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The Zakah of Employment Benefits 
(Salaries, End of Service benefits, employees and free lance funds) 

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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لبشرية لإلنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال، هذا النوع من األموال يعتبر ريعاً للقوى ا
ورواتب الموظفين، وحصيلة عمل الطبيب والمهندس واألستاذ الجامعي ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب مـن  

 لم يتحدث الفقهاء القدامى عن زكاة الرواتب واألجور ونهاية الخدمة في مدوناتهم الفقهيةمكافآت العمل، هذا و
وبمـا   لمسمى؛ لكنهم تحدثوا عن زكاة المرتبات واألجور وما في حكمها عند حديثهم عن زكاة العطايا،بهذا ا

أن الدول في حياتنا المعاصرة أصدرت بعض التشريعات لضمان العمال مالياً عند انتهاء أو إنهاء خـدماتهم،  
انتهاء خدماته يسـمى مكافـأة   بعض هذه التشريعات والتنظيمات المالية توجب دفع مبلغ مقطوع للعامل عند 

نهاية الخدمة، وبعضها يوجب إجراء راتباً شهرياً ما دام العامل على قيد الحياة، ولورثته الـذين هـم تحـت    
إعالته بعد وفاته حتى بلوغ سنٍ معين، وهو ما يسمى بالراتب التقاعدي، وبعض الناس يعمل في مهنٍ حـرة؛  

ن وسائر أصحاب المهن الحرة، فيجمعون مـدخراتهم لمواجهـة   كالمهندسين واألطباء والمساحين المرخصي
متطلبات مستقبلية عند كبر سنهم، والراتب التقاعدي أو نهاية الخدمة للعاملين فـي الشـركات والجامعـات    
والمدرسين في بعض األحيان تزيد عن النصاب المطلوب لوجوب الزكاة، فأصبحت هناك حاجة داعية لبيان 

ل، وبخاصة أن هذه األموال تدفع نقداً، وهو بال شك يعتبر ماالً زكوياً يخضع للزكاة إذا حكم زكاة هذه األموا
  توافرت فيه شرائط الوجوب األخرى.

ومع أن هذه األموال تقتطع من رواتب الموظف الشهرية وتضع الشركات عليها جزءاًًًًًُ آخر، وفي بعض 
ر للموظفين عن طريق إقراضها لبنوك بفوائد، ومع البالد العربية ترسل إلى مؤسسة ضمان اجتماعي فتستثم

ما اتفق عليه الفقهاء المعاصرون من أن هذه الفوائد محرمة، بناء على قرار مجمع الفقه اإلسـالمي الـدولي   
فإن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق ، " بالفوائد المصرفيبشأن حكم التعامل  3قرار رقم الذي نص في 

هــ،  1406ربيـع الثـاني    16-10في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من  اإلسالميمر عن منظمة المؤت
حل أجله وعجز عن  الذيقــرر: أولًا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين ، م1985ديسمبر  28-22الموافق 

ان ربا محـرم  على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورت )أو الفائدة(الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة 
"، وعليه فإن جزء من هذه األموال التي يقبضها الموظف على شكل استحقاقات مالية في نهاية الخدمة شرعا

استثمرت بالربا قي غالب األحيان، فإن هذه األموال تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها وكيف يتصرف فيهـا  
  ة ما توافرت فيه شروط معينة.الموظف، وأما المهن الحرة فكسبها مال مستفاد يخضع للزكا

وغاية هذا البحث هو معرفة مدى تحقق شروط وجوب الزكاة في هذه األموال التي يحصل عليها العامل 
أو الموظف، والوقت الذي تجب فيه الزكاة، وكيفية احتساب حولها ونصابها، وفي سبيل الوصول إلى هـذه  
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لها في ملك العامل ، ولهذا قسمت خطـة البحـث إلـى    الغاية ال بد من بيان طبيعة هذه األموال ووقت دخو
  مباحث ومطالب وفروع:
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  الخاتمة: لخصت فيها أهم نتائج البحث.
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وذكـر   "ما يأخذه اإلنسان بصفة مستمرة مقابل عمل يقوم به.": يطلق لفظ الراتب على الرواتب واألجور
"الراتب: يقال رزق راتب: ثابت ودائم، ومنه الراتب الـذي يأخـذه   صاحب المعجم الوسيط بأن الراتب هو: 

�-�x;w+��و��w�vن�v(( :وقَولُـه  )فَصٌل(؛ وقديماً كان يسمى أعطيات: قال مالك في الموطأ: 1على عمله"المستخدم أجراً 
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2.  

المكافآت التي تدفع للعمال والموظفين في نهاية الخدمة، بالنظر إلـى اخـتالف شـروط    تتعدد هذا ولقد  
استحقاقها ومقدارها وأحكامها األخرى إلى ثالثة أنواع هي: مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعـد، ومكافـأة   

  فيما يلي كل نوع منها وخصائصه وأحكامه: اإلدخار، ونبين

�:������א�
������א�����د������������א�د
��א�
ط���א�ول: �

: يطلق هذا المصطلح ويراد به: "حق مالي جعله القانون للعامل علـى رب  النوع األول: مكافأة نهاية الخدمة
و لمن يعولهم مبلغ نقدي دفعة واحدة، عند انتهاء خدمته أالعمل بشروط محددة، يقتضي أن يدفع الثاني لألول 

، فهذا االلتزام المالي ثمـرة  3"يالحظ في تحديد مقداره مدة الخدمة وسبب انتهائها، والراتب الشهري للعامل

                                                           
1

، جممع اللغة العربيـة، د. ت  ،القاهرة ،2ط ،املعجم الوسيط //.187، صهـ 1401دار اجليل،  ،بريوت، املعجم االقتصادي اإلسالمي، الشرباصي، أمحد - 
 .326، ص1ج
2

  .88، ص2ج الباجي، املنتقى شرح املوطأ، - 
3

، 1هـ)، دار النفـائس، ج 1424=2004ط ( زكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعدي، كتاب أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة،حممد نعيم،  ياسني، - 
 .235ص
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التزام يفرضه القانون على أرباب العمل، وهي تختص بحاالت نص عليها قانون العمل، ويتحـدد مقـدارها   
خدمة، ومدة الخدمة، وقدر األجر أو الراتب األخير الحتساب بقية الحقـوق،  بالسبب الذي يعود إليه انتهاء ال

  والوقت الذي تنتهي به الخدمة، وأن المستحق للمكافأة هو العامل نفسه، أو ورثته حال وفاته أثناء العمل.

ن التأمينات : يعطى هذا النوع من المكافآت للموظفين والعمال الذين يستفيدون من قانوثانياً: مكافأة التقاعد
االجتماعية، وال يتوافر فيهم الشروط المطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي، وهي تشبه سابقتها من حيث وقت 
استحقاقها وهو انتهاء الخدمة، ومن حيث كونها إلزامية، عند تحقق شروطها، ومن حيث كيفية دفعها، حيـث  

بلغ تؤديه الدولة أو المؤسسـة العامـة للتأمينـات    تعطى للمستحق دفعة واحدة، هذا يومكن تعريفها بأنها:" م
  .1االجتماعية"

: كثير من المؤسسات العامة والخاصة تضع أنظمة تشجع العمال والموظفين النوع الثالث: مكافأة االدخار
على ادخار جزء من مرتباتهم وأجورهم على أساس اقتطاع جزء من رواتبهم أو أجورهم، ويضاف لها مقدار 

ة أيضاً من المؤسسة نفسها، ويصار إلى استثمار المبالغ المجمعة، وفي نهاية الخدمة للعامـل أو  محدد بالنسب
الموظف يستحق مبلغاً مالياً يدفع له دفعة واحدة، ويعادل مجموع االقتطاعات من راتبه وما أضيف، واألرباح 

  التي تحققت على تلك المبالغ.

هو مبلغ من المال يستحقه بصفة دورية شهرية اتب التقاعدي: الر�������א��א���א�����د�:א�
ط���א�����:�
يستحقها العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته، على الدولة أو المؤسسة المختصة بالتأمينات االجتماعية، أو 
الجامعة، أو الشركة التي يعمل فيها العامل، إذا تحققت فيه شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة التي دفع عنهـا  

  .2راكات شهرية، وكذا السن الذي وصل إليه، واألسباب واالشتراطات التي توافرت في مستحقهااشت

والمخاطر التي جعلت العامل يستحق الراتب التقاعدي كثيرة منها؛ الشـيخوخة، والعجـز، والمـرض،    
تحقاقها، والوفاة، وإصابات العمل، وأمراض المهنة، وتختلف هذه االستحقاقات من حيث شروطها، وكيفية اس

وكيفية احتسابها، والحاالت التي تستحقها، ولكن مقصدها النهائي هو تأمين العاملين من المخاطر سالفة الذكر، 
  وأعظمها فقد العامل لعمله ومصدر رزقه في وقت يصعب عليه أن يجد له بديالً.

قاعدي الذي تلتزم به الدولة ويتنوع الراتب التقاعدي بالنظر إلى الجهة الملتزمة به إلى: األول: الراتب الت
مؤسسة الضمان (لموظفيها المدنيين والعسكريين، والثاني: الذي تعطيه المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  .3االجتماعي، واألخير الذي تدفعه المؤسسات العامة أو الشركات، أو الجامعات

ظف على بعض الجهات بناء على نظام التأمين وهذا الراتب التقاعدي هو بحد ذاته حقاً مالياً يستحقه المو 
االجتماعي الذي يستهدف المحافظة على حماية مصلحة العاملين، وفي الوظائف الحكومية تسهم الدولة بجزء 
من هذا التأمين، وفي الجامعات والشركات تسهم هذه الجهات بهذا النوع من التأمين، وينشأ هذا الحق للعامل 

  جرد حصول سببه، وهو انتهاء الخدمة  أو غيره من األسباب التي أشرنا إليها.في الراتب التقاعدي بم

                                                           
1

  .239، ص1هـ) دار النفائس، ج1424=2004(زكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعدي، حممد نعيم،  ياسني، - 
2

  .258، ص1جة اخلدمة والراتب التقاعدي،زكاة مكافأة ايحممد نعيم،  ياسني، -  

3
 املرجع السابق. -  
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ما يحصل عليه أصحاب المهن الحرة في مقابل العمل الذي يقومون به، كدخل الطبيب والمهندس  يراد به
   والمساح والمحامي، ونحوها من األعمال الحرة.
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كثرة  إلنشاء الديوان هوالسبب و ، 1يعتبر عمر بن الخطاب أول من دون الدواوين من العرب في اإلسالم
 هـ)104(ت األموال الواردة إلى المدينة من البالد المفتوحة، ورغبة الخليفة في تنظيم توزيعها، وذكر الشعبي 

فقـال: مـا     �"لما فتح اهللا عليه وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب رسول اهللاأن عمر بن الخطاب 
ترون فإني أرى أن أجمل عطاء الناس في كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة، قالوا: أصنع ما رأيـت  

لنـاس فـي   ولقد سار عمر بن الخطاب ابتداء على خطة أبي بكر في التسوية بـين ا  .2فإنك إنشاء اهللا موفق"
العطاء، وعندما دون الديوان سار على خطة جديدة في تقدير العطاء وهي التفضيل، ذكر أبو يوسف "أن عمر 
بن الخطاب شاور أصحاب محمد في تدوين الديوان، وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس، فلما 

ذكر الماوردي أن عمر "لما وضـع الـديوان   ، و3جاء فتح العراق شاور الناس في التفضيل ورأى أنه الرأي"
  .4فضل بالسابقة"
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، وقد اختلفت الروايات في مقدار ما فرضـه عمـر   فكانت طبقة البدريين أولى طبقات العطاء في المدينة
أن عمر فضل المهاجرين الذين شهدوا بدراً على مـن شـهدها مـن     ه�ـ) 139(ت لهم، فذكر أنس بن مالك 

درهـم   4000درهم بينما فرض للبدريين من األنصـار   5000األنصار، ففرض لللبدريين من المهاجرين 
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بذكر أن عمر بن الخطاب فضل األنصـار علـى المهـاجرين ففـرض     ، وانفرد اليعقوبي 1للرجل في السنة
، في حين ذكر الزهري وقتـادة  2درهم 3000، وللبدريين من المهاجرين درهم 0040للبدريين من األنصار 

  .3درهم للرجل في السنة 6000أن عمر فرض للمهاجرين واألنصار من البدريين  هـ)117(ت 

، ويدخل فـي هـذه   4درهم لكل واحد منهم في السنة 4000 وفرض عمر لمن شهد المشاهد بعد بدر الحديبية
، ومن أسلم من قبل ولم يشهد بدراً مـن  5كإسالم أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحداً الطبقة من له إسالم

(ت درهم، وأنفرد عوانه بن الحكـم الكلبـي    4000، إذ فرض عمر لكل واحد من هؤالء 6المهاجرين واألنصار

 هـ)114(ت  شامي، كما أنفرد علي بن رباح اللخمي ال7درهم 3000بذكر أن عمر فرض لمن شهد أحداً  هـ)147

، والذي أرجحه هو ما ذهبت إليه أكثر الروايات القريبة من 8درهم 3000بذكر أن عمر فرض لمن شهد الحديبية 
  . درهم 4000بأن عمر فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية الحدث زماناً ومكاناً 

يدخل في ذلك من  لردة،ويلي هذه الطبقة من شهد المشاهد بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن حروب ا
رجل من هـؤالء  ، إذ فرض عمر لكل 10، ومن هاجر قبل الفتح9قاتل عن أبي بكر وولي األيام قبل القادسية

، وذكر الشعبي وأبو �واختلفت الروايات في مقدار ما فرضه عمر للعباس عم النبيدرهم في السنة،  3000
الزهري في رواية أخرى أن عمر فـرض  ، وذكر 11درهم 12000معشر والزهري أن عمر فرض للعباس 

درهم. وفرض عمر لكل من مسلمه الفتح الذين لم يشاركوا في قتال المرتدين ولـم يشـهدوا    1000للعباس 
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درهـم   2000 ،3، وعدد من الدهاقين الذين أسلموا في زمانـه 2، ولغلمان أحداث من أبناء المهاجرين1األيام
   للرجل منهم في السنة.

هو ما خصص ألزواج النبي، وقـد اختلفـت    : كان أعلى عطاء دفع للنساء في المدينةوأما عطاء النساء
في رواية لـه   ه�ـ) 94(ت مه بن عبد الرحمنلالروايات في مقدار ما فرض للواحدة منهن فذكر كل من أبي س

وعلـي بـن ربـاح اللخمـي      ه�ـ)، 207(توالواقدي  ه�ـ)، 170(ت وأبو معشر  هـ)،59(ت عن أبي هريرة 
وذكـر الزهـري    .4درهم في السنة 12000أن عمر فرض لكل واحدة من أزواج النبي  هـ):114(تالشامي

في رواية له عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر فرض لكل واحدة من أزواج النبـي   هـ)124(ت
 درهم ألنهما كانتا في األصل ملك يمـين  6000درهم، باستثناء جورية وصفية إذ فرض لكل منها  12000

  .ة، أي ألنهما كانتا من موالي العتاق5لرسول اهللا واعتقهن بعدما تزوجهن

وإلى المدينة قبل معركة بدر وقـد   اللواتي هاجرن إلى الحبشة، ل، المهاجران األوائ� ويلي أزواج النبي
 3000اختلفت الروايات في مقدار ما فرضه عمر لهن، فذكر ابن سعد أن عمر فرض للنسـاء المهـاجرات   

  .7درهم 6000 � ، وفرض لصفية عبد المطلب عمة الرسول6م للواحدة منهن في السنةدره

منهن عشر عطاء وفرض عمر لنساء أهل العطاء وفق طبقات أعطيات أزواجهن، حين فرض لكل واحدة 
درهم، ونساء من بعـد بـدر إلـى     500، ذكر الشعبي في رواية له أن عمر فرض لنساء أهل بدر زوجها

درهم،  200درهم، ونساء أهل القادسية واليرموك  300درهم، ونساء من بعد ذلك إلى األيام  400الحديبية، 
. وعلـى  8درهم في السـنة  100وجعل من بقي من النساء بعد ذلك طبقة واحدة، إذ فرض لكل واحدة منهن 

  ضوء ما تقدم فإن عطاء النساء في المدينة كما يلي:

 درهم للواحدة في السنة. 10000ئرهن درهم، ولسا 12000أزواج الرسول: عائشة   .أ 
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 درهم للواحدة منهن في السنة. 1000النساء المهاجرات:   .ب 

درهم للواحدة فـي السـنة،    500بقية النساء تدرجن في العطاء وفق أعطيات أزواجهن: نساء أهل بدر   .ج 
أبو بكر عـن  درهم للواحدة في السنة، ونساء من بعدهم إلى أن أقلع  400ونساء من بعدهم إلى الحديبية 

