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كلمة هيئة الرقابة ال�شرعية

احلمدهلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأ نبياء واملر�سلني� ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه و�سلم �أجمعني� ،أما بعد..
في�سر بنك البحرين الإ�سالمي �أن يقدم لزبائنه الكرام كتيب ًا خمت�صر ًا حول �أهم �أحكام
الزكاة ،والذي �أعده مدير ق�سم الرقابة ال�شرعية بالبنك حمد فاروق ال�شيخ ،وقد
اطلعت هيئة الرقابة ال�شرعية ببنك البحرين الإ�سالمي على ماجاء يف الكتيب وراجعته
ب�شكل مف�صل ،و�أقرت الأ حكام الواردة فيه ،حيث حوى الكتيب جميع مايحتاجه الفرد
امل�سلم من �أحكام و�ضوابط لزكاة ماله.
هذا وتقدم الهيئة �شكرها للبنك على جهوده يف ن�شر العلم النافع ،كما تدعو جميع
زبائن البنك وغريهم لإخراج زكاة �أموالهم حتقيق ًا للربكة يف املال والرزق يف
الدنيا ،والأ جر العظيم يف الآخرة م�صداق ًا لقوله تعاىل�} :إِنَّ الَّذِ ينَ �آمَ نُوا وَعَ مِ لُوا
ال�ص َال َة َو�آ َتوْا ال َّزكَا َة َلهُمْ أ�َجْ رُهُ مْ عِ نْدَ َربِّهِ مْ َو َال خَ و ٌْف عَ َليْهِ مْ َو َال
ال�صالِحَ اتِ َو َأ�قَامُوا َّ
َّ
ُون{(البقرة.)277/
ن
زَ
َحْ
ي
هُ مْ
د .عبداللطيف �آل حممود
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
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الزكاة

