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  زكاة الرواتب واُألجور
  في الفقه اإلسالمي

  إعداد
  سوار موسى اسماعيل جزار

  بإشراف
  عبد اهللا جميل أبو وهدان. د

  الملخص
بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي العربي األمين سيدنا محمد أشرف خلق   

زكاة الرواتب : بعنوانالرسالة  بين أيديكم هذه: اهللا أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
واُألجور في الفقه اإلسالمي، والتي أردت من خاللها تنبيه المسلمين إلى ركن عظيم وأساس 

قمتُ بتقسيم ومتين يقوم عليه هذا الدين، شأنه شأن سائر أركان الدين، أال وهو ركن الزكاة، 
ت التي توصلت إليها في هذا وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيا ،الدراسة إلى أربعة فصول

  .البحث

معنى الزكاة لغةً واصطالحاً، ثم تحدثت عن شروط في الفصل األول بالحديث عن  بدأتُ  
زكي، فقد تبين لي بأن الفقهاءمتفقون على أن الزكاة واجبة على المسلم  وجوب الزكاة على الم

بعدم وجوب الزكاة في مال  قال-تعالى اهللارحمه -البالغ العاقل الحر، غير أن اإلمام أبي حنيفة
بوجوب الزكاة في إال في الزروع والثمار، خالفاً لجمهور الفقهاء القائلين  الصبي والمجنون
  .بعدها عن الحكمة من مشروعية الزكاة مالهم، ثم تحدثتُ

 عن مفهوم الرواتب واُألجور لغةً واصطالحاً، ثم الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدثتُ وفي 
وتبين لي بأن التكييف الفقهي الصحيح للرواتب واُألجور أنها  ،عن التكييف الفقهي لها تحدثتُ

مستفاد، ويستلزم ذلك الحديث عن مفهوم المال المستفاد، وبيان أنواعه، وهل يشترط الحول  ماٌل
ثالثة،  ات الكتب الفقهية تبين لي بأن المال المستفاد على أقسامفبعد الرجوع إلى ُأم لزكاته؟

إما أن يكون من نتاج المال األصلي، فهذا يزكى مع أصله بال خالف، أو أن يكون من : وهي
، ومنهم من قال اًجديد منهم من اعتبر له حوالً ،موضع خالف اغير جنس المال الذي عنده، فهذ

لكنه وهو أن يستفيد ماالً من جنس النصاب الذي عنده : بأنه يزكى حين استفادته، وقسم ثالث
، ، والمستفاد ليس نتاجاً للمال األول، بل استفيد بوسيلة جديدة من وسائل التملكاألول انعقد الحول



  ز

 

زكاته أم وهو موضع خالف بين الفقهاء، ولم نتكلم عن حول المال المستفاد، هل يشترط الحول ل
ق بالمال، ومنها ما عن المقاصد الشرعية للزكاة، منها ما يتعل للتكرار، ثم تحدثتُال؟ وذلك منعاً 

  .يتعلق بنفسية المزكي، ومنها ما يتعلق بالمجتمع

فيه عن حكم زكاة الرواتب واُألجور بعرض أقوال  الذي تحدثتُ ،لفصل الثالثثم انتقلتُ الى ا  
أدلة الفريقين،  وجب لها، ومانع من وجوبها، وعرضتُالعلماء القدامى والمعاصرين بين م

ة القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب واُألجور، علماً بأنني اخترت القول بمناقشة أدل وبعدها قمتُ
إذا بلغت النصاب المعتبر، وقد اخترت هذا شهرياً حين قبضها  بوجوب زكاة الرواتب واُألجور

أن األحاديث التي إلى ضافةً إقوة األدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، : القول ألسباب منها
زكاة تبين لي بعد تخريجها أنها ال تصلح للحجة، وهذا ما بينه القرضاوي في تشترط الحول لل

كتابه فقه الزكاة، وأخيراً، أن القول بوجوب زكاتها حين قبضها يتفق مع روح التشريع، ومع 
  .المقاصد الشرعية التي شُرعت الزكاة ألجلها

بر لزكاة الرواتب، وهو نصاب النصاب المعت فيه عن ، فقد تحدثتُ)الرابع(أما الفصل األخير  
اعتبره بنصاب الزروع  الذي- تعالى اهللارحمه - النقود، خالفاً لما ذهب إليه اإلمام الغزالي

، ومن المعروف بأن النقود تضم الذهب والفضة، فقد كانا متساويين والثمار وهو أمر مستبعد
شهد تفاوتاً كبيراً بينهما، وبعدها لفترة طويلة، أما في عصرنا الحالي فن - ملسو هيلع هللا ىلص - على عهد النبي

األمر الذي دفعني في هذه الدراسة إلى طرح رأي ثالث وهو اعتبار النصاب بالمتوسط الحسابي 
، شيكالً) 10.200(لذهب الذي وصل إلى ما يقارب هما، وذلك بسبب االرتفاع الباهظ لسعر ابين

، هذا في ظل شيكالً) 120( يساوي تقريباً) 24(على اعتبار أن سعر غرام الذهب الخالص عيار
، أما عن الفضة، فإن غرام الفضة يشهد !!!سعارهإذا ارتفعت أسعار الذهب، فكيف انخفاض أ

، أي أن النصاب بالفضة يساوي شيكالً) 2(انخفاضاً ملموساً وصل معه سعر غرام الفضة إلى 
  .، وهنا نلحظ الفرق الكبير بين النصابينشيكالً) 1190(تقريباً 

ضافة إلى مجموعة من زكاة الرواتب، إ حساب ملية تُبين كيفيةبوضع خطوات ع وبعدها قمت
النماذج العملية التي اخترتها من مختلف شرائح المجتمع، فاخترت الطبيب والمهندس واألستاذ 

   . وغيرهم؛ نظراً لفوارق مستويات المعيشة بينهم... وعامل النظافةالجامعي واُألستاذ المدرسي 
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        مقدمة 

مد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيد الخلق وحبيب الح  
وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم  ،الحق سيدنا محمد الصادق الوعد األمين

  :الدين، وبعد

ذا تعتبر الزكاة الركن الثالث من أركان الدين، األمر الذي أكسبها مكانة عظيمة ومرموقة في ه  
األركان كونها األمر الذي ميزها عن بقية الدين الحنيف، وألنها تتعلق بالجانب المالي لألفراد، 

  .من العبادات المعللة

لى اع اقتصادية ومالية جديدة تحتاج إوضدم وتتجدد، وقد رافق هذا التقدم أوبما أن الحياة تتق  
من األسئلة التي يطرحها الناس  جابة على الكثيرف الشرعي الجديد، وذلك من أجل اإلالتكيي

  .خاصة في موضوع الزكاة

 ،الرواتب واُألجور في الفقه اإلسالميزكاة ومن هذه األمور المتجددة موضوع بحثي وهو    

حين  فقد وقع الخالف بين العلماء في وجوب زكاة الرواتب الشهرية للموظف إذا بلغ النصاب
إذا لم نشترط حوالن الحول وقلنا بقول من قال و أم ال بد من اشتراط حوالن الحول؟ قبضها

بأداء زكاة الراتب عند القبض، فما هو نصاب زكاة الرواتب؟ وما هو المقدار الواجب إخراجه؟ 
  خراج الزكاة؟إوما هي كيفية 

  :أهمية البحث

وخصوصاً في أيامنا هذه، وذلك  مهمةيعتبر بحث زكاة الرواتب واألجور من الموضوعات ال  
  :اآلتية لألسباب

موضوع الزكاة من األسس التي ينبني عليها عماد الدين فهو واحد من األركان الخمسة   .1
 .التي يقوم عليها

2.  فترى  ،قوا بين الزكاة وبين بقية األركانوتكمن األهمية في أن الناس في أيامنا هذه فر
 .في مالهتعالى من أصحاب الصفوف األولى في المسجد وال يخرج حق اهللا  الواحد منهم
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تطور األوضاع المالية واالقتصادية إلى الحياة العصرية وتجددها أدى التقدم في   .3
وغيرهم من ) كالوزراء واألطباء والمحامين وأصحاب المهن الحرة( ،وظهور الموظفين

ثارة النقاش بين العلماء المعاصرين في لدخول المرتفعة، األمر الذي أدى إلى إأصحاب ا
م تفوق في كثير من األحيان دخول وخصوصاً بأن رواتب بعضه ،وجوب الزكاة عليهم

 .من يعملون في التجارة والزراعة، األمر الذي أكسب هذا البحث أهمية كبيرة
  :سبب االختيار

الواقع المرير الذي  هو ،لعل السبب األساسي الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع  
من الناس عن اخراج زكاة أموالهم بحجة عدم نعيشه في هذه األيام بعد ان امتنع الكثير 

لى لذي أدى إمر ااأل ،حوالن الحول على أمواله، أو أن الراتب ال يكفيه إلى نهاية الشهر
وانتشار كثير من النفسيات المريضة  ، نتيجة لقلة أعداد المزكين،ارتفاع نسبة الفقر

  .عكان الدافع للكتابة في هذا الموضو ذلكألجل  ؛بالشح والبخل
  :الدراسات السابقة

هناك مجموعة من األبحاث والكتب التي تحدثت عن - وحسب اطالعي  –في الحقيقة 
  :هذا الموضوع وهي على النحو التالي

م 2011-4- 28األبحاث التي قُدمت للمؤتمر الذي عقد في جامعة النجاح الوطنية في  .1
ه األبحاث التي تعلقت ومن هذ والذي كان بعنوان زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة،

زكاة رواتب وزكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقية للدكتور عبد اهللا ربايعة، : بموضوعي
تأصيل زكاة دخول الموظفين وودخول الموظفين الشهرية للدكتور مراد رايق عودة، 

زكاة الرواتب ووالمهن الحرة في المذهب الحنفي للدكتور صالح محمد أبو الحاج، 
زكاة دخول المهن الحرة بين المبادئ المحاسبية والشرعية ونان أبو مخ، للدكتورة ح

 .لألستاذ بهاء الدين بكر
الحسن عمر مساعد، وهو  بلة. دل بحث بعنوان زكاة الرواتب واألجور والمهن الحرة  .2

 هذا تناول وقد، 704- 675ص ،14 المجلد سعود، الملك جامعة مجلة بحث منشور في
 التي الحرة، المهن وإيرادات واألجور، الرواتب هي حديثة، يةمال موارد زكاة البحث
 الفقهية اآلراء الدراسة فبينت اليومية؛ الناس حياة في مكانتها لها كسب كمصادر ظهرت
 ترجيح إلى البحث وخلص، والترجيح والمناقشة، األدلة، مع زكاتها، حكم في الواردة
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 نماذج وذكر فيها، الواجب والمقدار زكاتها، كيفية توضيح مع زكاتها، بوجوب القول
  .لذلك تطبيقية

رئيس  ليزيد الراضيلدكتور اأصحاب المهن الحرة لكتاب زكاة رواتب الموظفين و .3
: ، فقد قام بدراسة هذه المسألة في بحث توصل فيه إلى ما يليالمجلس العلمي بتارودانت

أن -ب. ن الحولعدم وجوب زكاة الرواتب والمهن الحرة عند قبضها إال بعد حوال-أ
العشر أن القدر الواجب اخراجه هو ربع - ج. النصاب المعتبر هو نصاب الفضة

)2.5.(% 
الفصل التاسع - كتاب فقه الزكاة للقرضاوي، الذي تناول هذا الموضوع في الجزء األول .4

زكاة كسب العمل والمهن الحرة، فقد تحدث عن التكييف : من هذا الكتاب، تحت عنوان
اعتبرها ماالً مستفاداً، ثم تناول أحاديث الحول وبين ضعفها من خالل الفقهي لها و

تخريجها، وبعد أن أورد األدلة اختار القول بوجوب تزكية المال المستفاد عند قبضه، 
وهو نصاب النقود وتحديداً اختار الذهب على اعتبار وبعدها تحدث عن النصاب المعتبر 

 .عن المقدار الواجب في كسب العمل أته األكثر رواجاً في السوق، ثم تحدث
وقد تميز بحثي بأنني قمت بجمع شتات الموضوع من جميع جوانبه، وقمت بصياغتها   

صياغة عصرية سهلة تتناسب مع الواقع المعاصر، في حين أن كل بحث من هذه 
من جانب معين، ) زكاة الرواتب واألجور(األبحاث قد تطرق للحديث عن الموضوع 

ه الدراسة لتدرس الموضوع من جميع جوانبه، مما يسهل على القارئ حتى جاءت هذ
 .ويجعله يسير في خط مستقيم دون االلتفات يميناً وشماالً