درهـم   200درهم، ونساء من شهد القادسية واليرموك من أهل المدينة ومسلمة الفتح  300حروب الردة 
  درهم للواحدة منهن في السنة، وهو الحد األدنى لعطاء النساء. 100ونساء من جاء بعدهم 

للطفل الفطيم فقط في  ويبدو أنه فرض وفرض عمر العطاء لألطفال في الديوان وكانوا ال يأخذون قبل ذلك،
البداية، وعندما الحظ أن بعض الناس يكرهون أوالدهم على الفطام قبل أن يبلغوا السن  المناسبة لذلك، عدل 

فإنـا   عمر عن رأيه وفرض للمولود من تاريخ والدته، وأمر مناديا فنادى: "ال تعجلوا صبيانكم عن الفطـام 
. وقال سعيد بـن  1األفاق: "إنا نفرض لكل مولود في اإلسالم" وكتب بذلك إلى نفرض لكل مولود في اإلسالم،

وجعل عمر األطفال طبقة واحدة إذ فـرض لكـل    ،2"كان عمر يفرض للصبي إذا استهل" هـ)94(ت المسيب 
، فقد قال ابن القاسم: أخبرني مالـك أن  3دنانير 10درهم أو ما يعادلها بالدنانير  100طفل ذكراً كان أم أنثى 

 بـن  عمـر  إن: أهله فقال: قال ترضعونه؟ ال لكم ما: ألهله فقال يبكي صبيا فسمع ليلة مرطاب عمر بن الخ

 أن بيـده  نفسـي  والذي كدت: يقول وهو عمر فولى قال فطمناه، وإنا يفطم حتى للمنفوس يفرض ال الخطاب

 بكـل  أيبـدأ  غنيا والده المنفوس كان فإن: القاسم البن قلت. درهم مائة اليوم ذلك من للمنفوس ففرض أقتله

   .4نعم: قال فقير؟ والده منفوس


) اللقطاء: كما فرض عمر للطفل المجهول األبوين  ���نفس العطاء مائة درهم أو عشرة دنانير فـي   (ا�
  . 5السن، وجعل نفقات رضاعة اللقطاء ورعايتهم من بيت المال وتدفع لمن يتولى العناية بهم

الخليفة الراشد عمر بن كان في بيت المال العام: فقد ورد عن ف أما عطاء الفقراء من غير المسلمين
، يوصيه ببعض الوصايا ـ تعليمات، والي البصرة من قبله كتب إلى عدي بن أرطأة قد � عبد العزيز

  للدولة على الوالة االلتزام بها ـ التي يجب أن يراعيها في واليته: عريضةخطوط 

)) �X2א��#���وא���-�)#�O"<%�)#�%ل�����#�a�;�)#�3�"5��,�?�،����$���3،�و@��aZ%+�3،�وو���3�5�aא�
��#�!."H3א�'"J0 ،O�وذ��P�B/ن�5.��;(�א-��e";�32-�،���#�Wل�&?�Pא+;Cא�p"5ل��H0��#��א���-�)#����; 
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ابن سـعد،   //.338صاألموال،  أبو عبيد، //.303، ص1هـ، اوفست دار صادر، بريوت، ج1323مطبعة السعادة، القاهرة، اإلمام مالك، املدونة الكربى،  - 
القلقشندي، صبح األعشـى يف   //.84ص ابن اجلوزي، سرية عمر بن اخلطاب، //.202صاألحكام السلطانية،  املاوردي، //.351، ص3جالطبقات الكربى، 

  .109، ص13م، ج1922نشر دار الكتب املصرية، القاهرة،  صناعة األنشا،
2

 .347، ص6ج السنن الكربى، ،البيهقي //.533، ص3جم، 1972طبعة أوىل، بريوت،  ،األعظمي حبيبحتقيق:  املصنف،، الصنعاين عبد الرزاق - 
3

 أبو عبيد، األموال، //.46صاخلراج،  أبو يوسف، //.303، ص 1هـ، اوفست دار صادر، بريوت، ج1323مطبعة السعادة، القاهرة،  مالك، املدونة، اإلمام - 
 .272، ص1هـ، ج1323يف متييز الصحابة، مطبعة السعادة، القاهرة،  اإلصابة،أمحد بن علي ابن جحر،  //.322ص 

4
  .389- 388، 1جاإلمام مالك، املدونة الكربى،  -  

5
  .644، صالبلدان البالذري، فتوح //.298، ص3جالطبقات، ابن سعد،  - 
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  ، فالعطاء شامل لكل من يعيش في دار اإلسالم.1

، إذ كانت تخصم ما عملية تحصيل الزكاة والصدقات من المسجلين فيهسهل الديوان على الدولة هذا وقد 
توجب عليهم في زكاة أموالهم من اعطياتهم عند توزيع العطاء عليهم، ذكر أبو عبيد "كان عمر وغيره مـن  

"كنت على بيت المـال   ه�ـ) 80(ت ، وقال عبد الرحمن بن عبد القاري 2ون الزكاة عند األعطية"الخلفاء يأخذ
زمان عمر، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار غائبها وشاهدها ثم أخذ الزكاة من شاهد المـال عـن   

 ،اة ذلك المال"كنت إذا جئت عثمان ألقبض عطائي زك ه�ـ) 36(ت ون وقال قدامة بن مظع ،3الغائب والشاهد"
  .4وإن قلت ال دفع إلي عطائي"

، وذكر سـفيان  5واستمر ذلك زمن األمويين فكان معاوية يأخذ الزكاة من أهل الديوان عند توزيع العطاء  
، 6" أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ عنـه الزكـاة"  ه�ـ) 198(ت الثوري 

هم قال قتادة بـن دعامـة   مسجلين في الديوان عنهم وعن عيالالفطر من الوأخذ عمر بن عبد العزيز صدقة 
، وذكـر  7" كان عمر بن عبد العزيز يأخذ من أهل الديوان صدقة الفطر نصف درهم"ه�ـ) 118(ت السدوسي 

ابن عبد ربه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله" مروا من قبلكم فال يبقى أحد من أحرارهم وال مماليكهم 
من تمـر أو قيمـة    اً وال كبيراً ذكراً وال أنثى إال أخرج صدقة فطر رمضان: مدين من قمح أو صاعاًصغير

فهديه خصم الصدقات  .8ذلك نصف درهم فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك من اعطياتهم عن أنفسهم وعن عيالهم"
الزكاة، وكان يأخذ الزكـاة   الواجبة من العطاء. وكان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها

 .9من األعطية إذا خرجت ألصحابها


س:�%�"ص�ز�� �א�'ط�&�+و�ز�� ��(��א�'
ل:��:10تتسم بمجموعة من الخصائص�א�
ط���א� �

 أنها زكاة مباشرة على اإليراد والناتج من العمل.� )1(

 زكاة عينية تتعلق باإليراد الناتج عن كسب العمل المؤدى في الدولة اإلسالمية. )2(
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مكافحـة الفقـر يف   حممود عبد الكـرمي،   إرشيد،يف حبث:  التحليل االقتصادي للقصةانظر  //.119، حديث رقم 64، صاألموال، القاسم بن سالم أبو عبيد - 
 .257م، ص 2008،حزيران، 13، منشور يف جملة جامعة القدس املفتوحة، جملد االقتصاد اإلسالمي

2
  .85، ص5ج الطبقات، ابن سعد، //.118-117، ص4ج املصنف،، الصنعاين عبد الرزاق//.708ص، األموال أبو عبيد، - 
3

، األمـوال ، أبو عبيد القاسم بـن سـالم    //.234، ص5ج هـ،1349، علي بن أمحد بن سعيد، احمللى، نشر إدارة الطباعة املنريية، القاهرة، ابن حزم، احمللى - 
 .563ص

4
 ،مطبعـة السـعادة، القـاهرة    اإلمام مالك، املدونـة،  //.246، ص1ج م1951تب العربية، القاهرة حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الك اإلمام مالك، املوطأ، - 

 .563صأبو عبيد،  //.77، ص4ج املصنف، ،الصنعاين عبد الرزاق //.17، ص2جاألم، ، الشافعي //.272، ص1ج ، اوفست دار صادر بريوت،هـ1323
5

 .246، ص1، جطأمالك، املو //.272، ص1، جاإلمام مالك، املدونة - 
6

 .78ص املصنف، الصنعاين، عبد الرزاق - 
7

 .382، ص5ج، الطبقات ابن سعد، - 
8

  .172-171، ص5م، ج1940حتقيق: حممد سعيد العربان، دار الفكر، دمشق، العقد الفريد،أمحد بن حممد،  ابن عبد ربه، - 
9

  .679، صاألموال، أبو عبيد القاسم بن سالم -  

 .256، دار التوزيع والنشر مكتبة األعالم، صحماسبة الزكاة، مفهوماً ونظاماً وتطبيقاًد. حسني،  شحاتة، - 10
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 زكاة نصابية، بمعنى يجب أن يصل كسب العمل إلى النصاب الشرعي. )3(

تفرض هذه الزكاة على صافي الدخل بعد خصم النفقات التي يتكبدها المزكي في الحصول على هـذا   )4(
 اإليراد.

 % م.2.576%هـ أو 2.5زكاة تؤدي نقداً، وهي نسبية السعر بوعاء  )5(

�العزيز كان يأخذ منها الزكاة.زكاة تؤخذ من المنبع، فقد روي أن عمر بن عبد  )6( �

�0�/.�ز����א�-��,:�*�א(��)א%'&�)����:1א���3�45א�2א�1 �

تمثل مـوارد  حياتنا المعاصرة شك أن رواتب الموظفين وأجور العمال وموارد المهنيين أصبحت في  ال
تهـا،  زكافي حكم  الفئات، وقد تباينت وجهات النظر ضخمة ومتجددة لدى عدد ليس بالقليل من أصحاب هذه

  :ةاآلتيلألسباب متى تزكَّى، ومقدار الزكاة فيها، ومرد الخالف و

 لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنَّة. .1

لم تكن هذه الدخول معروفة في عهد النبوة، وإن عرفت رواتب الجند والمرابطين في عهد أبـي بكـر    .2
ول الوظائف وأجور العمال ونحوهما على الوجه والخلفاء من بعده، وكانت تسمى اُألعطيات، ولكن دخ

 المعروف في عصرنا الحاضر لم تكن معهودة للفقهاء في عصور اإلسالم األولى.

 االختالف في قياسها على المال المستفاد. .3

هل تكـون  حيث أن الفقهاء قاسوها على المال المستفاد، االختالف بين الفقهاء في زكاة المال المستفاد،  .4
  ته أو بعد الحول.عند استفاد

  هذا وسنبدأ بقول الموجبين ومستنَدهم في ذلك، ثم نعرض لقول المانعين ومستنَدهم كذلك.

�:2)عوائد العمل(هب طائفة من العلماء إلى وجوب زكاة الرواتب واألجور ذא�ول:���ولא� �

)1(  د نلُخْيقول الشيخ محمد الغزالي: "إن مه الَّالفَ ِلخْال يقل عن دتجب عليه الزكاة يجب أن يخرج الذي  ح
واألستاذ الجامعي، والموظفين في الوظـائف الكبـرى    زكاة؛ فالطبيب، والمحامي، والمهندس، والصانع،

دخلهم، ولنـا  صافي وطوائف المحترفين وأشباههم تجب عليهم الزكاة، والبد أن تُخرج من  والصغرى،
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.منشور على الشبكة العنكبوتية ص 704 -675، ص14احلرة، جملة جامعة امللك سعود، الد  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، - 
 ، وما بعدها. 2
2

ممن قال بإخضاع الرواتب واألجـور  ، 6ص ،14احلرة، جملة جامعة امللك سعود، الد  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهنسن عمر مساعد، احل بلة،قال:  - 
مطابع الرشيد،  ،كاة العملاجلمل يف ز، أبو بكر جابر اجلزائري،، أبو بكر اجلزائري: وإيرادات املهن احلرة وحنوها للزكاة، قياساً على زكاة املال املُستفاد، كلٌّ من

هــ،  1404= 1405امـة للنشـر، (  ، الزكاة يف امليزان، حممد سعيد، وعبد العزيز مججوم وهبة،؛  وحممد سعيد وهبه //.33، صهـ)املدينة املنورة1402(
منشأة  ،اإلسكندرية، م)1988/ هـ1408( ،1ط ،حاالت تطبيقية يف الزكاة، حممد كمالعطية،  ؛؛؛وحممد كمال عطية //.233، صجدة ،م)1988=1984

دار املريخ للنشر، د. ، الزكاة، تطبيق حماسيب، سلطان بن حممد بن على سلطان،؛؛؛ وسلطان بن حممد بن علي سلطان //.126 – 123، 75 - 71ص املعارف، 
، زكـاة يف اتمـع اإلسـالمي املعاصـر    املواد العلمية لربنـامج التـدريب علـى تطبيـق ال    ، حممد منذر قحف،؛؛؛؛ ومنذر قحف  //.119ص ،ت الرياض

أحكـام  ، حممـد  العقلة،؛؛؛ اإلبراهيم وحممد عقلة //.73ص ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة ،هـ)1985=هـ1406،(1ط
 .164ص، مكتبة الرسالة احلديثة، عمان ،هـ)1982 =هـ1402( ،1ط ،الزكاة والصدقة
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${ريم: عموم النص في قول القرآن الك األول: على ذلك دليالن: yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï%©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u (#θ à)Ï�Ρ r&  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ 

óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ô_ t� ÷z r& Νä3 s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{ ]. والشك أن كسب الطبقات اآلنفـة الـذكر   2[البقرة: }∪∠∌⊅∩...) #$

، ألن قولـه  قال الجصاص: "عموم اآلية يوجب الصدقة في سائر األموال كسب طيب يجب اإلنفاق منه.
$تعالى  tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 "تصور في حقِّه أن يفرض الزكاة على  الثاني:و ،1، ينتظمهاين فالحالأن اإلسالم ال ي

مـا  أضـعاف  في اليوم الواحد  أعمالهممن  ونكسبأو المهندس أو كبار الموظفين الذين ي طبيباليترك و
  .2"من األموال التي اكتسبوها ؛ما رزقهم اهللامن طيبات قال ابن عباس: "هذا ولقد  ،يكسبه الفالح في عام

لهـذا الموضـوع فـي     عبد الرحمن حسن، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خالفعرض األساتذة:   )2(
بدمشق، فأوجبوا فيـه   م)1952ه�ـ/  1372(، عام حلقة الدراسات االجتماعيةمحاضرتهم عن الزكاة، في 

مهن؛ فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حوٌل، وبلغ زكاة كسب العمل؛ حيث قالوا: "أما كسب العمل وال
؛ فإنَّا ال نعرف له نظيراً، إال في مسألة أما كسب العمل والمهن الحرةواستدلُّوا على ذلك بقولهم: " نصاباً.

فقد روي عنه أنه قال فيمن أجر داره، فقبض كراها، وبلغ نصاباً:  �خاصة باإلجارة على مذهب أحمد 
ب عليه الزكاة إذا استفاده من غير اشتراط؛ وإن هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل، أو هو يشبهها، إنه يج

 . 3فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً

بعشرة آالف إلى  ـيعني: أجر داره   ـونص المسألة كما قال ابن قدامة: "روي عن أحمد فيمن باع داره  
أن أحمد قال ذلك ألنه ملَك الدراهم في أول الحول، وصارت دينًا لـه   سنة، إذا قبض المال يزكٍّيه. إنما نرى

فإذا قبضه زكَّاه للحول الذي مر عليه في ملْكه، كسائر الديون، وقد صرح  ـأي: المستأجر   ـعلى المشتري  
ـ  ألف، فحصـلت لـه   بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: "إذا أكرى داراً أو عبداً في سنة ب

 .4الدراهم وقبضها، زكَّاها إذا حال عليها الحول من حين قبضها، وإن كانت على المكتري؛ فمن يوم وجب

الرواتب واألجور، وإيرادات المهن الحرة، واستدلَّ علـى ذلـك   في زكاةَ ال"  القرضاوي الشيخوأوجب   )3(
،�وא�������א�Z&1]�א��b�h�'Jא�א����H-�32#�ل���<��א�����S#(�א��وא���و�+��مال مستفاد، فقال: " :بأنه

))#�Z�Hxد
5

. 