�أوالً :التعريف
الزكاة :هي ح�صة مقدرة من املال فر�ضها اهلل عز وجل للم�ستحقني الذين �سماهم يف
كتابه الكرمي ،ويطلق لفظ الزكاة على نف�س احل�صة املخرجة من املال املزكى.
وجاء يف احلديث قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�ضي اهلل عنه حني �أر�سله � إىل
اليمن�( :أعلمهم �أن اهلل افرت�ض عليهم يف �أموالهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد على
فقرائهم) (�أخرجه اجلماعة)
ثانيا� :شروط وجوب الزكاة
�	.1أن يكون املال مملوك ًا ملكية تامة للمكلف ب�أداء الزكاة .
�	.2أن يكون املال نامي ًا �أو قاب ًال للنماء حكماً.
�	.3أن ي�صل املال للن�صاب ال�شرعي ،وهو:
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 الأ موال واملعادن وعرو�ض التجارة 85( :جرام ذهب عيار  24قرياط �أو 96جرام ذهب عيار  21قرياط).
 الزروع والثمار :خم�سة �أو�سق� ،أي ما يعادل  653كيلوجرام. الأ نعام (البقر والغنم والإبل) ح�سب العدد. الركاز :وهو ما ي�ستخرج من املعادن من باطن الأ ر�ض وزكاتهاخلم�س(.)%20
�	.4أن يكون املال خالي ًا من الديَّن احلال �أي تطرح منه الديون احلالَّة .
�	.5أن مير على ملكية املال عام ًا كام ًال من وقت و�صوله الن�صاب ما عدا زكاة
الزروع والركاز.
�	.6أن يكون املال حال ًال طيباً ،واملال احلرام اخلبيث يفقد �شرط التملك
ويجب �صرفه يف امل�صالح العامة للم�سلمني.
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ثالثاً :م�صارف الزكاة
ت�صرف الزكاة للأ �صناف الثمانية املذكورة يف القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل:
َاب
ال�صدَ قَاتُ ِل ْل ُف َقرَاء َوالمْ َ�سَ اكِ ِني وَا ْلعَامِ ِل َني عَ َل ْيهَا َوالمْ ُ َ ؤ� َّل َف ِة ُقلُو ُبهُمْ وَفيِ ال ِّرق ِ
} � إ مَِّنَا َّ
َالل عَ لِي ٌم حَ كِي ٌم { (التوبة )60
الل و هّ ُ
ي�ض ًة مِّ نَ هّ ِ
الل وَابْنِ ال�سَّ بِيلِ فَرِ َ
وَا ْلغَارِمِ َني وَفيِ �سَ بِيلِ هّ ِ
 .2+1الفقراء وامل�ساكني :هم الذين ال يجدون قوت يومهم �أو ال يجدون معظم قوتهم.
 .3العامــلون عليهــا:هم من يقومون بجمع الزكاة و�صرفها.
 .4امل ؤ�لـفـة قـلوبهـم:غري امل�سلمني املرجو � إ�سالمهم ،وامل�سلمون حديث ًا املرجو ثباتهم
على الإ�سالم.
 .5يف الرقـ ـ ــاب :العبيد (وهم غري موجودين حالياً).
 .6الغارم ـ ـ ــون :املدينون يف �أغرا�ض م�شروعة الذين ال ميلكون �سداد ديونهم.
 .7يف �س ــبيــل اهلل :املجاهدون �أو املرابطون -الدعاة � إىل الإ�سالم -طلبة العلم.
 .8ابـن ال�سـبـي ــل :امل�سافر املنقطع عن �أهله.
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رابعاً :كيفية ح�ساب الزكاة
 .1يجب �أو ًال معرفة ال أموال املوجودة ،وهل بلغت الن�صاب �أم ال ،وذلك
باملعادلة التالية:
قيمة جرام الذهب يوم � إخراج الزكاة ×  = 85مبلغ الن�صاب (وهو
احلد ال أدنى لإخراج الزكاة ،ف�إن ق ّل الر�صيد عن هذا الن�صاب فال جتب
الزكاة).
 .2املبلغ املوجود (الذي بلغ الن�صاب) × ( 2،5عند � إخراج الزكاة بال�سنة
الهجرية و  2،5775عند � إخراج الزكاة بال�سنة امليالدية)  =100املبلغ الواجب
� إخراجه ،وبطريقة �أخرى :املبلغ املوجود  =40املبلغ الواجب � إخراجه.
خام�ساً :قواعد عامة يف الزكاة
 .1الأ �صل دفع الزكاة وقت ا�ستحقاقها.
	.2ال ت�سقط الزكاة بالتقادم.
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.1
.2
.3
.4

 .3يجوز تعجيل � إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها لل�ضرورة.
	.4ال يجب تعميم الزكاة على �أ�صناف الزكاة الثمانية املذكورة ،وميكن
االقت�صار على بع�ضها.
 �	.5إذا مل يكن عند املزكي ما يدفعه للزكاة فت�صبح الزكاة دين ًا يف ذمته
يدفع منها كل ما تي�سر له ذلك.
 .6يجوز �صرف الزكاة للأ قارب ،وذلك كالتايل:
مالحظات
احلكم
ال�صنف
يجب الإنفاق عليهم
ال يجوز
الوالدان
يجب الإنفاق عليهم
ال يجوز
اجلد واجلدة
يجب الإنفاق عليهم
ال يجوز
الأ بناء والبنات
يجب الإنفاق عليها
ال يجوز
الزوجة
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.5

الزوج

يجوز

ب�شرط �أن يكون من الأ �صناف
الثمانية املذكورة

.6

الإخوة والأ خوات

يجوز

ب�شرط �أن يكونوا من الأ �صناف
الثمانية املذكورة

.7

الأ عمام والعمات

يجوز

ب�شرط �أن يكونوا من الأ �صناف
الثمانية املذكورة

.8

الأ خوال واخلاالت

يجوز

ب�شرط �أن يكونوا من الأ �صناف
الثمانية املذكورة

.9

بقية الأ قارب

يجوز

ب�شرط �أن يكونوا من الأ �صناف
الثمانية املذكورة

�ساد�ساً :جدول زكاة للمعامالت احلديثة
 .1زكاة الأ موال
ال�صنف

حكمه

املالحظات

.1

ال���ذه���ب وال��ف�����ض��ة والأ مل���ا����س
والأ ح���ج���ار ال��ك��رمي��ة وغ�يره��ا يزكى
لغر�ض التجارة �أو اال�ستثمار