  :منهج البحث

، وذلك من خالل الرجوع إلى أقوال )التحليلي(في بحثي على المنهج الوصفي لقد اعتمدتُ  
لزكاة الرواتب واُألجور، وعرض أدلة  ، ومعرفة التكييف الشرعيالعلماء القدامى والمعاصرين

  .الفريقين، وبيان الرأي المختار منها

 :اسلوب البحث

 .مصادرها األصلية، والحكم عليها إن كانت من غير الصحيحينلى إعزو األحاديث  .1
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من خالل الرجوع إلى كتبهم األصلية ) القدامى والمعاصرين(الوقوف على آراء العلماء  .2
 .علمياًوالتوثيق منها توثيقاً 

 .معروفين لدى عامة الناسالغير الترجمة لبعض األعالم  .3
أما بالنسبة للهوامش، فقد قمت بالتوثيق بشكل كامل للمصدر الذي يرد ذكره ألول مرة،  .4

لكتاب، والمؤلف، والجزء والصفحة، فيكون الرقم أما إذا تكرر اقتصرت على اسم ا
 .األول هو رقم الجزء، والثاني هو رقم الصفحة

 ). ـه00:ت(بذكر تاريخ الوفاة لكل مؤلف في الهامش، ورمزتُ له بــــــ متُق .5
  :التالية المدلوالت في وهي الرسالة، في الرموز بعض استعلمت .6

 .الكتاب على النشر تاريخ يرد لم نشر، تاريخ دون: ت.د •
  .دون طبعة، لم يرد رقم الطبعة على الكتاب: ط.د •

  :مشكلة البحث

ل الموظفين تشكل في حياتنا المعاصرة موارد ضخمة ومتجددة لدى لقد أصبحت رواتب ودخو
  :عدد كبير من أصحاب هذه الفئات، وتكمن المشكلة األساسية في هذا البحث فيما يلي

 ما المقصود بالزكاة؟ وما شروط وجوبها على المزكي؟ وما حكمة مشروعيتها؟ .1
ا هي المقاصد الشرعية ؟ وما هو تكييفها الفقهي؟ ومواألجورما المقصود بالرواتب  .2

 للزكاة؟
حكم زكاة الرواتب، ما هي آراء العلماء القدامى والمعاصرين بهذه المسألة؟ وما هي  .3

 ؟ لمختار منهاأدلتهم؟ وما هو ا
 عند القبض، فما هو نصابها؟ وما هو المقدار الواجب إخراجه؟كانت زكاتها تجب وإذا  .4

  وما هي كيفية زكاتها؟
  :الرسالة خطة

  :توى الرسالة من مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة وهي كاآلتيويتكون مح

منهج والدراسات السابقة، وأهمية الموضوع، وحيث اشتملت على أسباب االختيار، : المقدمة
  .خطة البحثومشكلة البحث، والبحث، 

الزكاة معناها، وشروط وجوبها على المزكي، وحكمة مشروعيتها، ويقسم إلى : الفصل األول
  :مبحثين
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  : معنى الزكاة، وشروط وجوبها على المزكي، وفيه مطلبان: لمبحث األولا

  .الحكمة من مشروعية الزكاة: المبحث الثاني

الرواتب واألجور مفهومها، وتكييفها الفقهي، والمقاصد الشرعية للزكاة، وفيه : الفصل الثاني
  :ثالثة مباحث

  :انوتكييفها الفقهي، وفيه مطلب ،مفهوم الرواتب واألجور لغةً واصطالحاً: المبحث األول

المال المستفاد، مفهومه، وبيان أنواعه، وهل يشترط الحول لزكاته؟ وفيه : المبحث الثاني
  : مطلبان

  :المقاصد الشرعية للزكاة، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثالث

مناقشة وتهم، أدلو، أقوال العلماء، )المال المستفاد(حكم زكاة الرواتب واُألجور : الفصل الثالث
  :منها، وفيه مبحثان لمختاربيان اواألدلة، 

مناقشة وأدلتهم، وأقوال الفقهاء القدامى في اشتراط الحول للمال المستفاد، : المبحث األول
  :، وفيه ثالثة مطالبمختاراألدلة، وبيان ال

، ومناقشة أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم زكاة الرواتب واُألجور، وأدلتهم: المبحث الثاني
  :، وفيه ثالثة مطالبمختاراألدلة، وبيان ال

الرواتب نصابها، ومقدار الواجب فيها، وكيفية زكاتها، وشروط المال المزكي، : الفصل الرابع
  :وفيه أربعة مباحث

  .نصاب زكاة الرواتب واألجور: المبحث األول

  .المقدار الواجب إخراجه في زكاة الرواتب: المبحث الثاني

  :شروط المال المزكي، وفيه خمسة مطالب: الثالثالمبحث 

كيفية إخراج زكاة الرواتب، ونماذج تطبيقية على حساب زكاة الرواتب، وفيه : المبحث الرابع
  :مطلبان

  .وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث: الخاتمة
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  الفصل األول

  .مزكي، وحكمة مشروعيتهاالزكاة معناها، وشروط وجوبها على ال

   .معنى الزكاة، وشروط وجوبها على المزكي: المبحث األول

  .الحكمة من مشروعية الزكاة: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  معنى الزكاة، وشروط وجوبها على المزكي 

  .تعريف الزكاة لغةً واصطالحاً: المطلب األول

  .1مفهوم الزكاة في اللغة: أوالً

زكا الزرع، أي نما وهو النمو الحاصل عن بركة اهللا : من زكا يزكو زكاء، فيقال: الزكاة لغة  
  .تعالى، وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء

الطهارة، والبركة والنمو والزيادة، : ن الكريم في عدة معان منهاآوقد استعملت في القر  
  :رآنيةالمدح، وهي على النحو التالي في اآليات القو، الصالحو

� ﴿:البركة والنمو والزيادة، في قوله تعالىاستعملت بمعنى  .1�����������    ��ُ���َ
���ُ���َ
���ُ���َ
���ُ���َ
�    ����������������    ���ِ����ِ����ِ����ِ�    � ������� ������� ������� ������    !�"!�"!�"!�"    ِ#$���َ%ِ#$���َ%ِ#$���َ%ِ#$���َ%    &ِ�'(�$&ِ�'(�$&ِ�'(�$&ِ�'(�$    
�َ)َ"�َ)َ"�َ)َ"�َ)َ"    � ����� ����� ����� ����    ��(�*��(�*��(�*��(�*    �+�)�$�+�)�$�+�)�$�+�)�$    ������������    ��ُ���َ
���ُ���َ
���ُ���َ
���ُ���َ
�    ����������������    ,-�َ.َ�,-�َ.َ�,-�َ.َ�,-�َ.َ�    /� ���ُِ
/� ���ُِ
/� ���ُِ
/� ���ُِ
    +�0�+�0�+�0�+�0�    �+�)�$�+�)�$�+�)�$�+�)�$    1��َ��ُ�َ"1��َ��ُ�َ"1��َ��ُ�َ"1��َ��ُ�َ"     � 2 � 2 � 2 � 2    /�ُ3�4ْ6 7�ْ$/�ُ3�4ْ6 7�ْ$/�ُ3�4ْ6 7�ْ$ن ويدل ذلك على أ، 3�4ْ6 7�ْ$ ﴾2ُ�/

 .نسان إذا أخرج الزكاة ابتغاء وجه اهللا فإنها تزيد المال وتنميه ويبارك اهللا في هذا المالاإل
َ���    ْ%َْ"(9َْ%َْ"(9َْ%َْ"(9َْ%َْ"(9َ    8�َ8�َ8�َ8َ� ﴿:استعملت بمعنى الطهارة، في قوله تعالى .2���َ���َ���َ    �2��.َ��2��.َ��2��.َ�� .، أي طهرها من الذنوب2��.َ� ﴾3

    ��L�,َdَ4�َ��L�,َdَ4�َ��L�,َdَ4�َ��L�,َdَ4َ� ﴿:ت بمعنى الصالح، في قوله تعالىاستعمل .3ُ [َ�ُ [َ�ُ [َ�ُ [َ�����Gَ���������Gَ���������Gَ���������Gَ�����    �;�,�;�,�;�,�;�,����G����G����G����G    ����P����P����P����Pً�ً�ً�ً�    '�_�!'�_�!'�_�!'�_�!    ��َCَ�ُ��َCَ�ُ��َCَ�ُ��َCَ�ُ    7��=َْ���ً7��=َْ���ً7��=َْ���ً7��=َْ���ً    ������,َ������,َ������,َ������,َ ﴾4. 

.:�$    "َ(َ�"َ(َ�"َ(َ�"َ(َ� ﴿:استعملت بمعنى المدح، في قوله تعالى .4;ُ
$�:.;ُ
$�:.;ُ
$�:.;ُ
    �ُ�<ُ3ْ�َ%�ُ�<ُ3ْ�َ%�ُ�<ُ3ْ�َ%�ُ�<ُ3ْ�َ%    � 2ْ� 2ْ� 2ْ� 2ْ    �َ)�*َ%َ�َ)�*َ%َ�َ)�*َ%َ�َ)�*َ%َ    �ِ7ِ�ُ�ِ7ِ�ُ�ِ7ِ�ُ�ِ7ِ�ُ    =َ>�
$=َ>�
$=َ>�
$=َ>�
$ ﴾5 

  

  

  

                                                           

، األصفهاني، 2/35دار صادر، : ، بيروت1، طلسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري1
، 213، )هـ502(، 1، طالمفردات في غريب القران: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني

: م، القاهرة1922، 5، طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: د بن علي المقري الفيوميالفيومي، أحمد بن محم
  .1/346المطبعة األميرية، 

 .39سورة الروم، آية 2
 .9سورة الشمس، آية 3
 .81سورة الكهف، آية 4
 .32سورة النجم، آية 5
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  .مفهوم الزكاة في الشرع: ثانياً

 لطائفة مخصوصة أوصاف على خصوصمال م من مخصوص شيء ألخذ اسم هي(
  .1)مخصوصة

فالزكاة تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها اهللا تعالى للمستحقين، كما تُطلق على   
 ﴿:نفس إخراج هذه الحصة، كما في قوله تعالى���?��$����?��$����?��$����?��$�    �� 2�� 2�� 2�� 2    �-�َ.';)���-�َ.';)���-�َ.';)���-�َ.';)��    /�ُ)�*�َ"/�ُ)�*�َ"/�ُ)�*�َ" أموالهم لزكاة أي هم، 2﴾ "َ�*�(ُ�/

  .3مؤدون فيها عليهم اهللا فرضها التي

  .المزكي على زكاةال وجوب شروط: الثاني المطلب

يل هذه الشروط على ، وتفص4ة على المسلم البالغ العاقل الحراتفق الفقهاء على وجوب الزكا  
  :النحو التالي

  .اإلسالم :أوالً

 حدثَنَا:(جاء في البخاري، قالبة على المسلم، لما اتفق الفقهاء األربعة على أن الزكاة واج  
 َأنَسٍ بنِ اِهللا ُعبد بن ثُمامةُ حدثَني :قَاَل َأبِي، حدثَني :قَاَل اَألنْصارِي، الْمثَنَّىِ بن اِهللا عبد ُبن محمد

                                                           

، )م1993-ه1414(ط، .د المبسوط،: )هـ483: ت( السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمدالسرخسي،  1
 ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية: المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد الدسوقي،، 2/171دار المعرفة، : بيروت

ط، .، دالمجموع شرح المهذب: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،1/430 الفكر، دار ت،.د ط،.د
مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ ي، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ، الشربين5/325ت، .د

، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن 2/62، دار الكتب العلمية، )م1994-هـ1415(، 1، طالمنهاج
  .2/262الكتب،  دار عالم: ، الرياض)م2003-هـ1423(ط، .، دالمبدع شرح المقنع: مفلح أبو إسحاق

 .4سورة المؤمنون، آية 2
دار : م، اإلسكندرية2004ط، .، داألحكام الجلية في زكاة األموال العصرية: محمد داود، محمد عبد المقصود داود3

  .9-8الجامعة الجديدة، ص
، 2، طائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر: الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي4
: ، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي2/7، دار الكتب العلمية، )م1986-هـ1406(

، 1/245مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، : ، مصر)م1975-هـ1395(، 4، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد
، البهوتي، 1/100ت، .ط، د.، دمنهاج الطالبين وعمدة المفتين: ويالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو

ت، دار .ط، د.، دكشاف القناع على متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي
  .169- 2/168الكتب العلمية، 
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 اِهللا بِسمِ 1الْبحرينِ ِإلَى وجهه َلَما الْكتَاب هذَا َلَه كَتَب عنْه، اللَّه رضي ،بكْر ََأبا َأن حدثَه ََّأنَسا َأن
  2)الْمسلمين علَى ملسو هيلع هللا ىلص ُاِهللا رسول فَرض الَّتي الصدقَة فَرِيضةُ هذه الرحيمِ الرحمنِ