مـا  ه عه للزكاة، واستدلَّ على ذلك بقوله: ودليلانوأ: "ويخضع إيراد كسب العمال بويقول حسين شحاته  )4(
، وما روي عن السلف الصالح �ورد في القران الكريم من آيات، وبما بينه الرسول العظيم من أحاديث

θ#){ قول اهللا عز وجل: القرآن الكريم دليله منو من اجتهادات". à)Ï�Ρ r&  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 ... ∩⊄∉∠∪{ 

العمل هو ما كسبه اإلنسان من بذل الجهود العضلية والذهنية، وهو كسب طيب، ]. ويعد إيراد 2[البقرة:
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  ؛؛؛ وآخرون.543، ص1ج،1405 بريوت، ،العريب التراث إحياء دار م القرآن،اجلصاص، أحكا - 
2

  .303، ص1، جبريوت ،مؤسسة الكتب ،م)1966 =هـ1416( ،5ط ،تفسري القرآن العظيم ،احلافظ ابن كثري القرشي الدمشقي ابن كثري، - 

3
  // .248)، صم 1972 =هـ  1372(ل العربية، جامعة الدو ،دمشق ،7ط  ،"حماضرات عن الزكاة ،حلقة الدراسات االجتماعية - 
4

دار عـامل الكتـب،   ، الرياض ،3ط ،حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح احللو ،املغين، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ابن قدامة، - 
  .490، ص1ج)، م 1997=هـ 1417(
5

 .490، ص1 ج ،مؤسسة الرسالة، بريوت)، م 1985=هـ  1406( ،12 ط ،فقه الزكاةيوسف،  القرضاوي، - 



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 12 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

جر الذي يعمل ويكسب من ، مثله مثل الفالح الذي يعمل ويكسب من األرض، والتايجب أن تؤدى زكاته
األحاديث التي تؤكِّد وجوب الزكـاة   ودليله من السنة .التجارة، والصانع الذي يعمل ويكدح من الصناعة

: � رسول اهللا قول: �َـ��َ  ����ـ	�  ����ِ ���ِكثيرة، منها  ـ  باعتباره ماالً مستفاداً ـفي إيراد كسب العمل بنوعيه  

))ِ��� ���َ�َ���� ً���� ��َ� ��������  !"��# َ�$�%�  ����))�(ْ%�ـ$��ُ  ��&َ
1
ورد عن الخلفاء الراشدين أخذهم زكـاة المـال مـن     كما ،

روي عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون، قالـت: كـان   ((اُألعطيات ومن المال المستفاد، فيقول أبو عبيد: 
فيـه الزكـاة،    مال قد وجبـتْ  لعطاء أرسل إلى أبي، فقال: إن كان عندكاإذا خرج  �عثمان بن عفان 

))حاسبناك فيه من عطائك
 +�ـ*  �� �(/��8 �67(0 5، �3�4.�ً ��012: ��� �/.-، �� +�* �� ومن اآلثار أيضاً: .2

�� ،9���)� ��/� :��: $�: 	4� ;�4� �<= ��>: ;: ?@1  AB	)� CD�@� �)6� :AE C*F� ��� *� 0&# ��� 9�� �G� CHI: ;: C*F; ؟�(�

��� *� 0&# ��� 9���)� �J�� �K * 	  ;: ،��@1  ;=L CHI: ;: M�) C*F� ��� *� 0&# ��� 9���)� 8&� ��)= CD�@�((
. قال أبو 3

 أنهما إنما كانا يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء، ال لما يستقبل.حديث أبو بكر وعثمان،  : وجهعبيد

/ 4/ 30هـ، ا���ا�� 1404ر��  29(، المنعقد في توقائع وتوصيات مؤتمر الزكاة األول بالكويونصت   )5(

 .4"على وجوب زكاة األجور والرواتب، وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب م)1984

الئحة الزكاة، لسنة  )12) و (11(، والبند من قانون الزكاة بجمهورية السودان )22(المادة نصت كما    )6(
ألجور، والمكافآت، والمعاشات، ودخـول أصـحاب   على وجوب زكاة المرتبات وا م)1993= هـ1413(

م لبيت الزكاة الكويتي فأوجب فيه الزكاة مع سائر أموال 1999، أما دليل اإلرشاد 5المهن الحرة والحرف
  .6العامل

�:7א�����:�/ول�א�
��'�ن�و+د���מ��ولא� �

ه كـوثر  تما أوردقول يخالف في إخضاع الرواتب واألجور ودخول المهن الحرة للزكاة، سوى  ال يوجد 
  ما يلي: وهومستنَده  تذكر اسم قائله، لكنهتولم  ،8األبجي

وال في عصـر الخلفـاء الراشـدين،     �أن الثروات والدخول المستحدثة التي لم توجد في عهد النبي   )1(
ووجدت فقط في عصرنا هذا هي فقط التي يمكن االجتهاد فيها بالقياس على سائر أنواع الزكاة، بغرض 
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رواه الترمذي عن ابـن عمـر    .26، ص3ج ،إسطنبول، م)1981املكتبة اإلسالمية بإسطنبول، ( ،سنن الترمذي، و عيسى، حممد بن عيسى بن سورةأب الترمذي، - 
وع عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ضعيف يف احلديث، ضعفه أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وغريمها مرفوعاً وموقوفاً، وقال: "املوقوف أصح؛ ألن فيه من طريق املرف

       ].780، ص11"، [ضعيف اجلامع الصغري وزياداتهمن أهل احلديث، وهو كثري الغلط". وحكم األلباين على املرفوع بالضعف، كما يف كتابه "
2

 ،حماسبة الزكاة، مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً ،حسني شحاتة،//.563، مكتبة الكليات األزهرية، ص1127حديث رقم  ال،أبو عبيد، القاسم بن سالم، األمو   - 
 .254، صدار التوزيع والنشر، د. ت ،القاهرة

3
  .563، مكتبة الكليات األزهرية، ص1125حديث رقم  أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، -  

4
 .443-442ص ،م)1984= هـ1404بيت الزكاة، ( ،الكويت ،اة األولأحباث وأعمال مؤمتر الزك - 
5

 .8-7، ديوان الزكاة، مجهورية السودان ،اخلرطوم ،)1993=هـ1413الئحة الزكاة لسنة ( - 
6

 ينفـق منـه   مل ني قبضة ولكن مااحلكم الشرعي: هذا النوع من املكاسب ليس فيه زكاة ح)األجور والرواتب وأرباح املهن احلرة وسائر املكاسب :79(يف املادة  - 
 ، قلت حيتاج هذا األمر من البيت إىل إعادة مراجعة.سائر األموال يف النصاب واحلول يكون مندرجاً يف

7
 . 6 ص، 704ـ  625أصل الصفحات، ص  ،14احلرة، جملة جامعة امللك سعود، الد  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، - 
8

  . 356، صم)1987=هـ1407دار القلم، ( ،ديب ،1ط ، حماسبة الزكاة والضرائب يف دولة اإلمارات العربية، كوثر األجبي، - 
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قـد ُأخضـعت    �ا للفريضة؛ حيث إن كافة أنواع الثروات التي كانت موجودة في زمن النبي إخضاعه
للزكاة، وعلى ذلك تشمل الزكاة كافة ثروات العصر، أما الدخل الناتج عن كسب العمل فقد كان موجـوداً  

مكـن  وزمن الخلفاء الراشدين من بعده، ومع ذلك فلم يخضعها أحد للفريضة، ولو كـان ي  �زمن النبي 
 إخضاعها، لما أغفلتها اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة.

وروى مالك في "الموطأ"، عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من اُألعطية الزكـاة  : 1و�
�ن�+ن����1/ش�
القرضاوي: "لعله يريد أول من أخذها من الخلفاء، فقد أخذها قبله ابـن  الشيخ قال ،  2معاوية بن أبي سفيان"

وابـن شـهاب    ـيعني ابن مسعود   ـكما ذكرنا، أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود؛ فقد كان بالكوفة  مسعود 
ونقل أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منهـا الزكـاة، وإذا رد    ،3بالمدينة

   .4صحابهاالمظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من اُألعطية إذا خرجت أل

إن وجوب تزكية إيراد كسب العمل تخريجاً على أنه مال مستفاد تخريج حديثٌ؛ رغبةً في إخضاع هـذا   )2(
اإليراد، ولو كان هو المال المستفاد المقصود به في مراجع الفقه اإلسالمي؛ لما استعصى تخريجه علـى  

 علماء العصور السالفة.

 اة فيها تخريج على المال المستفاد تخريج حديثٌ"، فيجـاب قولهم: "إن إيجاب الزك: 5و�
�ن�+ن����1/ش�

عليه بأنه لما كان تعريف المال المستفاد يشمل هذه الدخول؛ فال وجه للتعليل بأن علماء العصور السالفة لـم  
 يخرجوه، فعدم تخريجهم له مرده إلى أن الدخول في تلك العصور لم تبلغ بأصحابها الغنى المشـاهد اليـوم،  

مـن رواتـب، وأجـور،     ـ�  الحاضر على أصحاب الدخول العاليةفمظاهر الغنى تبدو واضحة في عصرنا 
 سواء في مأكلهم، أو ملبسهم، أو مسكنهم، أو مركبهم. ـوإيرادات المهن الحرة 

ـ     )3( ا إن هذا المال سيخضع حتماً للزكاة بعد استقطاع األعباء العائلية، متمثالً في زكاة النقـدين، فـإذا كنَّ
سنخضعه لزكاة كسب العمل، فهل سنعفيه حينئذ من زكاة النقدين منعاً للثني؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل 

 يجوز أن نُخضع المال لزكاة ثم تشريعها بالقياس، ونعفي المال من زكاة أصلية؟.

فإما  -غالباً  -نقداً  إن الرواتب، وأجور العمل، وإيرادات المهن، كلها أموال تدفع لمستحقيها :ويمكن أن يناقش
عند القبض، أو بعد الحول، على خالف سيأتي بيانه في المبحث القادم،  -إن استُحقَّت فيها الزكاة  -أن تزكَّى 

، مع أننا نقرأ 6فما وجه القول بأن زكاة النقدين أصلية، وزكاة كسب العمل شُرعت بالقياس؛ فهي ليست أصلية
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 .11 ص، 704ـ  625أصل الصفحات، ص  ،14احلرة، جملة جامعة امللك سعود، الد  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، - 
2

  .246، ص1، جبريوت، د. ت ،دار إحياء التراث ،صححه، وعلق عليه حممد فؤاد عبد الباقي ،املوطأ، اإلمام مالك بن أنس مالك، - 
3

  .501، ص1 ج ،مؤسسة الرسالة، بريوت)، م 1985=هـ  1406( ،12ط  ،فقه الزكاة، يوسف، القرضاوي - 

4
  .437ص، د. ت ،دار الكتب العلمية، بريوت ،اسحتقيق حممد خليل هر ،ألموالا ابن سالم،القاسم  ؛أبو عبيد - 
5

 .12ص، 704ـ  625أصل الصفحات، ص  ،14احلرة، جملة جامعة امللك سعود، الد  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، -  
6

  .13ص، 704ـ  625أصل الصفحات، ص  ،14امللك سعود، الد احلرة، جملة جامعة  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، -  
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θ#)...{في القرآن قوله تعالى: à)Ï�Ρ r& ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 .... ∩⊄∉∠∪{.   نَّة قوله�8 ..((.: �ونجد في الس�N���&��6َـ� 

O;: َP� �Q�	َ�ْ�� �8ِN��َ&�� ً-َ��*�J ُR�ISُ3 ���� ،�8ِN�T����FْU: V��	ُ3L !َ&�� �8ِN�T��	َ/ُ� ((
 .علَيه متفقٌ .1

التي تُخضع المرتبات واألجور وإيراد المهن الحرة  ـسب العمل تشبيهاً بضريبة ك ـإن زكاة كسب العمل   )4(
للضريبة، وال يصح أن نضيف للزكاة من المفاهيم والمبادئ الوضعية، إلى جانب أن كسب العمل يخضع 

 فعالً في معظم المجتمعات اإلسالمية لضرائب وضعية.

:2�3�א�&�+ل�;+,�+�Pز��������نا تـرجيح  مما سبق من عرض وتعليق على آراء وأدلة الفريقين يتضح ل א��
�.5��H��3�ن����).?�،��o�0אدא$�א�1(�אGو�
+,Cو��5#ً\،�-و������#�����������1؛א��وא���وא-�،�ًZ^+#،�v0{ْZ��x=x��

��ـ��8ِN�T  ��ـ��  �ISُ3ـRُ ((: �ألنه يعد بذلك غنيـاً، قـال    5(���,��3;&�
�א���P�J،�و,>5�a"���3א�����S؛���FْU: ،  V��	3ُـL  !َـ&�� 

�	َ/ُ��8ِN�T�((
؛ فاألغنياء كلهم فُرضت عليهم الزكاة، سواء كان هذا الغنى معبراً عنه بثروة تملك مـن ذهـب، أو   2

  فال وجه الستثناء أغنياء كسب العمل. أو كسب عمل، فضة، أو إبل، أو غنم، أو عروض تجارة، أو زراعة،

��9���0א�"وא! �و��=�א���>�و��א���;����:����א���9��0!��6�78א:��)א%'&)�א�-�

�:و�/�A@�������6א�����وא�����و?�"אدא�6א%�$�א#"� �

3
د����6ق�4�وط�א�
ط���א�ول: ��(ا���� ا���ب وا���ل):�و3و��א�ز�� ����א�
������وא��א���א�����د �

فليس هدف البحـث   من الشروط، نذكرها على سبيل اإلجمال، يشترط لوجوب الزكاة في األموال عدداً
لما له من  نركز على الملك والنصاب والحولثم  الشروط وخالف الفقهاء حول كثير من مسائلها،تقصي هذه 

  :مساس مباشر بعوائد العمل

 تمام الملك للمال المراد تزكيته. ؛ فال بد من4א�
��7א���מ )1(

اشـدين  وهو شرط مجمع عليه في الماشية والنقود والثروة التجارية، لثبوته عن الخلفـاء الر ؛ 1�5و8ن�א��1ول��
 يضـر  جمعـة  كُـلَّ  أو شهر كلَّ وجوبها إذ يكون، ما أعدُل وهذا((، قال ابن القيم: �وانتشاره في الصحابة

))مـرة  عام كُلَّ وجوبها من أعدَل يكن فلم بالمساكين، يضر مما مرة العمر في ووجوبها األموال، بأرباب
6، 

، لكي ينمواقتصادية ية نظراً لكون المال يحتاج إلى دورة قد نصت المواد القانونية المقترحة على الحولهذا ول
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، ترقيم: حممد فؤاد عبد البـاقي،  1395حديث رقم باب وجوب الزكاة، وقله تعاىل...)، 1كتاب الزكاة،  24صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل، البخاري،  - 

  .261، ص3، جد. م. بريوت: املكتبة السلفية، د. ت ،فتح الباري ،العسقالينأمحد بن على  ابن حجر،ذكره //.م2003هـ=1423، (1مكتبة الصفا، مصر، ط
2

، ترقيم: حممد فؤاد عبد البـاقي،  1395حديث رقم باب وجوب الزكاة، وقله تعاىل...)، 1كتاب الزكاة،  24صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل، البخاري،  - 
 .261، ص3، جد. م. بريوت: املكتبة السلفية، د. ت ،فتح الباري ،أمحد بن على العسقالين حجر،ابن وذكره  //م)2003هـ=1423، (1مكتبة الصفا، مصر، ط

  .261، ص3، جد. م. بريوت: املكتبة السلفية، د. ت ،فتح الباري ،أمحد بن على العسقالين ابن حجر،
3

 غ من الدين.وهناك شروط تتعلق بصاحب املال، كاإلسالم والتكليف واحلرية، وبلوغ النصاب والفرا -  
4

 . وهو شرط متفق عليه عند الفقهاء.127، ص1، جفقه الزكاة، يوسف، القرضاوي -
5

 .161، ص1ج فقه الزكاة،، يوسف، القرضاوي - 
6

 .6ص، 2ج، الكويت سالمية،اإل املنار مكتبةت، بريو)، م1994/ هـ1415 ، (27ط الرسالة، مؤسسة ،العباد خري هدي يف املعاد زاد ،اجلوزية بكر أيب بن حممد ،قيمال ابن - 
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وهذا بالنسبة لألنعام، والنقود، وعروض التجارة، أما الزروع والثمار، والعسل، والمعادن، فال يشـترط لهـا   
 حول، وإنما تزكى وقت حصادها.

)2( &�
لمـال ناميـاً علـى    بمعنى أن يكون ا ،شرط في االبتداء وليس شرطاً في االنتهاء لتحقق الزكاة 1א��
الحقيقة أو تقديراً في بداية الحول، أما في نهايته فيشترط أن يكون المال الواجب إخراج الحق منه بالغـاً  

)نماء حقيقي أو تقديري ( للنصاب
في الصدقة على المال الواحد، ففـي المـادة    2وحتى ال تحدث الثنيى ، 

 .3عن مال واحد"" ال يؤدي المكلف الواحد زكاتين في حول واحد  )40(


1ن�א�1د�ْ��� )3(��
؛ أن ال يكون المكلف مديناً مستحقاً للزكاة، فعند ذلك ال تجب عليه الزكـاة، ويـتم   4نא�(1)
 .5التحقق من ذلك من خالل إجراءات تحديد الزكاة

)א�<=ل�(�ون�א�
�ل�زא"دא;��ن������3א�
��:�א�%��� )4(
6. 

