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ّجملة إسالمية علمية حمكمة
تصدر بعد كل ثالثة أشهر

وتبحث يف الدين والثقافة والتاريخ واآلداب

وتعنى بنرش بحوث مبتكرة تناقش املسائل املتعلقة بالعلوم اإلسالمية مع تعدد جماالهتا وفروعها 
املعارصة وحلوهلا املستمدة من تعاليم كام ترغب هذه املجلة يف عرض األفكار األصيلة حول القضايا

ويف نفس الوقت هتتم املجلة بالبحوث . الدين احلنيف والنظرية اإلسالمية واستمرارية جتربتها التارخيية
التي تعنى بإحياء الرتاث اإلسالمي التليد والتي هبا يتعرف اخللف عىل أجماد السلف وأعامهلم العلمية 

.وإنجازاهتم الفكرية واحلضارية
تدعو املجلة السادة األساتذة الباحثني يف جماالت شتى من العلوم اإلسالمية أن يسهموا يف هذه 

.ّاملجلة العلمية العربية التي تصدر من باكستان ببحوثهم وأفكارهم القيمة
 هذه كام تدعو إدراة املجلة اجلامعات واهليئات العلمية اإلسالمية والشخصيات الراغبة، إىل االشرتاك يف

.م١٩٦٥املجلة العلمية العربية الوحيدة التي تصدر من باكستان منذ عام 
 تعرض البحوث املطروحة للنرش عىل أعضاء هيئة التحرير أويل اختصاصات متنوعة يف جماالت

العلوم اإلسالمية والعربية املتعددة ثم تنرش بعد التحكيم واملراجعة التحريرية الالزمة، فهي جملة 
ّدم إىل الكتاب مكافأة رمزية وحتول قيمة املكافأة إىل اشرتاك يف املجلة ملدة من الزمنّحمكمة تق ّ ّ.

يرجى من الباحثني الكرام أن يرسلوا إضافة إىل عناوينهم العادية عنوان بريدهم اإللكرتوين
(E-mail).

أما عنواننا اإللكرتوين فهو  :E-mail: <dirasat2001@yahoo.com>

كام يرجى إرسال املقاالت والبحوث إىل:
رئيس التحرير

الدراسات اإلسالمية
جممع البحوث اإلسالمية
اجلامعة اإلسالمية العاملية

١٠٣٥: ب.مسجد فيصل ص
إسالم آباد ـ باكستان
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:عنوان املراسالت
)مطبوعات(مدير 

جممع البحوث اإلسالمية
ـ إسالم آباداجلامعة اإلسالمية العاملية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)هـ١٤٣٤شوالـ شعبان /م٢٠١٣سبتمربـيوليو(خلريف األربعون  ـ  االثامن واملجلد ـالثلثالعدد ا

املحتوى

اإلمام أبو القاسم الشاطبي وكتابه
:حرز األماين يف القراءات السبع
٥.................................تاج أفرس 

:زكاة استحقاقات العمل املالية
٥٩..........  حممود عبد الكريم أمحد إرشيد   

:م يف الرتبيةّأساليب النبي صىل اهللا عليه وسل
٩٩.............  عامد عبد اهللا حممد الرشيفني   

:احلروف كأدوات التامسك النيص يف التفاسري القديمة
١٢٩..........................  فوزية مري تاج 

:الترصف يف ثمن العقار يف ضوء السنة
١٤٩...  ......يرسي عبد العليم حممد عجور

ولة السيد لياقت عيل خان الشهيد رمحه اهللاكلمة د
"قرار املقاصد": ًرئيس وزراء باكستان األول تقديام لـ

التارخيي إلنشاء مجهورية باكستان اإلسالمية
:م١٩٤٩مارس ٢٣أمام الربملان الباكستاين يف 
١٨٩...   .................حممد الغزايل: تقديم وتعريب

***
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الدكتور تاج أفرس
أستاذ مساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن،

كلية الدراسات اإلسالمية، 
.كستاناجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد ـ با

***
الدكتور حممود عبد الكريم أمحد إرشيد

كلية الرشيعة،اإلسالمية،قسم الرشيعة واملصارف 
جامعة النجاح الوطنية،

.نابلس ـ فلسطني
***

الدكتور عامد عبد اهللا حممد الرشيفني
أستاذ مشارك للرتبية اإلسالمية، كلية الرشيعة،

.جامعة الريموك، إربد ـ األردن
***

مري تاجفوزية 
حمارضة بكلية اللغة العربية،

.اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد ـ باكستان
***

الدكتور يرسي عبد العليم حممد عجور
مدرس احلديث وعلومه بجامعة األزهر، مرص،

وأستاذ مساعد بقسم احلديث وعلومه، كلية الدراسات اإلسالمية،
.باد ـ باكستاناجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آ

***
الدكتور حممد الغزايل

رئيس حترير جملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوث اإلسالمية،
.اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد ـ باكستان

***



 المالية العملستحقاقات ااة ــزك
 ـ دكتوراه االقتصاد اإلسالمي محمود إرشيدد. 

Dr. Mahmoud Irshaid – P.H.D. of Islamic Economic   

// face: irshaidmahmoud@yahoo.com dr.irshaid19670@gmail.com :Email 

دال اتقاواو هداورةاااهرملاواميتهدرالهت اااتهاهاةوتناوهدالوبا  هسلدتاا ههههههتتناول هذا اهدراسد اااه  او هههه :خص لمال

لدشرتد ههاها  لعو ه انةا،ههدر دت هدرتاوعاي،ألهاهنهوياهدخلااا،هههو،هااوقهداوظفا موالتلأجوس،هلانه

إىله  او هااوااههداورةااهدزةاو  ،هلدلااود ههههههحباثهااامه  او هسلدتباه،هبوة او اهههههههلاهخضمهدربقثهالهباهاانه

ااو ههامكهتاو هله،هلانهثمهاوهجي هتود  اهانهش لطهاهذ اهدلاود هانهدااتطلاهرصوحلهدا  لعو هدرسانةا

ااههلنصوبهلاوهإىلهذركهانهش لطهل لةاهلش عةاهروجوبهدرز و هاهذ اهدلاود ،هاعهاوهياخمهوهانهأاود 

إىلهحتاياهذ اهدلاود ،هلاوهجي ه ةهوهانهدربقثهالهتاونها  لعا،هلانهثمهاامهدرتص فه ةهو،هليهافهذ ده

،ه1درلمما هاهاو اوعو هدرفااههدة ااا هدالوبا هههههااوقهرمفا دء،هلتظه هأذمةاهدربقثهاهت  ههاانهدربقاثههه

وسهاسااتةاد هاهداو ااو ،هه،هلعااا ها دجلاااهاااوهتوباامودهإرةااههاااعههااو هدراازانهلظهااهههههعممةااالع  ااههاهس ااو تهه

لانوا و ه ونهانهدافرتضهأنهتغريهتمكهدآلسدءهاهبادياهدربقثهاهذ دهداو و هدهلو ،هلتوبمتهذ اهدراسد اه

ااعهتو اة هههذ اهدلاود هجت ه ةهوهدرز و هاوهتود   ه ةهاوهدر ا لطهدرالهتوجا هدرز او هاهدلااود ،هههههههأنهإىله

ذااهألههه%5.2  وتهاوهلذاوههههلعوءاعهبةونه همنوذجهتطبةاةاهر رك،ه ةفةاه  وتهو،هلدااادسهدرودج ه ةهو،هلذ 

  ذوهدرودج هش عًو.له، ه5.2.2%

The Zakah of Employment Benefits 
Abstract: 

 This study tackles the employees Benefits which take the form of salaries and wages 

in our modern life. This includes: end of service benefits, pensions, shares in 

residential projects. In this research it's important to study the rules of Zakah of 

salaries, funds, residential projects and the conditions of the legitimacy of Al Zakah 

excluding funds that no zakah would be paid for. After comes the rule of how to treat 

with these funds. This aims to define these funds and the rights of the poor in those. 

The importance of the research can be clarified by avoiding the scientific research of 

the modern Islamic jurisprudence, searching through old thesis, discussions that 

aimed to change the views. This study has proven that the Zakah must be paid as the 

conditions are available. This study also shows how to pay it with amounts (2.50% or 

2.576%) mentioning practical models.  
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لخريهدا شاينهإىلهخرييهدرانةوهلدآلخ  ،هدرا يههلدرصا هلدرسا هعمىهأش فهدا  ميتهه،ههسبهدرلوايتدحلماههلل

لعماىهلراههلباقبههلدرتاوبليتهبناساونيهإىلهياو هههههههل عهرنوهدل سهلهوربنوهببةونهشا يلاهدرساموءهبوالجتهاولهرملباول،ههههه

ه:لبلاه؛دراين

كأجور العمال، ورواتب  ؛لإلنسان يوظفه في عمل نافع وذلك هذا النوع من األموال يعتبر ريّعًا للقوى البشريةف
الموووظفين، ويلوويلة عموول الابيووب والمهنوو ا واألسووتاذ الجووامعي ونيوووال، ومبلهووا سووا ر المكاسووب موون مكافوو   

بهووذا  لوول يتيوو ف الفقهوواا القوو امة عوون تكوواأل الرواتووب واألجووور ونهايووة الل مووة فووي موو وناتهل الفقهيووةالعموول، اووذا و 
وبموا نن الو ول  نهل تي بوا عن تكاأل المرتبا  واألجور وما في يكمها عن  ي يبهل عون تكواأل العاايوا،المسمة؛ لك

في يياتنا المعالورأل نلو ر  بعول التشوريعا  ل ومان العموال ماليوًا عنو  انتهواا نو انهواا لو ماتهل، بعول اوذ  
ماتووه يمسوومة مكافووأأل نهايووة الل مووة، التشوريعا  والتنظيمووا  الماليووة توجووب  فووع مبلووا مقاوووع للعاموول عنوو  انتهوواا ل 

وبع ها يوجب اعااا راتب شهري ما  ال العامل علة قي  اليياأل، ولوربته الذين ال تي  اعالته بع  وفاتوه يتوة 
بلوووس سووني معووين، واووو مووا يسوومة بالراتووب التقاعوو ي، وبعوول النوواا يعموول فووي مهووني يوورأل؛ كالمهن سووين واألابوواا 

المهوون اليوورأل، فيجمعووون موو لراتهل لمواجهووة متالبووا  مسووتقبلية عنوو  كبوور  والمسووايين المرللووين وسووا ر نلووياب
سونهل، والراتوب التقاعوو ي نو نهايوة الل مووة للعواملين فووي الشوركا  والجامعوا  والم رسووين فوي بعوول األييوان تتيوو  
عن النلاب المالوب لوجووب التكواأل، فألوبي  انواك ياجوة  اعيوة لبيوان يكول تكواأل اوذ  األمووال، و لالوة نن 

 اذ  األموال ت فع نق ًا، واو بال شك يعتبر مااًل تكويًا يل ع للتكاأل اذا توافر  فيه شرا ط الوجوب األلرى.

ومووع نن اووذ  األموووال تقتاووع موون رواتووب الموظوو  الشووهرية وت ووع الشووركا  عليهووا جووتاًا  لوور، وفووي بعوول 
اريو  اقرا وها للبنووك بفوا و ، وقو  البال  العر ية ترسل الة مؤسسة ال ومان االجتمواعي فتسوتبمر للمووظفين عون 

 3قرار رقول اتف  الفقهاا علة نن اذ  الفوا   ميرمة، بناًا علة قرار مجمع الفقه اإلسالمي ال ولي الذي نص في 
 مر اإلسالميفإن مجلا مجمع الفقه اإلسالمي المنبب  عن منظمة المؤت، " بالفوا   الملرفيبشأن يكل التعامل 

قووورر: ، ل0529 يسومبر  22-22اوو، الموافو  0160ر يع الباني  00-06الباني بج أل من  في  ورأل انعقا  مؤتمر 
نو )يوول نجلووه وعجووت عوون الوفوواا بووه مقابوول تأجيلووه، وكووذلك التيووا أل  الووذينواًل: نن كوول تيووا أل نو فا وو أل علووة الوو ين 

جوتًا مون اوذ  األمووال التوي "، وعليوه فوإن علة القرل منوذ ب ايوة العقو : ااتوان اللوورتان ر وا ميورل شورًعا (الفا  أل
يقب ووها الموظوو  علووة شووكل اسووتيقاقا  ماليووة فووي نهايووة الل مووة اسووتبمر  بالر ووا قووي  الووب األييووان، فووإن اووذ  
األمووال تيتواإ الووة بيوان يكوول الشورع فيهوا وكيوو  يتلورف فيهووا الموظو ، ونموا المهوون اليورأل فكسووبها موال مسووتفا  

 يل ع للتكاأل ما توافر  فيه شروط معينة.

اية اذا البيف او معرفة م ى تيق  شروط وجوب التكاأل في اوذ  األمووال التوي ييلول عليهوا العامول نو و 
الموظ ، والوق  الذي تجب فيه التكاأل، وكيفية ايتساب يولها ونلابها، وفي سبيل الولول الة اوذ  الاايوة ال 

لاوة البيوف الوة مبايوف وماالوب  ب  من بيان ابيعة اذ  األموال ووق   لولها في ملك العامل ، ولهذا قسم 
 وفروع:
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 حقيقة الرواتب والمكافآت التي تدفع للعاملين وحكم زكاتها.: ولالمبحث األ

 :العمل عوائدالفقهاء في حكم زكاة الثاني: آراء  ثالمبح

 حكم الزكاة في الرواتب واألجور وإيرادات المهن الحرة ومكافآت نهاية الخدمة:: لثالمبحث الثا

 ) كاالشتراك في مشروع سكني(.ابع: األموال المقتطعة من راتب الموظف على شكل أقساط الرالمبحث 

 تطبيقات حسابية توضح كيفية إخراج الحق الواجب فيها.الخامس: لمبحث ا

 الخاتمة: لخصت فيها أهم نتائج البحث.

