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مشاركة

إخراج زكاة المال الذي بعضه أكمل السنة وبعضه لم يكملها
منذ 01-12-2006

السؤال: كيف يمكن إخراج زكاة المال (/search?domain=default&__ref=_keyword_&query=%22زكاة المال%22) عن مال مرّ عليه سنة وأنا أجمعه وال أعرف ما أكمل السنة منه وما لم يكمل السنة ؟ 

وهل أخرج الزكاة (/tag/الزكاة) أيًّا كان نوعها في بلدي أم في المملكة علمًا أنني أعمل في المملكة ولست منها ؟ 

اإلجابة: جواب: هذا السؤال له شقان :   
الشق األول :  يقول :  عنده مال متجمع، وليس على حد سواء في وصوله إليه، وال تعلم ما حال عليه الحول منه وما لم يحل عليه الحول، والجواب عن هذا أن نقول :  إن كان عنده نصاب حال عليه الحول، وهذا
النصاب أنتج أرباًحا في خالل السنة، فإن الربح يتبع األصل ولو لم يحل عليه الحول فيزكي الجميع األصل  ( رأس المال ) ، والربح الذي در منه ولو لم يكن الربح قد حال عليه الحول؛ ألنه تبع ألصله، أما إذا كان هذا
الوافد الجديد ليس ربًحا للمال التليد عندك كالموظف والعامل الذي يصل إليه من راتبه كل شهر ويتوفر لديه مجموعة وبعضها يكون حال عليه الحول وبعضها ال يكون حال عليه الحول فهذا في اعتبار الحول
في كل نوع مما عنده مشقة فلو جعل شهًرا من السنة كشهر رمضان (/tag/رمضان) مثًال موعًدا يخرج فيه زكاة ما تجمع عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول، فما حال عليه الحول فال إشكال

فيه، وما لم يحل عليه الحول فتعجيل الزكاة (/tag/الزكاة) يجوز لغرض صحيح، فإنه بذلك يحل إشكاله وتبرأ ذمته إن شاء ا� تعالى .   
 

أما الشق الثاني من السؤال :  وهو محل إخراج الزكاة فإن الفقهاء نصوا على أن محل إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه المال لقوله صلى ا� عليه وسلم: "فترد على فقرائهم" [رواه اإلمام البخاري (/tag/البخاري)
في   صحيحه]، فالبلد الذي فيه مالك تخرج زكاته في فقرائه  ( في فقراء ذلك البلد ) ، ويجوز نقل الزكاة لغرض صحيح إلى بلد آخر قريب منه كما إذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء، فيجوز نقلها إلى مكان
آخر فيه فقراء، فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء ومستحقون فأخرج زكاة المال (/search?domain=default&__ref=_keyword_&query=%22زكاة المال%22) في بلد المال، وإن

كان ليس في بلد المال فقراء ومستحقون فانقلها إلى أقرب البالد إليه.

فقه الزكاة (/category/24)التصنيف:
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