فالشارع نصـبه   ،8"-�ل , +*ُ( '&�� دو$# ا�"آ!�ة ا���ر ا������ �������، وه� آ� "؛ فهو ���%�7א�ز�� � )5(
، ويختلف من مال إلى مال بحسب طبيعته، ويتم ذلك بمراجعة اللوائح التنفيذية الحقعالمة على وجوب 

الصـدقات،   9فالذي ينتصب لجباية (( :فقال�وقد جمع اإلمام الجويني هذه الصفات�للقانون المراد تطبيقه،
))موال الزكائية، ونصبها، وأوقاصها، وما أوجب اهللا فيهاينبغي أن يكون بصيراً باأل

10
  ونبدأ بالتفصيل: .


د����6ق�4�ط�א�
��7א���מ����א�
������وא��א���א�����د�א�ول:��<�عא�:� �

����0����#"��א�"�Oא���م���0'&�" ، 3/2/1في بند  )35(كما عرفه المعيار الشرعي رقم  الملك التام���
�+ن�אC#+אل�#������o,��;����3א��deو��(�א���M-�(�3و������������j�3�0-و�
����H��3�?�U�Jא)<���
�و

�0،�#������(��o,����אد�א��0+ن

�R0א���.���#���Z���11"-و�.  

                                                           
1

 القرضـاوي، // .43ص ،242واحللقة الثانية، العـدد  ،،، 40ص ،241، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد 1احللقة )، النماء يف اإلسالمرفيق يونس، (املصري؛  - 
، دار النفـائس، ط  فقهية يف قضايا الزكـاة املعاصـرة  أحباث  النماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة،حممد نعيم،  ياسني، //.139، ص1، جفقه الزكاةيوسف، 

 .511 -470، 3م)، ج2008هـ =1428(
 دفع الزكاة مرتني. -  2
  .53ص ،248مشروع قانون، العدد ؛ حممد عبد احلليم، عمرراجع:  - 3
4

 .155، ص1، جفقه الزكاة، يوسف، القرضاوي - 
5

 .39ـ  28، من املادة 53، ص248، العدد مشروع قانون؛ حممد عبد احلليم، عمر - 
، 1جفقـه الزكـاة،   ، يوسـف،  القرضـاوي  //.45، ص242)، واحللقة الثانية، العدد النماء يف اإلسالمرفيق يونس، (: املصري؛ راجع لترى شروط الوجوب - 6

؛ اخلرشي //.219، ص2تاب اإلسالمي، ج، دار الكالبحر الرائق شرح كرت الدقائقم)، 1563 -هـ  970زين الدين بن إبراهيم بن حممد ( ابن جنيم؛//.151ص
م)، 1640هــ= 1051؛ منصور بن يـونس ( البهويت //.197ـ  191، ص2، دار الفكر، جشرح خمتصر خليلم)، 1690هـ)= (1101حممد بن عبد اهللا (

 /.160، ص8ارة األوقـاف الكويتيـة، ج  ، إصدار وزمجاعة من العلماء، املوسوعة الفقهية //.178، ص2دار الكتب العلمية، ج كشاف القناع عن منت اإلقناع،
  .218، ص28ج /.270، ص23ج/.251، ص23ج /.148، ص21ج

7
  .149، ص1ج فقه الزكاة،، يوسف، القرضاوي - 
8

  .275م، ص 1993ط املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ،معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء؛ نزيه، محاد - 
9

 .، وهلذا استعملوه؛ ألن الضريبة مل تكن معروفة يف عصورهمشعر مبعىن الغرامة، واللفظ األصلح للصدقات هو: مجعوم لفظ اجلباية خاص بالضريبة - 
10

م، 1979حتقيق مصطفى حلمي، وفؤاد عبد املنعم أمحد، دار الـدعوة،  غياث األمم يف التياث الظلم ( الغياثي)، هـ)، 478إمام احلرمني أبو املعايل (ت اجلويين؛ - 
 .136ص 

11
  .  5/3/3، بند 570ص)، إصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 35راجع: املعيار الشرعي للمؤسسات املالية رقم ( - 
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افآت التي تستحق في نهاية الخدمة أنواع؛ مكافآت نهاية الخدمة، ومكافأة االدخار، ومكافآت التقاعـد  المك
  ولكل واحد منها عالقة بتحقق الملك على النحو اآلتي: والراتب التقاعدي،

�:�1
ان ذلك ال بد لنا من التعرف على الملـك  يولب�+و8;:�
د����6ق�4�ط�א�
��7א���מ����
���@ �������א�د
  .، بما تقتضيه مساحة البحث فقطوتمامه، ووقت دخول مكافأة نهاية الخدمة في ملك العامل أو الموظف

إلى أن الملك وتمامـه   ذهب جمهور الفقهاء: لملك ومدى تحققه في مكافأة نهاية الخدمةالمقصود بتمام ا* 
معناه، أن يكون المالك للمال متمكناً بنفسه أو بالنيابة من التصرف بالمال بكافـة وجـوه التصـرف تنميـة     

الناحية الواقعية علـى   واستثماراً، ويمكن أن يعبر عنه بملك الرقبة والمنفعة معاً،  فإذا كان المالك قادراً من
ممارسة التصرفات التي يأذن بها الشارع للمالك على مثل المال المملوك، وال يحول دون ذلك حائل يمنعـه  
منها كان الملك تاماً ووجبت فيه الزكاة إذا توافرت بقية الشروط، وإال كان الملك ناقصاً، واستدلوا بأن المال 

الك ال يكون المالك به غنياً، وال زكاة على غير الغني، وبأن الزكاة إنما إذا لم يكن مقدور االنتفاع به في الم
أوجبها الشارع في أنواع األموال التي يتحقق فيها معنى النماء، والمال الذي ال يتمكن صاحبه من التصـرف  

  .1فيه قد انسدت عليه طرق تنميته، فهو في حقه غير تام، فال تجب فيه الزكاة

إلى أن تمام الملك يتحقـق إذا كـان   ألظهر والحنابلة في رواية وزفر من الحنفية وذهب الشافعية في ا •
مستقراً بالمعنى الذي سبق وال يشترط أن يكون صاحبه متمكناً من التصرف فيه من الناحيـة الواقعيـة؛   
ا إلطالق النصوص التي أوجبت الزكاة في األموال، وألن األموال المحجوبة عن أصحابها ال تسقط ملكيته

  .2وال تنقص في اعتبار الشرع، فتظل محالً لوجوب الزكاة

بناء على الرأي الذي حددناه فـي طبيعـة   : وقت دخول مكافأة نهاية الخدمة في ملك العامل أو الموظف *
مكافأة نهاية الخدمة، وأنها ال تدخل في ملك العامل، إال عند انتهاء خدمته بسبب من األسباب آنفة الذكر، فإذا 

خدمته بالوفاة فإنها تدخل ابتداء في ملكية الورثة الذين حددتهم القوانين، وقبل انتهاء خدمة العامل تبقى  انتهت
قيمة المكافأة على أصل ملك رب العمل، حيث أن القوانين تجعل منشأ هذا الحق وقت انتهاء الخدمة، أما لـو  

ال للقول بتحقق شرط الملك فضالً عـن  قبضها فإنه يتصرف فيها تصرف المالك، وحاصل القول: أنه ال مج
تمامه، حتى يحتمل القول بوجوب الزكاة على هذه المكافأة عما مضى من الوقت قبل استحقاقها، وهو نهايـة  

 .3الخدمة

                                                           
1

ياء التـراث العـريب،   ، دار إح4، ط الفتاوى اهلندية الشيخ نظام،// .9، ص2)، دار الكتاب العريب بريوت، ج1982، ط( بدائع الصنائععالء الدين، الكاساين،  - 
 هـ، مـط 1331، ط املنتقى شرح املوطأأبو الوليد، الباجي، // .171، ص2، دار املعرفة، بريوت، ج1986، ط السرخسي، املبسوط// .172، ص1بريوت، ج

م، 1983، طين والشرح الكبريابن قدامة، املغ //.192، ص2م، املكتب اإلسالمي، بريوت، ج1985، النووي، روضة الطالبني //.113، ص2السعادة، مصر، ج
  .68، ص1م، مط مصطفة البايب احلليب، مصر، ج1937ط املرغيناين، اهلداية، //.640، 433، ص2دار الكتاب العريب، بريوت، ج

2
عالء الدين،  الكاساين، //.340، 337، 333، 332، ص3جحتفة احملتاج،  //.192، ص2م، املكتب اإلسالمي، بريوت، ج1985، النووي، روضة الطالبني - 

، 1، دار إحياء الكتـب العربيـة، مصـر، ج   احلصين، تقي الدين احلسيين، كفاية األخيار //.9، ص2)، دار الكتاب العريب بريوت، ج1982( ، طبدائع الصنائع
  .640، 433، ص2م، دار الكتاب العريب، بريوت، ج1983، طابن قدامة، املغين والشرح الكبري //.173ص

3
  .263، ص1جزكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعدي،عيم، حممد ن ياسني، - 
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وبناء على ما سبق فإن مكافأة نهاية الخدمة ال تدخل في ملك الموظف إال إذا تحققت شروط، وال هي دين 
تى تجب الزكاة فيه، فشرط الملك ال يتحقق بها، إال عند انتهاء الخدمـة أو عقـد   وال في معناه على مليء ح

  العمل، وأن الزكاة ال تجب فيها قبل ذلك.

�:��1مبلغ مكافأة االدخار ال يـدخل فـي ملـك    ������;:�
د����6ق�4�ط�א�
��7א���מ����
���@ �������א8د
ام التأمين المطبق، وال يستحق مكافأة االدخـار إال  العامل إال بوقوع الخطر المؤمن منه، ويرجع ذلك إلى نظ

عند انتهاء الخدمة، فإذا انتهت الخدمة كان ملك العامل لمبلغ المكافأة تماماً، فهي تعامل معاملة مكافأة نهايـة  
الخدمة من حيث تعرضه لعدم الوجوب، فيكون ملك العامل غير تام، ألن العامل ممنوع من التصـرف فيـه   

وعليه فإن شرط الملك التام ال يتحقق في هذا النوع من المكافآت إال عند انتهاء خدمة الموظف أو منعاً تاماً، 
  العامل، وال مجال للبحث في وجوب زكاته قبل ذلك.

���:�مكافـأة التقاعـد والراتـب    ������;:�
د����6ق�4�ط�א�
��7א���מ����
���@ �א�����1د�وא��א���1א�����1د
أنهما مبالغ مالية يستحقها الموظف أو العامل بشروط معينة عند انتهاء خدمته التقاعدي لهما طبيعة واحدة، و

على الدولة أو مؤسسات التأمين االجتماعي، وذلك تطبيقاً لنظام التأمين االجتماعي أو الوطني، وهذه ال تقـع  
يملكه ملكاً تاماً إال تحت الملك التام للعامل أو الموظف إال عند انتهاء خدمته وأن الراتب التقاعدي الشهري ال 

عند آخر كل شهر يأتي بعد نهاية الخدمة، ويؤيده أن الفقهاء كانوا يعتبرون العطايا واألرزاق ال تدخل فـي  
  . 1ملك المعطى إال عند قبضها، وأن الزكاة ال تجب عليها قبل ذلك

اقها على دفعة واحدة أم إن األموال التي يستحقها العامل أو الموظف عند انتهاء الخدمة سواء أكان استحق
كان على دفعات دورية شهرية أو سنوية هي في حقيقتها أموال مستفادة تدخل في ملك العامل أو الموظـف  

  بمجرد انتهاء خدمته أو في ملك ورثته المعينين.

فالزكاة فيها ال تجب إال إذا حال عليها الحول القمري يبدأ حسابه في وقت استحقاقها، وهو وقـت نهايـة   
  خدمة في المكافآت التي تعطى دفعة واحدة، ونهاية كل شهر بعد انتهاء الخدمة بالنسبة للراتب التقاعدي.ال

�:�و3و��א�ز�� �����א�
������وא��א���א�����د� 2א�4�אط���و8ن�א��ول:�����א��<�عא� �

المالية ال يقع  ظهر لنا في الفرع السابق أن كل ما جعل للعامل أو الموظف عند انتهاء خدمته من المبالغ
في ملكه التام إال عند بلوغ وقت استحقاقه، وينبني على هذا عدم تحقق شرط الحول في هذه األموال في تلك 

  األوقات التي تستحق فيها حتى تجب الزكاة فيها.

وبعض علماء السلف، أن كل مـال يسـتفاد ألول مـرة ال     �غير أن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية 
ن الحول؛ بل تجب فيه الزكاة حين استفادته، ثم يشترط الحوالن لوجوب الزكاة فيـه مـرة   يشترط فيه حوال

  .3أخرى، وقال به بعض الفقهاء المعاصرين

                                                           
1

  .95، ص2هـ، مط السعادة، مصر، ج1331، ط املنتقى شرح املوطأأبو الوليد، الباجي،  -  
2

ـ 1424=2004(زكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعـدي،  حممد نعيم،  ياسني،راجع:  بيان حول احلول وأدلة اعتبارهلزيادة  -  ، 1) دار النفـائس، ج هـ
   .5/3/3، بند 571ص)، إصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 35راجع: املعيار الشرعي للمؤسسات املالية رقم ( //.278-274ص

3
، مكتبـة  بشرح الترمذي عارضة األحوذي ي،ابن العريب املالك //.95-94، ص2، جاملوطأ مع املنتقى //.68، ص1ج اهلداية، //.13، ص2ج بدائع الصنائع، - 

ابن قدامـة،   //.566-560م)، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، ص1969ط (  أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، //.127-125، ص3املعارف، بريوت، ج
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وقد تعددت آراء الفقهاء حول زكاة  ،نها مال مستفادبما أن المكافآت والراتب التقاعدي والمهن الحرة كوو
  على قولين:  المال المستفاد

المال المستفاد من غير جنس ما عنده، إن كان نصاباً؛ استقبل به حوالً وزكاه، وال يضم إلى ما  الرأي األول:
  .1عنده؛ بل له حكم نفسه، وهذا قول الجمهور

: أن الزكاة تجب فيه حين استفاده، روي ذلك عن ابن مسعود، وابـن عبـاس، ومعاويـة مـن     الرأي الثاني
حيث يشـترط للمـال    ـ� رأي الجمهور ـ�  3ورجح ابن قدامة الرأي األول. 2نالصحابة، واألوزاعي من التابعي

 رسـولَ  سمعتُ قَالَتْ عنْها اللَّه رضى عاِئشَةَ عنالمروي  المستفاد حوالَن الحول، وذلك بقوله: "ولنا حديث 

قُوُل � اللَّه�9�َ �َ(( :ي�َW !�� ٍ���� !"��# َ�$�%�  ����َ&�� �ُ��$�%ْ) ((
4.  

