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 زكاة األوراق النقدية -2

 :بداية األوراق النقدية 

رون بها  كان تعامل الناس قديماً بالذهب والفضة يشترون بها السلع، ويقد ِّ

 ثمن األشياء.

وفي هذا العصر قلَّ تعامل الناس بهما في تقدير قيمة األشياء، وبيع 

لسلع السلع وشرائها، حيث استبدلوا بهما العمالت الورقية في دفع قيمة ا

واألشياء، وأصدرت كل دولة عملة ورقية خاصة بها، لها قيمة مالية، 

 وحل ت محل الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء.

 :أنواع العمالت النقدية 

األوراق النقدية تسمى باألوراق المالية، وتسمى بالعمالت الورقية، وقد 

وفئاتها من بلد أصدرت كل دولة عملة خاصة بها، تختلف قيمتها وقوتها 

آلخر، يتعامل بها الناس فيما بينهم في الداخل والخارج، ويصرف 

ويستبدل بعضها ببعض، حسب اتفاق بين دول العالم، جعلها مقبولة في 

 التعامل والصرف في أي بلد. 

 ومن هذه األوراق المالية المتداولة حالياً:

رة، والروبية، الريال، والدرهم، والدينار، والدوالر، والجنيه، واللي

 والي ن، والفرنك وغيرها.

وقد تم إصدارها بفئات مختلفة حسب الحاجة والطلب؛ تيسيراً على 

 الناس في التعامل والحمل، والعد، والتسليم، والصرف.

 ومن هذه الفئات المتداولة:
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( 5000( )1000( )200( )100( )50( )20( )10( )5( )1فئة )

 وغيرها.( 500000) (100000( )50000( )10000)

 :قيمة األوراق النقدية 

األوراق النقدية نقد قائم بذاته؛ ألن الثمني ة غير مقصورة على الذهب 

والفضة، والدرهم والدينار ال يُعرف له حد طبيعي وال شرعي، بل 

 مرجعه إلى العادة والعرف.

 فإذا اصطلح الناس على َجْعل شيء ثمناً أخذ حكم األثمان.

هذا العصر على اعتبار األوراق النقدية عملة  وقد اصطلح الناس في

 ذات قيمة مالية، سارية المفعول بين األشخاص والدول.

 :حكم زكاة األوراق النقدية 

األوراق النقدية نقد قائم بذاته كالذهب والفضة في وجوب الزكاة،   -1

 وجريان الربا، والصرف.

النقدين الذهب  تجب الزكاة في األوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد -2

 والفضة، وحال عليها الحول.

الزكاة في األوراق النقدية واجبة مطلقاً كالذهب والفضة، سواء قُصد بها  -3

التجارة أم لم يقصد، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول،  وكانت 

 مملوكة له؛ ألنها مال اصطلح الناس على تملكه، والتعامل به. 

 .[103]التوبة:  ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه هڱ ڱ ) قال هللا تعالى: -1

ي هللاُ عَ وَ  -2 يَّ ا: أنَّ النَّ ْنـُهـمَ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ َرضَي هللاُ  اً بَعََث ُمعَاذملسو هيلع هللا ىلص:  بِـّ

، فَقال: اليَـمَ  لَـىإِّ  ْنـهُ عَ  يإِّال هللاُ َوأ لَـهَ َشَهادَةِّ أْن ال إِّ  لَـىإِّ  ُهـمْ اْدعُ »نِّ  ن ِـّ
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ذَلَِّك، فَأعْ  ُهـمْ ، فَإِّْن ٬َرُسوُل ا ـمْ َض عَ تَـرَ أنَّ هللاَ قَدِّ افْ  ُهـمْ لِّـمْ أَطاُعوا لِّ  لَـْيـهِّ

ذَلَِّك، فَأعْ  ُهـمْ لٍَة، فَإِّْن لَـيْ ُكل ِّ يَْوٍم وَ  فِّـيَس َصلََواٍت َخـمْ  أنَّ  ُهـمْ لِّـمْ أَطاُعوا لِّ