يزكى عن قيمته ال�سوقية .%2،5

.2

الذهب والف�ضة ال�ستعمال املر�أة ال
يزكى
ال�شخ�صي

ال جتب زكاته � إن كان يف حدود
ال��ع��رف ،أ�م���ا � إن ك��ان��ت الكمية
كبرية خارجة عن امل�ألوف فتجب
ال��زك��اة فيما زاد ع��ن امل أ���ل��وف
بن�سبة .%2،5
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.3

الأ مل���ا����س والأ ح���ج
���ارس���اتل�����كع�����رممي���ال��ة ال
���
�
ل�ل�ا
وال�����ب��ل��ات��ي��ن
يزكى
ال�شخ�صي

� إن كانت الكمية كبرية خارجة
عن امل�ألوف فتجب الزكاة فيما
زاد عن امل أ���ل��وف بن�سبة ،%2،5
على ر�أي بع�ض الفقهاء.

.4

الأ وراق النقدية (الأ موال)

تزكى

.5

ي�ضم � إىل بقية الأ م���وال ويزكى
املجموع بن�سبة .%2،5
ي�ضم � إىل بقية الأ م���وال ويزكى
املجموع بن�سبة .%2،5
ي�ضم � إىل بقية الأ م���وال ويزكى
املجموع بن�سبة .%2،5

ر�صيد احل�ساب اجلاري
ر�صيد
أنواعهاح�ساب التوفري والودائع تزكى
ب�
الأ ���س��ه��م بق�صد االجت����ار بها
تزكى عن قيمتها ال�سوقية ب�سعر
تزكى يوم � إخراج الزكاة.
بالبيع وال�شراء

.6
.7
9

يزكى

.8

الأ �سهم بق�صد
االحتفاظ بها تزكى
واال�ستفادة من �أرباحها

 � .1إذا �أعلنت ال�شركة عن الن�سبة
فتخرَج الزكاة عن ال�سهم  Xعدد
الأ �سهم.
 � .2إذا مل تعلن فيجتهد يف معرفة
زك��اة كل �سهم  Xع��دد الأ �سهم،
وه��ن��اك ر�أي ي��ق��ول أ�ن��ه��ا تزكى
�أرباحها امل�ستلمة فقط بن�سبة
 � %2،5إن بقيت � إىل يوم احلول �أو
ت�ضم � إىل النقد ويزكى اجلميع.

.9

ح���ق���وق امل���وظ���ف يف ���ص��ن
��دوق ال
االجتماعية
التقاعد والت�أمينات
تزكى
التي مل ت�ستلم

لأ ن��ه ال ي�ستطيع الت�صرف بها،
ف����� إن ا���س��ت��ل��م��ه��ا وم�����ض��ى عليها
احلول زكاها مع بقية �أمواله عن
�سنة واحدة.
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.10

راتب املوظف ال�شهري

ال
يزكى

ولكنه ي�ضم ما بقي منه لكامل
املال املوجود عند متام احلول

.11

برامج التوفري للموظفني

يزكى

 .1امل��ال ال��ذي يدفعه املوظف:
يزكى مع �أرب��اح��ه ب�ضمه لكامل
املبلغ بن�سبة .%2،5
 .2الأ رباح �أو املبالغ التي يدفعها
البنك:ال تزكى بعد ا�ستالمها
لأ نها هبة تلزم بالقب�ض ،ف��� إذا
بقيت حو ًال كام ًال فتزكى ،وميكن
تق�سيط مبلغ ال��زك��اة � إن عجز
املزكي عن تزكيته.