، القاضي بوجوب إخراج زكاة المال المستفاد في الحـال،  ورجح بعض الفقهاء المعاصرين الرأي الثاني
وذلك استناداً إلى حكمة تشريع الزكاة، ومصلحة اإلسالم والمسلمين في عصرنا هذا، وإلى أن اشتراط الحول 

بة الصحيح أو الحسن يقيد النصوص المطلقة، ولـذا  ليس فيه نص في مرت ـ� حتى المستفاد منه  ـ�  في كل مال
  .5اختلف الصحابة والتابعون فيه، باعتباره من األمور االجتهادية

أن القول باستحقاق الزكاة في المال المستفاد حين استفادته ال يمنع من اعتبار الحول في إخـراج   والواقع؛
حديد النِّصاب ومقدار الواجب؛ فيضـم مـا يحصـل عليـه     زكاته، وذلك بأن تحدد الفترة التي تتخذ أساساً لت

الموظف، أو العامل، أو صاحب المهنة الحرة، من إيرادات صافية خالل السنة؛ فتؤخذ منها الزكاة متى بلغت 
فلـو  ، لدخل، وما يلزم من حاجته األصـلية نصاب النقود، بعد خصم الديون الحالَّة، وتكاليف الحصول على ا

؛ فإن حاصل إيراده دينارموظف، أو عامل، أو صاحب مهنة حرة يبلغ في الشهر أربعة آالف  قدرنا أن دخل
، فيقتطع من هذا المجموع ما عليه من ديون حالَّة أثناء السنة، وما عليه من نفقـات  )48000(السنوي يكون 

ب النقود؛ زكَّـي المقـدار   لنفسه ولمن يعول شرعاً أثناء السنة، فإذا كان المتبقي بعد هذا االقتطاع يبلغ نصا
الباقي في نهاية الحول، الذي يحدد بدايته صاحب الدخل؛ بأن يجعل له شهراً يستقبل به العام، فإذا جاء ذلـك  
الشهر الذي أكمل به الحول، يحسب ما بقي لديه من مال، فيخرج زكاته إن بلغ نصاباً، ولو لم يكن قـد مـر   

  .؛ ألن المال المستفاد أثناء الحول يضم لما عندهة أيامعلى آخر دفعة حصل عليها سوى بضع

ووفقاً الحتمال إنفاق المرء لهذا المال الفاضل في حاجته في أغراض أخرى، بأن يشتري به أصوالً ثابتـة  
أو عقاراً قبل نهاية الحول؛ فإننا نرى أن يحدد الفرد من خالل شهر واحد متوسط نفقاته، ثم ما فضل له مـن  

هــ، أو  %2.5صبح هو وعاء الزكاة خالل الشهر، ثم يضرب في اثني عشر، ويخرج الزكاة بنسبة دخله ي
من المجموع؛ فكأنه قد وزع قدر الزكاة على شهور السنة تقديراً؛ فيصبح هـذا المقـدر هـو    م،  2.576%
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أما ، ل العامألصلية في أغراض أخرى خالالواجب عليه كزكاة في ذمته، في حال إنفاقه للفاضل عن حاجته ا
  القول ليس فيه نص صحيح يشترط فيه الحول فمناقش بما يأتي: 

هو رجحان ما التزم به الخلفاء الراشدون وذهب إليه جمهور الفقهاء من الذي يغلب على الظن :�وא�1�א��23
وانتشر به العمل فـي جميـع أعصـر اإلسـالم      ـ�  1كما قال ابن رشد ـ� السلف وأجمع عليه فقهاء األمصار 

  طاره، وهو اشتراط الحول لوجوب الزكاة في األموال المستفادة لألسباب اآلتية:وأق

والمثبتة الشتراط الحول أعلى درجة مما تصوره القـائلون بعـدم    �أن األحاديث المرفوعة إلى النبي  )1(
االشتراط، وأن بعضها حسن بنفسه وبعضها حسن بغيره، وأن بعضها يقوي بعضاً، وأن محصلتها فـي  

مع التزام الراشدين مقتضاها، وعمل األمة بها في مختلف أجيالها يدل على أن لها أصالً فـي  مجموعها 
 الذي والضعف ،منه بد ال الحول فاعتبار (...) )الحول عليه وحال( :قوله((: قال الشوكاني .�سنة النبي 

))الحول تباراع من عائشة حديث من والعقيلي والبيهقي قطني الدار عند بما منجبر الباب حديث في
2 .

���، )1792(  ماجه ابنوما ورد منها صحيحاً عند ���الذي  )1357(وأبو داود  وه� &%�$ #"! ا� �� ا
 .3وصحح الحديث الشيخ األلباني حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجةصححه األلباني، 

جـارة والمواشـي،   إجماع فقهاء األمصار في كل العصور على اشتراط الحول في زكاة النقد وعروض الت  )2(
أدركت وجـه الوصـف   لذا وانتشار عمل الناس بذلك من عهد الخلفاء الراشدين دون إنكار من فقيه عليهم، 

بالشذوذ الذي أطلقه بعض العلماء على القول بعدم اشتراط الحول في زكاة المال المستفاد، حتى قال أبو عبيد 
 كثير، ابن وحدثنا: قال يستفيده يوم يزكيه: قال الالم يستفيد الرجل في عباس، ابن عن عكرمة، نع((عنه: 

 أو الناس تأول فقد: عبيد أبو قال ذلك مثل عباس، ابن عن زيد، بن جابر عن قتادة، عن سلمة، بن حماد عن

 يقـول  أن من أفقه عندي كانو ذلك، أراد أنا أحسبه وال والفضة، الذهب أراد عباس ابن أن منهم تأوله من

))األمة قول منخارج  ألنه هذا؛
4

فأنت ترى أنه أول قول ابن عباس، وشهد له بالفقه، وبرأه من إرادة نفي . 

 أحد عليه يعرج لم شذوذ ذلك في والخالف((االشتراطات في زكاة الذهب والفضة، وقال عنه ابن عبد البر: 

))الفتوى أهل من أحد به قال وال العلماء من
 .، وأدركت أيضاً وجه ترجيح مذهب االشتراط5

، في الكويت، وأصدروا في شـأنه التوصـية   م)1984(هذا وقد نوقشت المسألة في مؤتمر الزكاة األول عام 

زكاة األجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب: هذا النوع من األموال يعتبر ((ثالثاً: التاليـة:  
العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل  ريعاً للقوى البشرية لإلنسان أن يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور

الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من المكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل معين، 
، ولكنه يضمه إلى سائر ما وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب األعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه
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ونسبة الزكاة في ذلك  (...)، والحول فيزكيه جميعاً عند تمام النصابالزكوية في النصاب  عنده من األموال
 .1بالنسبة للسنة الميالدية %)2.576(لكل عام هجري، و%) 2.5(ربع العشر 
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وبما أننا نـتكلم عـن المكافـآت     وهو يختلف باختالف أجناس األموال الزكوية، ،2
غم،مع 85=)4.25×د)"�ر ذه� 20(والرواتب فنصابها نصاب النقدين وهو الذهب على قول أغلب المعاصرين

اختلف الفقهاء الموجبـون فـي   وقد العظيم الذي أصابها في حياتنا المعاصرة، هذا استبعادهم للفضة للكساد 
  :تحديد قيمة النِّصاب فيها إلى ثالثة أقوال

، بسعر العشر أو ؛ وجبت عليه الزكاةالنصاب؛ فمن بلغ دخله األول: اعتبار نصابها بنصاب الزروع والثمار
  .3اشرة للعمل، فيقاس على زكاة الزروع والثماروعلَّة ذلك: أن كسب العمل إيراد وثمرة مب .نصفه

جراماً من الذهب، أي: ما يساوي عشرين مثقاالً،  85وحدوه بما قيمته  اعتبار نصابها نصاب النقود: الثاني:
درهم من الفضة؛ وذلك ألن الناس يقبضون رواتبهم وأجورهم وإيراداتهم بـالنقود؛ فـاألولى أن    )200(أو 

  .4اب النقوديكون المعتبر هو نص

 200جراماً مـن ذهـب، أو    85أي ما يعادل  الثالث: اعتبار نصاب الرواتب واألجور على نصاب النقود:
درهم من الفضة، واعتبار نصاب إيرادات المهن الحرة على الزروع والثمار؛ فيكون نصابها ما يعادل قيمته 

 .5)دنى ما تخرجـه األرض كالشـعير  كيلو جرام وزناً من أ 653(، أو )كيلة مصرية 50(خمس أوسق، أو 

وعلِّة التفرقة في هذا أن كسب أصحاب الرواتب واألجور مصدره العمل فقط؛ أما كسـب أصـحاب المهـن    
ولعل هذا التميز في معدالت الزكاة حسب مصادر األموال ملحوظٌ  قلت: الحرة فمصدره رأس المال والعمل.

بين مال مصدره رأس المال، وآخر مصدره العمل،  ـالضريبة   في ـفي األفكار الضريبية المنادية بالتفرقة  
  .6االثنينمن وثالث مصدره خليط 

: لما ورد فيه من أن الجميع يتقاضون أجورهم بالنقود، إضافةً إلى أن 7والرأي الراجح هو القول الثاني
مـدخرات نقديـة،    يكون عادة في صورة ـ�  إن وجدت ـ ما يتبقى لدى الواحد منهم بعد قضاء حاجاته وديونه
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كما يمكننا القـول بـأن قيمـة     .عن السنة الهجرية والمال المدخر قد فُرضت عليه الزكاة بمقدار ربع العشر
الذهب تتَّصف بالثبات النسبي في مقابل قيمة الزروع والثمار؛ فإنها تتأثر بعوامل بيئية أو محلية، مما يجعلها 

  ة الرواتب واألجور وإيرادات المهن الحرة.ال تناسب أن يقاس على قيمتها نصاب زكا

بد أن يكون مقدار النصاب المعتبر لوجوب الزكاة فيه من صافي الدخل، يعني: بعد خصم الديون  هذا وال
لمعيشة من الرواتب، كما تطرح النفقات والتكاليف من إيرادات أصحاب المهن الحرة، فمـا  نفقات او ،الحالَّة

  الزكاة إذا بلغ نصاب النقود.بقي بعد هذا كله تؤخذ منه 

وجاء في "فقه الزكاة" للقرضاوي: فالذي نرجحه أال تؤخذ زكاة الرواتب واألجور إال من "الصافي" وإنما 
قلنا تؤخذ من صافي اإليراد أو الرواتب ليطرح منه الدين الحال إن ثبت عليه ويعفى الحد األدنـى لمعيشـته   

يشة اإلنسان أمر ال غنى له عنه، فهو من حاجته األصلية والزكاة إنما ومعيشة من يعوله، ألن الحد األدنى لمع
تجب في نصاب فاضل عن الحاجة األصلية، كما تطرح النفقات والتكاليف لذوي المهن، فما بقي بعد هذا كله 
 من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود فما كان من الرواتب واألجور ال يبلـغ فـي  

  .1بعد طرح ما ذكرناه كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين فال تؤخذ منه الزكاة -السنة نصاباً نقدياً 
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ذهب معظم الفقهاء المعاصرين إلى أن القدر الواجب في زكاة الرواتب واألجور وإيرادات المهن الحرة، 
العشر فقط؛ عمالً بالنصوص التي أوجبت في النقود ربع العشر؛ وألن دخل الفرد يعتمد على العمل  هو ربع

وحده، ومن ثَم وجب تخفيف الزكاة عليه؛ رعاية للطبقات العاملة، واستئناساً بما عمل به ابن مسعود وعمـر  
طوه، مـن كـل ألـف خمسـة     من اقتطاع الزكاة من العطاء إذا أع ـرضي اهللا عنهما   ـبن عبد العزيز  

  .2وعشرين

القول بقياس نصاب الزكاة في الرواتب واألجور وإيرادات المهن الحرة علـى   آنفاًوكما سبق أن رجحنا 
أجورهم بالنقود، فكذا هنا؛ ال نرى وجهاً للتفرقة  ـأو يقبضون  ـنصاب النقود، باعتبار أن الجميع يتقاضون 

 ،%ه�ـ) 2.5(الحرة في المقدار الواجب؛ بـل يلـزم الجميـع نسـبة     بين الرواتب واألجور وإيرادات المهن 
  باعتبار أن المصدر في الجميع العمل. ،%م)2.576(

وال شك أن األموال التي يستحقها الموظف أو العامل عند انتهاء خدمته هي أموال مستفادة، وكذا لو مات 
عالقة بين المال المسـتفاد واألمـوال   الموظف على رأس عمله واستحقها الورثة هي أموال مستفادة، وهناك 

مستفاد من نماء المال الموجود، مستفاد من غير جـنس   األول: وهي ثالثة:التي يملكها العامل أو الموظف، 
المال الموجود، ومستفاد من جنس المال الموجود وليس من نماء له، وال حاجة للبحـث فـي النـوع األول،    

كأن يكون عنـد   وأما النوع الثاني،هاء الخدمة ليس منها نماء لمال عنده، فالمال الذي يستفيده العامل عند انت
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  .517، ص1، جمؤسسة الرسالة، بريوت )،م 1985=هـ  1406( ،12ط  ،فقه الزكاةيوسف،  القرضاوي، - 
2

هـ  1406( ،12ط  ،فقه الزكاةيوسف،  القرضاوي، //.443-442، صكويتبيت الزكاة، ال ،م)1984هـ/ 1404(،أحباث وأعمال مؤمتر الزكاة األول - 
مكتبة الرسـالة احلديثـة،    ،هـ)1982هـ/ 1402(،1ط ،أحكام الزكاة والصدقة، حممد العقلة، //.520-519، ص1، جالرسالة، بريوتمؤسسة  )،م 1985=

   .166، صعمان
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العامل إبل أو غنم أو بقر أو عروض تجارية عند استحقاقه للمكافأة فال خالف بين الفقهاء في أنه ال يضـم،  
  كونها أموال مغايرة لما عنده.

حيث يكثر أن يستحق العامل مكافآته أو فهو الذي يغلب وقوعه في المسألة محل النظر،  وأما النوع الثالث:
الراتب التقاعدي، ويكون عنده أموال قديمة من جنس ما استحق، فماذا يصنع؟ ينظر؛ فإن كان مجمـوع مـا   

المستفاد مع ما يملكه (فال زكاة عليه، وإذا بلغ مجموع ما لديه  )النصاب(غم من الذهب 85لديه أقل من قيمة 
م، واختالف الفقهاء 2.576% هـ، أو 2.5ع الحول، ووجبت عليه الزكاة بنسبة نصاباً انعقد للجمي )من جنسه

  :1في ضم المال المستفاد مشهور

 تَمـامِ  عنْـد  جميعا فَيزكِّيهِما عنْده الَّذي النِّصابِ ِإلَى الْحول في يْأتي ما كُل يضم َأنَّه ِإلَى: مذهب الحنفية

 النِّصـاب  وألَِن كَالنِّصابِ، الْحول في ِإلَيه ضمه فَوجب النِّصابِ في جِنْسه ِإلَى يضم ألَِنَّه: الُواقَ األَْول، حول

،ببل سوالْحطٌ، وفَِإذَا شَر مي ضابِ في النِّصالَّذ وه ،ببس همفَض هي ِإلَيل فوي الْحالَّذ وطٌ هلَى شَرَأو.  

فإن المستفاد من المال كالمكافآت ورواتب التقاعد، ال يضم إلى األموال القديمة التي  وأما جمهور الفقهاء:
فإذا كان لديه مال سبق انعقاد حولها، في الحول وإنما ينعقد حول مل مال مستفاد عند بلوغه النصاب بنفسه، 

الذي معه نصاباً استأنف الحول من النقطة الثانية التي بلغ  ولم يبلغ نصاب واستفاد ماالً في الحول جعل المال
فيها النصاب، وكذا إذا كانت نقطة البداية نصاباً فإن غايتها تتعدد بتعدد األموال المستفادة أثناء الحـول، وإن  
 كان كل مال استفاده في الحول أقل من النصاب، وإن عدد المال الذي لديه لم ينقص عن النصاب، فإذا نقص

عن النصاب استأنف له حول جديد، واستدل الجهور باألحاديث واآلثار التي نصت علـى اشـتراط الحـول    
  .2لوجوب الزكاة في األموال، مثل حديث عائشة السابق، وآثار عن ابن عمر، وغيره

الراجح: رجح الدكتور نعيم ياسين قول الجمهور، في أن األصل هو اختصاص كل مال اشترط فـي زكاتـه   
الحول بحول كامل، فال تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهذا القول ال خالف فيه بين جميع  حوالن

الفقهاء، ولكن الخالف يكمن في تبعية المال المستفاد للمال القديم إذا كان من جنسه، وغير متولِّد منه حقيقة أو 
د، والجمهور يجعلونه مستقالً كالمستفاد من غير حكماً، فالحنفية يجعلونه تبعاً له، وقد يكون أضعافه، كالمتولِّ

   جنسه.

وأغلب الظن أنه ليس بتبع؛ ألن التبعية في نظري هي تبعية المصدر، أي سبب انتقال الملك للمالك، كما 
فـي  وكالم الحنفيـة  في حالة التولُّد الحقيقي مثل النتاج في الحيوان، والحكمي مثل نتاج عروض التجارة،  

الجنس أيضاً، ألنه يكثر ما يسبقه من مال عند المالك، ينطبق على المال المستفاد من غير بهم توجيههم لمذه
باعتبار ماليته، باإلضافة إلى أن قول الجمهور فيه رفع للحرج عن المالكين، مـن حيـث إمكانيـة ضـبط     

احتساب حـول مـا   وللعامل أو الموظف أن يتخير في كيفية . 3الحسابات وما يجب عليه وأوقات أداء الزكاة
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بداية   ابن رشد، //. 102، ص1جط دار املعرفة، بريوت، ، االختيار لتعليل املختار //.14، ص2ج لصنائع،بدائع ا: زكاة املال املستفاد يف مذاهب الفقهاءانظر  - 
دار الكتاب العرب، م، 1983ط  املغين والشرح الكبري، // .143، ص1ج املهذب،// .281-280، 1جم، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 1969ط  ،اتهد

 .244 -243، ص23ط دار السالسل، الكويت، ج املوسوعة الفقهية، //. 499 -498، ص2ج بريوت،
2

  .288 - 287، ص1دار النفائس، جزكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعدي، حممد نعيم،  ياسني، -  

3
  .289، ص1دار النفائس، ج ،زكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعديحممد نعيم،  ياسني، -  
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يستحقه من مكافآت ورواتب تقاعد من إحدى الطريقتين، بحسب ظروفه المالية، والتخير أولى مـن إلزامـه   
، فطريقة الجمهور أكثر مناسبة لزكاة المكافآت التي تستحق دفعة واحدة، فإن أقدارها تزيد بإحدى الطريقتين

ال مرة، وقد تكون طريقة الحنفية أكثر مناسبة لزكاة عن النصاب غالباً، وأوقاتها متميزة ال تقع في العمر إ
  الراتب التقاعدي لتكرره في كل شهر.