 حقيقة الرواتب واملكافآت اليت تدفع للعاملني وحكم زكاتها. :ولاملبحث األ

: يالوو  لفوور الراتووب علووة "مووا يألووذ  اإلنسووان بلووفة مسووتمرأل مقابوول عموول يقووول بووه." وعووّرف ب واألج  ورالروات  
"الراتب: يقوال رت  راتوب: بابو  و ا ول، ومنوه الراتوب الوذي يألوذ  المسوتل ل لايب المعجل الوسيط الراتب بقوله: 

ق ْولمهم  (ْلل  ف  )؛ وق يمًا كان يسمة نعايَّا : قال مالك في المواأ: 2نجرًا علة عمله" هَأْعَطاىههِإَذدهَبْاا يههَأُباوههَلَ وَن)) :و 

هَ َ او َههَعَطوِ اهِههِاانْههَأَخا َههَنَلامْههَااو َههَ اِننْههدرزََّ او ُههِ ةِههَعَمْةكهَلَجَبْتهَاو يهِاْنهِعْنَاكهَذْتهدر َُّجَتهَ َأَ هُأْعِطةَّوِتِهْمهدرنَّوَس

وان  ِاالَّ ن نَّوهم ِفوي  اأْلمْعِايَّا م هاو هدربوج :ههه،ه3((دْرَموِ هَذِرَك ْجوهي ك  ل وة ن يِّ و  ْيور  م ع  وانم    ْنس  وا يمْعِايوه اإْلِ وِة اْسول  ِلم  ِفي اللُّا 
انموا ي   ِلذ ِلك  ك  ِبيِل اأْل ْرت اِ  و  ل ة س  الم النَّاا  ِمْن ب ْيِ  اْلم اِل ع  ا يمْعِايه اأْل م  ل ة م  ْرِع و اِقع  ع   .4((ت ب اي عمون  ِال ة اْلع ا ااِ الشَّ

المكافووو   التوووي تووو فع للعموووال والمووووظفين فوووي نهايوووة الل موووة، بوووالنظر الوووة الوووتالف شوووروط تتعووو   اوووذا ولقووو   
اسوووتيقاقها ومقووو اراا ونيكامهوووا األلووورى الوووة بالبوووة ننوووواع اوووي: مكافوووأأل نهايوووة الل موووة، ومكافوووأأل التقاعووو ، ومكافوووأأل 

 مالب اآلتي:اإل لار، ونبين فيما يلي كل نوع منها وللا له ونيكامه في ال
 :المكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة أنواع المطلب األول:

"ح   م الج جه  ل الو انوع ل هام   ب    رب : يالو  اوذا الملوالي ويورا  بوه: النوع األول: مكافأة نهاية الخدمة
 بن  د انته  ام خدمت  ل  و لم  ع يه  ولهي مف     نو  د  دفه  ةيقت ووي نن يوو فع البوواني لوو ول  بش  روم مح  ددة  الهم   

، فهوذا االلتوتال الموالي 5"واحدة  يالحظ ف ج تحدد د مو دارد م دة الخدم ة ون فب انتهااه ا  والرات ب الش هر  ل هام  
بموورأل التووتال يفر ووه القووانون علووة نر وواب العموول، واووي تلووتص بيوواال  نووص عليهووا قووانون العموول، ويتيوو   مقوو اراا 

جوور نو الراتووب األليوور اليتسوواب بقيووة اليقووو ، بالسووبب الووذي يعووو  اليووه انتهوواا الل مووة، وموو أل الل مووة، وقوو ر األ
 والوق  الذي تنتهي به الل مة، ونن المستي  للمكافأأل او العامل نفسه، نو وربته يال وفاته نبناا العمل.

: يعاة اذا النوع مون المكافو   للمووظفين والعموال الوذين يسوتفي ون مون قوانون التأمينوا  ثانيًا: مكافأة التوابد
يتوووافر فوويهل الشووروط المالوبووة السووتيقا  الراتووب التقاعوو ي، واووي تشووبه سووابقتها موون ييووف وقوو   االجتماعيووة، وال

اسووتيقاقها واووو انتهوواا الل مووة، وموون ييووف كونهووا التاميووة، عنوو  تيقوو  شوورواها، وموون ييووف كيفيووة  فعهووا، ييووف 
العاموووة للتأمينوووا   تعاوووة للمسوووتي   فعوووة وايووو أل، اوووذا ويمكووون تعريفهوووا بأنهوووا:" مبلوووا تؤ يوووه ال ولوووة نو المؤسسوووة

للموووووظفين والعمووووال المشوووومولين بقووووانون التووووأمين االجتموووواعي، واقتاعوووو  موووون مرتبوووواتهل نو نجووووورال  6االجتماعيووووة"
اشووتراكا  ميوو  أل بلووورأل  وريووة، ولوول تتيقوو  فوويهل جميووع الشووروط الواجبووة السووتيقا  الراتووب التقاعوو ي، و لالووة 

نهاية ل مته؛ فإنها ان لل تبلا القو ر الوذي يعاوي لوه اليو  فوي شرط الم أل التي  فع المستفي  عنها اشتراكا  قبل 
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الراتب التقاع ي، نعاي مكافأأل التقاع  التي تيسب علة نسواا نسوبة معينوة مون األجور السونوي األليور عون كول 
 .7سنة من سنوا  الل مة"

موال والموووظفين : كبيور مون المؤسسوا  العاموة واللالووة ت وع ننظموة تشوجع العالن وع الثال  : مكاف أة اادخ  ار
علووة ا لووار جووتا موون مرتبوواتهل ونجووورال علووة نسوواا اقتاوواع جووتا موون رواتووبهل نو نجووورال، وي وواف لهووا مقوو ار 
ميوو   بنسووبة م ويووة موون الراتووب موون المؤسسووة نفسووها، ويلووار الووة اسووتبمار المبووالا المجمعووة، وفووي نهايووة الل مووة 

 أل، ويعوا ل مجمووع االقتااعوا  مون راتبوه وموا ن وي  للعامل نو الموظ  يسوتي  مبلاوًا ماليوًا يو فع لوه  فعوة وايو
 اليه من المؤسسة واألر اح التي تيقق  علة تلك المبالا يال استبماراا.

 الراتب التوابد :  :والمهن  حقيقة الراتب التقاعديالمطلب الثاني: 
ال ولوووة نو  اوووو مبلوووا مووون الموووال يسوووتيقه العامووول نو الموظووو  بلوووفة  وريوووة شوووهرية عنووو  انتهووواا ل متوووه، علوووة

المؤسسوووة الملتلوووة بالتأمينوووا  االجتماعيوووة، نو الجامعوووة، نو الشوووركة التوووي يعمووول فيهوووا العامووول، اذا تيققووو  فيوووه 
شوووروط معينوووة تتعلووو  بمووو أل الل موووة التوووي  فوووع عنهوووا اشوووتراكا  شوووهرية، وكوووذا السووون الوووذي ولووول اليوووه، واألسوووباب 

 .8واالشترااا  التي توافر  في مستيقها
  العاموول يسووتي  الراتووب التقاعوو ي كبيوورأل منهووا؛ الشوويلولة، والعجووت، والموورل، والوفوواأل، والملوواار التووي جعلوو

لووابا  العموول، ونموورال المهنووة، وتلتلوو  اووذ  االسووتيقاقا  موون ييووف شوورواها، وكيفيووة اسووتيقاقها، وكيفيووة  وا 
فة الوووذكر، ايتسوووابها، واليووواال  التوووي تسوووتيقها، ولكووون مقلووو اا النهوووا ي اوووو توووأمين العووواملين مووون الملووواار سوووال

 ونعظمها فق  العامل لعمله ومل ر رتقه في وق  يلعب عليه نن يج  له ب ياًل.
ويتنوووع الراتووب التقاعوو ي بووالنظر الووة الجهووة الملتتمووة بووه الووة: األول: الراتووب التقاعوو ي الووذي تلتووتل بووه ال ولووة 

مؤسسووة ال وومان )االجتماعيووة  لموظفيهووا الموو نيين والعسووكريين، والبوواني: الووذي تعايووه المؤسسووة العامووة للتأمينووا 
 .9االجتماعي، واأللير ت فعه المؤسسا  العامة نو الشركا ، نو الجامعا 

واذا الراتب التقاع ي او بي  ذاته ي  مالي يستيقه الموظ  علة بعل الجها  بناًا علوة نظوال التوأمين  
اليكوميوة تسوهل ال ولوة بجوتا االجتماعي الذي يسوته ف الميافظوة علوة يمايوة ملولية العواملين، وفوي الوظوا   

من اذا التأمين، وفي الجامعا  والشركا  تسهل اذ  الجها  بهذا النوع من التأمين، وينشأ اذا الي  للعامل في 
 الراتب التقاع ي بمجر  يلول سببه، واو انتهاا الل مة  نو  ير  من األسباب التي نشرنا اليها.

يوه نلوياب المهون اليورأل فوي مقابول العمول الوذي يقوموون بوه، كو لل ما ييلول عل يرا  به  عوائد المهن الحرة:و
  الابيب والمهن ا والمساح والميامي، ونيواا من األعمال اليرأل.

 :اإلسالمي العطاء في الصدر األول زكاة: المطلب الثالث

 ن اووإلنشواا الو يواالسوبب و  ، 11من العرب فوي اإلسوالل 10نول من  ّون ال واوين يعتبر عمر بن اللااب 
كبرأل األموال الوار أل الة الم ينة من البال  المفتوية، ور بة اللليفة في تنظيل توتيعها، وذكر الشعبي نن عمر بن 

ما ترون فإني "فقال:   من نلياب رسول الله وفتي فارا والرول جمع نناساً الفتوح اللااب "لما فتي الله عليه 
شواا اللوه  ال فإنه نعظل للبركة، قالوا: نلونع موا رنيو  فإنوك اننرى نن نجمل عااا الناا في كل سنة ونجمع الم
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ولق  سار عمر بن اللااب ابت اًا علة لاة نبي بكر في التسوية بين الناا في العااا، وعن ما  ّون  .12موف "
لموا جواا  تقو ير العاواا واوي التف ويل، ذكور نبوو يوسو  "نن عمور بون اللاواب لط اريقوًا ج يو ًا فوي ال يوان 
، وذكوور الموواور ي نن عموور "لمووا و ووع الوو يوان فّ وول 13العوورا  شوواور النوواا فووي التف وويل ورنى ننووه الوورني"فووتي 

 .14بالسابقة"

ق ْولمووهم  (ف ْلوول  )ويمكوون االسووت الل علووة وجوووب تكوواأل العاوواا مووا قالووه مالووك فووي المواووأ:  هِإَذدهَبْااا يهَأُبااوهَلَ ااوَن)) :و 

هَعَطوِ اهِههِاانْههَأَخا َههَنَلامْههَااو َههَ اِننْههدرزََّ وُ هِ ةِههَعَمْةكهَلَجَبْتهَاو يهِاْنهِعْنَاكهَذْته َُّجَتدرهَ َأَ هُأْعِطةَّوِتِهْمهدرنَّوَسهَأْعَطى

ْجوهي دربوج :ههأبوهدرورةاه،هاو ه15((دْرَموِ هَذِرَكهَ َ وَ  ل وة ن يِّ و  ْيور  م ع  وانم    ْنس  وا يمْعِايوه اإْلِ وِة اْسول  ِلم  اأْلمْعِايَّا م ِفي اللُّا 
ان   وِبيِل اأْل ْرت اِ  و   ك  ل ة س  الم النَّاا  ِمْن ب ْيِ  اْلم اِل ع  ا يمْعِايه اأْل م  ل ة م  ْرِع و اِقع  ع  وانموا ي ت ب واي عمون  ِاالَّ ن نَّهم ِفي الشَّ ِلوذ ِلك  ك 

  .16((ِال ة اْلع ا ااِ 

 تقسيم الناس ودفع العطاء لهم: الفرع األول: 

 تعوو   ، وقوو  الووذين شوواركوا فووي الاووتوأل طبو  ة       ف  درنولهوول:  ا :قسوول عموور بوون اللاوواب النوواا الووة ابقوو
 راول بينموا فورل  9666فورل لللبو ريين مون المهواجرين قيول ننوه هل، كول مونعمر ل نعاةالروايا  في مق ار ما 
، وقيل ننه فّ ل األنلار علة المهاجرين ففورل للبو ريين 17 رال للرجل في السنة 1666للب ريين من األنلار 

نن عمور  هـ( 001)ت ، وذكر التاوري وقتوا أل 18 رال 3666 رال، وللب ريين من المهاجرين  1666نلار من األ
ونلي  عمر بأال ب ر نر عوة ليسووا مون ، 19 رال للرجل في السنة 0666فرل للمهاجرين واألنلار من الب ريين 

 .20 رال 9666 ونبو ذر الافاري وسلمان الفارسي. ففرل لكل واي  منهل نالها ال اليسن واليسين

، وي لل معهل الذين نسلموا  21 رال لكل واي  منهل في السنة 1666 مع فدر إل  الحددفية ما فر ه عمر
 راوول،  يوور نن الروايووا   1666، اذ فوورل عموور لكوول وايوو  موون اووؤالا 22موون مهوواجرأل اليبشووة والووذين شووه وا نيوو اً 

ي ننوه فورل لمون بعو  بو ر الوة الي يبيوة ، لكون الوراج23 راول 3666ننه فرل لمون شوه  نيو ًا  ور   عن عمر
  رال.  1666

دةوبع  اذ  الابقة من شه  المشاا   رجول مون اوؤالا فورل عمور لكول ف ،بهد الحددفية إل  نهاية ح روب ال رة
نن لكون الوراجي منهوا ، والتلفو  الروايوا  فوي مقو ار موا فر وه عمور للعبواا عول النبوي رال في السنة،  3666

  رال.  66660فرل للعباا وقيل ننه ، 24 رال 02666عمر فرل للعباا 

عمور فورل قو  ف، كان نعلة عااا  فع للنساا فوي الم ينوة اوو موا للوص ألتواإ النبويفق  : و ما الننام
 لكل واي أل من نتواإ النبي 02666 0666باستبناا جورية ولفية اذ فورل لكول منهوا  .25 رال في السنة 

 .26واعتقهن بع ما تتوّجهن  ن لرسول الله رال ألنهما كانتا في األلل ملك يمي

فوذكر ابون سوع  نن عمور فورل للنسواا  اللواتي ااجرن الة اليبشوة، لاألوا   ، المهاجراويلي نتواإ النبي 
 .28 رال  6606 ، وفرل للفية عب  المالب عمة الرسول27 رال للواي أل منهن في السنة 3666المهاجرا  
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، ذكر الشعبي في رواية له نن واحدة منهع بشر بطام زوجهالننام     الهطام لك   وفرل عمر
 رال، ونساا نال القا سية  166 رال، ونساا من بع  ب ر الة الي يبية،  966عمر فرل لنساا نال ب ر 

 رال في  066 رال، وجعل من بقي من النساا بع  ذلك ابقة واي أل، اذ فرل لكل واي أل منهن  266واليرموك 
 . 29السنة

فوي الو يوان وكوانوا ال يألوذون قبول ذلوك، ويبو و ننوه فورل للافول الفاويل  الهط ام لططا ال بم ر فرضكموا 
الب اية، وعن ما الير نن بعل الناا يكراوون نوال اول علوة الفاوال قبول نن يبلاووا السون المناسوبة لوذلك،  فقط في