 بشرائع مخاطبين غير والكفار عبادة ألنها اآلخرة؛ أحكام حق في عليه تجب الف أما الكافر"  
 ال حتى األصلي الكافر على تجب ال أنها في خالف فال الدنيا أحكام حق في وأما، عبادات هي

   .3"والصالة كالصوم اإلسالم بعد باألداء يخاطب

 إذا أداؤها عليه يجب ال حتى ،عليه زكاة فال مرتد وهو الحول عليه مضى فإذا المرتد وأما"  
أن الزكاة تسقط عن المرتد بمجرد ردته، خالفاً لما ذهب إليه  ،، وهذا ما ذهب إليه الحنفية4"أسلم

 فإنها- ردتهأي قبل –سالمه إلى أن الزكاة إذا وجبت عليه حال إ 7والحنابلة 6شافعيةوال 5المالكية
  .تُؤخذ من ماله، سواء أسلم أو قُتل

  .الحرية :ثانياً

؛ وذلك ألن العبد 8وال على المكاتب لى أن الزكاة ال تجب على العبدإ ذهب الفقهاء األربعة  
لكمل لتُإن قو، لهما والمكاتب ال ممن أهل  اليس ما، فه)ضعيفاً(ن ملكهما ليس تاماً فإ نكاإنهما ي

                                                           

 على جنوباً عمان إلى شماالً البصرة من متدتا ،العربية الجزيرة شبه شرق في تقع كانت تاريخية منطقة هي :البحرين 1
 جزر إلى باإلضافة عمان من وجزء واإلمارات وقطر والقطيف واألحساء الكويت، شملت وقد العربي، الخليج ساحل طول
 ./https://ar.wikipedia.org/wiki: ، انظراإلقليم هذا عاصمة) حالياً األحساء( هجر كانت ،)حالياً البحرين مملكة( أوال

، )م1987-هـ1407(، 1، طصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا2
 .2/146/1454دار الشعب، كتاب بدء الوحي، باب زكاة الغنم، : القاهرة

 .2/4، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 3
 .2/4، السابقالمرجع 4
: )هـ595: ت( الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ابن رشد الحفيد، 5

 .2/10دار الحديث، : ، القاهرة)م2004-ه1425(ط، .، دالمقتصد ونهاية المجتهد بداية
، )م1995-هـ1415(ط، .، دحاشيتا قليوبي وعميرة: قليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 6

  .2/49دار الفكر، : بيروت
 لنيل الطالب دليل: )هـ1033: ت( الحنبلى المقدسي الكرمى أحمد بن بكر أبى بن يوسف بن مرعيمرعي الحنبلي،   7

  .1/75دار طيبة، : ، الرياض)م2004/ه1425(، 1، طالفاريابي محمد نظر قتيبة أبو: حقق، تالمطالب
 عليها، يتفقان نجوم إلى به يتراضيان بمال عتقه في معاوضة عقد عبده مع السيد يعقد أن فهو الكتابة أما: الماوردي قال  8

 حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو، الماوردي، نجومه مال به السيد ويملك نفسه كسب العبد فيملك بأدائها ليعتق
 عبد أحمد عادل الشيخ- معوض محمد علي الشيخ: قيحق، ت)هـ450: ت( بالماوردي الشهير البغدادي، البصري
 .18/140دار الكتب العلمية، : ، بيروت)م1999-ه1419(، 1، طالموجود
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، إال قول أبي حنيفة الذي قال بأنه إذا كانت األرض لمكاتب وجب العشر في الخارج 1المواساة
 ِالنَّبِي عن َأبِيه، عن عبد اهللا بن عمر، عن سالم بنِ-  ملسو هيلع هللا ىلص-اإلمام بحديث رسول اهللا، واستدل 2منها

  3"العشْرِ نصفُ بِالنَّضحِ سقي وما العشْر، عثَرِيا كَان َأو والعيون السماء سقَت افيم :"قَاَل ،ملسو هيلع هللا ىلصِّ

  .البلوغ والعقل :ثالثاً

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  :القول األول

ن، ويتولى الولي لى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنوإ 6والحنابلة 5والشافعية 4ذهب المالكية
  .إخراجها

  :القول الثاني

  .7إال في الزروع والثمارلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذهب أبو حنيفة 

  

  

  
                                                           

، 2، طرد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 1
المدونة : أنس بن عامر األصبحي المدني ، اإلمام مالك، مالك بن2/259دار الفكر، : ، بيروت)م1992-هـ1412(

، الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو 1/307دار الكتب العلمية، : ت، بيروت.ط، د.زكريا عميرات، د: ، تحقيقالكبرى
الشرح : ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 2/27دار المعرفة، : ، بيروت)هـ1393(، 2، طاألم: عبد اهللا

  .15- 6/14، دار ابن الجوزي، )هـ1428-1422(، 1، طع على زاد المستقنعالممت
، يسخليل محيي الدين الم: ، تحقيقالمبسوط للسرخسي: السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي2
  .3/7دار الفكر، : ، بيروت)م2000-هـ1421(، 1ط
 بن زهير محمد: قيحق، تصحيح البخاري: الجعفي البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمدأخرجه البخاري، البخاري،  3

 .2/126/1483ه، دار طوق النجاة، 1422، 1، طالناصر ناصر
 .1/455، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، 4
، )م1994-هـ1414(، 1، طالحاوي الكبير: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي5

  .3/130دار الكتب العلمية، 
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي6
  .1/388، دار عالم الكتب، )م1993-هـ1414(، 1ط

 ا�����ر: ا��
	��، ��� ا� �� �
رود ا��
	�� ا����� 7�����، ط��� ا�: ، �����ا�����ر ���، �3 �� ���� ��� ا�
  .1/106دار ا�,+* ا�(���)، : ���وت ،)م2005- هـ1426(
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  :األدلة التي استدل بها أصحاب القول األول

$��Aِ��    ����������������    @ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ ﴿:تعالى قوله .1���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%    ًCَ8�DًCَ8�DًCَ8�DًCَ8�D    �� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
    �ِA�G.;ُ
��ِA�G.;ُ
��ِA�G.;ُ
��ِA�G.;ُ
�    �Aِ��Aِ��Aِ��Aِ�$��?��� ﴿:لىتعا قولهو.،1﴾ ����?��$����?��$����?��$�    !�"َ!�"َ!�"َ!�"َ    ��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%    HIJHIJHIJHIJ     KL�ُ)�4'� KL�ُ)�4'� KL�ُ)�4'� KL�ُ)�4'�
 * * * *Nِ�O�'<)G�Nِ�O�'<)G�Nِ�O�'<)G�Nِ�O�'<)G�    Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$� ﴾2. 

 فيه وجعل المال، عباده ملك تعالى اهللا أن على اآليات دلت فقد :ووجه الداللة من اآليات
 هرةطُ ليكون وقته، في المال من الحق هذا يأخذ أن- ملسو هيلع هللا ىلص-نبيه وأمر منه، رمح لمن حقا
 يخص لم سبحانه أنه كما وآخر، مالكوجل بين  عز اهللا يفرق ولم ،وتحصيناًً وحفظا له

  .3مال ًدون ماال
 ْوِلي من :فَقَاَل النَّاس يخْطُب قَام ملسو هيلع هللا ىلص َاِهللا َرسول َأن :"، قالالْعاصِ بنِ ِعمرِو بن اِهللا عبدعن  .2

 5"الصدقَةُ تَْأكُلَه حتَّى هيتْركْ والَ لَه، ٌفَلْيتَّجِر مال لَه4َيتيما

 قال اليتامى، الزكاة واجبة في أموالأن  الخطاب بن عمر فعن": ووجه الداللة من الحديث  
  .6"مكلف غير أو كان مكلفا واجبة، ماله في فالزكاة مسلم، حر كل: قال كما وهذا :الماوردي

 وإن األحرار، من ملكاً تاماً ملَك كل من على الصدقة وتجب" :-رحمه اهللا– الشافعي قال .3
 ما منهم واحد كل مال في تجب كما ذلك، في بينهم فرق ال امرأةً أو معتوهاً أو صغيراً كان
محتاج، وسواء  زمن ولد أو والد على نفقة أو ميراث أو جناية الوجوه من بوجه ماله لزم
 .7"الفطر وزكاة والزرع الماشية في ذلك

 الصغار عن الفطر زكاة وجوب على ثابت اإلجماع فإن ،الفطر زكاة على القياس .4
 الصبي بدن عن الفطر زكاة وجوب من يمنع لم الجنون أو الصغر أن فكما ،والمجانين
 .الزكاة وجوب شروط فيه تكاملت إذا منهما، كل مال في مانعاً يكون أال فينبغي والمجنون،

                                                           

  .103سورة التوبة، آية  1
 
424
رة ا��(2رج، 0/) 2. 
3  ،�5����� ��ه� ا���م ا����� ر��� ا��: �7 ا�>� وا��آ+
ر �: �7 ا289 و��7 ا�6 ��� .2/9، ا�! � ا���

لسان ، ابن منظور، ويتمة ويتامى أيتام والجمع اليتم، اسم عنه زال بلغ فإذا يبلغ، حتى ميتي فهو أبوه مات الذي: اليتيم 4
 . 12/645، حرف الميم، فصل الياء المثناة من تحتها، العرب

في مال الصبي  ت، باب وجوب الزكاة.ط، د.، دسنن الدارقطني: الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 5
 سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو الهيثمي، صحيح، اسناده: الهيثمي عنه وقال، 3/5/1970واليتيم، 
 مكتبة: القاهرة ،)م1994- هـ1414( ط،.د القُدسي، الدين حسام: تحقيق الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع): هـ807( الهيثمي
  .3/67/4355 القدسي،

  .3/152، الحاوي الكبيرالماوردي،  6
 .3/152، لسابقاالمرجع  7
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 منه، لجزئه المستحقين حقوق فرزب المال، وتطهير الفقراء حاجة سد الزكاة من المقصود أن .5
 عموماً، اإلسالمي للنظام خاضع مسلم أنه دام ما المال، صاحب صفة عن النظر بقطع

قابل  منهما كل مال وأن السيما والمجنون، الصبي من كل بمال الزكاة تعلق ذلك فاقتضى
 .به تعلقي مالي حق منهما كال أن بجامع مثلها، فالزكاة بماله، الشيء ذلك غرامة لتعلق

 بنقص وجوبها يتأثر أو التكليف، شرائط عليها تنطبق حتى محضة بدنية عبادة الزكاة ليست .6
 جوانب من لجانب ضبط وأنها المالية، الناحية فيها تغلب عبادة هي وإنما المكلف،أهلية 
  .1متملك كل لذلك الخضوع في يستوي أن فينبغي للكفاية، شامل قيوتحق االقتصادية، العدالة

  :الثاني القول أصحاب بها استدل التي دلةاأل

$��Aِ�    ������������    @ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ ﴿:قوله تعالى .1���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ    ًCَ8�DًْCَ8�DًْCَ8�DًْCَ8�Dْ    � 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
    �ِA�G.;ُ
�ْ�ِA�G.;ُ
�ْ�ِA�G.;ُ
�ْ�ِA�G.;ُ
�ْ    �Aِ�ْ�Aِ�ْ�Aِ�ْ�Aِ�ْ ﴾2 

لى من هو أهل للتطهير والتزكية، وهم إأن الخطاب في اآلية موجه : ووجه الداللة
 .لهما المكلفون، فالصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير؛ ألنه ال ذنب

2. ناِئشَةَ عع يضر ا، اللَّهنْهع وَل َأنسقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا ر:" عفن الْقَلَم رُع ْنِ :ثَالَثَةتَّى النَّاِئم عِح 
  .3"يكْبر ِّحتَّى الصبِي وعنِ يبرَأ، حتَّى المبتَلَى وعنِ يستَيقظَ،

 من ليس والصبي ،محضة عبادة الزكاة أن وهو أصل على المسألة أنهم بنوا(: ووجه الداللة 
  .4)والصالة الصوم عليه يجب ال كما عليه تجب فال العبادة وجوب أهل

 : ألن الزكاة عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، ويتبين لنا ذلك ما يلي .3
 خَمسٍ علَى اِإلسالَم يبن :"ملسو هيلع هللا ىلص ُاِهللا رسول قَاَل: قَاَل عنْهما، اللَّه رضي عمر،ِ ابن عنِ •

ةادالَنْ أ شَه ِإالَّ ِإلَه ،اللَّه َأنا ودمحوُل َمسِإقَامِ اِهللا، رو ،الَةالص ِإيتَاءو كَاةالز ،جالْحو 

