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 األسبوع الثالث
 (زكاة العروض)مسائل إضافية يف باب 

 
 زكاة األسهم/ أواًل: 

 :ملالك األسهم حاالن
 األوىل احلال: 

إذا كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه 
أي أنه ال زكاة عليه يف أصل السهم، وإمنا جتب  ،ـ املؤجرةالعقارات كيزكيها زكاة املستغالت ـ  

، مع اعتبار توافر من يوم قبض الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران احلولوهو العائد الزكاة يف الريع
 .شروط الزكاة وانتفاء املوانع

 الثانية احلال: 
يزكيها زكاة عروض جتارية، سواء كانت إن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة ، فإنه 

أصوالً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت 
مثل ما اشرتاها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا مل يكن هلا سوق، زكى قيمتها بتقومي أهل 

  .ومن الربح إذا كان لألسهم ربح من تلك القيمة،% ( 5.2) اخلربة، فيخرج ربع العشر 
 .وإذا تولت الشركة املسامهة إخراج الزكاة فإهنا تقوم مقام مالك األسهم يف ذلك 

 .ماقرره جممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي وهيئة كبار العلماء يف السعودية وغريهم  هذا

 
 زكاة الراتب الشهري/ ثانيًا: 

 : للموظف مع راتبه حاالن

 احلال األوىل : 
  ، ألنه مل مير حول على أي منها، فال زكاة عليهوال يدخر منه شيئاً  كل شهرأن يصرفه كله  

 احلال الثانية : 
 ؟ص فكيف حيسب الزكاة يف هذه احلالأن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياانً يزيد وأحياانً ينق

 :لذلك طريقتان
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  قدار الواجب ملستحقيها إال م زكاةعلى أن ال يدفع من الإن كان حريصًا على  -أ
حبول يبدأ شهري ، خيص فيه كل مبلغ راتبهفعليه أن جيعل لنفسه جدول حساب لفقط، 
رج زكاة كل مبلغ على ِحد  ملكه من يوم كلما مضى عليه حول من اتريخ امتالكه   ة، وخيخ

 .إايه
 :مثالً 

 .راتب حمرم، يف حمرم القادم
 .وراتب صفر، يف صفر القادم

 .وراتب رمضان، يف رمضان القادم
 .ويدقق يف كل راتب كم صرف منه وكم بقي

  وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء  ،وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة -ب
احلول على أول نصاٍب ميلكه من النقود حينما حيول على جانب نفسه ؛ زكى مجيع ما 

 .أي أول راتب شهري قبضه ،م ل كه منها
 .مل يتم حولهفتكون زكاة عما مضى عليه احلول، وتعجيالً للزكاة عما ، هوهذا أعظم ألجر 

 :مثال ذلك
، وكان يصرف أحياانً من رواتبه وأحياانً 1342 يف حمرم( آالف رايل 2)استلم زيد أول راتب له 

 .1341يف حمرم سنة على استالم أول راتب، أي يدخرها، فتجب عليه الزكاة ألول مرة بعد 
 .احلول يقيناً  فيهوينظر يف كشف حسابه، فأقل مبلغ تبقى معه طوال العام يعين أنه هو الذي مر 

 .جيالً للزكاةواملخرج عن بقية الشهور يكون تع
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 بيقطت: 
 [كشف حساب زيد]

 صايف احلساب (اإلنفاق)الصادر  (الراتب) الوارد الشهر
 آالف 3 ألف آالف 2 (1342) حمرم

 آالف 7 ألفان آالف 2 صفر
 ألف 15  - آالف 2 ولاألربيع 

 ألف 14 آالف 3 آالف 2 ربيع الثاين
 ألف 17 ألف آالف 2 مجادى األوىل
 ألف 15 آالف 11 آالف 2 مجادى الثانية

 آالف 7 آالف 11 آالف 2 رجب
 ألف 15 - آالف 2 شعبان
 ألف 11 ألف آالف 2 رمضان

 ألف 51 ألف  آالف 2 شوال
 ألف 54 ألفان آالف 2 ذو القعدة
 ألف 51 آالف 8 آالف 2 ذو احلجة

عند متام  نلديه إذ جمموع ما يكون (6341)حمرم 
 احلول

 ألف 02

 
ألف رايل، فيخرج منها ربع العشر، وتكون عن ابقي السنة، أداء  51ملا أكمل احلول، كان لديه 

 .حلول بعدتعجيالً عما مل مير عليه املا مر عليه حول، و 
 .فال حيتاج إلخراجه يف كل مرة ويكفيه ذلك عن ابقي السنة

 لقيمة في الزكاةإخراج ا/ ثالثًا: 
  خترج زكاته ماالً  -من النقدين وحنومها من العمالت  -املال. 
 أي من ذاتهخيرج من جنسه -من احلبوب والثمار  - مهاو وحن تمروالرب وال ،. 
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 وزكاة هبيمة األنعام من جنسها، حسب أنصبتها. 

ة، كمن وجبت عليه وال يعدل عن ذلك ابلقيمة، إال إذا كان هناك مصلحة أو حاج
 211أي بقيمة الشاة، مثاًل )شاة يف اإلبل وليست عنده، فله أن خيرج الزكاة بقيمتها 

 (.رايل
  ًفال جتزئ من ذات العروضأما عروض التجارة فتجب الزكاة يف قيمتها اتفاقا ،. 

 