فإنوا  تعّجلووا لوبيانكل عون الفاوال فنا ى: "ال عن رنيه وفرل للمولو  من تاريخ وال ته، ونمر منا ياً  ع ل عمر
. وجعوول عموور 30وكتووب بووذلك الووة األفووا : "انووا نفوورل لكوول مولووو  فووي اإلسووالل" نفوورل لكوول مولووو  فووي اإلسووالل،

. اوذا 31 نوانير 06 راول نو موا يعا لهوا بالو نانير  066األافال ابقة واي أل اذ فرل لكل افل ذكرًا كوان نل ننبوة 
ن المنبوع اذ كانو  تللول مو ،ة تحصد  الزك اة والص دتام م ع المن ج دع في لبم يسهل ال يوان علة ال ولة وق  

ذكوور نبووو عبيوو  "كووان عموور و يوور  موون الللفوواا يألووذون فقوو  عنوو  توتيووع العاوواا علوويهل، بلاووة االقتلووا  المعالوور، 
سوألني اول  "كنو  اذا ج و  عبموان ألقوبل عاوا ي :هـ( 30)ت ون وقال ق امة بن مظع، 32التكاأل عن  األعاية"

ن قلووو : ال، سوولل الوووي عنوو  ك موون موووال وجبوو  فيووه التكووواألع فووإن قلووو : نعوول نلووذ مووون عاووا ي تكووواأل ذلووك المووال، وا 
 .33"عاا ي، ولل يألذ منه شي اً 

 :34تتسل بمجموعة من الللا ص : خصائص زكاة العطاء أو زكاة كسب العمل:الفرع الثاني

 ننها تكاأل مباشرأل علة اإليرا  نو الناتج من العمل.   0)

 تتعل  باإليرا  الناتج عن كسب العمل المؤ ى في ال ولة اإلسالمية.تكاأل عينية   2)

 تكاأل نلابية، بمعنة يجب نن يلل كسب العمل الة النلاب الشرعي.  3)

تفوورل اووذ  التكوواأل علووة لووافي الوو لل بعوو  للوول النفقووا  التووي يتكبوو اا المتكووي فووي اليلووول علووة اووذا   1)
 اإليرا .

 ل. %2.910او نو %2.9تكاأل تؤ ي نق ًا، واي نسبية السعر بوعاا   9)

 تكاأل تؤلذ من المنبع، فق  روي نن الللفاا كانوا يألذون منها التكاأل عن   فعهل لها.  0)

، وموا يقابلوه بلاوة الموال المعالور 35وفيما يلوي مياولوة لتقو ير العاواا بسوعر لورفه فوي العلور اإلسوالمي األول
 والتعلي  علة الج ول:

الراتب في  البيان

 عهد الراشدين

 ة/ في السن

 الذهبب المعادل له

سعر صرف الدرهم و

 سنويا   1/11

المعادل له 

بالغرام وزن 

 غم5.52الدينار  

مقابلة بالدينار 

سعر  5112سنة 

 دينار 9.9الغرام 

 36أردني

تقدير العطاء 

/ على  شهريا  

 شهر 15

مقابلة بالدينار 

سنة 

سعر 5111

 59الغرام 

 سنويا   دينار

الخليفصصصة عمصصصر 

 37بن الخطاب

، والصدينار ذهب دينار 211 مدره 2111

 غم(5252= )

دينصصصصصصصصصصصصار  .51.12 غم5152

 أردني

 21.252 دينار 1.22

البدريين مصن *

 38المهاجرين

دينصصصصصصصصصصصصار  .51.12 غم5152 ذهب دينار 211 درهم 2111

 أردني

 21.252 دينار 1.22

البصصصصصصصصدريين **

 من األنصار 

 59.211 1515.2 21..12 غم1.11 511 درهم 5111
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علصصى التسصصوية 

فصي روايصة  كما

الزهصصصصصصصصصصصصصصصصصر  

   )*،**(وقتادة

دينصصصصصصصار  ..5112 دينار 52.552 غم5221 211 در ي 2111

 تقريبا  

.2.921 

مصن أسصلم بعصصد  

بصصصصصصصصصدر إلصصصصصصصصصصى 

   الحديبية
 59.211 1515.2 21..12 غم 1.11 511 در ي 5111

مصصصن الحديبيصصصصة 

إلصصصصصصى انتهصصصصصصاء 

 حروب الردة

 22.9.2 ..1121 15.255 غم 15.2 211 در ي 2111

 العبصصصصصا  عصصصصصم

، ذكصره النبي

الشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعبي 

 والزهر  

 911..15 2..551 21.591 غم 2111 1511 درهم 15111

أزواج النبصصصصصصصي 

 

 911..15 2..551 21.591 غم 2111 دينار 1511 درهم 15111

قيصصصصصصل عطصصصصصصاء 

 عائشة

 911..15 2..551 21.591 غم 2111 دينار 1511 درهم 15111

 152.521 2212 55.1.2 غم5521 دينار 1111 درهم 11111 بقية الزوجات

 .جوريصصصصصصصصصصصصصصصصصصة

 وصفية 

 2.921. 5112 52.552 غم5221 دينار 211 درهم 2111

بقيصصصصة النسصصصصاء 

مصصصصصصصصصصصصصصصن 1/11

 عطاء زوجها

211/511/211 21/51/21 515.2/1.1/

15..2 

592/292/59. 515.2/22/

55..2 

12.121/11.55

/...2 

جعصصصصصصصل عمصصصصصصصر 

األطفصصال طبقصصة 

واحصصصصصدة ذكصصصصصرا  

 كان أم أنثى 

درهصصصم/ مصصصا  111

لها بالصدنانير يعاد

 دنانير 11
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 مالحظات على الجدول:

قموو  بووالتقويل بالوو ينار األر نووي ليظهوور يجوول الت وولل الووذي يلوول موون تمووانهل لتماننووا، فلووو نعايوو  للمسوولل  .0
 ووول  1.29× ينوووار ذاوووب 966 راووول   9666توووه راتوووب سوووي نا عمووور ر وووي اللوووه عنوووه اليوووول عاووواا سووونة قيم

 ينووار نر نووي   كووان عاوواؤ   25.99سووعر  وورال الووذاب علووة مووا توول ذكوور  فووي الياشووية السووالفة ×  وول 2029
  والر سنويًا تقريبًا. 22966نل   ينار نر ني  لل كبير في يياتنا المعالرأل   02.153.19السنوي 

يلوول لووالل القوورون المتعاقبووة كبيوور جوو ًا لمووا ور  عوون اريقووة عيشووهل قريبووًا موون مريلووة  الت وولل الووذينن  .2
 الكفاية وياال  الانة كان  قليلة.

ذا اعتبرنا كبورأل األوال ، فوال اذ  الرواتب كان  تجعلهل يعيشون في يالة متوساة بين الكفاف والكفاية، نن  .3 وا 
 لعيش فو  ي  الكفاية.نستايع القول بأنهل كانوا يعيشون في بيبوية من ا

يو ل علوة يالووة  يور معتبورأل لعيشوهل نظوورًا  2606-2663االرتفواع بالبوة ن وعاف لسوعر الووذاب بوين عوامي  .1
 لكون الذاب في األسوا  العالمية ارتفع سعر  لظروف متع  أل.
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ي يول نن التقويل بيال العمال  الميلية يعانا اناباعًا  ير  قي  لظروف عيشهل نظرًا للت ولل الها ول الوذ .9
 بالعمال  وبظروف المعيشة.

وتوجاتوه كوان لهول و وعهل اللواص  نن اللليفة كان يألذ من المال العال كعامتهل، ونن قرابة رسوول اللوه  .0
 عن  اللليفة والليابة لع أل اعتبارا .

 نن الناا كانوا مع ذلك يياسبون علة التكاأل من عاا هل، فيؤلذ منهل تكاأل نموالهل وتللل من رواتبهل. .1

 :العمل عوائدالفقهاء يف حكم زكاة الثاني: آراء  ثبحامل

تمبل موار   ولمة يياتنا المعالرأل شك نن رواتب الموظفين ونجور العمال وموار  المهنيين نلبي  في  ال
تهوا، فقو  التلو  في يكول تكا الف ا ، وق  تباين  وجها  النظر ومتج  أل ل ى ع   ليا بالقليل من نلياب اذ 

 تكاأل عوا   العمل علة قولين نعر هما باأل لة والمناقشا  عليها: الفقهاا في يكل
(بوااد الهم ) ب طاااة مع اله مام إل  وجوب زكاة الرواتب واألجور ذاألول:  قولال

39: 
وْن       0) و لِ ْلوال يقول عون     هم لمولْ يقول الشيخ ميمو  الاتالوي: "ان م  الوذي تجوب عليوه التكواأل يجوب نن يلورإ  حْ الَّ الف 

واألسووووتاذ الجووووامعي، والموووووظفين فووووي الوظووووا   الكبوووورى  ابيووووب، والميووووامي، والمهنوووو ا، واللووووانع،تكوووواأل؛ فال
يمكووون  للهووول، و لوووافي واوا ووو  الميتووورفين ونشوووبااهل تجوووب علووويهل التكووواأل، والبووو  نن تملووورإ مووون  واللوووارى،

}عموووول الووونص فوووي قوووول القووور ن الكوووريل: االسوووت الل لوووه بموووا يلوووي:                            

                        ...} :[. والشك نن كسب الابقا  اآلنفة الذكر كسوب 2]البقرأل

 قال الجلاص: "عمول اآلية يوجب اللو قة فوي سوا ر األمووال، ألن قولوه تعوالة  ايب يجب اإلنفا  منه.

 يتووورك ين و فاليووالنن اإلسووالل ال يمتلوووور فووي يقِّووه نن يفوورل التكووواأل علووة  :خ  راآلو  ،40ظمهووا"، ينت
ما يكسبه الفوالح ن عاف في اليول الواي   نعمالهلمن  ون كسبنو المهن ا نو كبار الموظفين الذين ي ابيبال

 .41"امع األموال التج اكتنفو  ؛مع طدبام ما رزتهي ال لقال ابن عباا: "اذا ولق   ،في عال
لهذا المو وع فوي ميا ورتهل  بفد الرحمع حنع  ومحمد  فو ز رة  وبفد الو اب خالفعرل األساتذأل:    2)

ب مشووو ، فوووأوجبوا فيوووه تكووواأل كسوووب  م 0592هـــ(  0312)، عوووال يلقوووة ال راسوووا  االجتماعيوووةعووون التكووواأل، فوووي 
ووو وووابًا.العمووول؛ ييوووف قوووالوا: "نموووا كسوووب العمووول والمهووون؛ فإنوووه يؤلوووذ منوووه تكووواأل ان م وووة عليوووه ي  ، و لوووا ِنل   ْول 

؛ فإنَّووا ال نعوورف لوه نظيوورًا، اال فوي مسووألة لالووة  م  ا كن  ب الهم    والمه  ع الح رةواسوت لُّوا علووة ذلوك بقووولهل: "
وابًا:  باإلجارأل علة مذاب نيم   ور  ار ، فقوبل ِكر ااوا، و لوا ِنل  إن ل دج ب فقو  روي عنوه ننوه قوال فويمن نجَّ

ع  ذد فج الحويوة تشبل كنب الهم    و   و يش فهها  فتج ب ب يل الزكاة إذا انتاادد مع غدر اشترا م؛ وا 
 . 42الزكاة فيل إذا ف   نصاباً 

ور  ار   وونصُّ المسألة كما قال ابن ق امة: "روي عن نيم  فيمن باع  ار   بعشورأل  الف الوة سونة،  ويعنوي: نجَّ
ل ووك  الوو راال   يووه. انمووا نوورى نن نيموو  قووال ذلووك ألنووه م  ْيًنووا لووه علووة اذا قووبل المووال يتكّي ووْول، ولووار     فووي نول الي 
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ووْول الووذي موورَّ عليووه فووي ِمْلكووه، كسووا ر الوو يون، وقوو  لوورَّح بهووذا  وني: المسووتأجر  والمشووتري  ووا  للي  فووإذا قب ووه تكَّ
المعنووة فووي روايووة بكوور بوون ميموو  عوون نبيووه، فقووال: "اذا نكوورى  ارًا نو عبوو ًا فووي سوونة بووأل ، فيلوول  لووه الوو راال 

ااا  ن كان  علة المكتري؛ فمن يول وجبوقب ها، تكَّ ْول من يين قب ها، وا   .43اذا يال عليها الي 

يرا ا  المهن اليرأل، واست لَّ علة ذلك بأنوهفي تكاأل  ال"  الورضاو   الشدخو وجب    3) موال  :الرواتب واألجور، وا 
ههااااو هتؤخاا هدرز اااو هااانهدر لدتااا هلكوذااو،هلدرتاةةاافهدرفاهااا هدرصااقة ههلاا دهدراسااا هأنااهههههههممسووتفا ، فقووال: "

 .44((ُاستفول

موا ور  ه عه للتكاأل، واسوت لَّ علوة ذلوك بقولوه: و ليلوا نو أ: "ويل ع ايرا  كسب العمال بويوول حندع شحاتل   1)
، ومووا روي عوون السوول  اللووالي موون فووي القووران الكووريل موون  يووا ، وبمووا بيَّنووه الرسووول العظوويل موون نيا يووف

} :قوووول اللوووه عوووت وجووول الو   راع الك   ر ي ودلد    ل م   ع اجتهوووا ا ".                 ... } 

الهم   و م ا كن بل اسنن اع م ع ف ذل الجه ود الهض  ية والذ ني ة  و  و كن ب طد ب  [. ويع ُّ ايرا  2]البقرأل:
، مبلوه مبوول الفوالح الوذي يعمول ويكسووب مون األرل، والتواجر الووذي يعمول ويكسوب موون دج ب  ع ت َّد ز زكات  ل

األيا يوف التوي تؤكِّو  وجووب التكواأل فوي  ودلد ل مع الننة .الذي يعمل ويك ح من اللوناعة التجارأل، واللانع
ْيه   اسْتَفَادَ مَنِ)):  رسول الله قول: قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنِكبيرأل، منها  و باعتبار  مااًل مستفا اً  وايرا  كسب العمل بنوع 

ور  عون الللفواا الراشو ين نلوذال تكواأل الموال مون األمْعِايَّوا  ومون  كموا ،45((حَولْلُالْ عَلَيْوهِ يَحُوللَ حَت َى يُزَك ِيهِ فَلاَ مَالاً
 روي عن عا شة ابنة ق امة بن مظعون، قالو : كوان عبموان بون عفوان ))المال المستفا ، فيقول نبو عبي : 

موووون فيووووه التكوووواأل، ياسووووبناك فيووووه  لعاوووواا نرسوووول الووووة نبووووي، فقووووال: ان كووووان عنوووو ك مووووال قوووو  وجبووووْ  ااذا لوووورإ 
عن ميم  بن عقبة، قوال: قااعو  مكاتبوًا لوي، فسوأل  القاسول بون ميمو  عون  ومن اآلبار ني ًا: .46((عاا ك

التكاأل، فقوال: نموا نبوو بكور فكوان اذا نرا  نن يعاوي الرجول عاواا  سوأله: اول عنو   موال قو  يلو  فيوه التكواألع 
ن نلبر  نن ليا عن   مال قو  يلو   فإن نلبر  نن عن   ماال ق  يل  فيه التكاأل قاله مما يري  نن يعايه، وا 

ننهموا انموا كانوا يألوذان التكواأل بكور وعبموان،  : وجوه يو يف نبوي. قال نبو عبيو 47((اليه عااا فيه التكاأل سلل 
 لما ق  وجب قبل العااا، ال لما يستقبل.