� �א�
ط���א�����:%�'

(����=����א�ز�� �א��   :�و%����א��دو �א�

 المنعقدة في الجمهورية اللبنانية؛ :1وא��א���1א�����1د����ز�� �א�
������و������א�د
1���الفقرة الخاصة ب

  ننقلها بتمامها للتعليق والبناء عليها: )م20/4/1995-18هـ= 1415ذي ا����ة  20-18(في الفترة 

��>��0�12����p�=�&��3��# أوالً: مكافآت نهاية الخدمة هي:��
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؛ من ناحية وجوب الزكاة لهذه األموال على ويناقش من ناحيتين، والبند األخير محل التكميل والمناقشة
  المؤسسة التي تحتجزها، ومن ناحية طريقة استثمار هذه األموال:

ات المرصدة للدفع ألصـحابها  على وجوب زكاة هذه المخصص 2)35(وقد نص المعيار الشرعي رقم  
على الهيئة أو المؤسسة التي تقتطعها في كل عام، والقسط المدفوع في ذاك العام يسقط من وجوب الزكاة 

א/�#��و#��?���א��&�5�،�-و�א��א���א��&�5�J£ �!"#��"��4¢��0�12(( :نص على -7/3/6عليه، ففي البند 
S��א,��1א+����B�&#����<#�[��،�Hא������،�1�?�;��H�0،�אم�א���+�S�#�8(�א�+,+دא$�אHW�(�$�JJא���و��

�8�0����#�O�وذ�،\ً�?�U�Jو����U�J"������#��12Cو���[��oא���م�א���\ً�?�R?��وא,>��א�)�א��?�R?�\ً�-و��
                                                           

1
-18هــ=  1415ذي القعـدة   20-18املنعقـدة يف اجلمهوريـة اللبنانيـة؛ يف الفتـرة      ،الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعاصرةتوصيات فتاوى و - 

 .892، ص2هـ) دار النفائس، ج1424=2004، (2أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة، طكتاب  م،20/4/1995
2

  .7/3، بند 583للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، ص هيئة احملاسبة واملراجعة )35(املعيار الشرعي رقم  - 



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 24 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

ؤسسة أن الم، بل تجب على من هي بحوزته، خاصة 1ومعناه أن الزكاة ال تجب على من تؤول إليه �H�((K�د�
تتجمع لديها مبالغ كبيرة في الغالب وتستثمرها المؤسسة لصالحهم، فتجب الزكاة عليها، ولكن بأي صفة تزكي 

  المؤسسة أو الشركة هذه األموال؛ هل تزكيها بصفتها المعنوية: 

تجمع هذه المخصصات بحسب  2إذا كانت مؤسسة الضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعي، أو الشركة
ن وتقوم باستثمارها لصالح العاملين، وكون األموال في ذمتها فعليها حقان شـرعيان، إخـراج الحـق    القانو

السالف، بمفهومه الذي يوجب عليها إخـراج   7/3/6بند  )35(الواجب منها، بناء على نص المعيار الشرعي 
  عيدة الكسوب الخبيثة.زكاة تلك األموال، ويجب عليها أن تستثمر األموال التي تحت يدها بطرق شرعية، ب


א	�א�א�����:���  .( آ�,��3اك '6 -�9وع 276)4�5 �23 أ0/�ط א���אل�א�����������א���א��

يمكن تصوير المسألة من عدة جوانب، نظراً الختالف الحالة من جمعية إلى أخرى، كما أن المشترك يمر 
  :3بين الحكم الشرعي لكل حالةبعدة مراحل، ونعرض لهذه الحاالت وأحكامها بالتفصيل، ثم ن

ومـن هـذه الجمعيـات،    دأب الموظفون على تشكيل جمعيات تعاونية لتسد حاجات ضرورية لهـم،   )1(
الجمعيات السكنية التعاونية، ينبري مجموعة منهم فيفرغون جزءاً من أوقـاتهم لخدمـة المجمـوع، أو    

ا إلى الجمعية السكنية، فيقدم الجميع ينتخبون باالنتخاب من الجمعية، فيجمعون أقساط شهرية ممن انتسبو
أقساطهم الشهرية أو السنوية بحسب االتفاق، على أن يحصل كل واحـد مـنهم علـى مسـكن بـنفس      
المواصفات في فترة الحقة قد تزيد عن عشر سنوات أو أكثر، تعقد القرعة بينهم على هذه الشقق فيأخـذ  

 كل واحد منهم شقة سكنية.

لمشترك في المشروع أن يدفع الزكاة بدون إشكال وال التباس، إذا كـان مـا   وفي هذه الحالة يجب على ا
غم، وهذا يشمل ما يدفعه المشترك للجمعية 85يملكه من أقساط أكثر أو يساوي النصاب الشرعي للذهب قيمة 

وما يدخره من أموال في يده فيحسب الجميع في وقت حلول الزكاة عليه فإن كانت فوق النصاب زكى الجميع 
% م، وذلك أن المال المدفوع للجمعية ملك للمشترك، كونه نقدي تطبـق عليـه   2.576% هـ أو 2.5بنسبة 

أحكام النقود، فهو كاألموال المودعة عند آخر، فتعتبر بمنزلة المال الذي في يد المالك؛ ألن المستودع نائـب  
ق له االنسحاب من الجمعية متى عن المودع في الحفظ، ويده كيده، خاصة إذا كان المشترك في المشروع يح

 شاء، ويسترد ما دفعه من أقساط،  باستثناء رمز االشتراك الرمزي.
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 املوسوعة الفقهية،راجع:  //"يهلْمال الَّذي الَ يتمكَّن صاحبه من استنمائه، لزوال يده عنه، وانقطَاعِ أَمله في عوده إِلَاوهو:   باملال الضمارهي يف هذه احلال أشبه  - 

  .106، ص2، جاملوطأ على الزرقاين //.214، ص28ج
2

حبوث يف فقه قضايا الزكاة املعاصرة، دراسة فقهية مقارنة، ، علي حميي الدين القره داغيومل يوجب عليها زكاة املال كشخصية معنوية ألا غري مكلفة: الدكتور  -  
  .296م)، بريوت، ص2009=1430(1مية، طدار البشائر اإلسالمع التطبيقات املعاصرة على الشركات واألسهم، 

3
فتـاوى  // .152-147م)، ص1990هــ= 1410، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ( زكاة احلقوق املالية للمشترك يف مشروع سكينحممد،  الزحيلي، - 

أحباث فقهيـة يف  كتاب  م،27/11/1988-25هـ= 1409، ربيع أول 16 -14، املنعقدة بالقاهرة؛ يف الفترة ، لقضايا الزكاة املعاصرةاألوىلتوصيات الندوة و
 .892، ص2هـ) دار النفائس، ج1424=2004، (2قضايا الزكاة املعاصرة، ط
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أن يكون المشترك ال يحق له االنسحاب من الجمعية، وفي هذه الحالة ستؤول أمواله حتماً إلـى تملـك    )2(
 مسكن في المستقبل.

زكاة؛ كالحالة األولى، ألن ملكيته للنقد وفي هذه الحالة أيضاً يجب على المشترك في المشروع أن يدفع ال
ال تتغير، وحقه المالي سواء في الحالتين، وأن الجمعية السكنية تحتفظ للمشترك في هذه الحالـة باألرصـدة   
المجمدة، وتتعهد له في المستقبل القريب أو البعيد أن تعطيه مسكناً، والدليل أن الجمعية إذا صفت أعمالهـا،  

عها، ردت االشتراكات ألصحابها، ورصيد المشترك في هـذه الحالـة دينـاً علـى     وأغلقت حسابها ومشرو
، وال يعتبر رصيد المشترك في الجمعيـة  1الجمعية، والفقهاء على القول بوجوب زكاة الدين الذي على مليء

 بقة.التي تمنع من االنسحاب ديناً ضعيفاً، أو مجحوداً، وعليه في هذه الحالة الزكاة كما في الحالة السا

أن تقوم الجمعية بشراء قطعة أرض، واختيار المشتركين األوائل، أو من دفع أكثر، أو من يرغب منهم  )3(
أحياناً، لتخصيصهم بشقة في بناء معين، أو قطعة محددة، بعد تقديم الجمعية للمخططات ودفـع أجـور   

تطلب الجمعية فـي هـذه    المهندسين المشرفين، وتتفق مع المقاولين أو المتعهدين بإنجاز المشروع، وقد
الحالة أقساط إضافية لتغطية ثمن األرض والشروع في البناء، والغالب في هذه الحالة عدم قدرة المشترك 

 على االنسحاب من المشروع السكني، لكن يحق له بيعه آلخر فيحل محله، بما عليه من التزامات.

دين إلى كونه شريكاً في عمارة بعينها أو قطعـة  وفي هذه الحالة الثالثة ينتقل حق المشترك من النقد أو ال
أرض، أو شقة على الخريطة، إذا كان التخصيص بعقد شرعي صحيح، وفي هذه الحالة ال تجب عليه الزكاة؛ 
ألن ملك المشترك انتقل من النقد إلى عين موصوفة في الذمة، أو شقة سكنية، وبيوت السكن ال تجب عليهـا  

ان قصد المشترك من األصل أن تكون للتجارة، فيخضع عندئذ لحكم زكـاة األمـوال   الزكاة اتفاقاً، إال إذا ك
 التجارية. 

أن يتسلم المشترك المسكن، أو الشقة بشكل فعلي وعملي، وبعقد صحيح، وحتى لو كان المسكن علـى   )4(
ال التـي  ، ففي هذه الحالة ال تجب عليه الزكاة في قيمة المسكن، وال زكاة عليه في األمو)العظم(الهيكل 

 يدفعها لتعمير الشقة، وحتى لو قامت الجمعية بذلك وكيلة عن المشترك.

مع انتقال الملك كامالً للمشترك، فهو  )بما يعرف بتشطيب كامل (أو يتسلم المسكن جاهزاً للسكن من الجمعية 
ارة، فتجب عليـه  مالك لبيت سكني، وال تجب عليه الزكاة باالتفاق، إال إذا خصص للتجارة أو ملكه بنية التج

  %م، وبشروطها المعروفة.2.576% هـ أو 2.5الزكاة بسعر 

أن الزكاة تجب على المشترك في المشروع السكني ويستمر وجوبها إلى حين تخصيص المشترك  الخالصة:
بمسكن معين أو استالمه له، وبعدها ال تجب عليه الزكاة إذا كان المسكن الستعماله الشخصي، أما إذا كانـت  

  ه التجارة بالمسكن ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة كعروض التجارة وشرائطها.نيت

��������א�
אج�א$#�א��א"��! ��.:�א&'�� ( )�*+���� 	�,-�.�� ���� �
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�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 26 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

  @�,ت +>�&�&< 4�5 زآ�ة ا��وا+( وا;��ر: ا��>�( ا;ول: 

) +���D أن  ى ه�@ا ا�5ا��8، ��?ذا #ُ   و���= ��> 1;�!ر :��     د)"�ر) 59800ا�8 567ي 3!ر1-�.( /0�1 :( ) 2,
�8> 8�!ر 9ـ (�E�500) ا�@ه� F1 5امGر) 29)، وأن :.5 ا���>؟د)"# +�%IJة ا���� 3��+ ا�Mآ�� ،  

  ا����م ( ا�����ت)  ا���ل ( ا�����دات) ا�
	ادات  ا����ن
��    9600   ���ع ا�	وا

  6000    ا�����ت  
    2465  #��" ا����ب
    ا����ب 0�12 زآ�ة ,�����ر*"  ( 3600  ��)' ا�&%$

,���556" ا�8�	
555"   #��55" ا�7آ�55ة ا���345556"  
2.5% 

 د
��ر 90 %)  2.5×3600(

 "
 د
��ر. 92.7  %�6��,2.576" ا���9د
) +����، و����= ���> 1;��!ر د��N- :���ى ه��@ا   د)"���ر) ��0�1450/ أو #���1- ).���- 59ا���8 56��7ي ��3!ر2  :(  ) 2,

�8> ا� 56)+ 8�!ر 9ـ (�E� أن D� ه��   د)"��ر ) 30، وأن :.5 ا�5Gام F�1 ا��@ه� (  "�رد)) 400ا�5ا�8، �?ذا #��� ،
�>؟# +�%IJة ا���  3��+ ا�Mآ

 د
��ر 5400  12×  450 ا�
	اد ا�>1' %9ل ا�;�م
 د
��ر= 4800 12× 400 
A	ح  �1? <����0 ا�=���"

    600  ا���)'
 2550 30×  85 ا����ب ا���	ر

  .، .� -,+*�(�دون ا�'&%�ب؛ "! زآ�ة ���� إذن �� ���ر�� ا����� �� �� ����� �� د	��، ����
  


ً�  F5  �5	اث        4900د
��ر و*����0 ا���56
"   D1; 6588 را��0 وا��>�)�Cت ا���6
" )' ,9د*�  )3@��< ( &5�* Hً�5  ��45دI�5ر، ا�
د

��ر
L ا��34IHق7500 '( Mه� ا����Oام ا�	P أن R�12 ا��ا�� 0�12 )�0، إذا U3ر، )�� ا���

��ر.) د29ه� ( د  

  ا�3$: ه� 

 ا�����ت ا�����دات ا����ن
   6588 ا�
	اد ا�>1' 

  4900 -=ا�����دات 1688 
A	ح  �0 ا�����ت  
06�� F  0*�<� 7اد 0�12 ا����46د
  9180    

 2465 29×  85 ا����ب ا���	ر
  د
��ر 229.5  %هـ 2.5  ,�� أن  � �&
0 أآ�	  F ا����ب 0�12 زآ�ة ,���" 

  د
��ر 236.5    %م .2.576×د
" ,���6" ا���9
    .زآ�ة 0�12<�ل �&
&، )9  ف]���� Z12 ا����46د رأي ا����8ر ,���C4I و��

  
 :6$�Aا���ة:ا��>�( ا� Bادات ا����Cة إ�&< 4�5 زآ�ت +>�&,�@  

) +��,1:(  �69 ،+&�N دة��# <� ���O15ض، و�F�1�# ، +(5Gه +": +(�آ��R إ)5ادا8> و1;�5و��8>  و�� �6
��  �8T:ا�"%� ا #Sا�رد�� !)"�ر 9

 2500 إ
��ر ا�;��دة
F<I 2500 ,&ل 

�� 6000 12×500 �	ض  روا
F�1 �2 ��  7200  روا

  5000  أدوات ]��"  1846>"
 H_15 = ( %9000 60000ت ]��" (  ;&ل إه9ك 

 150000 15000% ) = 10(  ;&ل إه9ك  أ`�ث

 40000 4000% ) = 10(  ;&ل إه9ك   >���ت



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 27 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

 25000 7500% ) =  10أ�78ة ]��" (  ;&ل إه9ك 

"
  12000  أدو
 7500 و �ء  �	و)�ت آ8	,�ء

b�c�� 2500  �اد 
'�[ b��d�  2500  ,	ا e و

 6000 و 7146 �ت ��Pرات ]��"
 60000 إ
	ادات ]��"

 20000 إ
	ادات ا����4	
 24000 إ
	ادات ا�;���1ت

 16000 ا�f;"أ�78ة إ
	ادات 

�U (  ا,�J ا�%���+ 8�!ر �9&��8> ا���ت ,�E� أن D) د)"��ر،  9000=12×750ا��ا�� #�> زآ�8> . إذا #
�.30وأن :.5 ا�5Gام �@ه� ZNل ذ�X ا�.�م (ً�  ا��� ) د)"�ر 5�8)

  :<�Cادات ا���-اFأوً,: 
  

    ا���	و)�ت   ا�
	ادات
  5000 أدوات ]��"  1846>" 60000 إ
	ادات ]��" 

