ���ذ ف���ي الصدق���ة:
الهزيل���ة ،وال المخ���اض ،وال
األكولة ،وال خيار المال.

المقـدار

البقـر
زكاتـه

من

إلى

5

9

شاة

10

14

شاتان

15

19

ثالث شياه

20

24

أربع شياه

25

35

بنت مخاض

36

45

بنت لبون

46

60

حقـة

61

75

جذعة

76

90

بنتا لبون

91

120

حقتان

121

129

ثالث بنات
لبون

•ثم في كل أربعين بنت لبون.
•وفي كل خمسين حقه.

•بنت مخاض :بنت سنة ،وسميت بذلك؛ ألن أمها حامل.
•بنت لبون :ما لها سنتان ،وسميت بذلك؛ ألن أمها ذات لبن.
•حـقه :ما لها ثالث سنين ،وسميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب.
•جذعـه :ما لها أربع سنين.

المقـدار
من

إلى

30

39

40

59

60

69

زكاته

تبيع أو
تبيعة
َّ
ُ
مسنة

تبيعتان

ثم في كل  30تبيع
َّ
ُ
وفي كل  40مسنة

التبيع أو التبيعه :ما لها سـنة.
َّ
ُ
المسـنة :ما لها سـنتان.
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