  1  36هـ(  الماافـ  0161رجـ   25)، المنعق  في وتااع وتوصيام مَّتمر الزكاة األول بالكو مونلَّ     9)

 .48"ب   وجوب زكاة األجور والرواتب  و رباح المهع الحرة وناار المكانب م 0521

ال يوة التكواأل، لسونة   02  و )00)، والبنو  مع تانوع الزك اة فجمهور  ة الن وداع (55)المادة نلَّ  كما     0)
اب المهون علة وجوب تكاأل المرتبوا  واألجوور، والمكافو  ، والمعاشوا ، و لوول نلوي م 0553= ه(0103)

 . 49اليرأل واليرف

 .50ل لبي  التكاأل الكويتي فأوجب فيه التكاأل مع سا ر نموال العامل0555نما  ليل اإلرشا     1)
 :51الثاني: قول المانعين وأدلتهم قولال

 اسوولِّ قا لووه، لكنهووتولوول  ،52قووواًل يلووال  القووول السوواب  ويقووول بعوو ل تكوواأل الرواتووب واألجووور كوووبر األبجووي  نور 
بة التووي لوول توجوو  فووي عهوو  النبووي  :53واووو   مسووتن    ذكوور  وال فووي علوور الللفوواا  نن البووروا  والوو لول المسووتي  
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الراشوو ين، ووجوو   فقووط فووي علوورنا اووذا اووي فقووط التووي يمكوون االجتهووا  فيهووا بالقيوواا علووة سووا ر ننووواع التكوواأل، 
قوو  نمل ووع   بووي باوورل ال وواعها للفري ووة؛ ييووف ان كافووة ننووواع البووروا  التووي كانوو  موجووو أل فووي تموون الن

للتكواأل، وعلووة ذلوك تشوومل التكواأل كافووة بوروا  العلوور، نموا الوو لل النواتج عوون كسوب العموول فقو  كووان موجوو ًا تموون 
وتمن الللفاا الراش ين من بع  ، ومع ذلك فلل يل عها نيو  للفري وة، ولوو كوان يمكون ال واعها، لموا  النبي 

 ن فلتها اآليا  الكريمة واأليا يف الشريفة.
بة التووي لوول توجوو  فووي عهوو  : قووولهل:    ذد األدل  ة م  ع الممك  ع  ع تن  ات ولك  ع  نن البووروا  والوو لول المسووتي  

علوة وجووب التكواأل فوي اوذ  األمووال ال  فوإن او ل الونص مون النبوي  وال في علور الللفواا الراشو ين، النبي 
األ فوي نمووال نلور لول تكون فوي ي ل علة ع ل وجوب التكاأل في عوا و  العلول ، وموع اوذا فوإن المسولمون نوجبووا التكو

 ، والقياا علة سا ر ننواع األموال التي تجب فيها التكاأل ال يوج  ما يمنعه.يياأل الرسول 
وتمون الللفواا الراشو ين مون بعو  ،  ال لل الناتج عن كسب العمل كان موجوو ًا تمون النبوي ونما قولهل: نن 

عواا ألنهوا لول تكون فوي ييواتهل مبول يياتنوا، ذا  نبور فوالي  ننهول لول يل و ومع ذلك فلل يل وعها نيو  للفري وة،
 .54ونامية، وع ل ال اع ني  لها للتكاأل ال يعني ع ل تكاتها

دراو هبوجوبه  و هدر لدت هلدلجوسهلإي دلد هداهنهدحل  ،ه منه ونه انرجي يمما سب  يت ي ل الترجيح:

عانهاوجتاههباااسهدرنبصاوب،هلجباتهعمةاهههههههههُتُضاهفَْْيه،،هألهعاواًا،هألهباوا هاهنااهاا  هههه اونهههاوظفاوًهه؛رهه سا هعماتهه

؛ فاأل نيواا فمر و  علويهل التكواأل، 55((فُقَورَائِهِمْ عَلَوى وتُرَد ُ ، أغْنِيَائِهِمْ مِنْ تُؤخَذُ)): ألنه يمع ُّ بذلك  نيًا، قال  درز و ؛
 تجوارأل، نو تراعوة،سواا كان اذا الانة معبَّرًا عنه ببروأل تملك مون ذاوب، نو ف وة، نو ابول، نو  ونل، نو عورول 

 فال وجه الستبناا ن نياا كسب العمل. نو كسب عمل،

 حكم الزكاة يف الرواتب واألجور وإيرادات املهن احلرة ومكافآت نهاية اخلدمة:: لثاملبحث الثا

 :وجوب الزكاة في المكافآت والراتب التقاعدي 56شروط المطلب األول:

روط، نذكراا علة سبيل اإلجمال، فليا او ف البيوف تقلوي يشترط لوجوب التكاأل في األموال ع  ًا من الش
اذ  الشروط ولالف الفقهواا يوول كبيور مون مسوا لها، بول نركوت علوة الملوك والنلواب واليوول لموا لوه مون مسواا 

 مباشر بعوا   العمل:
 تمال الملك للمال المرا  تتكيته. ؛ فال ب  من57الملك التام  0)

لماشوية والنقوو  والبوروأل التجاريوة، لببوتوه عون الللفواا الراشو ين واوو شورط مجموع عليوه فوي ا؛ 58حوالن الحـول   2)
وولَّ  نو شووهر كوولَّ  وجو مهووا اذ يكووون، مووا نعوو لم  واووذا))، قووال ابوون القوويل: وانتشووار  فووي اللوويابة وورُّ  جمعووة كم  ي م

ولَّ  وجو هوا ِمون نعو ل   يكون فلول بالمسواكين، ي ورُّ  مموا مرأل العمر في ووجو مها األموال، بأر اب  ،59((ألمور  عوال كم
، لكي ينموواقتلا ية ق  نل  الموا  القانونية المقترية علة اليولية نظرًا لكون المال ييتاإ الة  ورأل اذا ول

واذا بالنسبة ل نعال، والنقو ، وعرول التجارأل، نما التروع والبمار، والعسل، والمعا ن، فال يشترط لها يول، 
نما تتكة وق  يلا اا.  وا 
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بمعنوووة نن يكووون المووال ناميووًا علوووة  ،ا ولوويا شووراًا فوووي االنتهوواا لتيقوو  التكوواألشوورط فوووي االبتوو ا 60النمــاء   3)
اليقيقووة نو تقوو يرًا فووي ب ايووة اليووول، نمووا فووي نهايتووه فيشووترط نن يكووون المووال الواجووب الووراإ اليوو  منووه بالاووًا 

مووا أل فووي اللوو قة علووة المووال الوايوو ، ففووي ال 61ويتووة ال تيوو ف البنيووة ، (نموواا يقيقووي نو تقوو يري ) للنلوواب
 .62" ال يؤ ي المكل  الواي  تكاتين في يول واي  عن مال واي " "،قانون علري للتكاألمشروع من  (16)

ــدي    1) ؛ نن ال يكووون المكلوو  موو ينًا مسووتيقًا للتكوواأل، فعنوو  ذلووك ال تجووب عليووه التكوواأل، ويووتل 63نالســالمة مــن ال
 .64التيق  من ذلك من لالل اجرااا  تي ي  التكاأل

 .65(ئدًا عن حاجات المكلف األصليةالفضل )كون المال زا  9)

فالشوارع نلوبه  ،67"القدر المعتبر لوجوبها، وهو كل مال ال تجُب فيما دونصه الزكصاة"؛ فهو 66نصاب الزكاة   0)
، ويلتلوو  موون مووال الووة مووال بيسووب ابيعتووه، ويووتل ذلووك بمراجعووة اللوووا ي التنفيذيووة اليوو عالمووة علووة وجوووب 
اللوو قا ،  68فالووذي ينتلووب لجبايووة )) :فقووال الجووويني اووذ  اللووفا وقوو  جمووع اإلمووال  للقووانون الموورا  تابيقووه،

 ونب ن بالتفليل: .69((ينباي نن يكون بليرًا باألموال التكا ية، ونلبها، ونوقالها، وما نوجب الله فيها
 :مدى تحقق شرط الملك التام في المكافآت والراتب التقاعدياألول:  فرعال

اه تهاوهملهيتلماقههدامكهدرتو ههيتقاق" ، 3/2/0في بنو    39)ي رقل كما عرفه المعيار الشرع الم ك التاي

بههاقهدرغريهلميانهدرتص فه ةههاس هدالختةوسهلسيلههألهمنوؤاهاوبتهاوراههلالهأث هراونهدلاود ها با هحلوجاه

 .70"ألهرتنفة ها وسيعهد تثموسيا،هاوهملهتانهحلوجاه ادلهدرايون
 مووة ننووواع؛ مكافوو   نهايووة الل مووة، ومكافووأأل اال لووار، ومكافوو   التقاعوو  افوو   التووي تسووتي  فووي نهايووة اللالمك

 والراتب التقاع ي، ولكل واي  منها عالقة بتيق  الملك علة النيو اآلتي:
ان ذلوك ال بو  لنوا مون التعورف علوة الملوك يوولب أواًل: مدى تحقق شرط الملك التام في مكافـةة نهايـة الخدمـة:   

 .، بما تقت يه مساية البيف فقطهاية الل مة في ملك العامل نو الموظ وتمامه، ووق   لول مكافأأل ن
الوة نن الملوك وتماموه  ذ  ب جمه ور الاوه ام: الموصود فتماي الم ك ومدز تحوول ف ج مكاف أة نهاي ة الخدم ة* 

اسوتبمارًا، معنا ، نن يكون المالك للمال متمكنًا بنفسه نو بالنيابة من التلرف بالمال بكافة وجو  التلرف تنميوة و 
ويمكووون نن يعبووور عنوووه بملوووك الرقبوووة والمنفعوووة معوووًا،  فوووإذا كوووان المالوووك قوووا رًا مووون الناييوووة الواقعيوووة علوووة ممارسوووة 
التلوورفا  التووي يووأذن بهووا الشووارع للمالووك علووة مبوول المووال المملوووك، وال ييووول  ون ذلووك يا وول يمنعووه منهووا كووان 

ال كووان الملووك ناقلووًا، واسووت لوا بووأن المووال اذا لوول يكوون الملووك تامووًا ووجبوو  فيووه التكوواأل اذا توووافر  بقيووة الشوو روط، وا 
مق ور االنتفاع به في المالك ال يكون المالك به  نيًا، وال تكاأل علة  ير الاني، وبأن التكواأل انموا نوجبهوا الشوارع 

انسو   عليوه في ننواع األموال التي يتيق  فيها معنة النماا، والمال الذي ال يتمكن لايبه من التلرف فيه ق  
 .71ار  تنميته، فهو في يقه  ير تال، فال تجب فيه التكاأل

الة نن تمال الملك يتيق  اذا كان مستقرًا وذ ب الشافهية فج األظهر والحناف ة فج رواية وزفر مع الحناية  *
بووووالمعنة الووووذي سووووب  وال يشووووترط نن يكووووون لووووايبه متمكنووووًا موووون التلوووورف فيووووه موووون الناييووووة الواقعيووووة؛ إلاووووال  
النلوص التي نوجب  التكاأل في األموال، وألن األموال الميجوبة عن نليابها ال تسقط ملكيتهوا وال تونقص فوي 

 .72اعتبار الشرع، فتظل مياًل لوجوب التكاأل



  16 ــــــــــ         زكاة استحقاقات العمل المالية

بنوواًا علووة الوورني الووذي يوو  نا  فووي ابيعووة : وت  م دخ  ول مكاف  أة نهاي  ة الخدم  ة ف  ج م   ك الهام     و الموظ    *
ا ال ت لل في ملك العامل، اال عن  انتهاا ل مته بسوبب مون األسوباب  نفوة الوذكر، فوإذا مكافأأل نهاية الل مة، وننه

انته  ل مته بالوفاأل فإنها ت لل ابت اًا في ملكيوة الوربوة الوذين يو  تهل القووانين، وقبول انتهواا ل موة العامول تبقوة 
وقو  انتهواا الل موة، نموا لوو  قيمة المكافوأأل علوة نلول ملوك رب العمول، ييوف نن القووانين تجعول منشوأ اوذا اليو 

قب ووها فإنووه يتلوورف فيهووا تلوورف المووالك، ويالوول القووول: ننووه ال مجووال للقووول بتيقوو  شوورط الملووك ف وواًل عوون 
تمامووه، يتووة ييتموول القووول بوجوووب التكوواأل علووة اووذ  المكافووأأل عمووا م ووة موون الوقوو  قبوول اسووتيقاقها، واووو نهايووة 

 .73الل مة

ال توو لل فووي ملووك الموظوو  اال اذا تيققوو  شووروط التووي توول  الخدم  ة مكاف  أة نهاي  ةو نوواًا علووة مووا سووب  فووإن 
ذكراا في التعري ، وال اي  ين علة اليكومة نو الجامعة نو الشركة، وليس  علة مليا يتة تجب التكاأل فيوه، 
انمووا اووي نموووال ميجوووتأل عوون لووايبها، فشوورط الملووك ال يتيقوو  بهووا، اال عنوو  انتهوواا الل مووة نو عقوو  العموول، ونن 

 األ ال تجب فيها قبل ذلك.التك
مبلوا مكافوأأل اال لووار ال يو لل فوي ملووك  ثانيـًا: مــدى تحقـق شــرط الملــك التـام فــي مكافــةة نهايـة االدخــار:    