                                                           

 .2/9، الفقه المنهجي على مذهب االمام الشافعي رحمه اهللامصطفى الخن والدكتور مصطفى األغا وعلى الشربجي، 1 
 .103سورة التوبة، آية  2
ت، دار الفكر، .ط، د.محمد محيي الدين عبد الحميد، د: ، تحقيقسنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني 3

 عبد وفيه اإلسناد، بهذا إال عباس ابن عن روىي ال: الطبراني قال، 4/139/4398ن يسرق أو يصيب حداً، مجنوباب ال
: ت( الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو، الهيثمي، ضعيف وهو حمزة، بن اهللا عبيد بن العزيز
مكتبة : ، القاهرة)م 1994 هـ، 1414(ط، .، دالقدسي الدين حسام: حقق، تالفوائد ومنبع الزوائد مجمع: )هـ807

 .6/251/10509القدسي، 
، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع: )هـ587: ت( الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء الكاساني، 4 
 .2/4، دار الكتب العلمية، )م1986-ه1406(، 2ط
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، فالخطاب في الحديث النبوي موجه للمكلفين من أفراد اُألمة 1"رمضان وصومِ
المجنون ليسا من أهل التكليف، فال تجب عليهم الزكاة، وال بقية اإلسالمية، والصبي و

 .أركان اإلسالم
وألن من شروط صحة الزكاة النية، وال تتحقق النية من الصبي والمجنون، وكذلك ال  •

  .2من الولي؛ ألن العبادة ال تتأتى بنية الغير- أي النية–يصح أداؤها 

  .المختارالرأي 

في مال الصبي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في وجوب الزكاة  هو مختارأن ال كاتبيرى ال  
  .والمجنون، ويتولى الولي إخراجها

  :3بأربع حاالت وهي) الحنفية(ويرد على استدالل المخالفين

 في التطهير يلزم من استداللهم في اآلية الكريمة أن الخطاب موجه للمكلفين، يرد عليه بأن .1
 الخُلق، تربية في عام هو وإنما المكلفين، في لينحصر نوببالذ خاصا ليس الكريمة اآلية

  .الفضائل على وتعويدها النفس، وتزكية
 فيها تجري مالية، عبادة لكنها فصحيح؛ كالصالة، محضة عبادة الزكاة نبأ مأما قوله .2

 مالية عبادة ومادامت ذميا، كان ولو حتى عايجمالوكالء  بأداء تتأدى إنها حتى النيابة،
  .عنهما الولي ويؤديها والمجنون الصبي مال في تجب فإنها النيابة فيها تجري

 تجب فال ثم ومن ،وال المجنون للصبيوال نية  نية إلى تحتاج العبادات نبأ مأما قوله .3
 من الزكاة بأخذ المأمور نبأ عليه ردي ،وال صالة صوم عليهما يجب ال كما الزكاة، عليهما
$��Aِ��    ����������������    @ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ@ ?ْ ﴿:تعالى لهبقو اإلمام؛ المسلمين أغنياء���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%    ًCَ8�DًCَ8�DًCَ8�DًCَ8�D    �� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
�� 2 �EAَFُ
 أو بنفسه أخذها فإن ،4﴾ 

 ينو لم ومن والصغير والمجنون عليه والمغمى الغائب عن أجزأت الصدقة أنها بنية عماله
 .أدائها عند

ة والقول بأنها تقابل الجزية، فهذا قياس مع الفارق إذ أن الزكاة ركن في اإلسالم وعباد .4
  .الجزية عقوبة وصغار لهم على كفرهم، فال نستطيع القياس عليهامحضة، و

                                                           

  .1/9/8لوحي، باب دعاؤكم إيمانكم، ، كتاب بدء اصحيح البخاريالبخاري، 1
 .22مكتبة الرسالة الحديثة، : ، األردن)م1982-هـ1402(، 1، طأحكام الزكاة والصدقة: عقلة، محمد عقلة2
النيابة في زكاة مال ): مجلة كويتية شهرية جامعة(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، مجلة الوعي اإلسالمي 3

 ).م1965-هـ1385(ط، .الدكتور صالح النهام، د: ، إعدادفي حكمهماالصبي والمجنون ومن 
4
رة4 ،(�
  .103 0/) ا�+
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  الثاني المبحث
  الزكاة مشروعية من الحكمة

$��Aِ�    ��������@ ?ْ @ ?ْ @ ?ْ @ ?ْ  ﴿:تعالىوهو المذكور في قوله  َأن الزكاة فيها معنى التطهير،: أوال���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ�ِA��$���َ%ْ    ًCَ8�DًْCَ8�DًْCَ8�DًْCَ8�Dْ    � 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
� 2 �EAَFُ
    
��ِA�G.;ُ
�ْ��ِA�G.;ُ
�ْ��ِA�G.;ُ
�ْ��ِA�G.;ُ
�ْ    �Aِ��Aِ��Aِ��Aِ� ﴾1.  

وهذا التطهير يشمل أمور ثالثة التطهير،  –آنفاً  تُكما ذكر- ني اللُّغوية للزكاة إذ إن من المعا
  :وهي

  المجتمع - جالمال          -ب    النفس        -أ 

فهي تطهر نفس الغني من الغني الباذل والفقير اآلخذ،  فهي تطهر نفس كّلالنفس، تطهير  .1
ن األرزاق فتجعله يعرف بأ ،صيلهوالكد في تحمن الشح والحرص الشديد على حب المال 

وتكسبه  ن حيث كونها تحميه من مرض الحسد،طُهرة له مفهي ا الفقير، أم.تعالى اهللا بيد
 .الرزقالقناعة والرضا بما قسم اهللا له من 

قت فالمسلم إذا امتلك ماالً تحقهر المال من تعلق حق الفقير به، فهي تط المال،تطهير  .2
- وهذا المعنى الذي أشار إليه الرسول  ،فيه حقٌ واجب تعالى أصبح هللا شروط الزكاة فيه،

اهللا عليه  ىصل –عندما سئل عن سبب عدم أخذ آل بيت النبي  –اهللا عليه وسلم  ىصل
هنا  ، ومن2"النَّاسِ َأوساخُ هي ِإنَّما محمد ِلآِل تَنْبغي لَا الصدقَةَ ِإن"  :قالللزكاة،  –وسلم 

وهي  –لمعاني العظيمة للزكاة أنها تُطهر المال من هذه األوساخ التي علقت بها كانت من ا
 .والنماءوتكسبه البركة  –حق الفقير 

في المجتمع وخصوصاً في تطهير المجتمع، فهي تُطهر المجتمع من أعظم آفة استشرت  .3
ت الدنيا في أصبح قلوبنا بحب الدنيا واللهث وراء المادة، فقد شربتبعد أن ت ،أيامنا هذه

من  ابعضن الصالة والزكاة، فأصبحنا نرى األمر الذي أدى بنا إلى التفريق بي قلوبنا،
في ماله، وكأن الزكاة  تعالى المحافظين على صالة الجماعة في المسجد وال يخرِج حق اهللا

من  يساهم في التقليللم تعد ركناً من أركان اإلسالم، فإذا أخرج الغني زكاة ماله فإنه 
 .المسلمينوجود الفقر بين صفوف 

                                                           

  .103سورة التوبة، آية 1
دار الجيل : ت، بيروت.ط، د.، دصحيح مسلم: مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيري النيسابوري2

 .3/118/2530ي، دار االفاق الجديدة، باب ترك استعمال آل النب+ بيروت
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تلك العبودية  يت، بحيث تأظاهر العبودية الصادقة هللا تعالىأن الزكاة مظهر من م :ثانياً  
؛ بحيث يستجيب ألوامر اهللا كل شأن من شؤون الحياةباالستجابة التامة ألمر اهللا تعالى في 

  .1اهللا تعالى ذلك لرغبة في نيل رضاعنه و تعالى ويمتنع عما نهى اهللاتعالى 

أن الزكاة مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي بين الناس، وهي من دعائم  :ثالثاً  
  .2رب مع المرتدين من منعهاتصادية التي يكفر من جحدها ويحااألوضاع االق

تحقيق العدالة االجتماعية، ومحو  وهنا نلتمس حكمة مشروعية الزكاة التي تتمثل في  
افة، وعناية بالصحة العامة، وتنفيذ للمشروعات العمرانية، ودفاع عن لثقالرذائل وتحقيق ا

  .للمقومات اإلنسانية ومثُلها العلياالبالد، وحماية 

، 3ما فُرضت الزكاة على الفالح الذي يملك خمسة أفدنةاً لمبدأ العدالة االجتماعية، فكتحقيقو  
الواحد ما يكسبه الفالح طوال  لشهربيب الذي يكسب من عيادته في افكذلك تُفرض على الط

  .4وتُفرض على صاحب العمارة التي تٌدر عليه محصول خمسين فداناً ،العام

ويظهر أثر التكافل االجتماعي للزكاة في تحقيق التوازن بين األغنياء والفقراء، وتربط   
وتُخفف من  بينهم جميعاً برباط المحبة والبر والتراحم واألخٌّوة، وكما أنها تكافح الفقر،

لى مجتمع غني ال يوجد فيه فقراء، وهذا ما حدث في إته، بحيث تُحول الزكاة المجتمع ويال
  .-رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين-الراشدين وعصر الخلفاء–ملسو هيلع هللا ىلص- عصر النبي

نها تُحرك األموال وتدفعها إحيث أن الزكاة ركيزة من ركائز االقتصاد اإلسالمي، : رابعاً  
األمر الذي يؤدي حذير من كنزها وحبسها عن التداول، نمية واالستثمار، والتلى مجال التإ
  .5الحركة االقتصادية بشكل عامعمال، وانتشار البطالة، وانكماش لى كساد األإ

                                                           

  .13، أحكام الزكاة والصدقةعقلة، 1
دار أسامة، : م، األردن1999، 1ط مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة،العاني، خالد عبد الرزاق العاني،  2

97. 
 البالد في احتهمس تختلف الزراعية األرض من مقدار الزراعية، األرض مساحة وحدةوهي  :وفَدادين َأفْدنة جمع فدان 3

  .2/683، صالمعجم الوسيط: ، ينظرمربع متر )4200( تقريباً تساوي اومساحته العربية،
 .118محمد الغزالي السقا، اإلسالم واألوضاع االقتصادية،  4
  .98، مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنةالعاني،  5
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طوة عملية تتمثل في لى هذا الحد في محاربة كنز األموال، بل خطا خإولم يقف اإلسالم   
ليه إاقصها بالزكاة، وهذا ما أشار خوفاً من تالشيها وتن لى مجاالت االستثمار،إدفع األموال 

  1" الزكَاةُ تَْأكُلُها لَا الْيتَامى َأمواِل في اتَّجِروا " بقوله- ملسو هيلع هللا ىلص- الرسول 

لى وجوب تشغيل األموال وعدم إادئ االقتصادية الحديثة الداعية وهذا ما ينسجم مع المب  
  .دخارباالتعطيلها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

طارق بن : ، تحقيقالمعجم األوسط): هـ360: ت(مي الشامي الطبراني، سليمان بت أحمد بن أيوب بن مطير اللخ 1
اسناده : ، وقال عنه الهيثمي4/264/4152دار الحرمين، : ت، القاهرة.ط، د.عوض اهللا وعبد المحسن الحسيني، د

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): هـ807(صحيح، الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
  .3/67/4355مكتبة القدسي، : ، القاهرة)م1994-هـ1414(ط، .حسام الدين القُدسي، د: تحقيق
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   الثاني لفصلا

 الشرعية والمقاصد الفقهي، وتكييفها مفهومها، واألجور الرواتب
   للزكاة،

  :مباحث ثالثة وفيه

 وتكييفها واصطالحاً، لغةً واألجور الرواتب مفهوم: األول المبحث
   الفقهي

 يشترط وهل أنواعه، وبيان مفهومه، المستفاد، المال: الثاني المبحث
   لزكاته؟ الحول

  .للزكاة الشرعية المقاصد: الثالث المبحث
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  المبحث األول

  لغة واصطالحاً، وتكييفها الفقهي مفهوم الرواتب واألجور 

  .مفهوم الرواتب واألجور لغة واصطالحاً: المطلب األول

  .واصطالحاً مفهوم الرواتب لغةً: أوالً

بت دائم ومنه الراتب الراتب يقال رزق راتب ثا" جاء في المعجم الوسيط،: الرواتب لغة   
  .1"الذي يأخذه المستخدم أجرا على عمله

رتَب : يقَاُل. ثَبتَ فَلَم يتَحرك: رتَب الشيء يرتُب رتُوباً، وتَرتَّب: رتب" وجاء في لسان العرب،  
  .2"ثابِتٌ دائم: تبراَأثْبتَه، عيشٌ : رتُوب الكَعبِ َأي انْتَصب انْتصابه؛ ورتَّبه تَرتيباً