ـمْ َض عَ تَـرَ هللاَ افْ  يَصدَقَةً  لَـْيـهِّ ـمأْمَوا فِـّ ْن أغْ ، تُؤْ لِّـهِّ يَ َخذُ مِّ ـمْ ائِّ نِـّ دُّ تُـرَ وَ  هِّ

ـمفُقََرائِّ  لَـىعَ   .(1)تفق عليهم «.هِّ

 :مقدار نصاب األوراق النقدية 

نصاب األوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة، 

م بنصاب أحد النقدين.  فتقو 

ت إخراج الزكاة ( جراماً، وقيمة الجرام وق85فإذا كان نصاب الذهب )

 ( رياالً سعودياً مثالً:40)

فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام، والناتج هو أقل نصاب األوراق 

 النقدية هكذا.

( رياالً = 85لاير، وزكاتها الواجبة ربع العشر ) 3400=40×85

 إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.  2.5%

 :كيفية إخراج زكاة األوراق النقدية 

ة األوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، يجب إخراج زكا

 فيها العشر، وإخراجها له عدة طرق:

ى ـــم علــــال، يقســــ( ري40.000الً )ــــوك مثــلـال الممـان المـإذا ك -1

دار ـــــو مقـــــ(، وه%2.5ر )ـــــع العشـــــرج ربـــــن فيخـأربعي

 لاير. 1000=40÷40.000ذا: ــــــــــة هكـــــبـــــاة الواجــــــــــالزك

                                                 

 (.19برقم ) ومسلمواللفظ له، (, 1395أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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( والناتج هو ربع العشر 4(، والناتج يقسم على )10أو يقسم المال على ) -2

 مقدار الزكاة الواجبة هكذا.

 لاير. 1000=  4÷  4000لاير، ثم نقسم:  4000=  10÷  40.000

ناتج ( وال100(، ثم يقسم على )2.5أو يضرب مجموع المال السابق في ) -3

 هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر هكذا: 

 :100لاير، ثم يقسم على  100.000= 2.5× 40.000

 لاير... وهكذا.   1000=  100÷  100.000

 :كيفية زكاة الرواتب 

ً أو أسبوعياً، ويوف ِّر منه،  ً شهريا الموظف أو العامل الذي يتقاضى راتبا

كه من النقود الموجودة حينما األَْولى واألحسن أن يزكي عن جميع ما يمل

 يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.

فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه الحول، وعجل زكاة ما لم يحل الحول 

عليه، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، بل مستحب، ال سيما إذا 

 دعت الحاجة أو المصلحة  إليه.

لراحته، وإيثار مصلحة وهذا أعظم ألجره، وأرفع لدرجته، وأوفر 

 الفقراء.

وإن لم تطب نفسه بذلك، حسب بداية كل مبلغ يوفره، ثم أخرج زكاته 

 بعد مضي الحول عليه من تاريخ تملكه إياه، وبلوغه النصاب.

 :كيفية إخراج زكاة الصداق 

 مال كسائر األموال. -وهو مهر زواجها  -صداق المرأة 
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 الحول، أخرجت زكاته ربع العشر. إن قبضته، وبلغ النصاب، وحال عليه -1

 إن كان صداق المرأة مؤجالً فال يخلو كالدين من أمرين: -2

إن كان زوجها موسراً وفي اً وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن 

 كان زوجها معسراً وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.

بل الدخول، وقد بلغ المهر إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها ق -3

النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف 

 المهر، ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني. 

 :كيفية إخراج زكاة اآلجار 

ر يملك األجرة من حين العقد،  من أجر داراً أو أرضاً أو محالً فإن المؤج ِّ

ال عليها الحول من حين وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وح

 بدء العقد.

 .%2.5وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل األجرة = 

ً بـ ) ( ألف لاير، تقسم األجرة على أربعين، والناتج 120فلو أجر أرضا

 لاير. 3000=40÷120.000هو مقدار الزكاة الواجبة: 
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