  ��P 600رات ]��" 20000  إ
	ادات ا����4	
  12000 أدو
" 24000 إ
	ادات ��1�2ت

 ";fادات ا�	
  2500  �اد ��b�c 16000 إ
  ��P 6000رات ]��" 120.000 ا�����ع  

    '�[ b��d�  2500 ,	ا e و
    "
  12000 أدو
  2500  أ��ر ��2دة     
    F<I 2500  ,&ل  
  6000  روا��  �	ض    
     F�1 �2 ��  7200  روا

b آ8	,�ء و �ء ��ر      7500  
     "���f 9000  *���ت  
  72800 ا�����ع    

  د
��ر 1215.90%م= 2.576×  د
��ر هـ1180%= 2.5×  47200  ا���)'
�>���b ا���3ل Z12 ا�&%$، و � 
71م <����0 ا��Z512 "�1 ا���5�gب،   D�% &;, 01%د F  $h5( �7آ�5ة ا����5د     إذن ا���i�
و

  % م .2.576هـ أو % 2.5,�;&ل 
.���00-'�ر ، وآ��00< �%00:و"�� وإ-:ادا�00 و��-�00 �700=��� وأ��005ل �00:ة  �*�2009 4�7��008 -�0056 "400 �3+200 	�00ص )  2*���00 ( ا�

  :م2007	!ل ��م  ا?رد�4

 450000 إ
	ادات ا�;�م
 4500 - إ
��ر

�� 120000 - روا
 2400 -  �	و)�ت آ8	,�ء

    "���f 25000 -  *���ت  
  25000 % )10 >���ت (  ;&ل إه9ك 

 30000 %10أ�78ة <��Iب ( ;&ل إه9ك 
 15000 % ) 10أ`�ث (  ;&ل إه9ك 

&
	, ،j<1� 12000 -  �	و)�ت: ���1ن، 
  7369.90%=2.576//  ×   7152.5%= 2.5×   286100=  163900 – 450000ا���)'     

    



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 28 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

�0 اًاإذ���> F  71م
�>���b ا���3ل Z12 ا�&%$، و �  D�% &;, 01%د F  $h7آ�5ة  ؛ ا���� )i�
7
& F2 ا����gب، و
 "�1��

  %م. 2.576أو  ،% هـ 2.5ا����د ,�;&ل 

د
��5ر،   25000أ�b5 د
��5ر. وإ
5	ادات �5�2رات      50.000ر�$ 
;�$  �6ح  	%M ()'  5�8" <5	ة) إ
	ادا�05 ا���56
"     �)3ا�*��� ( 

  0�	5Iأ Z12 �8�  U��
15000          F�5�`ا F��l�5  05�4 أ��5ر<  Z512و ،�ً
��5I �5ر�
د
��5ر، آ8	,�5ء،  �5ء *���5ت #	]�0�5I       4800أ�b5 د

�:א��ل�.د
��ر، )�� ا�U3 ا��ا�� 0�12 )'  ��0 5000وأ%	ى  �

  د
��ر    50.000  =  ا�
	ادات
  د
��ر   25.000  +  إ
	ادات ��2رات
  د
��ر    15000  -  ا�����ت ا�=���"

  د
��ر      4800  -  أ��ر
  د
��ر      5000  -  آ8	,�ء،  �ء، وأ%	ى

  د
��ر    75.000  =  
	ادات ��$ ا�
  د
��ر    24.800  -   ��$ ا�����ت
  د
��ر     50.200  =  ��)' إ
	ادات

  د
��ر       1255  %2.5  ×*�6" ا�7آ�ة
"
  د
��ر 1293  %2.576  *�6" ا�7آ�ة ,���6"  �9د

:�

������������א�د�D���א�
ط���א�����:��ط#����� �


;�$ )'  > )1ا����� ( '*�*�# �I�3  �4   �5زارة ا�;5&ل� U#&5
�5"،  30���F5  &52 ا��5�8" ,;5& أن 5�2$ ��5&ة (       ، <>� ' I (

    �55�د
��55ر (#��55" ا�;�551"  3000وآ�*R55 _%55	 روا��055 وا�552�A4#Hت �F� n5541 أو ا���55iن اZ5512 '2�55�4�H ا���553 ا���554': _%55	 را

 �20 55" 055�12 �755ء ,55&أ ب >ا�3د
��55ر، �55i(  125د
��55ر وا*55%_ '55( Z5584	 855f	 ب  50ا��55�13")، وا�55A4#Hع ا�=855	ي ,55&أ ب 

 Zإ� Z84*ا��54ا�' ( 70وا Z12 �2ت�A4#Hا R*�<( ،75+50= (15000 ) ،50+100 =(18000)  ،،75+125 =(24000،،، 

وآ�*R5  �5	و)��0   وآ�5ن ا���5cم إ�5A2ؤp _%5	 را��5 و�5i  05� $5	وب ,��56ات ا��& 5"،            د
��ر،،،  14800و)�اo& ا��d4Iر 

 "
م، )n55(�<  '55( 055�12 $558ة *�8
55" ا��& 55" زآ�55ة، n55, �ً55�12ن �&
055 ود
;55" ,�>�55" ,���55"         2007%955ل �552م  د
��55ر،، 1000ا�=855	

  د
��ر، �U346 �8�12 ا�7آ�ة )' *�8
" ا��6" و#�s ا��>�)nة )' 8f	 ��fط  F ذات ا�;�م.75000

��نAادات  ا�:-Cت  ا�D�!�  

��    90.000= 30× 3000   ���ع  � اF  U34I روا

  #��8i ���;ً�  57.000   ���ع ا���A4;�ت ���i1ن 

 "�<�, ";
    75.000  ود

0
�0 12000ـ   222.000   ���ع  � �&���*  

  Z12  ×2.576 =%5409.60  ×2.5 =%5250 #�ل ا����8ر


Z12  �8� b*n46 #�ل ا����3"
  <�ل �&
&: )�7آ'

�0 ا���6
")، 12000ـ  75.000���* )
63000×2.576 =%1622.90  

  د
��ر 1575%هـ = 2.5×


7آ'  � )8f2  p&�2 $i	  );�& <�1ل $,�# F 
"�
	Aات ا�O, t�( ةn(�<د ا����* F   

"dا���� �I�<ر   ا����d4IHا &oر. 14800)�ا��
آ�ن 
Z12 ���4 ا��6Iu" أن ��d46	 A,	ق   د
 '( "dا�>�6ب ا���� U��
 =	و2"، و0�12 أن 

  و��p ا���( ا�;�م و,9 أ�	.



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
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؛ بل وأسهل على العامة وأنفـع  آت التي تستحق دفعة واحدةفطريقة الجمهور أكثر مناسبة لزكاة المكاف
  للفقراء.

) �5I"، وآ�*R5 _%5	 روا��05 وا�52�A4#Hت      30���F5  &52 ا��5�8" ,;5& أن 5�2$ ��5&ة (       ، �� ;5" 
;�5$ )5'     أ�4Iذ ��5 ;'  )2ا����< (

 ���n5, �ً5�12 ،'5ن    د
��ر، وا�A4#Hع ا�=8	ي  F� n41�1850 أو ا���iن اZ12 '2��4�H ا���3 ا���4': _%	 راvا���3 ا Z125"  ا�; ��

)55i�) 55=2 $55<� )50+35	 ��55Iات  ، R55*�<( ا�552�A4#Hت Z5512 ا��554ا�' 70وا*Z5584 إ�Z55  055�1220 �755ء ,55&أ ب   055�12 �755ء `�55*'،  

85=10.200 ) ،75+50(125  =15000)  ،،100+75(175  =21000 ،،،      R555*�<( &55o�552ت ,����ا�A4#H�55ع ا��ت  	�d455Iوا

وآ�*R5  وآ�ن ا���cم إ�A2ؤp _%	 را�� و�$ �5i  0	وب ,��56ات ا��& 5"،    د
��ر w��16000 ��8  )�اo& ,���" *�4�" ا��d4IHر ا��

 0�م، )n5(�<  '5( 05�12 $58ة *�8
5" ا��& 5" زآ�5ة، n5, �ً5�12ن �&
05 ود
;5" ,�>�5" ,���5"              2007%9ل �52م  د
��ر،،  850ا�=8	
"  �	و)�

  و#�s ا��>�)nة )' 8f	 ��fط  F ذات ا�;�م. د
��ر، �U346 �8�12 ا�7آ�ة )' *�8
" ا��6" 15000

   �c>9ت  ا�
	ادات  ا����ن
��    55.500= 30× 1850   ���ع  � اF  U34I روا
  #��8i ���;ً�  46.200   ���ع ا���A4;�ت ���i1ن

"�<�, ";
    15.000  ود
0
106.500*����0// 10.200=  12×850  116.700   ���ع  � �&  

  د
��ر 2662.5%= 2.5×  د
��ر%2743= 2.576×
Z12  &� �  '(�� 0 #�ل ا����8ر

b*n46 ��8 <�ل �&
&:  Z12 #�ل ا����3"

  )�7آ'
�0 ا���6
")، 10.200ـ  15000���* )

4800×2.576 =%123.60  
  د
��ر 120%هـ = 2.5×

 	8f 7آ'  �  2);�& <�1ل
 $,�# F 
)F  p&�2 $i *��د ا��>�)nة )�O, tات 


�" وه'= 	Aر101.700ا���
  د
1���U )' و��p ا���	 وH زآ�ة )��8  د
��ر �16000اo&  ا��  

:��א�
ط���א��א#�:��ط#��������Dא��א���א�����د �

30���2&  &رس �2$ ��&ة  )1ا�*��� ( "�I  2 ه��\�د)"�ر، 1^  #450S را�8 د)"�ر و8��#!  600وآ�ن [5N را8 �8�
  �ً(56�7 �E"( ن��زات 1a8 F1�F &%� و`�25، �_�I1bد) 350آ- ا        <���, +�(��ر، وان :�.5 `�5ام ا��@ه� ��� �6�"

�د 1�bً. 29ا�Mآ�ي ه� EI:ا b5، وN!1 ل�1 <� =�� <�a9 �ً�  د)"�ر، �6- #�> زآ�ة، #

  :ا���
   �c>9ت  ا�
	ادات  ا����ن

    5400= 12× 450   ���ع را��0 ا�2��4&ي
 "
    4200=12× 350   ���ع *����0 ا���6

    د
��ر1200  ا���)'
    2465  ا����ب


�z1 *��ب ا�7آ�ة. H �8( ،0�12 ا���)' وا����ر*"  ( ا����ب، )9 زآ�ة Zإ� 	c���,  

%1��1 #�- ��!ة  )2ا�*���0 (  !#��ف، 59ا�8 8��#!ي  825�"dI:bٍض �� 1%_�+ ا�3 +":750    <��# R�د)"�ر، و,
I( S�D 500ا�Mآ�ة �_��R 1;5و��8> ا� 56)+ ه� # �E"(ر، و�� a�9ن    د)"�ر 567)ً�،  200د)"ً���> زآ��ة، ## -6�

>، و:.5 `5ام ا�@ه� N!� !�,ه� ا��;!ر ا�� <�  د)"�ر. 29را8
   �c>9ت  ا�
	ادات  ا����ن

    9000= 12× 750   ���ع را��0 ا�2��4&ي
 "
    6000=12× 500 -   ���ع *����0 ا���6

 D�42400=12×200 -  *���ت ا��    
    د
��ر600  ا���)'
    2465  ا����ب

 Zإ� 	c���,.ب ا�7آ�ة��* z1�
 H �8( ،0�12 ا���)' وا����ر*"  ( ا����ب، )9 زآ�ة  

                                                           
1

   .5/3/3، بند 576صالية اإلسالمية، )، إصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل35راجع: املعيار الشرعي للمؤسسات املالية رقم ( - 



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 30 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

�ط ��6�  )3ا�*���0 ( �7 +": <��ف ا� 5#�+ ا�_�5ى 51ت #"dI:bٍض 57#� ).�- �� 1%_�+ ا�329    <��)��م، ورا8
�ر  "(!������S را���8 ��3!ر2    3900ا� ��56ي ).���دل 9# !��#��8 �F��1 R ا���8T � 3200د)"���ر 56��7)ً_�� ��8> 8��E� ، ت����E

 R�9و +�;g71200        �ً(�"�: ���6�# ��E"( ت��.1�Gو�!)�> ��� ا� D.( ،��S أ�1>      3500د)"�ر 567)ً# ��E"( ،ر�د)"�
�ء 1"�@          150�"���9 +�"G
 567ي � �+ :_"�+ �� ��.�+ إ:�_�ن R�;;N ��> �7�+ �9!أت ا�J3 ^�!(و ،�د)"�ر 567)ً


 56�7ي �3!ر2        �J�9 �6�7ر +I�: !�.9 �6��JI(و ،F�": +J�N250 � ،ر�� a�9ن :�.5 `�5ام        د)"�ً����> زآ��ة، ## -�6
�ق زآ�8> آ�ن �%I:ر. 18ا�@ه� #"! ا�  د)"

  ا����م = ا�����ت  ا�
	ادات= ا�����دات  ا����ن
    38400= 12× 3200   ���ع را��0 ا�2��4&ي

 "
14400=12× 1200 -    *����0 ا�=���" ا���6  
D�1;43500-    *���ت ا�  
  1800=12×15 -    *���ت ا��ا�&ة

  د
��ر <�" هOا ا�;�م.t6#"�=    250×12 =3000 ا�
  22700     ���ع ا�����ت

    د
��ر15700  ا���)'
    1530  ا����ب

    د
��ر 404.5%=  2.577×15700  ا�U3 ا��ا�� 0�12 )' ا���ل

  الخاتمة:

  وهي:عرف البحث مصطلحاته الرئيسة 

   # -�1�1��� ��k�1ع )I�J%�> ا�. U���lت �6�)+ ا�g!1+ وه�: 1_1 :bًأو       S�mI��9 <�I1!N +�(��S رب ا�.��- ��� �6

.�  ا���ا��F وا���o+ إذا �8ا�5ت ا� 5وط ا��%!دة ��6

1��� �k�1ع p8د)> ا�!و�+ أو ا��J:p+ ا��Ig;+ إ�S ا����0/ أو ا�.��1- ا�� ���ل     U��#! ه�: 1�Iة ا�a��_1 :�ً���q

%I:b +9�k^ ا� 5وط ا���ا�5 ���I8 D� إذا +�#��I�bت ا�"�1aIن ا�����#!ي.9��Iق ا�5ا�8 ا���  

6�ء I9.! ا� +;Igا�� +J:pا�!و�+ أو ا�� S# -1�� ا���0/ أو ا�.ً(567 <�%IJ( ���1 U��#!ي: 1�Iا�5ا�8 ا� :�ًr��q

.�  SmI��9 <I1!N ا���ا��F وا���o+ إذا �8ا�5ت ا� 5وط ا��%!دة ��6

�ء ��� ا�;�!ر ا�ول ا�       �k.ا� F�# s(!�%ت، 9.�! ا����k#�5ا�7!، و9�R�" أن ا�"��س ���.�ً�     و�5ق 9�F ا�5ا�8 وا

5 &6�5� F�1 ا��@ه�، وا�.��Zت ا��%��+، و�9�F ا��G!ول       .J9 �6Iر��6� �� �!ول 3I�\�ن روا�8، و�.�I( ا���آ

           ����ا 53ا�9+ ا�"�mو� ،��ء �r1- أو:�
 ا�"��س �6"1�Egت :�"�)+، أآ�- ا���uk#ن ُأ�\��I( ا���، �أن ا�"�س ���.ً� آ

��D6 ���رًا F�1 ا��"��^، آMآ��ة #�"��+، ��!)�+،         وآ���ا )Na@ون 1"6� ا�Mآ�ة #F أ# +���1ا�� D6���J%ن ا�%��ق ا��ا�

             !�.9 R��6Iا�.��-؛ وا� ��Jة آ��6�ء ��� ,_�D زآ��Eراء ا�] R�\5# ���� دD6���N، آ���& S# �و5E8ض ا�Mآ�ة ��6

6�، إ��S أن ا��5ا�$: و���ب زآ��ة ا�5وا��8 وآ��J ا�.��- F�1 ا��F�6 ا�%�5ة           I� 3�6� و1"Iراء وأد�Tوأن َ#5ِْض ا ،

�6�ء،     �Eا� F��9 فZ�N -�%1 <8��د، وأن 5O)�+ زآEIJل ا���1+ ا���.1 -1��#!ي ).�I1+ وا�5ا�8 ا�!gا� +(���aة �6_1

  +�(��&+ ب زآ�ة ا��_��lت و�6g5ة ا��E5ة: ا�&�� ا�Mآ�ة ا��.(�m�� +J1�g+ ا��6�E> ا�"!وة ا��إ� R;N �وأN@ت �9

   6�Gي، ا��".���!ة ���� ا�!��#��I��1+ وا�5ا���8 ا�!g5ة    ا���IE؛ ���� ا�+�����"�-18ه��ـ= 1415ذي ا��.��!ة  20-�18ر)��+ ا�

20/4/1995  -�1���0/ أو ا�.� �6��J8و �3�ت إذا &!ر ا��5ار I9%!)!ه��%I:bأن: ((ه@2 ا Sإ� R;N �Iم وا�

   ��� ���د، و3!  :�EIJل ا���1"6� زآ�ة ا�� <m�3 ��، و)Mآ� 1ً1�8 �6� <_1 $�د�.+ وا,!ة أو #5I� Sات دور)+ أ&
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1� #"!F1 2 ا��1ال و8%�� ا� 5وط , F�1��s ا�";��ب    ا� Sإ� <�m9 SآM( د�EIJل ا����5�8p ا�ول �Mآ�ة أن ا��

              Sإ�� <���1 D��� ،<�8�� �Mآً����� ز1ً�I3و <����1� دام �.�- �� ،�1���> و)Mآ��6 Sإ�� �6��m( �6� <m�3 !"# �وا�%�ل))، �?�6

� و�3! ,��ل ,���> أ5�Nج #"�> ا�Mآ��ة، و)_��ن       ً9�;� U%م، وه�� ا����ل   2.576% ه�ـ أو  2.5:�.5ه�   9.| �?ن 9

"��ت،     �1aIا� F�1 ��ط آ��� 5و#�ت ا��J_"�+، أو `�5ه�J3اد أ!J� ^kI�8 �I5ض �{�1ال ا�.Iا� D8 Dq ،ا�5ا�$ #"!ي

�1� داR�1 ���! ��� &�"!وق ا��G.��+، ��?ذا ا5I�7ت R�.k3 أرض و��5زت �_�- 5I� 1ك               Sآ�M8 �ْ;Rُ إ�S: أ�6َNَو


 ا�Mآ�J8 ء�"�����.و�8&R إ�F_: S، و9!أت 9: ��ن 1��� +k�J9 +�9�J, ت����kI� R\5# Dq ،5كI ا�� F# ة�

:+���Iا� ���I"ا� 

9��5rوة أو رأس ا���ل، �����;�د ه"� ا�!N- ا�!وري وا��GI!د. .1 RJ�و� ،-N!��9 ��Ig8 ة� إن ه@2 ا�Mآ

2.  ���#���5 ا�Mآ�ات، ا�51 ا�@ي )���IJ 51ا#�ة ا: S# �ً:��3 ،+�;g7 ة���+ وا� g;��+   إن ه@2 ا�Mآ��ء ا�.