العامل اال بوقوع اللار المؤمن منه، ويرجع ذلك الة نظال التأمين الماب ، وال يسوتي  مكافوأأل اال لوار اال عنو  
ملك العامل لمبلا المكافأأل تمامًا، فهي تعامل معاملة مكافأأل نهايوة الل موة  انتهاا الل مة، فإذا انته  الل مة كان

مون ييوف تعر وه لعوو ل الوجووب، فيكوون ملووك العامول  يور توال، ألن العاموول ممنووع مون التلوورف فيوه منعوًا تامووًا، 
و العامول، وال وعليه فإن شرط الملك التال ال يتيق  فوي اوذا النووع مون المكافو   اال عنو  انتهواا ل موة الموظو  ن

 مجال للبيف في وجوب تكاته قبل ذلك.
مكافأأل التقاع  والراتب التقاع ي  ثالثًا: مدى تحقق شرط الملك التام في مكافةة التقاعد والراتب التقاعدي:

لهما ابيعة واي أل، وننهما مبالا مالية يستيقها الموظ  نو العامل بشروط معينوة عنو  انتهواا ل متوه علوة ال ولوة 
سسووا  التووأمين االجتموواعي، وذلووك تابيقووًا لنظووال التووأمين االجتموواعي نو الووواني، واووذ  ال تقووع تيوو  الملووك نو مؤ 

التال للعامل نو الموظ  اال عن  انتهاا ل مته ونن الراتب التقاع ي الشهري ال يملكه ملكًا تامًا اال عنو   لور كول 
رون العاايووا واألرتا  ال توو لل فووي ملووك المعاووة اال شووهر يووأتي بعوو  نهايووة الل مووة، ويؤيوو   نن الفقهوواا كووانوا يعتبوو

 . 74عن  قب ها، ونن التكاأل ال تجب عليها قبل ذلك
ان األموال التي يسوتيقها العامول نو الموظو  عنو  انتهواا الل موة سوواًا نكوان اسوتيقاقها علوة  فعوة وايو أل نل 

لل فووي ملووك العاموول نو الموظوو  كووان علووة  فعووا   وريووة شووهرية نو سوونوية اووي فووي يقيقتهووا نموووال مسووتفا أل توو 
 بمجر  انتهاا ل مته نو في ملك وربته المعينين.

فالتكوواأل فيهووا ال تجووب اال اذا يووال عليهووا اليووول القمووري يبوو ن يسووابه فووي وقوو  اسووتيقاقها، واووو وقوو  نهايوووة 
 تقاع ي.الل مة في المكاف   التي تعاة  فعة واي أل، ونهاية كل شهر بع  انتهاا الل مة بالنسبة للراتب ال
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 :لوجوب الزكاة  في المكافآت والراتب التقاعدي 75اشتراط  حوالن الحول: ثانيال فرعال
ظهر لنا في الفرع الساب  نن كول موا جعول للعامول نو الموظو  عنو  انتهواا ل متوه مون المبوالا الماليوة ال يقوع 

يوول فوي اوذ  األمووال فوي تلوك في ملكه التوال اال عنو  بلووس وقو  اسوتيقاقه، وينبنوي علوة اوذا عو ل تيقو  شورط ال
 األوقا  التي تستي  فيها يتة تجب التكاأل فيها.
وبعول علمواا السول ، نن كول موال يمسوتفا  ألول مورأل ال يشوترط   ير نن ابن مسعو  وابن عباا ومعاوية 

قوال بوه فيه يوالن اليول؛ بل تجب فيه التكاأل يين اسوتفا ته، بول يشوترط اليووالن لوجووب التكواأل فيوه مورأل نلورى، و 
وقو  تعو     ،نهوا موال ممسوتفا بموا نن المكافو   والراتوب التقاعو ي والمهون اليورأل كو و . 76بعل الفقهواا المعالورين

 علة قولين:   راا الفقهاا يول تكاأل المال الممستفا 
وا ، وال يم ولُّ  ال ر   األول: وْواًل وتك  الوة مووا  الموال الممسوتفا  مون  يور جونا موا عنو  ، ان كووان نلوابًا؛ اسوتقبل بوه ي 

ونْ الموروي : "ولنا يو يف يمكن االست الل لقولهلو  .77عن  ؛ بل له يكل نفسه، واذا قول الجمهور وة   ع  اِ ش   ر ِ وة   ع 
ا اللَّهم  ْنه  ِمْع م  ق ال ْ   ع  ول   س   .78((الْحَلْلُ عَلَيْهِ يَحُللَ حَت َى مَالٍ فِى زَكَاةَ لاَ)) :ي قمولم   اللَّهِ  ر سم

تكاأل تجب فيه يين استفا  ، روي ذلك عن ابن مسعو ، وابون عبواا، ومعاويوة مون اللويابة، : نن الالر   الثانج
وموون جهووة نلوورى  ووعفوا كوول مووا ور  موون نيا يووف تشووترط ، 80.  واسووت لوا بووبعل اآلبووار79التووابعينواألوتاعووي موون 

 .81اليول في المال المستفا ، واعتبرواا في  رجة نقل من اليسن الذي تؤلذ منه االيا يف
   القا ي بوجوب الراإ تكاأل المال المستفا  في اليال، وذلك ج ح بهض الاوهام المهاصر ع الر   الثانجور ،

ْول في كل  لة نن اشتراط الي  استنا ًا الة يكمة تشريع التكاأل، ومللية اإلسالل والمسلمين في علرنا اذا، وا 
سون يقيو  النلووص المالقوة، ولوذا التلو  ليا فيه نصٌّ في مرتبة اللييي نو الي (يتة الممستفا  منه  ( مال

 .82الليابة والتابعون فيه، باعتبار  من األمور االجتها ية
ووْول فووي الووراإ  والوات  ع؛ نن القووول باسووتيقا  التكوواأل فووي المووال الممسووتفا  يووين اسووتفا ته ال يمنووع موون اعتبووار الي 

اووو الوو ورأل االقتلووا ية وموو تها قوو ار الواجووب؛ تكاتووه، وذلووك بووأن تيوو َّ  الفتوورأل التووي تتلووذ نساسووًا لتي يوو  النِّلوواب وم
 فوي نهايوةما ييلل عليوه الموظو ، نو العامول، نو لوايب المهنوة اليورأل، مون ايورا ا  لوافية  ل سنة، ييف ي

لوو لل، السونة؛ فتؤلوذ منهووا التكواأل متوة بلاوو  نلواب النقووو ، بعو  للول الوو يون اليالَّوة، وتكوالي  اليلووول علوة ا
رنا نن  لل موظ ، نو عامل، نو لايب مهنة يورأل يبلوا فوي الشوهر نر عوة ، ةوما يلتل من ياجته األللي فلو ق َّ

، فيمقتاع من اذا المجموع ما عليه من  يون يالَّوة نبنواا  12666)؛ فإن يالل ايرا   السنوي يكون  ينار الف 
اذا االقتاواع يبلوا نلواب السنة، وما عليه من نفقا  لنفسه ولمن يعول شرعًا نبناا السنة، فإذا كان المتبقي بع  

وْول، الوذي ييو ِّ  ب ايتوه لوايب الو لل؛ بوأن يجعول لوه شوهرًا يسوتقبل بوه  وي المقو ار البواقي فوي نهايوة الي  النقو ؛ تكَّ
ْول، ييسب ما بقي ل يه من مال، فيملرإ تكاته ان بلا نلابًا، ولو  العال، فإذا جاا ذلك الشهر الذي نكمل به الي 

 .؛ ألن المال المستفا  نبناا اليول ي ل لما عن  فعة يلل عليها سوى ب عة نياللل يكن ق  مر علة  لر  
ووفقًا اليتموال انفوا  المورا لهوذا الموال الفا ول فوي ياجتوه فوي ن ورال نلورى، بوأن يشوتري بوه نلوواًل بابتوة نو 

ْول؛ فإننا نرى نن يي ِّ  الفر  مون لوالل شوهر وايو  متوسوط نفقاتوه، بو ل موا ف ول لوه مون  للوه عقارًا قبل نهاية الي 
ل،  %2.910اوو، نو %2.9يلبي او وعاا التكاأل لالل الشهر، بل ي رب في ابني عشر، ويلرإ التكاأل بنسبة 
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من المجموع؛ فكأنه ق  وتع ق ر التكاأل علة شهور السنة تق يرًا؛ فيلوبي اوذا المقو َّر اوو الواجوب عليوه كتكواألي فوي 
نموا القوول بأنوه لويا فيوه نوص ، للية في ن رال نلرى لوالل العوالألذمته، في يال انفاقه للفا ل عن ياجته ا

 لييي يشترط فيه اليول فمناقش بما ور  من نيا يف سالفة لييها األلباني في اشتراط اليول. 
او رجيوان موا التوتل بوه الللفواا الراشو ون وذاوب اليوه جمهوور الفقهواا مون السول  الذي يالب علة الظن : الراجح

وانتشور بوه العمول فوي جميوع نعلور اإلسوالل ونقاوار ، واوو  (ـ 83كموا قوال ابون رشو  (ـاألملوار  ونجمع عليه فقهاا
 اشتراط اليول لوجوب التكاأل في األموال المستفا أل ل سباب اآلتية:

والمببتة الشتراط اليول نعلة  رجة مما تلور  القا لون بعو ل االشوتراط،  نن األيا يف المرفوعة الة النبي   0)
، ونن ميلولتها فوي مجموعهوا موع 84بنفسه وبع ها يسن باير ، ونن بع ها يقووي بع واً  ونن بع ها يسن

تال  .التتال الراش ين مقت ااا، وعمل األمة بها في ملتل  نجيالها ي ل علة نن لها نلاًل في سنة النبي 
 الب  اب د ح  د ف  ج ال  ذ  والض  ه  ،منووه بو  ال اليووول فاعتبووار )...( (اليوول عليووه ويووال) :قولوه)): الش  وكانج
. وموا ور  منهوا 85((الح ول ابتب ار م ع بااش ة ح دد  م ع والهود  ج والفدهو ج تطن ج ال دار بن د بم ا منجفر

ــان    0152)  ماج  ل اف  علوويييًا عنوو   ــخ اللــيي ا لب ال  ذ  ص  ححل   0391)و ف  و داود  وهــا يــحيد ال
 .86وصحح الشدخ األلبانج حدد  بااشة الذ   خرجل افع ماجةاأللبانج  

اا األملووار فووي كوول العلووور علووة اشووتراط اليووول فووي تكوواأل النقوو  وعوورول التجووارأل والمواشووي، اجموواع فقهوو   2)
وانتشووار عموول النوواا بووذلك موون عهوو  الللفوواا الراشوو ين  ون انكووار موون فقيووه علوويهل، لووذا ن ركوو  وجووه الولوو  

ة قوال نبوو عبيو  بالشذوذ الذي نالقه بعل العلماا علة القول بع ل اشتراط اليول في تكاأل الموال المسوتفا ، يتو
 كبيور، ابون ويو بنا: قوال يسوتفي   يوول يتكيوه: قوال الموال يسوتفي  الرجول فوي عبواا، ابن عن عكرمة، نع))عنه: 
 نو النواا توأول فق : عبي  نبو قال ذلك مبل عباا، ابن عن تي ، بن جابر عن قتا أل، عن سلمة، بن يما  عن
 يو  ول  ع م  ع  فو  ل بن  د  ك  اعو ذلووك، نرا  ننووا نيسووبه وال والف ووة، الووذاب نرا  عبوواا ابوون نن موونهل تأولووه موون
. فأنو  تورى ننوه نول قوول ابون عبواا، وشوه  لوه بالفقوه، و ورن  مون ارا أل نفوي 87((األم ة تول معخارج  ألنل  ذا؛

 ذلوك فوي واللوالف)): لوة اوذا جمهوور العلموااع االشترااا  في تكواأل الوذاب والف وة، وقوال عنوه ابون عبو  البور
، ون ركوو  ني ووًا وجووه توورجيي مووذاب 88((الفتوووى  ناوول موون نيوو  بووه قووال وال العلموواا موون نيوو  هعليوو يعوورإ لوول شووذوذ

 االشتراط.

، فووي الكويوو ، ونلوو روا فووي شووأنه التولووية م 0521)اووذا وقوو  نوقشوو  المسووألة فووي مووؤتمر التكوواأل األول عووال 
ا الن وع م ع األم وال يهتف ر ر ه ًا زكاة األجور والرواتب و رباح المهع الحرة ون اار المكان ب:   ذ)) ثالثًا:التالية: 

ل و  وز البش  ر ة لننن  اع  ع دوظاه  ا ف  ج بم    ن  افع  وذل  ك ك  أجور الهم  ال وروات  ب الم  وظادع وحص  د ة بم    
الطفدب والمهندس ونحو ي  ومث ها ناار المكانب مع المكافآم وغدر ا  و ج ما لي تنشأ م ع من ت   مه دع  

  ولكن ل يض مل إل   ن اار م ا    نل ليس فيل زكاة حدع تبضلو ذا النوع مع المكانب ذ ب  غ ب األبضام إل
ونسبة التكاأل في ذلك ر ع  )...(، الزكوية فج النصاب والحول فدزكيل جميهًا بند تماي النصاب بندد مع األموال

 .89بالنسبة للسنة الميال ية  %2.910)لكل عال اجري، و  %2.9)العشر 
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  :زكاة  في المكافآت والراتب التقاعديلوجوب ال النصاباشتراط  : مطلب الثانيال
عناااههدراااسهدرا يهجتا هههه))وقيول انوه  الّنلاب مق ار المال اّلذي ال تجب الّتكاأل في نقّل منوه، :نصاب الزكاة

وبموووا نننوووا نوووتكلل عووون المكافووو    واوووو يلتلووو  بوووالتالف نجنووواا األمووووال الّتكوّيوووة، ،90((درز اااو هبتاااو  اهب ااا لهه
 ل،موع 29  1.29×ديلـار ههـ  26)قو ين واوو الوذاب علوة قوول ن لوب المعالورينوالرواتب فنلابها نلاب الن

اخت     الاوه  ام الموجف  وع ف  ج وت  د اسووتبعا ال للف ووة للكسووا  العظوويل الووذي نلووابها فووي يياتنووا المعالوورأل، اووذا 
 :تحددد تيمة النةِّصاب فدها إل  ثالثة  توال

، بسووعر العشوور نو ؛ وجبوو  عليووه التكواألالنلوابلووه ؛ فمون بلووا  لاألول: ابتب  ار نص  افها فنص  اب ال  زروع والثم  ار
 .91وعلَّة ذلك: نن كسب العمل ايرا  وبمرأل مباشرأل للعمل، فيقاا علة تكاأل التروع والبمار .نلفه
و  بما قيمته  ابتبار نصافها نصاب النوود: الثانج: جرامًا من الذاب، ني: ما يسواوي عشورين مبقوااًل، نو  29وي ُّ