لفظ الراتب لم يكن معروفاً وال متداوالً في زمن الصحابة والتابعين : الرواتب اصطالحاً 
، وهي تُطلق على ما يتقاضاه الشخص )ُأعطيات(والفقهاء، بل إن ُأجور العمال كانت تسمى 

  .بصفة دائمة وثابتة كأجر على ما قام به من عمل

  .واصطالحاً مفهوم اُألجور لغة: ثانياً

وهو الجزاء على العمل، والجمع ُأجور، : أصلها أجر"جاء في لسان العرب : اُألجور لغة  
: اإلجارة، واألجرة: واالسم منه من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل،: واإلجارة

استأجرتُ الرجل، فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري، وأتجر عليه : هي الكراء، نقول
  .3"من األجرة: ذابك

فلس فُلُوس وَأعطيته : اإلجارة بمعنى اُألجرة وجمعه أجور، مثل"وجاء في المصباح المنير،    
  .4"إجارته، أي أجرته

                                                           

دار الدعوة، : ت، بيروت.ط، د.، دالمعجم الوسيط: محمد النجار. حامد عبد القادر. أحمد الزيات. ابراهيم مصطفى 1
 .1/326مجمع اللغة العربية، 

  .1/410،لسان العرب ،ابن منظور 2
 .4/10ابق، المرجع الس 3
: ت، بيروت.ط، د.، دالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 4

 .1/5المكتبة العلمية، 
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لم يخرج معناه عن المعنى اللُغوي وهو ما يتقاضاه العامل أو الموظّف من : اُألجور اصطالحا  
  .سبوعياً أو شهرياً أو موسمياً أو سنوياًأاُألجرة جراء عمله أو وظيفته إما يوميا أو 

  .التكييف الفقهي لزكاة الرواتب واُألجور: المطلب الثاني

كمال النصاب في أول الحول، : أحدهما: وأما شرائط الجواز فثالثة: "جاء في بدائع الصنائع  
عجل وله في أال ينقطع النصاب فيما بين ذلك، حتى لو : كماله في آخر الحول، والثالث: والثاني

أول الحول أقل من النصاب ثم كمل في آخره فتم الحول والنصاب كامل لم يكن المعجل زكاة بل 
كان تطوعا، وكذا لو عجل والنصاب كامل ثم هلك نصفه مثالً فتم الحول والنصاب غير كامل لم 

لوجوب يجز التعجيل وإنما كان كذلك؛ ألن المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول؛ وألن سبب ا
هو النصاب فأحد الطرفين حال انعقاد السبب والطرف اآلخر حال الوجوب، أو حال تأكد 

إذ تأكد الوجوب بالسبب فال  ،الوجوب بالسبب وما بين ذلك ليس بحال االنعقاد وال حال الوجوب
معنى الشتراط النصاب عنده، وألن في اعتبار كمال النصاب فيما بين ذلك حرجاً؛ ألن التجار 

اجون إلى النظر في ذلك كل يوم وكل ساعة وفيه من الحرج ما ال يخفى، وال حرج في يحت
مراعاة الكمال في أول الحول وآخره، وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في أول 

 ،إال أنه ال بد من بقاء شيء من النصاب ،الحول وآخره وال يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول
وألنه إذا هلك النصاب األول كله فقد انقطع حكم  ،ء الحول ليضم المستفاد إليهوإن قل في أثنا

  .1"الحول فال يمكن إبقاء المعجل زكاة فيقع تطوعا

عدم اشتراط تمام النصاب أثناء  وهو هاحنيفة وصاحب وبأن هذا ما اشترطه اإلمام أب: أقول  
من غير أن ينقطع تماماً أثناء - هأوله وآخر–الحول، بل يشترط كمال النصاب في طرفي الحول 

الحول، ومع هذا التخريج يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام، وبذلك يعتبر كسب العمل 
تابعاً للنصاب الذي يعد أساساً لفرض  يعتبروعاء للزكاة لتحقق العلة التي استنبطها الفقهاء، و

  . الزكاة

  .  2"أنه يزكيه إذا استفاده: فقبض كراها، قالأنه قال في فصل من أجر داره :" وجاء في المغني  

                                                           

 .2/51، بدائع الصنائعالكاساني،  1
المغني : م الدمشقي الحنبليابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ث 2

  .3/57، مكتبة القاهرة، )م1968- هـ1388(ط، .، دالبن قدامة
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وإن هذه في الحقيقة تشبه " يقول الدكتور يوسف القرضاوي معلقاً على قول اإلمام أحمد،   
  1"كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً

جور هي مال لتكييف الفقهي لزكاة الرواتب واُألوبناء على ما سبق ذكره يرى الباحث أن ا  
وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بإحدى وسائل التملك المشروعة، ويتبع  مستفاد،

  .المبحث الثاني بالتعريف بالمال المستفاد، وبيان أنواعه، وكيفية زكاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1/490 فقه الزكاة،القرضاوي،  1
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  المبحث الثاني

  المال المستفاد، مفهومه، وبيان أنواعه، وهل يشترط الحول لزكاته؟

  .مفهوم المال المستفاد، وبيان أنواعه: المطلب األول

  .مفهوم المال المستفاد: أوالً

وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بأي وسيلة من وسائل " للقرضاوي جاء في فقه الزكاة  
  .1"التملك المشروع

ز، وأرباح التجارة، ما استفاده المرء من المرتبات، والمعاشات، والمكافآت، والحواف" أو هو  
واألسهم، ونسل الماشية، والهبات، والهدايا، واإلرث، وريع العقار، وبيع األراضي، والعقار، 

  . 2"والسيارات، ونحو ذلك في أثناء الحول

  .أنواع المال المستفاد: ثانياً

استفاد ماالً من جنس ذلك  كان قد إن كان عند المسلم نصاب، وقبل أن يحول عليه الحول  
  :3لنصاب، أو مما يضم إليه فله ثالثة أقساما

َأن تكون الزيادة من نماء المال األول، كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع األصل  .1
ال نعلم في ذلك خالفاً؛ ألنه تبع للنصاب من جنسه، فأشبه : عند تمام الحول، قال ابن قدامه

 .4النماء المتصل
غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون مالُه إبالً فيستفيد ذهباً أو أن يكون المال المستفاد من  .2

فضة، هذا النوع ذهب فريق من العلماء إلى أنه ينعقد له حول جديد يبدأ من يوم استفادته، 
 .وذهب آخرون إلى أن المال المستفاد يزكى حين استفادته

 

                                                           

  .1/490، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
، مقدم الى مؤتمر الزكاة المنعقد "زكاة رواتب ودخول الموظفين الشهرية" بحث بعنوان: عودة، مراد رايق رشيد عودة 2

 .115، ص)م2011-هـ1432(، "زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة:" الشريعة، جامعة النجاح الوطنية بعنوان في كلية
دار السالسل، : ، الكويت)هـ1427- 1404(، 2، طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون االسالمية،  3

23/242-243 
  .2/468 المغني،ابن قدامة،  4
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من المال  المستفاد ليس نتاجأن يستفيد ماالً من جنس النصاب عنده وقد انعقد حول، لكن ا .3
كأن يكون عنده عشرون مثقاالً ذهباً ملكها  ،األول بل يستفاد بوسيلة جديدة من وسائل التملك

 :في أول محرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة فقد اختلف العلماء في ذلك
فيزكيهما جميعاً إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده  الحنفيةذهب   - أ

فكما جاز ضم ما من جنسه في النصاب الذي هو سبب، فإنه : عند تمام الحول األول، قالوا
 .1يجوز ضمه إليه في الحول الذي هو شرط من باب أولى

 لمإلى التفريق بين السائمة وبين النقود، فقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة فلو  المالكيةذهب   - ب
  .2ثمان فال تضم فإنها موكوله الى أربابهاة، بخالف األأكثر من مر- أي الزكاة- 
وأما النوع الذي يعنينا هنا، فهو المال المستفاد الذي لم يكن نماء لمال عنده، بل استفيد   

... بسبب مستقل، كأجر على عمل أو راتب موظف كاألستاذ الجامعي والمحامي والطبيب
مال الذي عنده، فهذا النوع هو الذي يصدق وغيرهم، بحيث يكون المال المستفاد من جنس ال

  .على الرواتب واُألجور
إلى أنه يضم إلى المال األول في النصاب دون الحول، فيزكى  4والحنابلة 3الشافعيةذهب   - ت

األول في محرم، ويزكى الثاني لحوله من ذي الحجة ولو كان أقل من نصاب، ألنه بلغ 
 .بضمه إلى األول نصاباً

مال مستفاد بحول جديد هو مما يشق على المسلمين، وإنما شُرعت أحكام الدين  فراد كلإوألن 
  .للتيسير والتخفيف عن الناس ورفع الحرج عنهم

  .وسأتطرق للحديث عن اشتراط الحول في الفصل الثالث

  

  

                                                           

 .223-2/221ت، دار الفكر، .ط، د.، دفتح القدير: الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيابن الهمام، كمال  1
  .1/432ت، .ط، د.، دالشرح الكبيرالدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،  2
، )م1995-هـ1415(ط، .، دحاشيتا قليوبي وعميرة: قليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 3
  .2/16دار الفكر، : يروتب
ط، .، دكشاف القناع عن متن االقناع: البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي 4
 .243-241/ 2ت، دار الكتب العلمية، .د
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  المبحث الثالث
  المقاصد الشرعية للزكاة

ن آخر إال وأن يكون وراء ذلك لقد اقتضت حكمة اهللا تعالى بأن ال يأمر بشيء وال ينهى ع  
عام وشامل لجميع التشريعات التي  اوقصدها وراء هذا التشريع، وهذ سبحانهحكمة أرادها 

شرعها اهللا في هذا الكون، وهذه الحكم المقصودة إما أن تكون ظاهرة للعباد، وإما أن تكون 
ن على ير ركعتخفية، فهي كفرض صالة العصر أربع ركعات، وصالة الفج خفية، أما كونها

سبيل المثال، فكل مكلف من أفراد األمة اإلسالمية إذا تحققت فيه شروط صحة الصالة فهو 
مأمور بأداء كل صالة في وقتها المحدد لها، مع العلم بأن العلة وراء هذا التشريع في الصالة 

  .غير ظاهرة

ركن من أركان اإلسالم،  ظاهرة للعباد، وهي كفريضة الزكاة التي هي-العلة –وأما كونها أي   
وشعيرة من شعائره، التي يقوم بها المسلم ويؤديها بوصفها فريضة دينية مقدسة، امتثاالً ألمر اهللا 

� <�� 7�Q�$ $'(َ﴿ :وابتغاء مرضاته، مستجيباً لقول اهللا تعالى� R�َ3( J ��E��$  +َ� S�Q�)ْT � +�)�$ $� � U�4��� ���ِV $� ���ُ% ���َ)'Q�$ $� 7��> �� R�َ3( J ��E��$  +َ� S�Q�)ْT � +�)�$ $� � U�4��� ���ِV $� ���ُ% ���َ)'Q�$ $� 7��> �� R�َ3( J ��E��$  +َ� S�Q�)ْT � +�)�$ $� � U�4��� ���ِV $� ���ُ% ���َ)'Q�$ $� 7��> �� R�َ3( J ��E��$  +َ� S�Q�)ْT � +�)�$ $� � U�4��� ���ِV $� ���ُ% ��� -� -� -� -�
 �C7E�َ>ْ�$  ���W 1��َX� -�َ.';�$ $�ُ
�Y �� �C7E�َ>ْ�$  ���W 1��َX� -�َ.';�$ $�ُ
�Y �� �C7E�َ>ْ�$  ���W 1��َX� -�َ.';�$ $�ُ
�Y �� �C7E�َ>ْ�$  ���W 1��َX� -�َ.';�$ $�ُ
�Y ��﴾1  

لهي ال تختلف عن الصالة، لكن في ظل الواقع المرير الذي نعيشه في فالزكاة بهذا الوصف اإل  
بينها وبين الصالة، فترى الواحد منهم من -لجهلهم –هذه األيام بعد أن فرق كثير من الناس 

  .من ماله تعالى اجد لكنه ال يخرج حق اهللاأصحاب الصفوف األولى في المس

وإذا أمعنا النظر في آيات اهللا في كتابه العزيز، نجد أن اهللا تعالى قرن بين الصالة والزكاة في   
فقد قرنت بينهما في عشرات المواضع، وقد - ملسو هيلع هللا ىلص –ثمانية وعشرين موضعاً، وفي سنة المصطفى 

