 ‐ 26113زﮐﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۰۰۰رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﺣﻘﻮق ﻣﮔﯿﺮم .ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪی
ﻣﺼﺎرف ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻢ زﮐﺎت ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﺪﻫﻢ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪی آن
ﺻﺮف ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟ ﺑﻌﻀ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﺳﺎل
ﺑﺮای آن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﮔﯿﺮم ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت آن را ﺑﺪﻫﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪی آن را ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﺶ
زﮐﺎت ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﺮای زﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾ ﺳﺎل آن ﻣﺎل ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﯾﻌﻨ ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن آن
ﺑﺬرد(.
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﮐﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ زﮐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﺣﺮف درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ روش ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ زﮐﺎت را از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮح دﻫﯿﻢ.
زﮐﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ:
ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﮔﯿﺮد از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﺣﺎﻟﺖ اول :اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪی آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی از آن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎﺗ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﯾﻨﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﻘﺪاری از آن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮﻧﻪ
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زﮐﺎت آن را ﺣﺴﺎب ﻣﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﺪ دﻗﯿﻖ ﻓﻘﻂ زﮐﺎت ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت را ـ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ـ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺪوﻟ از ﺣﺴﺎب درآﻣﺪش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣآﯾﺪ ﯾ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ از روز ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن آن ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و زﮐﺎت ﻫﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﯾ ﺳﺎلِ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺶ راﺣﺖﺗﺮ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﺮ دوﺳﺖ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻘﺮا و دﯾﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺳﺮ ﺳﺎل ]ﯾﻌﻨ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾ ﺳﺎل از درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﺎل[ زﮐﺎت ﻫﻤﻪی ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻫﺴﺖ را ـ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت رﺳﯿﺪه ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﻢ اﺟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪی ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺰد اﻟﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺴﺎب آن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و دﯾﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت زﮐﺎت آن ﻗﺴﻤﺖ از اﻣﻮاﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻣﻌﺠﻞ )زودﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣآﯾﺪ« ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ اﻓﺘﺎ ).(۲۸۰ /۹
ﻣﺜﺎل :ﺷﺨﺺ زﮐﺎت ﻣﺎل ﻣﺤﺮم را ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﺰار رﯾﺎل آن را ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ زﮐﺎت ﻣﺎه ﺻﻔﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺤﺮم
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ .آﻧﺎه ﻫﻤﻪی ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺣﺴﺎب ﻣﮐﻨﺪ و ]اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ[ زﮐﺎت آن
را ﯾﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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