يرا اتهل بالنقو ؛ فاألولة نن يكون المعتبر   رال من الف ة؛  266) وذلك ألن الناا يقب ون رواتبهل ونجورال وا 
 .92او نلاب النقو 

 راول  266جراموًا مون ذاوب، نو  29ني موا يعوا ل  الثال : ابتبار نصاب الرواتب واألجور ب    نص اب النو ود:
؛ فيكووون نلووابها مووا يعووا ل قيمتووه لمووا موون الف ووة، واعتبووار نلوواب ايوورا ا  المهوون اليوورأل علووة الووتروع والبمووار

وعلِّوة التفرقوة  .93 كيلو جرال وتنوًا مون ن نوة موا تلرجوه األرل كالشوعير 093)، نو  كيلة ملرية 96)نوس ، نو 
في اذا نن كسب نلوياب الرواتوب واألجوور ملو ر  العمول فقوط؛ نموا كسوب نلوياب المهون اليورأل فملو ر  رنا 

ت فوي معو ال  التكواأل يسوب ملووا ر األمووال مليووف  فوي األفكوار ال ووريبية ولعول اووذا التميُّو ت  م: الموال والعمول.
موون بووين مووال ملوو ر  رنا المووال، و لوور ملوو ر  العموول، وبالووف ملوو ر  للوويط  وفووي ال ووريبة  والمنا يووة بالتفرقووة 

 .94االبنين
فًة الوة نن موا : لما ور  فيه من نن الجميوع يتقا وون نجوورال بوالنقو ، ا وا95والر   الراجح  و الوول الثانج

يكوون عوا أل فوي لوورأل مو لرا  نق يَّوة، والمووال  (ـ ان وجو   (ـ يتبقوة لو ى الوايو  مونهل بعو  ق واا ياجاتوه و يونوه
كما يمكننوا القوول بوأن قيموة الوذاب تتَّلو   .عن السنة الهجرية الم َّلر ق  فمر   عليه التكاأل بمق ار ر ع العشر

مووار؛ فإنهووا تتووأبر بعواموول بي يووة نو ميليووة، ممووا يجعلهووا ال تناسووب نن بالببووا  النسووبي فووي مقابوول قيمووة الووتروع والب
يرا ا  المهن اليرأل.  يمقاا علة قيمتها نلاب تكاأل الرواتب واألجور وا 

ب  نن يكون مقو ار النلواب المعتبور لوجووب التكواأل فيوه مون لوافي الو لل، يعنوي: بعو  للول الو يون  اذا وال
، كموا تاورح النفقوا  والتكوالي  مون ايورا ا  نلوياب المهون اليورأل، فموا بقوي لمعيشة مون الرواتوبنفقا  او  ،اليالَّة

 بع  اذا كله تؤلذ منه التكاأل اذا بلا نلاب النقو .

نموا قلنوا  وجواا فوي "فقوه التكواأل" للقر واوي: فالوذي نرجيوه نال تؤلوذ تكواأل الرواتوب واألجوور اال مون "اللوافي" وا 
ه الو ين اليوال ان ببو  عليوه ويعفوة اليو  األ نوة لمعيشوته ومعيشوة تؤلذ من لافي اإليرا  نو الرواتوب لياورح منو

من يعوله، ألن الي  األ نة لمعيشة اإلنسان نمر ال  نة له عنه، فهو من ياجته األللية والتكاأل انما تجب في 
نلاب فا ل عن الياجة األللية، كما تاورح النفقوا  والتكوالي  لوذوي المهون، فموا بقوي بعو  اوذا كلوه مون راتوب 
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يرا اا تؤلذ منه التكاأل اذا بلا نلاب النقو  فما كان من الرواتب واألجور ال يبلا فوي السونة نلوابًا نقو يًا  السنة وا 
 .96بع  ارح ما ذكرنا  كرواتب بعل العمال ولاار الموظفين فال تؤلذ منه التكاأل -

 :وميقاتها الزماني زكاة في المكافآت والراتب التقاعديوعاء ال: المطلب الثالث

يورا ا  المهون اليورأل، اوو  ذاب معظل الفقهواا المعالورين الوة نن القو ر الواجوب فوي تكواأل الرواتوب واألجوور وا 
ر ع العمشر فقط؛ عماًل بالنلوص التي نوجب  في النقوو  ر وع العمشور؛ وألن  لول الفور  يعتمو  علوة العمول ويو  ، 

ست ناسووًا بمووا عموول بووه ابوون مسووعو  وعموور بوون عبوو  وموون ب وولَّ وجووب تلفيوو  التكوواأل عليووه؛ رعايووة للابقووا  العاملووة، وا
 .97من اقتااع التكاأل من العااا اذا نعاو ، من كل نل  لمسة وعشرين ور ي الله عنهما  والعتيت 

يرا ا  المهن اليورأل علوة نلواب   نفاً وكما سب  نن رجينا  القول بقياا نلاب التكاأل في الرواتب واألجور وا 
نجورال بوالنقو ، فكوذا انوا؛ ال نورى وجهوًا للتفرقوة بوين الرواتوب  ونو يقب ون  وا ون النقو ، باعتبار نن الجميع يتق

يرا ا  المهن اليرأل في المق ار الواجب؛ بل يلتل الجميع نسبة  باعتبار نن  ،م %2.910) ،ه( %2.9)واألجور وا 
 المل ر في الجميع العمل.

تهوواا ل متووه اووي نموووال مسووتفا أل، وكووذا لووو مووا  وال شووك نن األموووال التووي يسووتيقها الموظوو  نو العاموول عنوو  ان
الموظو  علوة رنا عملووه واسوتيقها الوربووة اوي نمووال مسووتفا أل، وانواك عالقووة بوين الموال المسووتفا  واألمووال التووي 

مسوتفا  مون نمواا الموال الموجوو ، مسوتفا  مون  يور جونا الموال  األول: و  ج ثالث ة:يملكها العامول نو الموظو ، 
جونا الموال الموجوو  ولويا مون نمواا لوه، وال ياجوة للبيوف فوي النووع األول، فالموال الوذي  الموجو ، ومسوتفا  مون

كوأن يكوون عنو  العامول ابول نو  و م ا الن وع الث انج يستفي   العامل عن  انتهاا الل مة ليا منها نماا لمال عن  ، 
نووه ال ي وول، كونهووا نموووال  وونل نو بقوور نو عوورول تجاريووة عنوو  اسووتيقاقه للمكافووأأل فووال لووالف بووين الفقهوواا فووي ن

 ماايرأل لما عن  .
فهو الذي يالب وقوعه في المسألة ميول النظور، ييوف يكبور نن يسوتي  العامول مكاف توه نو  و ما النوع الثال :

الراتب التقاع ي، ويكون عن   نموال ق يمة من جنا ما استي ، فمواذا يلونعع يمنظور؛ فوإن كوان مجمووع موا ل يوه 
ذا بلوا مجمووع موا ل يوه   النلواب)لوذاب  ل من ا29نقل من قيمة  المسوتفا  موع موا يملكوه مون )فوال تكواأل عليوه، وا 

ل، والتالف الفقهاا في  ل 2.910او، نو  %2.9نلابًا انعق  للجميع اليول، ووجب  عليه التكاأل بنسبة   جنسه
 :98المال المستفا  مشهور
لُّ  ن نَّهم  ِال ة: مذ ب الحناية ْولا ِفي ي ْأِتي م ا كمل ي  م ابِ  ِال ة ْلي  ا ِعْن   م  الَِّذي النِّل  كِّيِهم  ِميًعا ف يمت  الِ  ِعْن    ج  ْول ت م   ي 

ل، وَّ  َ نَّهم : ق الموا اأْل  َ لُّ  أِل ابِ  ِفي ِجْنِسهِ  ِال ة يم   مُّهم  ف و ج ب   النِّل  ْول ِفي ِال ْيهِ     اِب، اْلي  النِّل  نَّ  ك   َ اب   و أِل ، النِّل  ب ب   س 
ْول ْرط ، و اْلي  لَّ  ف ِإذ ا ش  ابِ  ِفي  م ، امو   الَِّذي النِّل  ب ب  مُّهم  س  ْول ِفي ِال ْيهِ  ف    ْرط   امو   الَِّذي اْلي   .ن ْول ة ش 

فإن المستفا  من المال كالمكاف   ورواتوب التقاعو ، ال ي ول الوة األمووال الق يموة التوي  و ما جمهور الاوهام:
نما ينعقو  يوول مو فوإذا كوان ل يوه موال ولول ال مسوتفا  عنو  بلو وه النلواب بنفسوه، سب  انعقا  يولها، في اليول وا 

يبلا نلاب واستفا  مااًل في اليول جعل المال الذي معه نلابًا، استأن  اليول من النقاة البانية التي بلا فيها 
ن كان كل  النلاب، وكذا اذا كان  نقاة الب اية نلابًا فإن  ايتها تتع   بتع   األموال المستفا أل نبناا اليول، وا 

ن عوو   المووال الووذي ل يووه لوول يوونقص عوون النلوواب، فووإذا نقووص عوون  مووال اسووتفا   فووي اليووول نقوول موون النلوواب، وا 
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النلوواب اسووتأن  لووه يووول ج يوو ، واسووت ل الجهووور باأليا يووف واآلبووار التووي نلوو  علووة اشووتراط اليووول لوجوووب 
 .99ير التكاأل في األموال، مبل ي يف عا شة الساب ، و بار عن ابن عمر، و 

رجي ال كتور نعيل ياسين قول الجمهور، في نن األلل او التلاص كل مال اشترط فوي تكاتوه يووالن  الراجح:
اليول بيول كامل، فال تجب التكاأل فيوه يتوة ييوول عليوه اليوول، واوذا القوول ال لوالف فيوه بوين جميوع الفقهواا، 

كوان مون جنسوه، و يور متولِّو  منوه يقيقوة نو يكموًا،  ولكن اللالف يكممن في تبعية المال المستفا  للمال القو يل اذا
 فالينفية يجعلونه تبعًا له، وق  يكون ن عافه، كالمتولِّ ، والجمهور يجعلونه مستقاًل كالمستفا  من  ير جنسه. 

؛ ألن التبعية في نظري اي تبعية المل ر، ني سبب انتقوال الملوك للمالوك، كموا و غ ب الظع  نل ليس فتبع
فوووي وكوووالل الينفيوووة تولُّووو  اليقيقوووي مبووول النتووواإ فوووي الييووووان، واليكموووي مبووول نتووواإ عووورول التجوووارأل،  فوووي يالوووة ال

الجونا ني وًا، ألنوه يكبور موا يسوبقه مون موال عنو  المالوك، يناب  علة المال المستفا  من  ير توجيههل لمذابهل 
من ييوف امكانيوة  وبط اليسوابا   باعتبار ماليته، باإل افة الة نن قول الجمهور فيه رفع لليرإ عن المالكين،

وللعامول نو الموظو  نن يتليور فوي كيفيوة ايتسواب يوول موا يسوتيقه مون . 100وما يجوب عليوه ونوقوا  ن اا التكواأل
  مكاف   ورواتب تقاع  من اي ى الاريقتين، بيسوب ظروفوه الماليوة، والتليور نولوة مون التاموه بإيو ى الاوريقتين

لمكافآم التج تنتح  دفهة واحدة  فإع  تدار ا تز د ب ع النص اب غالب ًا  فطر وة الجمهور  كثر منانبة لزكاة ا
و وتاتها متمدزة ا توع فج الهمر إا مرة  وتد تكوع طر وة الحناية  كثر منانبة لزكاة الرات ب التواب د  لتك ررد 

 .101فج ك  شهر
 مارها:المطلب الرابع: زكاة األموال المحتجزة ) المرصدة( لصالح العاملين، وطرق استث

؛ من نايية وجوب التكاأل لهذ  األموال علة و نات  مع ناحدتدع، والفند األخدر مح  التكمد  والمناتشة
 المؤسسة التي تيتجتاا، ومن نايية اريقة استبمار اذ  األموال:

علة وجوب تكاأل اذ  الملللا  المرل أل لل فع ألليابها علوة  102 39)وق  نص المعيار الشرعي رقل  
المؤسسة التي تقتاعها في كل عال، والقسط الم فوع في ذاك العال يسوقط مون وجووب التكواأل عليوه، ففوي  الهي ة نو
دخلاااهلااو أ هدرتاوعا،هألهدر دت هدرتاوعايهرملواميتهاهداؤ سا،ه خمصصهنهويا))نص علة:  -1/3/0البن  

مهاانهداوجاولد هدرز وياا،هلنهاوهههههذ هاباور هااتطلااهاودجهااهدرتازد هداؤ سااهباا لهو،هلذا اهدا صصاو هالهحتساههههههههه

دراا عه لاًاهألهتاانهلدجبااهدراا عه لاًاهاهدرلاو هدحلاور هلملههههههههها با هرمص فهلملهتص فه لًا،هلذركهااوهملهياتمههه

نن المؤسسوة ، بول تجوب علوة مون اوي بيوتتوه، لالوة 103ومعنا  نن التكاأل ال تجب علة من تؤول اليه .((تسال
وتسوتبمراا المؤسسوة للواليهل، فتجوب التكواأل عليهوا، ولكون بوأي لوفة تتكوي تتجمع ل يها مبوالا كبيورأل فوي الاالوب 

 المؤسسة نو الشركة اذ  األموال؛ ال تتكيها بلفتها المعنوية: 
تجمع اذ  الملللا  بيسوب  104اذا كان  مؤسسة ال مان االجتماعي نو التأمين االجتماعي، نو الشركة

األمووال فوي ذمتهوا فعليهوا يقوان شورعيان، الوراإ اليو  الواجوب  القانون وتقول باستبماراا للوالي العواملين، وكوون 
السووال ، بمفهوموه الوذي يوجوب عليهوا الوراإ تكواأل تلووك  1/3/0بنو    39)منهوا، بنواًا علوة نوص المعيوار الشورعي 

 األموال، ويجب عليها نن تستبمر األموال التي تي  ي اا بار  شرعية، بعي أل عن الكسوب اللبيبة.