تالية " العبادات"في قسم " الزكاة"ثم تُذكر أحكام  عرف في اإلسالم بأن الزكاة ُأخت الصالة، ومن
  .2ألحكام الصالة

ومن هذا المنطلق وبعد أن تميزت الزكاة عن الصالة، بأن القصد من تشريعها واضح وظاهر   
نسانية جلية، ومثُالً أخالقية رفيعة، وقيماً روحية عليا، كان إللعباد، والذي يتمثل بأن لها أهدافاً 

الى تحقيقها وتثبيتها من وراء فريضة الزكاة، وقد تحققت هذه األهداف والمقاصد  اإلسالم يقصد
                                                           

1 5نة، آية سورة البي.  
، )م2016-هـ1437(، 1، طامع في فقه الزكاةالميسر الج: البدارين، الدكتور أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين 2

  .1/27دار الرازي، : األردن



24 

 

، وهذه المقاصد 1في العصور األولى، وبرزت آثارها في حياة الفرد المسلم، والمجتمع اإلسالمي
  :قمت بتوزيعها على مطالب ثالثة، وهي النحو التالي

  .المقاصد المالية للزكاة: المطلب األول 

  .لزكاة تطهير للمال الحاللا :أوالً

الحجر المغصوب في الدار : " الزكاة طهارة للمال، وفي مثل هذا المعنى يقول بعض السلف  
، وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله، ولهذا يقول "رهن بخرابها 

، 2"رضاكُم بِالصدقَة، وَأعدوا ِللْبلَاء الدعاء حصنُوا َأموالَكُم بِالزكَاة، وداووا م:" - ملسو هيلع هللا ىلص-المصطفى
وما أحوج األغنياء الى هذا التحصن، وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادئ الهدامة والثورات 

  . 3الحمر

هرةٌ ِلمن علَى الَْأنْبِياء؛ ِلَأن الزكَاةَ طُ- أي الزكاة-ولَا تَجِب:" جاء في حاشية ابن عابدين، قوله  
نْهم ونءربم اءالَْأنْبِيو نَّستَدي َأن اهس4"ع.  

أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف  :أوالً :"جاء في بدائع الصنائع، قوله  
والوسيلة وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض اهللا عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، 

  .ى أداء المفروض مفروضإل

أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب، وتزكي أخالقه بخلق الجود والكرم  :ثانياً 
وترك الشح والضن، إذ األنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة، وترتاض ألداء 

                                                           

 .27 ، صالميسر الجامع في فقه الزكاة ،البدارين 1
  الكبير المعجم: )هـ360: ت( الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني، 2

 عمير بن موسى وفيه ،10/128/10196ت، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، .، د2، طالسلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن ليمان الهيثمي، متروك وهو الكوفي

 .3/63/4331ام الدين القدسي، حس: مكتبة القدسي، تحقيق: ، القاهرة)م1994-هـ1414(ط، .د
  .1/31، الميسر الجامع في فقه الزكاةبدارين، ال 3
حاشية ابن (رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي 4

  .2/256دار الفكر، : ، بيروت)م1992-هـ1412(، 2، ط)عابدين
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Cَ8ً @ ?ْ @ ?ْ @ ?ْ @ ?ْ ﴿ :ا، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالىاألمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيه�D ��ِA��$���َ% ���� ًCَ8�D ��ِA��$���َ% ���� ًCَ8�D ��ِA��$���َ% ���� ًCَ8�D ��ِA��$���َ% ����
�Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
�Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
�Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
�Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
 ﴾1.  

أن اهللا تعالى قد أنعم على األغنياء وفضلهم بصنوف النعمة واألموال الفاضلة عن : ثالثاً 
  .2"الحوائج األصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش

  .الزكاة نماء للمال: ثانياً

هري وراءه زيادة حقيقية، فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه فهذا النقص الظا   
ْ���  �َ+  ﴿ :أضعافه من حيث يدري أوال يدري، لقوله تعالى>�� �Z�W�U�* ����  R�[� ��7�� َ\ْ�E��$ ُ] <�U� !E�� '/ِV Nُْ8  +َ�  ���ْ>�� �Z�W�U�* ����  R�[� ��7�� َ\ْ�E��$ ُ] <�U� !E�� '/ِV Nُْ8  +َ�  ���ْ>�� �Z�W�U�* ����  R�[� ��7�� َ\ْ�E��$ ُ] <�U� !E�� '/ِV Nُْ8  +َ�  ���ْ>�� �Z�W�U�* ����  R�[� ��7�� َ\ْ�E��$ ُ] <�U� !E�� '/ِV Nُْ8

  ���@ � 2�  +ُ3�)ْT � � Aَ" ,R�!� ���� ��ُ�ْ>َ3ْ�َ% ���  ���@ � 2�  +ُ3�)ْT � � Aَ" ,R�!� ���� ��ُ�ْ>َ3ْ�َ% ���  ���@ � 2�  +ُ3�)ْT � � Aَ" ,R�!� ���� ��ُ�ْ>َ3ْ�َ% ���  ���@ � 2�  +ُ3�)ْT � � Aَ" ,R�!� ���� ��ُ�ْ>َ3ْ�َ% ���S�8�ِ$'��$S�8�ِ$'��$S�8�ِ$'��$S�8�ِ$'��$ ﴾3ًوقوله أيضا ،: ﴿ � ���� �َ)َ" &ِ�'(�$ ِ#$���َ% !�" � ������ ���ِ� ���� ��ُ���َ
� ��� � ���� �َ)َ" &ِ�'(�$ ِ#$���َ% !�" � ������ ���ِ� ���� ��ُ���َ
� ��� � ���� �َ)َ" &ِ�'(�$ ِ#$���َ% !�" � ������ ���ِ� ���� ��ُ���َ
� ��� � ���� �َ)َ" &ِ�'(�$ ِ#$���َ% !�" � ������ ���ِ� ���� ��ُ���َ
� ���
/�ُ3�4ْ6 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�)�$ +�0� /� ���ُِ
 ,-�َ.َ� ���� ��ُ���َ
� ��� �+�)�$ ��(�*/�ُ3�4ْ6 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�)�$ +�0� /� ���ُِ
 ,-�َ.َ� ���� ��ُ���َ
� ��� �+�)�$ ��(�*/�ُ3�4ْ6 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�)�$ +�0� /� ���ُِ
 ,-�َ.َ� ���� ��ُ���َ
� ��� �+�)�$ ��(�*/�ُ3�4ْ6 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�)�$ +�0� /� ���ُِ
 ,-�َ.َ� ���� ��ُ���َ
� ��� �+�)�$ ا ننسى عمل العناية اإللهية لّ، وعلينا أ4﴾ *�)��

اإلخالف واإلرباء، بغير ما نعرف من األسباب، واهللا يؤتي من فضله ما يشاء لمن  في هذا
̂��ِ�﴿ : ، لقوله تعالى5يشاء 4�ْ$ Nِْ6َ3ْ�$ �ُX  +�)�$��ِ��̂ 4�ْ$ Nِْ6َ3ْ�$ �ُX  +�)�$��ِ��̂ 4�ْ$ Nِْ6َ3ْ�$ �ُX  +�)�$��ِ��̂ 4�ْ$ Nِْ6َ3ْ�$ �ُX  +�)�$� ﴾6  

فإنه يشعر بأثر ذلك في حياته التي - الزكاة-أقول، بأن المحافظ على فرائض اهللا تعالى ومنها  
عالى باستجابته ألوامره، ويسقط عنه فرضاً فيرتاح بذلك يعيشها، فهو بذلك ينال رضوان اهللا ت

خراج الزكاة من أمواله، وذلك طمعاً إبل اآلخرة، أما من رفض قضميره، ليسعد بذلك في الدنيا 
وخوفاً على أمواله من النقصان، فإنه بطمعه المقيت، وحبه الشديد ألمواله، فقد هدم بذلك ركناً 

�َ) ?��<َ)'A �� ﴿: يتجرع من العذاب في الدنيا قبل اآلخرة، لقوله تعالى عظيماً من أركان اإلسالم، حتى� �� A'(َ>��? (َ�� �� A'(َ>��? (َ�� �� A'(َ>��? (َ��
/� 4ِ0��� �� A�)4َ� �ِU.َْ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ /� W =َ��Wَ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ ���/� 4ِ0��� �� A�)4َ� �ِU.َْ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ /� W =َ��Wَ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ ���/� 4ِ0��� �� A�)4َ� �ِU.َْ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ /� W =َ��Wَ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ ���/� 4ِ0��� �� A�)4َ� �ِU.َْ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ /� W =َ��Wَ��ْ$ _ِ$َ?4�ْ$ ، فترى كثيراً من هؤالء الذين أعرضوا عن هذه 7﴾���
اه يعرض عنك، وال له، ترخراج زكاة أمواإقناعه في إالفريضة العظيمة عندما تحدثه وتحاول 
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حياته التي يعيشها لوجدناها مليئة بالويالت  إلىنظرنا لو أننا   مع العلميصغي لكالمك، 
وحدث وال  -كمرض في زوجه أو في أوالده، أو عطل وخراب مستمر في مركبته - والمصائب

يكون بسبب  حرج عن ألوان المصائب التي يعاني منها هؤالء، وإذا أخبرتهم بأن هذا كله ربما
عراضك عن اهللا تعالى وعن أوامره، تراه يقول لك بلسان الواثق بأن هذا ابتالء من اهللا لعباده إ

  .المؤمنين، نسأل اهللا لنا ولهم الهداية

  .المقاصد النفسية للزكاة: المطلب الثاني

  . أن الزكاة تُطَهر المسلم من الشح: أوالً

ألمر اهللا تعالى وابتغاء مرضاته، إنما هي تطهير له من  إن الزكاة التي يؤديها المسلم امتثاالً  
أرجاس الذنوب بعامة، ومن رجس الشح بخاصة، ذلك الشح الذميم الذي أحضرته األنفس وابتلي 

aُ3ْ�َ��ْ$ �b  $�]`9'﴿ :به اإلنسان؛ لقوله تعالى��6�Jُ%�'9`[�$  aُ3ْ�َ��ْ$ �b��6�Jُ%�'9`[�$  aُ3ْ�َ��ْ$ �b��6�Jُ%�'9`[�$  aُ3ْ�َ��ْ$ �b��6�Jُ%، فكان ال بد لإلنسان الراقي أو اإلنسان 1﴾ �

ى نوازع األثرة واألنانية في نفسه وأن ينتصر على نزعة الشح ببواعث المؤمن أن يستعلي عل
اإليمان، وال فالح له في دنياه أو آخرته إال باالنتصار على هذا الشح المقيت، فالشح آفة خطرة 

لى الشرف فيدوسه، إلى الدم فيسفكه، وإجتمع؛ إنها قد تدفع من اتصف بها على الفرد وعلى الم
﴿ :، ولذا قال تعالى2لى الوطن فيخونهوإ لى الدين فيبيعه،إو/� P�)ْ3 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�<ْ3َ� '9 � َ\� � ����/� P�)ْ3 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�<ْ3َ� '9 � َ\� � ����/� P�)ْ3 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�<ْ3َ� '9 � َ\� � ����/� P�)ْ3 7�ْ$  � 2 1��َ��ُ�َ" �+�<ْ3َ� '9 � َ\� � ����﴾3  .  