+ �;��ب ا�"���د             ���3 Xذ�� F�# -�\�Eا� U�u/، و8_���/ ا�%;��ل #�S ا��!N- وا��!)�ن؛ ��?ن 9_�ا�5mور)+ �

.Z� bوإ ،Suزآ 

9�ZINف 50وف آ- �5د، واZINف أ�5اد ا�:�5ة   .3 X5، وذ�NT �g7 F1 /Ig( +�&�إن 8�!)5 ا�%�ا�� ا

�1� )G.- 8�!)5 ه@2 ا�%�ا�� ) ،Dو#!ده S# D���&+، و8�!)5 ا��g5و�> ا�o� �ً��O ،<JE� آ��M5 ا��(!�I� ^mg

 ا�Mآ�ة إذا آ�ن ه"�ك د)�ان �Mآ�ة 51آMي.

6�ت ا��Ig;�+ ��� ا��!)�ان %8!)�! 8_����/ ا��.� �+ دور)�ً� ـ Z�Nل آ�- #��م            .4Gا� S�6� ا�5�oوف      #�� S�#ـ� )5ا

�)+ وF1 أه�-  ".9 Xأن )�!ر ذ� S6� ا�"�س، # �.( �I+ ا�� �5       ا��.��` F�1 ة��ص؛ ,�Np8 b S�I@ ا�Mآ��;INbا

���/ ا��.� +. _8 !, F# D68روا -�( F(@ة ا��Mآ� F��%IJو�%;5 ا�� ،�6 أه

��g- 9%�� ا� إن آ��ن              .5( Z�� ،<��Jآ ��� �S آ- �0�1/، أو #��1-، أو &��,� 61"�+ ,�5ة أن )I��� ا# �G(

�؛ ,JE� 56k( SI> و1��> 69@2 ا� .�5ة ا�.o��+ وه� ا�Mآ��ة ً�%IJ1       ،�6��;%I9 +���:5ت ا���6Gا� D��8 D�� ن?�� ،

.<�# R�F1 S و�# +"�.I1 :أي ،+�"�# +m(5� �6�� �Mم #S آ- �5د ا����م X�@9؛ 

�#� و&��"!وق    .6���I�bن ا����mت ا����J:pآ� F�E0روا���8 ا����� F��1 ًءM��� M��G%8 ���Iت ا����J:pا�� S��# ���G(

��#!، أن 5�rIJ8 b ا��1ال 5k9ق `�5 1 5و#+، وأن p8دي #"6�Iا� .���Mة �6, R1دا � ا�Mآ�ة 1

1"�6� إ��S           : و'6 ا��J�م 'Hن <��Jآ ��1 �6��:�6� زآ��ة ,��F ا����| و�_�D�m( F آ�� =�� �:�ه@ا ا�"�ع F1 ا��_

�ء       �� ��8�م ا�%��ل 1"�@ ��8�م ا�";��ب، و�1 !"# �ً.��� �5 1� #"!F1 2 أ�1ال ا�Mآ�ة �� ا�";�ب وا�%�ل ��Mآ�6��:

 5N] �� ء ا�%�ل�"qأ �:�9��J"+ ا�F1  +�(5G6 ه@2 ا��_ �S آ- �Mء 1"6�، ��Mآ�6# -1�ا�%�ل، و�� �DI( D ,�ل آ

 5.J92.5 5ي، أوGدي، 2.576%هZ�1 %     + ا� �5وط��9� <��� R���%8ا����ب، و R3ب �� و�1� دام 8%�� ا�";

 +�&��ت ا���دة #F ا�%(Mا� �%�.F(!ا� F1 +1ZJوا�  

:Kا���ا�   
 م).1984هـ= 1404ت، بيت الزكاة، ("، الكويأحباث وأعمال مؤمتر الزكاة األول .1
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 م).  1987هـ=1407، ديب، دار القلم، (1،  طحماسبة الزكاة والضرائب يف دولة اإلمارات العربيةكوثر،  األجبي، .2

 هـ، مط السعادة، مصر.1331، ط املنتقى شرح املوطأأبو الوليد، الباجي،  .3

 مكتبة الصفا، مصر.   م2003هـ=1423، (1عبد الباقي، ط ترقيم: حممد فؤاد صحيح البخاري،حممد بن إمساعيل، البخاري،  .4

م)، جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألحباث االقتصـاد اإلسـالمي،   1985، (حبوث خمتارة من املؤمتر العاملي لالقتصاد اإلسالمي .5

 جدة. 

، حتقيق: بكري حيـاين، وصـفوة   األموال واألفعال، كرت العمال يف سنن عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي الربهان فورى، .6

 هـ.1979السقا، مؤسسة الرسالة، بريوت 

، صفحات البحث األصلية: 14لة جامعة امللك سعود، الد احلرة، جم زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهناحلسن عمر مساعد،  بلة، .7

 مي.، منشور على موقع املركز العاملي لالقتصاد اإلسال704 ـ 675

 .م1957، حتقيق: عبد اهللا وعمر؛ أنيس الطباع، دار النشر للجامعيني، بريوت، ، فتوح البلدانأمحد بن حيىي بن جابر البالذري، .8

 دار الكتب العلمية. كشاف القناع عن منت اإلقناع،م)، 1640هـ=1051؛ منصور بن يونس بن إدريس (البهويت .9

 هـ.1352أوىل، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آبار الدكن، اهلند ط السنن الكربى،  أمحد بن احلسني،البيهقي،  .10

    م).1981إسطنبول: املكتبة اإلسالمية بإسطنبول، ( سنن الترمذي".أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة. " الترمذي، .11

 لكويت.ا ل،السالس دار، إصدار وزارة األوقاف الكويتية، مجاعة من العلماء، املوسوعة الفقهية  .12

حتقيق مصطفى حلمي، وفؤاد عبد املنعم أمحد، غياث األمم يف التياث الظلم ( الغياثي)، هـ)، 478إمام احلرمني أبو املعايل (ت اجلويين؛ .13

 م.1979دار الدعوة، 

 هـ.1323مطبعة السعادة، القاهرة، يف متييز الصحابة،  اإلصابةأمحد بن علي، ابن حجر،  .14

 .م1984ط أوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، سرية عمر بن اخلطاب، علي بن حممد، عبد الرمحن بن ابن اجلوزي،  .15

 هـ.1349، علي بن أمحد بن سعيد، احمللى، نشر إدارة الطباعة املنريية، القاهرة، ابن حزم، احمللى .16

 ، دار إحياء الكتب العربية، مصر.احلصين، تقي الدين احلسيين، كفاية األخيار .17

  م). 1972هـ =  1372، دمشق، جامعة الدول العربية، (7حماضرات عن الزكاة"، ط  ماعية،حلقة الدراسات االجت .18

 ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا.1، طمعجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، م)1993هـ=1414(نزيه،  محاد، .19

 الفكر. ، دارشرح خمتصر خليلم)، 1690هـ)= (1101؛ حممد بن عبد اهللا (اخلرشي .20

  م، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.1969، ط بداية اتهد ابن رشد، .21

  م).1990هـ=1410، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ( زكاة احلقوق املالية للمشترك يف مشروع سكينحممد،  الزحيلي، .22

 ، دار املعرفة، بريوت.1986، ط السرخسي، املبسوط .23

 م.1957دار صادر، بريوت  ى،، الطبقات الكربحممد ابن سعد، .24

 ط بيت األفكار الدولية، الرياض. سنن ابن ماجة،  .25

 م.1950حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، طبعة ثانية، مطبعة السعادة، القاهرة،  تاريخ اخللفاء،عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي، .26

 م.1961أوىل، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، حتقيق: حممد زهدي النجار، طبعةاألم، حممد بن إدريس، الشافعي،  .27

  ، القاهرة، دار التوزيع والنشر، د. ت القاهرة،.حماسبة الزكاة، مفهوماً ونظاماً وتطبيقاًحسني،  شحاتة، .28

 هـ، بريوت. 1401، بريوت، دار اجليل، املعجم االقتصادي اإلسالمي، أمحد، الشرباصي .29

  ريوت.دار الفكر، ب الشوكاين، نيل األوطار، .30

 ، دار إحياء التراث العريب، بريوت.4، ط الفتاوى اهلندية الشيخ نظام،  .31

 هـ، القاهرة.1341، حتقيق: حممد جت األثري، املطبعة السلفية، أدب الكتاب حممد بن حيىي، الصويل، .32

 م، القاهرة.1970، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، تاريخ الرسل وامللوكحممد بن جرير،  الطربي، .33
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م، 1960، حتقيق: علي البجاوي، مكتبة ضـة مصـر ومطبعتـها،    االستيعاب يف معرفة األصحابيوسف بن عبد اهللا،  ابن عبد الرب، .34

 القاهرة.

 م، بريوت. ،1979ذيب وترتيب: الشيخ عبد القادر بدران، ذيب تاريخ ابن عساكرعلي بن احلسن، ابن عساكر،  .35

 ، مكتبة املعارف، بريوت.بشرح الترمذي رضة األحوذيعا ابن العريب املالكي، .36

 م، بريوت.1972، طبعة أوىل، األعظميبن عبد الرمحن  حبيبحتقيق:  املصنف،هـ)، 211بن مهام (ت  عبد الرزاق الصنعاين، .37

  هـ)، مكتبة الرسالة احلديثة، عمان.  1982هـ/ 1402،(1ط أحكام الزكاة والصدقة،حممد،  العقلة، .38

 .248مشروع قانون، العدد احلليم،  ؛ حممد عبدعمر .39

 م.1968حتقيق: حممد خليل اهلراس، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، األموال،  القاسم بن سالم،أبو عبيد،  .40

 م، دار الصحوة للنشر، القاهرة.1987، اإلسالم واألوضاع االقتصاديةحممد،  لغزايل،ا .41

-25هــ=  1409ربيـع أول،   16-14، املنعقدة بالقـاهرة؛ يف الفتـرة   عاصرة، لقضايا الزكاة املاألوىلتوصيات الندوة فتاوى و .42

 هـ) دار النفائس، عمان.1424=2004، (2أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة، طكتاب  م،27/11/1988

  م، دار الكتاب العريب، بريوت.1983، طابن قدامة، املغين والشرح الكبري .43

، 3حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتـاح احللـو، ط   املغين،بد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، موفق الدين أبو حممد ع ابن قدامة، .44

 دار عامل الكتب، الرياض.، م) 1997هـ =1417(

علي حميي الدين، حبوث يف فقه قضايا الزكاة املعاصرة، دراسة فقهية مقارنة، مع التطبيقات املعاصرة علـى الشـركات   ، القره داغي .45
  م)، بريوت.2009=1430(1دار البشائر اإلسالمية، طألسهم، وا

  م)، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1985هـ = 1406، (12يوسف، فقه الزكاة، ط  القرضاوي، .46

 م)، دار النفائس، بريوت.1996هـ=1416، (3، طمعجم لغة الفقهاءحممد رواس،  قلعه جي، .47

 م، القاهرة.1922نشر دار الكتب املصرية،  ناعة اإلنشاء،صبح األعشى يف صأبو العباس أمحد بن علي،  القلقشندي، .48

 .تبريو)، م1994=  هـ1415 ، (27ط الرسالة، مؤسسة ،العباد خري هدي يف املعاد زاد ،اجلوزية بكر أيب بن حممد ،قيمال ابن .49

 )، دار الكتاب العريب بريوت.1982، ط( يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائععالء الدين، الكاساين،  .50

 م)، مؤسسة الكتب، بريوت.1966هـ= 1416، (5، طتفسري القرآن العظيماحلافظ ابن كثري القرشي الدمشقي،  ن كثري،اب .51

 .8-7)، اخلرطوم، ديوان الزكاة، مجهورية السودان، 1993هـ=1413( الئحة الزكاة لسنة .52

 بريوت. هـ، اوفست دار صادر،1323مطبعة السعادة، القاهرة، اإلمام مالك، املدونة الكربى،  .53

 م القاهرة،، وط دار إحياء التراث، بريوت.1951حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  اإلمام مالك، املوطأ، .54

 م.1978، دار الكتب العلمية، بريوت األحكام السلطانية والواليات الدينيةعلي بن حممد بن حبيب،  املاوردي، .55

  مط مصطفة البايب احلليب، مصر. م،1937ط املرغيناين، اهلداية،  .56

 م)، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة.1970، (1، طاالقتصاد اإلسالمي، كتاب املركز اإلسالمي ألحباث االقتصاد اإلسالمي .57

 .242واحللقة الثانية، العدد ،،، 40ص ،241، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد 1احللقة )، النماء يف اإلسالمرفيق يونس، (املصري؛  .58

 .   )، إصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية35املعيار الشرعي للمؤسسات املالية رقم (  .59

"، دار التحرير للطباعة والنشـر،  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، "املعروف باخلطط املقريزيةتقي الدين أمحد بن علي،  املقريزي، .60

 م، القاهرة.1968

  م)، دار الكتب العلمية، بريوت.2010( 1، طالرقابة اإلدارية يف العهد الراشدي، حممد أمني، د. ايناملوريت .61

 م.1968، دار صادر، بريوت لسان العربحممد بن مكرم،  ابن منظور، .62

 مي، بريوت.، دار الكتاب اإلسالالبحر الرائق شرح كرت الدقائقم)، 1563 -هـ  970زين الدين بن إبراهيم بن حممد ( ابن جنيم؛ .63

 م، املكتب اإلسالمي، بريوت.1985، النووي، روضة الطالبني .64



�،�وא�	��א���א��وא���وא����،�و��ق�
	����א����(( زآ�ة ا������ت ا�	�� ا���������� 34 ــــــــــ    ))،�وز%���א���אل�א#"�ز��� ���א�

هـ) دار 1424=2004ط ( زكاة مكافأة اية اخلدمة والراتب التقاعدي، أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة،حممد نعيم،  ياسني، .65

 النفائس.

م)، دار 2008هــ = 1428، ط (3، جقهية يف قضايا الزكاة..أحباث ف النماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة،حممد نعيم،  ياسني، .66

  النفائس.

 م، دار صادر، بريوت.  1960، تاريخ اليعقويبأمحد بن أيب يعقوب، اليعقويب،  .67

 م، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت.1979، اخلراج، طيعقوب بن إبراهيمأبو يوسف،  .68