 



  10 ــــــــــ         زكاة استحقاقات العمل المالية

 .) كاالشتراك في مشروع سكني( ؛على شكل أقساطاألموال املقتطعة من راتب املوظف  :رابعالاملبحث 

يمكن تلوير المسألة من عو أل جوانوب، نظورًا اللوتالف اليالوة مون جمعيوة الوة نلورى، كموا نن المشوترك يمور 
 :105بع أل مرايل، ونعرل لهذ  الياال  ونيكامها بالتفليل، بل نبين اليكل الشرعي لكل يالة

ومون اوذ  الجمعيوا ، الجمعيوا  موظفون علة تشكيل جمعيا  تعاونية لتس  ياجا   ورورية لهول،  نب ال  0)
السكنية التعاونيوة، ينبوري مجموعوة مونهل فيفر وون جوتاًا مون نوقواتهل لل موة المجمووع، نو ينتلبوون باالنتلواب 

ع نقسوااهل الشوهرية نو من الجمعية، فيجمعون نقساط شهرية ممن انتسبوا الوة الجمعيوة السوكنية، فيقو ل الجميو
السوونوية بيسووب االتفووا ، علووة نن ييلوول كوول وايوو  موونهل علووة مسووكن بوونفا الموالووفا  فووي فتوورأل اليقووة قوو  

 تتي  عن عشر سنوا  نو نكبر، تعق  القرعة بينهل علة اذ  الشق  فيألذ كل واي  منهل شقة سكنية.

 ون اشوكال وال التبواا، اذا كوان موا يملكوه وفي اذ  اليالة يجب علة المشترك في المشروع نن يو فع التكواأل بو
 وول، واووذا يشوومل مووا ي فعووه المشووترك للجمعيووة ومووا 29موون نقسوواط نكبوور نو يسوواوي النلوواب الشوورعي للووذاب قيمووة 

ي لر  من نموال في ي   فييسب الجميع في وق  يلول التكاأل عليه فإن كان  فوو  النلواب تكوة الجميوع بنسوبة 
المال الم فوع للجمعية ملك للمشترك، كونه نق ي تاب  عليه نيكوال النقوو ،  ل، وذلك نن %2.910او نو  2.9%

فهو كاألموال المو عة عن   لر، فتعتبر بمنتلة الموال الوذي فوي يو  المالوك؛ ألن المسوتو ع نا وب عون الموو ع فوي 
ويسوتر  موا اليفر، وي   كي  ، لالة اذا كان المشترك في المشوروع ييو  لوه االنسوياب مون الجمعيوة متوة شواا، 

  فعه من نقساط،  باستبناا رمت االشتراك الرمتي.

نن يكووون المشووترك ال ييوو  لووه االنسووياب موون الجمعيووة، وفووي اووذ  اليالووة سووتؤول نموالووه يتمووًا الووة تملووك   2)
 مسكن في المستقبل.

لنقو  ال وفي اذ  اليالة ني ًا يجب علة المشترك في المشروع نن ي فع التكواأل؛ كاليالوة األولوة، ألن ملكيتوه ل
تتاير، ويقه المالي سواا في اليالتين، ونن الجمعية السكنية تيتفر للمشترك في اذ  اليالوة باألرلو أل المجمو أل، 
وتتعهووو  لوووه فوووي المسوووتقبل القريوووب نو البعيووو  نن تعايوووه مسوووكنًا، والووو ليل نن الجمعيوووة اذا لوووف  نعمالهوووا، ون لقووو  

  المشووترك فووي اووذ  اليالووة  ينووًا علووة الجمعيووة، والفقهوواا يسووابها ومشووروعها، ر   االشووتراكا  أللوويابها، ورلووي
، وال يعتبووور رلوووي  المشوووترك فوووي الجمعيوووة التوووي تمنوووع مووون 106علوووة القوووول بوجووووب تكووواأل الووو ين الوووذي علوووة ملووويا

 االنسياب  ينًا  عيفًا، نو مجيو ًا، وعليه في اذ  اليالة التكاأل كما في اليالة السابقة.

رل، والتيووار المشووتركين األوا وول، نو موون  فووع نكبوور، نو موون ير ووب موونهل نن تقووول الجمعيووة بشووراا قاعووة ن   3)
نييانوووًا، لتلليلوووهل بشوووقة فوووي بنووواا معوووين، نو قاعوووة ميووو  أل، بعووو  تقووو يل الجمعيوووة للملااوووا  و فوووع نجوووور 
المهن سين المشرفين، وتتف  مع المقاولين نو المتعه ين بإنجات المشوروع، وقو  تالوب الجمعيوة فوي اوذ  اليالوة 

ا ووافية لتاايووة بموون األرل والشووروع فووي البنوواا، والاالووب فووي اووذ  اليالووة عوو ل قوو رأل المشووترك علووة  نقسوواط
 االنسياب من المشروع السكني، لكن يي  له بيعه آللر فييل ميله، بما عليه من التتاما .
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هووا نو قاعووة وفووي اووذ  اليالووة البالبووة ينتقوول يوو  المشووترك موون النقوو  نو الوو ين الووة كونووه شووريكًا فووي عمووارأل بعين
نرل، نو شقة علة اللرياوة، اذا كوان التللويص بعقو  شورعي لوييي، وفوي اوذ  اليالوة ال تجوب عليوه التكواأل؛ 
ألن ملووك المشووترك انتقوول موون النقوو  الووة عووين مولوووفة فووي الذمووة، نو شووقة سووكنية، و يووو  السووكن ال تجووب عليهووا 

لتجوووارأل، فيل وووع عن  وووذ ليكووول تكووواأل األمووووال التكووواأل اتفاقوووًا، اال اذا كوووان قلووو  المشوووترك مووون األلووول نن تكوووون ل
 التجارية. 

نن يتسوولل المشووترك المسووكن، نو الشووقة بشووكل فعلووي وعملووي، وبعقوو  لووييي، ويتووة لووو كووان المسووكن علووة   1)
، ففووي اووذ  اليالووة ال تجووب عليووه التكوواأل فووي قيمووة المسووكن، وال تكوواأل عليووه فووي األموووال التووي (العظوول)الهيكوول 

 لو قام  الجمعية بذلك وكيلة عن المشترك. ي فعها لتعمير الشقة، ويتة

موع انتقوال الملوك كواماًل للمشوترك، فهوو  (بموا يعورف بتشوايب كامول )نو يتسلل المسكن جااتًا للسكن من الجمعية 
مالووك لبيوو  سووكني، وال تجووب عليووه التكوواأل باالتفووا ، اال اذا للووص للتجووارأل نو ملكووه بنيووة التجووارأل، فتجووب عليووه 

 ل، وبشرواها المعروفة.%2.910و نو ا %2.9التكاأل بسعر 

نن التكوواأل تجووب علووة المشووترك فووي المشووروع السووكني ويسووتمر وجو هووا الووة يووين تللوويص المشووترك  الخالص  ة:
بمسكن معوين نو اسوتالمه لوه، وبعو اا ال تجوب عليوه التكواأل اذا كوان المسوكن السوتعماله الشللوي، نموا اذا كانو  

 تجب عليه التكاأل كعرول التجارأل وشرا اها.نيته التجارأل بالمسكن ففي اذ  اليالة 

 تطبيقات حسابية توضح كيفية إخراج احلق الواجب فيها.: اخلامسملبحث ا

 حاالت تطبيقية على زكاة الرواتب واألجور: المطلب األول: 
لـم أ  ولـي  لـم مصـخر  ـاا هـرا الراتـ   فـ ها ا   ديلار  266برات  شهري قخره )  : ماظف يعمل0حالة )

   فما قيمة الزكاة المستحقة اليم؟ديلار  25   وأ   عر الجرام من الره  )966تقخر ب( ) نفقاتم

 الخصوم ) النفقات( األصول ) الموجودات( اإليرادات البيان

  9211 مجموع الرواتب

 2111  النفقات 

  5522 قيمة النصاب

  بالمقارنة مع النصاب عليه زكاة 2211 صافي الدخل

بالسصنة الهجريصة  لمسصتحقةقيمة الزكصاة ا

5.2% 

 دينار 91 ( 5.2%×2211)

 دينار. ..95  %5.2.2بالسنة الميالدية 

  ولــي  لــم مصــخر د ــل  ــاا هــرا ديلــار  196ماظــف أو اامــل يعمــل براتــ  شــهري قــخره ) :  2حالــة )

  فمـا هـ  ديلـار  36  وأ   عر الجرام مـن الـره  )ديلار  166الرات   ف ها الم أ  نفقاتم اللهرية تقخر ب( )

 قيمة الزكاة المستحقة اليم؟
 دينار 2511  15×  521 اإليراد الكلي خالل العام

 دينار= 5.11 15× 511 يطرح مبلغ حاجاته الشخصية

  211 الصافي

 5221 21×  2. النصاب المقرر

 .يستحقها، بل إذن من مقارنة الفاضل له عن حاجاته من دخله، نجده دون الن ِّصاب؛ فال زكاة عليه

 حاالت تطبيقية على زكاة إيرادات المهن الحرة:المطلب الثاني: 
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كانت إيراداتم ومصـروفاتم وف  نهاية  لة هجرية   ااملينمرض  ومطبي  لم ايادة  اية  بها   :0حالة )

 آلت :اللحا ا الىبالخيلار ا ردن  
 5211 إيجار العيادة

 5211 بدل سكن

 2111 15×211ممرض  رواتب

 511. تب عاملينروا

 5000 أدوات طبية مستهلكة

 21111 9111( =  %12آالت طبية ) معدل إهالك 

 121111 12111( =  %11) معدل إهالك  أثاث

 51111 5111( =  %11) معدل إهالك  مكيفات

 52111 211.( =  % 11أجهزة طبية ) معدل إهالك 

 12000 أدوية

 211. وماء مصروفات كهرباء

 5211 يفمواد تنظ

 2500 برامج وتثقيف طبي

 2111 ومستلزمات غيارات طبية

 21111 إيرادات طبية

 51111 إيرادات المختبر

 55111 إيرادات العمليات

 12111 األشعةأجهزة إيرادات 

  ديلـار  5666=02×196احس  الح  الااج  اليم زكاتم . إها الم أ  نفقات حاجاتم ا يلية تقخر بمبلـ  )

 الحل   ديلار تقريباً.36الجرام للره   الل هلك العام ) وأ   عر

 :ةيرادات العاماإلأوال : 
 

  المصروفات   اإليرادات

 2111 أدوات طبية مستهلكة 21111 إيرادات طبية 

 211 غيارات طبية 51111 إيرادات المختبر 

 15111 أدوية 55111 إيرادات عمليات

 5211 مواد تنظيف 12111 إيرادات األشعة 

 2111 غيارات طبية 151.111 المجموع 

 5211 برامج وتثقيف طبي  

 15111 أدوية  

 5211 أجور عيادة   

 5211 بدل سكن  

 2111 رواتب ممرض  

 511. رواتب عاملين   

 211. مصاريف كهرباء وماء  

 9111 نفقات شخصية   

 5.11. المجموع  

 دينار 1512.91م= %5.2.2× دينار هـ11.1= %5.2× 5.511 الصافي

إذن الفاضل من دخله بعد خصم تكاليف الحصول على الدخل، وما يلزم حاجاته األصلية علصى الن ِّصصاب، ويخ صع لزكصاة النقصود 

 م . %5.2.2هـ أو % 5.2بمعدل 

الصصدينار ب، وكانصصم مصصصروفاته وإيراداتصصه ولديصصه مصصوظفين وأعمصصال حصصرة محاسصصب قصصانوني يعمصصل فصصي مكتصصب خصصا (  5الحالصصة ) 

 :م.511خالل عام  األردني
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دينصار،  52111ألصف دينصار. وإيصرادات عقصارات  21.111رجل يعمل مساح مرخ  )في مهنة حرة( إيراداتصه السصنوية  (5الحالة ) 

دينصار، كهربصاء، مصاء نفقصات قرطاسصيه  5.11ألف دينار سنويا ، وعلى مكتبه أجور موظفين اثنصين  12111ينفق منها على أسرته 

 .دينار، فما الحق الواجب عليه في ماله 2111ى وأخر
 :الحل

 دينار    21.111 = اإليرادات

 دينار   52.111 + إيرادات عقارات

 دينار    12111 - النفقات الشخصية

 دينار      5.11 - أجور

 دينار      2111 - كهرباء، ماء، وأخرى

 دينار    2.111. = مجمل اإليرادات

 دينار    11..55 - مجمل النفقات

 دينار     21.511 = صافي إيرادات

 دينار       1522 %5.2 ×نسبة الزكاة

 دينار 1592   %5.2.2 نسبة الزكاة بالسنة ميالدية

 المطلب الثالث: تطبيقات على مكافآت نهاية الخدمة:
( سصنة، وكانصم 21مهنة بعد أن عمل لمصدة ) تقاعد من ال، حكومي يدقق لوزارة العدلمحاسب قانوني يعمل في مكتب  (1الحالة )

دينصار )قيمصة العملصة المحليصة(،  2111آخر رواتبه واالقتطاعات للتأمين أو ال مان االجتمصاعي علصى النحصو التصالي: آخصر راتصب 

تهصى وان 51دينار(، ت ع الحكومة عليه جصزء بصدأ ب  152دينار( وانتهى في آخر شهر،  بِّ ) 21واالقتطاع الشهر  بدأ، بِّ ) 

،،، وفوائصد 55111(= 152+2.،،  )1.111(= 111+21، ) 12111( =21+2.، فكانم االقتطاعصات علصى التصوالي )1.إلى 

الشصهرية وكانصم مصصروفاته دينار،،،  وكان النظام إعطاؤه آخر راتصب وصصل لصه م صروب بسصنوات الخدمصة،  15.11استثمار 

دينصار، 2111.ية الخدمة زكصاة، علمصا  بصأن لديصه وديعصة بنكيصة بقيمصة م، فهل عليه في مكافأة نها.511خالل عام دينار،، 1111

 تستحق عليها الزكاة في نهاية السنة وقبض المكافأة في شهر شباط من ذات العام.

 مالحظات اإليرادات البيان

  91.111= 21× 2111 مجموع ما استحق من رواتب

 قب ها جميعا   111..2 مجموع المقتطعات لل مان 

  2.111. نكية وديعة ب

 نفقاته 15111ـ  555.111 مجموع ما لديه

 2521= %5.2× 2519.21= %5.2.2× على قول الجمهور

يستأنف لها  على قول الحنفية

 حول جديد: فيزكي

) نفقاته السنوية(، 15111ـ  2.111.

22111×5.2.2% =1255.91 

 دينار 12.2هـ = 5.2%×

ده من قابل يزكي ما ف ل عن 5فعند حلول شهر 

 من نقود المكافأة فقط بذات الطريقة

كان يتوجب على المؤسسة أن تستثمر بطرق  دينار. 15.11فوائد االستثمار  المكاسب الخبيثة

مشروعة، وعليه أن ينفق الكسوب الخبيثة في 

 وجوه النفع العام وبال أجر.