  .الزكاة تدريب على اإلنفاق والبذل: ثانياً

الزكاة تدريب له على خلق البذل واإلعطاء واإلنفاق، فللعادة أثرها العميق في خلق اإلنسان   
، فالمسلم الذي يتعود اإلنفاق، وإخراج زكاة "العادة طبيعة ثانية : " وسلوكه وتوجيهه؛ ولهذا قيل

زرعه كلما حصد، وزكاة ماشيته ونقوده وقيم أعيانه التجارية،  ويخرج زكاة فطره كل عيد من 
أعياد الفطر، هذا المسلم يصبح اإلعطاء واإلنفاق صفة أصيلة من صفاته، وخلقاً عريقاً من 

1��َ $�ْ���َ�_  �َ� ) ) ) ) c$ c$ c$ c$))))1  ﴿:، لقوله تعالىالخلق من أوصاف المؤمنين المتقين أخالقه، ومن ثم كان هذاX �َ�  _�َ���ْ�$ 1��َX �َ�  _�َ���ْ�$ 1��َX �َ�  _�َ���ْ�$ 1��َX
 S�>َ� 7)ْ�� f�� 2 �+��" g��� S�>َ� 7)ْ�� f�� 2 �+��" g��� S�>َ� 7)ْ�� f�� 2 �+��" g��� S�>َ� 7)ْ�� f�� 2 �+��" g���))))2 ( ( ( (/�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� �'h� -�َ)iQ�$ /� 7��> � � ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$/�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� �'h� -�َ)iQ�$ /� 7��> � � ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$/�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� �'h� -�َ)iQ�$ /� 7��> � � ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$/�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� �'h� -�َ)iQ�$ /� 7��> � � ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � الذي يعتاد فوبعد ذلك  4﴾$��?���
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عد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره ناهباً أو سارقاً؛ فإنه ليصعب اإلنفاق مما بيده لغيره، يب
  .1على من يعطي من ماله ابتغاء رضا اهللا، أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه سخط اهللا

  .تخلق بأخالق اإلسالم العظيم: ثالثاً

يعود  إن من صفات الحق تبارك وتعالى إفاضة الخير والرحمة والجود واإلحسان دون نفع  
، قال 2عليه ، والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشرية تخلق بأخالق اإلسالم العظيم

َأن النَّفْس النَّاطقَةَ لَها قُوتَانِ، نَظَرِيةٌ وعمليةٌ، فَالْقُوةُ النَّظَرِيةُ كَمالُها : "في تفسيره 3اإلمام الرازي
يمِ ِلَأمظي التَّعفحكَاةَ ِليالز اللَّه بجفََأو ،اللَّه لَى خَلْقع ي الشَّفَقَةا فالُهةُ كَميلمةُ الْعالْقُوو ،َل رِ اللَّهص

ِإلَيهِم  تِلجوهرِ الروحِ هذَا الْكَماُل وهو اتِّصافُه بِكَونه محسنًا ِإلَى الْخَلْق ساعيا في ِإيصاِل الْخَيرا
منْهع ا ِللْآفَاتعاف4"د  

  :عالج للقلب من حب الدنيا: رابعاً
إن االستغراقَ في حب المال يذهل : "االستغراق في حب المال كما يقول الرازي في تفسيره  

تَكْليفَ ماِلك الْماِل بِِإخْراجِ  النَّفْس عن حب اللَّه، وعنِ التََّأهبِ ِللْآخرة، فَاقْتَضتْ حكْمةُ الشَّرعِ
صراف طَاِئفَة منْه من يده، ِليصير ذَِلك الِْإخْراج كَسرا من شدة الْميِل ِإلَى الْماِل، ومنْعا منِ انْ

نْسانِ لَا تَحصُل عنْد اِلاشْتغَاِل بِطَلَبِ الْماِل، وِإنَّما النَّفْسِ بِالْكُلِّية ِإلَيها وتَنْبِيها لَها علَى َأن سعادةَ الِْإ
ِلِإز نيتَعم اِلحص لَاجع كَاةالز ابالَى، فَِإيجتَع اللَّه اةضري طَلَبِ ماِل فالْم ُل بِِإنْفَاقصضِ تَحرم الَة

بس نِ الْقَلْبِ، فَاللَّها عنْيالد بتعالىح ِلهقَو نم ادرالْم وهو ،ةكْمالْح هذكَاةَ ِلهالز بجَأو انَهح: ﴿ ْ? @ ْ? @ ْ? @ ْ? @
�Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
 ًCَ8�D ��ِA��$���َ% �����Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
 ًCَ8�D ��ِA��$���َ% �����Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
 ًCَ8�D ��ِA��$���َ% �����Aِ� ��ِA�G.;ُ
� �� 2 �EAَFُ
 ًCَ8�D ��ِA��$���َ% ���� ﴾5انْيي طَلَبِ الدف اقغْرتنِ اِلاسع كِّيهِمتُزو مهرتُطَه 6."، أي.  
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خرج زكاة أمواله، وحافظ عليها كما يحافظ على صالته وصيامه، واعتاد على فالمسلم إذا أ  
اإلنفاق في وجوه الخير، كالصدقة والهبة وسائر التبرعات والعطايا التي تُبذل في وجوه الخير، 
فإنه يصبح بذلك سيداً على هذا المال يتحكم به كيفما شاء، أما إذا لم يكن بهذه الصورة، وكان 

من هذه الحياة هو الكد واللهث وراء المادة، فهو عبد للمال ال سيداً عليه، فالمال  هدفه األساسي
  .هو الذي يتحكم بصاحبه ال العكس

  .صالح القلب والبدن: خامساً

  "مي جف اما عضذَا َأيهو ةيصعانِ بِالْمدفْسيو ةانِ بِالطَّاعلُحصي ندالْبو الْقَلْب فَِإن اتورْأميعِ الْم
اتنْهِيالْم1"و.  

فالمسلم الغني حينما يخرج زكاة ماله، فإنه يشعر باطمئنان في نفسه، وارتياح في ضميره؛   
تباع أوامره واجتناب نواهيه، وهذا سبب في صالح اوذلك ألنه أطاع اهللا تعالى وأخلص له، ب

  .المستقيم القلوب واستقامتها على منهج اهللا القويم، وصراطه

  .المقاصد االجتماعية للزكاة: المطلب الثالث

حياء المجتمعات وترقيتها، وذلك من خالل تأليف إفي  اًواضح اً، وأثراًكبير اًللزكاة دور  
  :القلوب، وتوثيق أواصر المحبة والتعاون بين الناس، ومن أهم األهداف المرجوة منها ما يلي

  .تكافل والضمان االجتماعي بين أبناء المجتمع الواحدأن الزكاة مظهر من مظاهر ال: أوالً

فهي مساعدة لذوي الحاجات، وأخذ بأيدي الضعفاء من فقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبيل،   
سالم، ذلك التكافل الذي لم يعرفه الغرب إال في من نظام التكافل االجتماعي في اإلفالزكاة جزء 

عيشي التي تساعد الفئات العاجزة والفقيرة، أما اإلسالم فقد دائرة ضيقة، وهي دائرة التكافل الم
عرف في دائرة أوسع أشمل، بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية، فهو بذلك يعد أول 

  .2تشريع منظم في سبيل الضمان االجتماعي

                                                           

  .199-1/198، ت، دار المعارف.ط، د.، دفتاوى السبكي: السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 1
رمضان (، 1، طالميسر في أحكام الزكاة: لجنة زكاة نابلس، قسم البحوث والدراسات الشرعية التابعة للجنة زكاة نابلس 2

  .33، ، الميسر الجامع في فقه الزكاة، البدارين23حجاوي، /، مطبعة النصر)هـ1422



29 

 

ومتعاوناً بين  ومن الحكم البليغة في هذا المجال، أن الزكاة تقيم وتنشئ وتثبت مجتمعاً متحاباً   
4�ْ$ ���$/ِ ﴿ :األغنياء والفقراء يتحقق فيه قول اهللا تعالى� �ِkِْl�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
 �َ�� f�ْ>���$� E�ِU�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
� ِ/$��� 4�ْ$� �ِkِْl�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
 �َ�� f�ْ>���$� E�ِU�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
� ِ/$��� 4�ْ$� �ِkِْl�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
 �َ�� f�ْ>���$� E�ِU�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
� ِ/$��� 4�ْ$� �ِkِْl�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
 �َ�� f�ْ>���$� E�ِU�ْ$ =َ)* $�ُ���4َ
�﴾1 ،

  .2اإلسالميوالزكاة تشيع روح المحبة والود بين أفراد المجتمع 

  .من المشكالت االجتماعية لكثير اًمناسب أن الزكاة تشكل حالً: ثانياً

حيث تعمل على تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، فال تدع طبقة من الطبقات في غنى فاحش   
وأخرى في فقر مدقع، فتقلل من أعداد الفقراء وترفع من مستواهم حتى يستطيعوا تلبية احتياجات 

- أي الفقراء –حميمة بينهم نسانيتهم وكرامتهم، وتجسد عالقات إالحياة الكريمة، وتحافظ على 
  .3وبين األغنياء

.َ!� .َ!� .َ!� .َ!� ﴿ :تعالى فاإلسالم قد منع أن يكون المال بيد فئة قليلة من الناس، وحذر من ذلك عندما قال  
��ُ��(�� �R���(ْmَ��ْ$ ���� ًCَ�� W /�ُ�� �َ���ُ��(�� �R���(ْmَ��ْ$ ���� ًCَ�� W /�ُ�� �َ���ُ��(�� �R���(ْmَ��ْ$ ���� ًCَ�� W /�ُ�� �َ���ُ��(�� �R���(ْmَ��ْ$ ���� ًCَ�� W /�ُ�� �َ� ﴾4  

مصلحة ترجع و: " ويقول الشيخ ولي اهللا الدهلوي في معرض حديثه عن حكمة الزكاة، يقول  
ِإلَى الْمدينَة وهي َأنَّها تجمع لَا محالة الضعفَاء وذَوي الْحاجة وتلك الْحوادث تَغْدو على قوم 
وتَروح على آخَرين، فَلَو لم تكن السنة بينهم مواساة الْفُقَراء وأهل الْحاجات لهلكوا، وماتوا 

عنْها  الذائبينتَوقَّف على مال يكون بِه قوام معيشة الْحفظَة ، وَأيضا فنظام الْمدينَة يجوعاً
مشغولين بِه عن اكْتساب كفافهم  -نَافعا  والمدبرين السائسين لَها، ولما كَانُوا عاملين للمدينة عمالً

َأو لَا يقدر  وجب َأن تكون قوام معيشتهم علَيها واالتفاقات الْمشْتَركَة لَا تسهل على الْبعض - 
علَيها الْبعض، فَوجب َأن تكون جباية الَْأموال من الرعية سنة، ولما لم يكن أسهل ولَا أوفق 
بِالْمصلَحة من َأن تجعل ِإحدى المصلحتين مضمومة بِالُْأخْرى َأدخل الشَّرع ِإحداهما في 

  .5"الُْأخْرى

                                                           

  .2سورة المائدة، آية 1
دار : ، األردن)م1999(، 1، طصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنةم: العاني، خالد عبد الرزاق العاني 2

  .93اسامة، 
  .35،الميسر الجامع في فقه الزكاة، البدارين، 24-23،الميسر في أحكام الزكاةلجنة زكاة نابلس،  3
  .7سورة الحشر، آية  4
السيد : ، تحقيقحجة اهللا البالغة: معظم بن منصورولي اهللا الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن  5

 .2/61دار الجيل، : ، بيروت)م2005- هـ1426(، 1سابق، ط
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  .1مات الروحية لألمةالزكاة أحد المقو: ًثالثا

للزكاة أهدافها وآثارها في تحقيق المثل العليا التي تعيش لها اُألمة المسلمة، وتعيش بها، ويبنى   
  :كيانها، وتتميز شخصيتها، ومن ذلك ما يلي

توفير الحرية ألفراد المجتمع الواحد كافةً، ولكنه في هذا المقام ينص على فرضية فك  )1
اء من ذل العبودية، فقد جعل تحريرهم فريضة على المسلمين بسهم الرقاب، أي تحرير األرقّ

 ).وفي الرقاب(من أموالهم مقرر في سهم 
بعث همم األفراد ومروءاتهم إلى بذل المكرمات التي تحقق للمجتمع منافع أدبية أو حسية،  )2

، فبعض أصحاب المروءات يبذلون )الغارمين(ويظهر هذا الهدف الروحي جلياً في مصرف 
لى االستدانة من الغير لحل هذه إهم ب موالهم في سبيل حل مشاكل المجتمع مما يؤديأ

 . المشكالت، فلو تركناهم دون مساعدة لما فعلها أحد

Nِ�ِU $�(�+�رعاية العقائد والشرائع، وخاصة سهم﴿  )3n !�"��+�)�$ Nِ�ِUn !�"��+�)�$ Nِ�ِUn !�"��+�)�$ Nِ�ِUn !�"، فالجهاد دفاع عن العقيدة، وبه 2﴾ �

 .لهاتحصل صيانة العقيدة والدفاع عنها والتمكين 

  3الزكاة تطهر الفقير من الحقد والحسد، وتحميه من الوقوع في المعاصي: رابعاً

فالزكاة يتطهر الفقير بأخذها، فالمحتاج إذا لم يكن له نصيب في أموال األغنياء، فإنه يكون   
خطراً عليهم وعلى أموالهم وعلى المجتمع بشكل عام؛ ألنه يرى الغني قد جمع المال وعدده 

لزكاة سبب في تطهيره من شعور العداوة والبغضاء الذي يسببه الفقر اكما أن ، عليهفيتحامل 
والغنى والترف والحرمان، ولقد كان لتشريع الزكاة أثر بعيد في إصالح حال الفقراء في شتى 

في حماية الفقير من الوقوع في المعاصي، وسلوك طريق  اوكما أن للزكاة دور، نحاء العالمأ
  .يغش وال يسرق وال يزني وال يقتل، ألن المال المأخوذ يكفيه كل ذلكالحرام، فال 