.12

تغري مبالغ احل�سابات
..الخ �شهري ًا تزكى
بال�سحب والإيداع

ت�ضم جميع املبالغ املتحققة � إىل
املال الأ �صلي وقت � إخراج الزكاة
ث��م ت��خ��رج ال��زك��اة ع��ن كاملها
بن�سبة  %2،5ولو مل مير احلول
على بع�ض الأ موال.
وه��ن��اك ر�أي ي��ق��ول ب����أن ال��زك��اة
ال جت��ب � إال على الأ م����وال التي
مر عليها احل��ول ،وما زاد �أثناء
احلول فهو عفو.

.13

املال املدخر للزواج �أو
احلج �أو يزكى
�شراء �سيارة �أو بيت �أو غريه

يزكى � إذا دار عليه احل��ول ومل
ي�ستخدم للغر�ض املق�صود له.

.14

العقار ال�سكني اخلا�ص و�أثاثه ال
وال�سيارات اخلا�صة لال�ستعمال يزكى
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.15

العقار املعد للبيع� -أي بق�صد
التجارة�( -أر�ض �أو مبنى حتت
الإن�شاء �أو مبنى جاهز للبيع) يزكى
وهو يف يد تاجر يبيع وي�شرتي
العقارات

.16

العقار املعد للإ يجار

ال
يزكى

ي���زك���ى م���ا ب��ق��ي م���ن ا إلي���ج���ار
(ال��ري��ع) حيث ي�ضم � إىل النقد
ويزكى اجلميع.

.17

العقار املحتفظ به يف يد من ال
يعمل يف بيع و�شراء العقارات ال
� إمنا يبيع عند احلاجة �أو ارتفاع يزكى
الأ �سعار (املرتب�ص)

لكنه يزكى عند البيع � إن حال
عليه احل���ول ع��ن �سنة واح���دة
فقط و� إن م�ضى على ملكه �أكرث
من �سنة.

.18

ال��ب�����ض��اع��ة امل��ع��دة للبيع
مثل تزكى
الب�ضائع يف املحالت التجارية

ت��خ��رج ال��زك��اة يف نهاية احل��ول
بالقيمة ال�سوقية

تخرج الزكاة عن قيمته ال�سوقية
�سنوي ًا � إذا حال عليه احلول

يزكى

ت��خ��رج ال��زك��اة يف نهاية احل��ول
بالقيمة ال�سوقية

.19

ثمار البحر لغر�ض التجارة

.20

مبنى امل�صنع ومعداته و�أدوات ال
يزكى
الإنتاج املعدة للت�صنيع

.21

الديون التي لك على الغري

تزكى

تزكى عند قب�ضها ل�سنة واحدة

.22

�أموال املرياث بعد ا�ستالمها

تزكى

ت���زك���ى ب��ع��د م�����رور ���س��ن��ة على
ا�ستالمها

.23

�أموال الوقف اخلريي

ال
تزكى

.24

�أموال الوقف الأ هلي

تزكى

يزكى ريعها بن�سبة %2،5
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 .2زك ــاة ال ــزروع والثـم ـ ــار
ال�صنف
الرقم

.1

15

وجود عدة �أجنا�س (حبوب-
متر�-شعري..الخ)

حكمه

املالحظات

يزكى

ن�صاب ال����زروع والثمار
كالتايل:
 � إذا ك���ان���ت ال�����س��ق��ي��ابالآالت.%5 :
 � إذا ك���ان���ت ال�����س��ق��ي��ابالأ مطار.%10 :
 � إذا ك���ان���ت ال�����س��ق��ي��اباخللطة بينهما.%7،5 :
وي��ن��ف��رد ك���ل ج��ن�����س من
الأ جنا�س بن�صابه.