و ن ه  ب    الهام ة و نا ع ؛ ف   فطر وة الجمهور  كث ر منان بة لزك اة المكاف آم الت ج تن تح  دفه ة واح دة
 ل اورام.
( سصنة، وكانصم آخصر رواتبصه واالقتطاعصات 21تقاعد مصن المهنصة بعصد أن عمصل لمصدة ) ، جامعةيعمل في   أستاذ جامعي (5الحالة )

دينصصار، واالقتطصصاع الشصصهر  علصصى النحصصو ا تصصي، علمصصا  بصصأن  1.21للتصصأمين أو ال صصمان االجتمصصاعي علصصى النحصصو التصصالي: آخصصر راتصصب 
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، فكانصصم االقتطاعصصات علصصى التصصوالي لكصصل عشصصر سصصنوات 1.وانتهصصى إلصصى  51جامعصصة ت صصع عليصصه جصصزء ثصصاني، عليصصه جصصزء بصصدأ ب ال

،،،  واسصصصصصصتثمرت مجمصصصصصصوع االقتطاعصصصصصصات 51111=  1.2(2.+111،،  )12111=  152(2+21.، ) 11.511=2.( 21+22)

ار وكان النظام إعطاؤه آخر راتب وصل لصه م صروب بسصنوات دين12111بالفوائد فكانم نتيجة االستثمار الخبيث لها  فوائد بقيمة 

م، فهصل عليصه فصي مكافصأة نهايصة الخدمصة زكصاة، علمصا  بصأن لديصه .511خصالل عصام دينصار،،  21.الشهرية وكانم مصروفاته الخدمة، 

 ذات العام. دينار، تستحق عليها الزكاة في نهاية السنة وقبض المكافأة في شهر شباط من 12111وديعة بنكية بقيمة 

 مالحظات اإليرادات البيان

  22.211= 21× 1.21 مجموع ما استحق من رواتب

 قب ها جميعا   52.511 مجموع المقتطعات لل مان

  12.111 وديعة بنكية

 112.211نفقاته// 11.511=  15×21. 11..112 مجموع ما لديه

 دينار 5225.2= %5.2× دينار5.52= %5.2.2×صافي ما لديه  على قول الجمهور

يستأنف لها حول  على قول الحنفية

 جديد: فيزكي

) نفقاته السنوية(، 11.511ـ  12111

5.11×5.2.2% =152.21 

 دينار 151هـ = 5.2%×

من قابل يزكي ما  5فعند حلول شهر 

ف ل عنده من نقود المكافأة فقط بذات 

 دينار11..111الطريقة وهي= 

 107ه الخير وال زكاة فيهاتنفق في وجو دينار 12111الفوائد  

 المطلب الرابع: تطبيقات على الراتب التقاعدي:
ديلار  وحلـت اليـم  196 لة قاٍض ف  محكمة اال تئلاف  برات  تقااخي  29تقااخ محام  امل لمخة  (1الحالصة )

المـاً بـ    ديلار شهرياً  فهل اليم زكـاة  266ديلار  ويلف  الى يتيم 966الزكاة فكانت مصروفاتم اللهرية ه  

 ديلار. 25راتبم ها المصخر الاحيخ لخ لم  و عر غرام الره  

 مالحظات اإليرادات البيان

  9111= 15× 21. مجموع راتبه التقاعد 

  2111=15× 211 - مجموع نفقاته السنوية 

  5511=15×511 - نفقات اليتيم 

  دينار211 الصافي

  5522 النصاب

 نة مع النصاب، فال زكاة عليه، فهو ال يملك نصاب الزكاة.بالنظر إلى الصافي والمقار

يـام  وراتبـم  25قاٍض شرا  يعمل ف  محكمة اال تئلاف اللراية الكبرا مرت اليم  لة شباط فيها  (5الحالصة )

  نفقاتــم تلــكلت مــن اآلتــ  نفقــات 3266ديلــار شــهرياً تقااــخ الــى راتــ  قــخره  3566اللــهري يعــادل بالــخيلار 

ديلـار  يلفـ  الـى أمـم  3966ديلار شهرياً  يعلم ولخيـم فـ  الجامعـات يلفـ  اليهمـا  ـلاياً  0266ت شخصية وبي

ديلار شهرياً  ويخفع قسط شهري للقة  كلية ف  جمعية إ ـكا   صصـت لـم شـقة بـخأت اللجلـة بالبلـا  ملـر  096

المـاً بـ    ـعر غـرام ديلـار  فهـل اليـم زكـاة  296 مسة  لين  ويتسـلمها بعـخ  ـتة شـهار بقسـط شـهري قـخره 

 ديلار. 02الره  الخ ا تحقاق زكاتم كا  

 الخصوم = النفقات اإليرادات= الموجودات البيان

  2.511= 15× 2511 مجموع راتبه التقاعد 

 15511=15× 1511 -  نفقاته الشخصية السنوية 

 2211-  نفقات التعليم

 1.11=15×12 -  نفقات الوالدة

 دينار حصة هذا العام.2111= 15×521  قسط الشقة

 55.11  مجموع النفقات

  دينار12.11 الصافي

  1221 النصاب

  دينار 515.2=  %..5.2×12.11 الحق الواجب عليه في المال
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 الخاتمة:
 و ج:بر ف البح  مصط حاتل الراينة 

ف  نهاية  خمتم بمقتضى أوالً: مكافآت نهاية الخخمة وه : مبل  مال  مقطاع يستحقم العامل الى رب العمل 

 القاانين وا نظمة إها تاافرت اللروط المحخدة فيها.

ثانياً: مكاف ة التقااخ ه : مبل  مال  مقطاع تؤديم الخولة أو المؤ سة المختصة إلى الماظف أو العامل الملمال 

 لتقااخي.بقانا  الت ميلات االجتمااية إها لم تتاافر جميع اللروط المطلابة ال تحقاق الرات  ا

ثالثاً: الرات  التقااخي: مبل  مال  يستحقم شهرياً الماظف أو العامل الى الخولة أو المؤ سة المختصة بعخ انتها  

  خمتم بمقتضى القاانين وا نظمة إها تاافرت اللروط المحخدة فيها.

أ  اللاس جميعاً وفرق بين الرات  وا اطيات  بعخ الحخيث ان العطا  ف  الصخر ا ول الراشخ  وبيلت 

كاناا يتقاضا  روات   وجعلتها ف  جخول قارنتها بسعر يرفها من الره   والعمالت المحلية  وبين الجخول 

ملها  وفضلاا قرابة اللب  ي  رو  الخلفا  مثل أو ط اللاس وأ  اللاس جميعاً كاناا يتقاضا  أ اطَّيات  لاية  

يحسما  الحقاق الااجبة اليهم فاراً من الملبع  كزكاة ايلية    وكاناا ي  رو  ملها الزكاة ان أماالهم ف

نقخية  وتفرض الزكاة فيها الى ياف  د الهم  كما ارضت آرا  الفقها  ف  حكم زكاة كس  العمل؛ وانتهيت 

بعخ َاْرِض اآلرا  وأدلتها وملاقلتها  إلى أ  الراجد: وجاب زكاة الروات  وكس  العمل من المهن الحرة  وأ  

اف ة نهاية الخخمة والرات  التقااخي يعامل معاملة المال المستفاد  وأ  طريقة زكاتم محل  الف بين الفقها   مك

وأ رت بما  لصت إليم اللخوة الفقهية الخامسة لقضايا الزكاة المعايرة: الفقرة الخاية ب زكاة المكافآت ونهاية 

-02ه(= 0109هي القعخة  26-02بلانية؛ ف  الفترة الخخمة والرات  التقااخي  الملعقخة ف  الجمهارية الل

م والت   لصت إلى أ : ))هره اال تحقاقات إها يخر القرار بتحخيخها وتسليمها للماظف أو العامل 0559 1 26

دفعة واحخة أو الى فترات دورية أيبد ملكم لها تاماً  ويزك  ما قبضم ملها زكاة المال المستفاد  وقخ   ب  ف  

ول للزكاة أ  المال المستفاد يزكى بضمم إلى ما الخه من ا ماال وتحق  اللروط من حيث اللصاب المؤتمر ا 

م مالم إلى ضوالحال    ف نها الخ قبضم لها يضمها إلى مالم ويزكيها  ما دام جعل لمالم وقتاً زمانياً لزكاتم  في

ً وقخ حال حالم أ رج الم الزكاة  ويكا   عرها  م  وها القال %2.910ه( أو  %2.9بعض ف   بل  نصابا

الراجد الخي  ثم تم التعرض لألماال الت  تقتطع لسخاد أقساط كالملرواات السكلية  أو غيرها من الت ميلات  

ت قطعت أرض وفرزت لكل ملترك يوَ لَْصت  إلى: أنها تزكى ما دامت نقخ ف  يلخوق الجمعية  ف ها اشتر

الملترك  ثم ارضت لتطبيقات حسابية بسيطة لبيا  ما  ب .وتايلت إلى  كن  وبخأت بالبلا  تسقط الزكاة ان 

 اللتائج التالية:

 إ  هره الزكاة تختصُّ بالخ ل  وليست بالثروة أو رأس المال  فالمقصاد هلا الخ ل الخوري والمتجخد. .0

ئلية واللخصية إ  هره الزكاة شخصية  قيا اً الى  ائر الزكاات  ا مر الري يستاج  مراااة ا ابا  العا .2

الضرورية للمكلَّف  وتكاليف الحصال الى الخ ل والخيا ؛ ف   بل  الفاضل ان هلك قيمة نصاب اللقاد 

 زكَّى  وإال فال.

إ  تقخير الحاائج ا يلية يختلف من شخص آل ر  وهلك با تالف ظروف كل فرد  وا تالف أفراد ا  رة  .3

قخير المزك ِ  نفسم  طبقاً لظروفم الخاية  وتقخير القائم الى واخدهم  مما يجعل تقخير هره الحاائج يخضع لت

 الزكاة إها كا  هلاك دياا  للزكاة مركزي.

ً (  الل كل اام .1 ( يرااى فيها الظروف  الى الجهات المختصة ف  الخياا  تحخيخ تكاليف المعيلة دوريا

اص؛ حتى ال تؤ ر الزكاة من غير المعيلية الت  يعيلها اللاس  الى أ  يقخر هلك بعلاية ومن أهل اال تص

 أهلها  ولحصر المستحقين للزكاة الرين يقل رواتهم ان حخ تكاليف المعيلة. 

 يج  الى كل ماظف  أو اامل  أو ياح  مهلة حرة أ  يتق  اللم ف  كسبم  فال يبخل بح  اللم إ  كا   .9

تقم الجهات الر مية بتحصيلها  لزم  حتى يطهر نفسم ومالم بهره اللعيرة العظيمة وه  الزكاة  ف   لم اليم 

 الى كل فرد القيام برلك؛  نها فريضة ايلية  أي: متعيلة الى من وجبت اليم.

من روات  الماظفين كمؤ سات الضما  االجتماا  ويلخوق  اً يج  الى المؤ سات الت  تحجز جز  .0

 ما دامت حائزة لها. التقااخ  أ  ال تستثمر ا ماال بطرق غير ملرواة  وأ  تؤدي الها الزكاة



  22 ــــــــــ         زكاة استحقاقات العمل المالية

هرا اللاع من المكا   لي  فيها زكاة حين القبض ولكن يضم كا بها ما كسبم ملها إلى : وفي الختام فإن

 ائر ما الخه من أماال الزكاة ف  اللصاب والحال فيزكيها جميعاً الخ تمام الحال ملر تمام اللصاب  وما جا  

ولا لم يتم حال كامل الى كل جز  ملها  فيزكيها بالسلة الهجرية من هره المكا   أثلا  الحال ف  آ ر الحال  

ما دام تحق  اللصاب ف  وقت الاجاب  وتحققت فيم بقية اللروط ميالدي   %2.910هجري  أو  %2.9بسعر 

 والسالمة من الخين.نحا الزيادة ان الحاجات ا يلية 

 تكاأل بشأن  3/31  341: رقل  سة عشر: ج أل في  ورته السا، جمجمع الاول اسنالمج الدول ترار ملحق
 :والعامل للموظ  بالنسبة الل مة نهاية مستيقا  تكاأل )...( المقي أل اليسابا 

مكاف ة نهاية الخخمة: ه  ح  مال  ياجبم القانا  أو العقخ للعامل أو الماظف بلروط  ويقخر بحس  مخة  - ن

 لخ انتها  الخخمة للعامل أو للماظف أو لعائلتهما.الخخمة و ب  انتهائها ورات  العامل والماظف ويخفع ا

وال تج  زكاتها الى الماظف أو العامل طاال مخة الخخمة  لعخم تحق  الملك التام  وإها يخر قرار بتحخيخها 

ً فيضمها إلى ماجاداتم  وتسليمها للماظف أو العامل دفعة واحخة أو الى فترات دورية أيبد ملكم لها تاما

 الزكاية.

الرات  التقااخي: ها مبل  مال  يستحقم الماظف أو العامل شهرياً الى الخولة أو المؤ سة المختصة بعخ  -ب 

انتها   خمتم بمقتضى القاانين وا نظمة واقاد العمل  ويزكى الى اللحا الملار إليم بل   مكاف ة نهاية الخخمة 

  أ  .0) البلخ 

 الملمال العامل أو الماظف إلى المختصة المؤ سة أو الخولة متؤدي مقطاع مال  مبل  ه : التقااخ مكاف ة -ج

ً  وتزكى التقااخي  الرات  ا تحقاق شروط فيم تتاافر لم إها االجتمااية الت ميلات بقانا    . أ 0)  للبلخ طبقا

  وه المؤ سة  من محخدة نسبة إليها يضاف ا جر أو الرات  من تستقطع محخدة نسبة ه : االد ار مكاف ة - د

 .السائخة الل ظم حس  أو  خمتم نهاية ف  واحخة دفعة العامل أو الماظف ويستحقها تستثمر

 العامل أو الماظف لصالد  اص حساب ف  كانت ف   فيم  تادع الري الحساب ناع بحس  زكاتها حكم ويختلف

 لم يكن لم إها أما. بواللصا الحال حيث من الزكاية ماجاداتم إلى تضم ف نها ا تثمارها ا تيار ف  الح  ولم

 .واحخة  لة ان فيزكيم قبضم بعخ إال لم  التام ملكم لعخم اليم  زكاة فال  لطة الحساب هرا الى

 أالم واللم
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