.2
.3
.4
.5

الأ ع���م���ال ق��ي��د
الزراعيةالتنفيذ يف ال تزكى
املن�ش�آت
م�ستلزمات االن��ت��اج :مثل
الأ دوية واملبيدات والأ �سمدة ال تزكى
ومواد التغليف والتعبئة
ي��زك��ى ال��ث��م��ر بالن�سبة
الأ ر���ض امل�شغولة بامل�ساقاة تزكى
�أو املغر�سة �أو املزارعة
والتنا�سب بني الأ طراف
ت����ك����ون ال������زك������اة ع��ل��ى
الأ ر�ض الزراعية امل�ست�أجرة تزكى
امل�ست�أجر فقط
16
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 .3زكاة الأ نعام (الإبل والبقر والغنم)
ال�صنف
الرقم

حكمه

املالحظات

.1

الأ نعام املتخذة للتجارة

تزكى

ت��زك��ى زك���اة عرو�ض
التجارة (.)%2،5

.2

الأ نعام العاملة يف حرث الأ ر�ض
واحلمل وال�سقي

ال تزكى

.3

احليوانات الأ خ��رى غري (ا إلب��ل
والبقر والغنم)

ال تزكى

يزكى منها ما �أعد
ل��ل��ت��ج��ارة ف��ق��ط ،وال
ي��زك��ى منها م��ا أ�ع��د
للزينة �أو اال�ستعمال

.4

اللنب وال�صوف والبي�ض للدجاج

ال يزكى

.5

الدجاج املنتج

ال يزكى

.6

الإبل والبقر والغنم املربى

يزكى

ي��زك��ى منها م��ا أ�ع��د
للتجارة فقط
ح���������س����ب اجل��������دول
التايل:
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من
40
121
201

املقـدار

الغنـم
� إىل
120
200
300
ثم يف كل � 100شاة

زكاته
�شاة
�شاتان
ثالث �شياه

 ال ي ؤ�خــذ يف ال�صدق ــة :تَي�س ،وال هَ رمة ،وال معيبة ،وال �شِ ــرار امل ـ ـ ــال. -ال ي�ؤخذ يف ال�صدقة :الهزيلة ،وال املخا�ض ،وال الأ كولة ،وال خيار املال.
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البقـر
املقـدار
من
30
40
60
ثم يف كل  30تبيع
ويف كل  40مُ�سنَّة
التبيع �أو التبيعة :ما لها �سـنة.
املُ�سـنَّة :ما لها �سـنتان.

� إىل
39
59
69

زكاته
تبيع �أو تبيعة
مُ�سنَّة
تبيعتان
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املقـدار
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ا إلبـل
� إىل
9
14
19
24
35
45
60
75
90
120
129

من
5
10
15
20
25
36
46
61
76
91
121
· ثم يف كل �أربعني بنت لبون.
· ويف كل خم�سني حقة.
· بنت خما�ض :بـنــت �سنة ،و�سميت بذلــك ،لأ ن �أمهــا حامـ ـ ــل.
· بنت لبون :ما لها �سنتان ،و�سميت بذلك ،لأ ن �أمها ذات لنب.
· حقة :ما لها ثالث �سنني ،و�سميت بذلك ،لأ نها ا�ستحقت الركوب.
· جذع ـ ــة :ما لها �أربع �سنني.

زكاتـه
�شاة
�شاتان
ثالث �شياه
�أربع �شياه
بنت خما�ض
بنت لبون
حقـة
جذعة
بنتا لبون
حقتان
ثالث بنات لبون

قال تعاىل :
«مَ �� َث��لُ ا َّل��ذِ ي��نَ يُن ِفقُونَ أ�َمْ ��وَالَ��هُ��مْ فيِ �سَ بِيلِ اللهَّ ِ َك َمثَلِ حَ �� َّب�� ٍة َأ� ْن��بَ�� َت��تْ �سَ ْب َع
�سَ نَابِلَ فيِ كُ��لِّ �سُ ْن ُب َل ٍة مِ ��ا َئ�� ُة حَ َّب ٍة َواللهَّ ُ ي َُ�ضاعِ ُف لمِ َ��نْ يَ�شَ ا ُء َواللهَّ ُ وَا�سِ ٌع
عَ لِيمٌ{(البقرة.)161/

� إعداد وحدة رعاية الزبائن ،ق�سم تطوير الأ عمال بدائرة اخلدمات امل�صرفية للأ فراد
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