  

  

  
                                                           

  .34، الميسر الجامع في فقه الزكاةالبدارين،  1
  .60سورة التوبة، آية  2
  .87، مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة: العاني، خالد عبد الرزاق العاني 3
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  الثالث الفصل

 العلماء، أقوالو ،)المستفاد المال( واُألجور الرواتب زكاة حكم
  .منها الراجح بيانو األدلة، مناقشةو أدلتهم،و

 للمال الحول اشتراط في القدامى الفقهاء أقوال: األول المبحث
  .الراجح وبيان األدلة، مناقشةو أدلتهم،و المستفاد،

 الرواتب زكاة حكم في المعاصرين الفقهاء أقوال: الثاني المبحث
  .الراجح وبيان األدلة، ومناقشة وأدلتهم، واُألجور،
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  :تمهيد
سالم الخمسة، فهي تمثل أصالً عظيماً، وعنصراً هاماً ال تعتبر الزكاة واحدة من أركان اإل  

به، تلك الصدقة التي فرضها اهللا تعالى في أموال األغنياء، حقاً معلوماً يكفي الفقير، يستهان 
ويسد حاجته، ويفرج عنه الهموم والكروب، ويدخل الحب والسرور على قلبه، وينمي عالقات 

  .المودة والمحبة مع الفقراء البائسين

 "�! ﴿ :ألمر اهللا تعالى القائل وفي المقابل، فإن الغني الذي وجبت الزكاة في ماله، وامتثل  ���?��$� !�" ���?��$� !�" ���?��$� !�" ���?��$�
 KL�ُ)�4� HIJ ��ِA��$���َ% KL�ُ)�4� HIJ ��ِA��$���َ% KL�ُ)�4� HIJ ��ِA��$���َ% KL�ُ)�4� HIJ ��ِA��$���َ%))))23((((    L� ��P7�ْ$� Nِ�O�'<)��L� ��P7�ْ$� Nِ�O�'<)��L� ��P7�ْ$� Nِ�O�'<)��L� ��P7�ْ$� Nِ�O�'<)�� ﴾1 فإنه بهذا اإلخراج، يشعر بارتياح للضمير، ولذة يعيشها ،

مع نفسه تنعكس آثارها على من حوله، تلك اللذة التي افتقدناها في مثل هذه األيام، بعد أن 
غفالنا عن إ، فكان سبب ذلك هو -وخصوصاً المال –بحب الدنيا، وحب ما فيها  قلوبنا شربتت

  .أداء هذا الركن العظيم إال من رحم ربي

ركن من أركان الدين  فهيفالزكاة تشكل الدعامة االقتصادية األولى في بناء كل مجتمع،   
ي، لكن الجانب المالي هو العظيم، غير أنها تميزت بأن لها جانباً مالياً، بجانب الجانب التعبد

الغالب فيها، وهذا ما جعلها تتميز بأن نطاق االجتهاد فيها أوسع وأشمل من العبادات األخرى 
كالصالة والصوم مثالً، والتي يشكل االجتهاد فيها حيزاً ضيقاً ومحدوداً؛ لكون الجانب التعبدي 

  .فيها هو الغالب

أصبحت في حياتنا المعاصرة تمثل موارد مالية  وال شك بأن رواتب الموظفين وأجور العمال،  
ضخمة ومتجددة لدى عدد كبير من أصحاب هذه الفئات، في حين نجد بأن الفقهاء القدامى لم 
يتحدثوا عن زكاة الرواتب واُألجور، فهي من المسائل المستجدة التي لها عالقة مباشرة بتطبيق 

ة الحكم الشرعي فيها، وقد تباينت وجهات أحكام الزكاة، فال بد من بحث هذه المسألة لمعرف
  :2النظر في حكم زكاتها، ومتى تُزكى، ومقدار الزكاة فيها، ومرد الخالف فيها لألسباب اآلتية

 .لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة، ولم يرد ما يمنع الزكاة فيها .1

                                                           

 .23-24معارج، آية سورة ال 1
زكاة " ، وهو بحث مقدم الى مؤتمر الزكاة بعنوان زكاة استحقاقات العمل المالية: ارشيد، محمود عبد الكريم احمد ارشيد 2

  .50، ص)م2001-هـ1432(، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، "دخول الموظفين والمهن الحرة
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المرابطين في عهد لم تكن هذه الدخول معروفة في عهد النبوة، وإن عرفت رواتب الجند و .2
، ولكن دخول الموظفين وأجور "اُألعطيات"أبي بكر والخلفاء من بعده، وكانت تسمى 

العمال ونحوهما على الوجه المعروف في عصرنا الحاضر لم تكن معهودة للفقهاء في 
 .عصور اإلسالم األولى

 .االختالف في قياسها على المال المستفاد .3
في المبحث  عنهالحديث  أشرعلمال المستفاد، وهذا ما ساالختالف بين الفقهاء في زكاة ا .4

األول، عن أقوال الفقهاء القدامى في اشتراط الحول للمال المستفاد، بذكر قول المشترطين 
للحول، وأدلتهم، ومناقشة األدلة، وقول المانعين من اشتراط الحول في المال المستفاد، 

 .وأدلتهم
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  المبحث األول
مناقشة األدلة، وأدلتهم، ولفقهاء القدامى في اشتراط الحول للمال المستفاد، أقوال ا 

  وبيان الراجح
لقد تباينت أقوال الفقهاء في اشتراط الحول للمال المستفاد، هل يشترط مرور حول عليه في   

أي  -لى ما عنده من مال من جنسه فيصبح حوله حوله؟ إملك صاحبه منذ استفادته؟ أم يضم 
، أم -حول واحد للمال المستفاد وللمال الذي عنده وهو حول المال األصلي الذي عندهيحسب 

  إذا تحققت شروط الزكاة المعتبرة؟-أي المال المستفاد- تجب فيه الزكاة

لى فريقين، وفيما يلي عرض ألقوالهم، وذكر أدلتهم، وهي مقسمة الى إلقد انقسم الفقهاء   
  : مطلبين اثنين، وهما

  .القائلين باشتراط الحول للمال المستفاد، وأدلتهم القدامى أقوال الفقهاء: ولالمطلب األ

لى أنه ال زكاة في إ، 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1قول جمهور الفقهاء، من الحنفية وهو  
  .المال المستفاد إن كان من غير جنس ما عنده إال إذا مر عليه حول كامل من يوم استفادته

ومن كَان لَه نصاب فَاستَفَاد :" ما نصه في الفتاوى الهندية - رحمه اهللا  - ام أبو حنيفةميرى اإل 
ي وجه استَفَاد في َأثْنَاء الْحوِل مالًا من جِنْسه، ضمه إلَى ماِله، وزكَّاه الْمستَفَاد من نَماِئه َأولًا، وبَِأ

 اءوس همض عكَالْغَنَمِ م هجكُلِّ و نم هرِ جِنْسغَي نم كَان لَوو ،رِ ذَِلكغَي َأو ةبه َأو اثيربِم كَان
وح فُ لَهتَْأنسيو مضلَا ي ِل، فَِإنَّهولَانِ الْحوح دعب تَفَاداس فَِإن ،مضلَا ي بِاِلالِْإبِِل فَِإنَّه ٌل آخَر ثُم ،اتِّفَاق

نَّه لَا يضم إنَّما يضم الْمستَفَاد عنْدنَا إلَى َأصِل الْماِل إذَا كَان الَْأصُل نصابا، فََأما إذَا كَان َأقَلَّ فَِإ
ه5"إلَي.   

                                                           

): هـ855: ت(بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى  العيني، أبو محمد محمود بن أحمد 1
 .3/354دار الكتب العلمية، : ، بيروت)م 2000-هـ  1420(، 1، طالبناية شرح الهداية

بيروت، : ت.ط، د.، دشرح مختصر خليل): هـ1101: ت(الخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا  2
  .2/149ر، دار الفك

زهير : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتين): هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  3
  .2/185المكتب االسالمي، : دمشق-بيروت) م1991/ هـ 1412(، 3الشاويش، ط

جماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ال 4
  .2/434، مكتبة القاهرة، )م1968- هـ 1388(ط، .، دالمغني): هـ620: ت(
  .1/175، دار الفكر، )هـ1310(، 2، طالفتاوى الهندية: البلخي، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي  5
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المال لى إضم المال المستفاد أثناء الحول اشترط حتى ي قد-تعالى رحمه اهللا- أن أبا حنيفة مع  
  : الذي عند صاحبه ثالثة شروط، وهي

 .أن يكون المال الذي عند صاحبه قد بلغ نصاباً -1
أن يستفيد هذا المال أثناء الحول ال بعد انتهائه؛ ألنه يستأنف له حول جديد بعد انتهاء  -2

 .الحول
 .اتحاد الجنس، وذلك بأن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عنده -3

َأن من كَانَت لَه ماشيةٌ ثُم َأفَاد ماشيةً : " الكية في شرح مختصر خليل، ما نصهوقد ورد عن الم  
حظَة، إذَا ُأخْرى، فَِإن الثَّانيةَ تُضم إلَى الُْأولَى، ولَو حصَل استفَادتُه لَها قَبَل كَماِل حوِل الُْأولَى بِلَ

، وتُزكَّى علَى حوِل الُْأولَى، وِإن كَانَتْ َأقَلَّ من النِّصابِ فَلَا تُضم الثَّانيةُ لَها، كَانَتْ الُْأولَى نصابا
 حولُها حولُهنيرِيد ويستَقْبُِل بِهِما من يومِ حصوِل الثَّانية، إلَّا إن حصلَتْ الْفَاِئدةُ بِوِلَادة الُْأمهات فَ

سه َأما لَو وِإن كُن َأقَلَّ من نصابٍ اتِّفَاقًا، ثُم إن ضم الْفَاِئدة ِللنِّصابِ مقَيد بِما إذَا كَانَتْ من جِنْ
  .1"كَانَتْ بِخلَاف جِنْسه كَِإبٍِل وغَنَمٍ لَكَان كُلُّ ماٍل علَى حوِله اتِّفَاقًاً 

لى المال األصلي الذي عند إتُضم - الماشية األخرى- المالكية، أن المال المستفادمن كالم  أفهمو  
نسان، ولو استفاده قبل تمام الحول بلحظة واحدة، بشرط أن يكون المال األصلي قد بلغ اإل

  .نصاباً، حينئذ يزكى المال المستفاد مع المال األصلي بحوله

كوالدة اُألمهات -عن المال األصلي اأي متولد- ألصليللمال ا اأما إذا كان المال المستفاد نتاج  
لى أصله، ويكون حوله بحول أصله، وحتى لو لم إفي المواشي، عندها يضم هذا المال المتولد 

  .يبلغ المال األصلي نصاباً باالتفاق

لو  أما إذا كان المال المستفاد من جنس يختلف عن المال األصلي، فإنه ال يضم إليه اتفاقاً، كما  
  .نماً، فيكون لكل مال حوله اتفاق، واستفاد غإبلكان عنده 

الشَّرطُ الثَّاِلثُ : وجاء عن الشافعية في كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحت عنوان  
تَاج، فَِإنَّه يضم فَلَا زكَاةَ حتَّى يحوَل علَيه الْحوُل، ِإلَّا النِّ: " الْحوُل، ما نصه: ِلوجوبِ زكَاة النَّعمِ

َأن يحدثَ قَبَل تَمامِ الْحوِل وِإن قَلَّت الْبقيةُ، فَلَو حدثَ بعد الْحوِل : حدهماِإلَى الُْأمهات بِشَرطَينِ، َأ
ِل الَْأووي الْحف هاتِإلَى الُْأم مضي لَم اءالَْأد نكُّنِ مالتَّمو دعثَ بدح ِإني، وي الثَّانف مضيا، وِل قَطْع

َأن يحدثَ : والشَّرطُ الثَّانيالْحوِل وقَبَل ِإمكَانِ الَْأداء لَم يضم في الْحوِل الْماضي علَى الْمذْهبِ، 
                                                           

 .2/149، شرح مختصر خليلالخرشي،  1
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د لَكم ا، فَلَوابصن هاتلُوغِ الُْأمب دعب ا النِّتَاجابصلَغَتْ نبتْ والَدابِ، فَتَوالنِّص ِل  - ونوالْح اءدتفَاب
 ابصن النِّتَاجا، وهضعب ا َأواتُ كُلُّهالُْأم اتَتطَانِ، فَمالشَّر جِدِإذَا وو ،هلُوغينِ بح نكَّى  -مز

  .1"ذي قَطَع بِه الْجمهورالنِّتَاج بِحوِل الُْأمات علَى الصحيحِ الَّ

وهو المال المستفاد الذي نتج عن - ويتبين لنا من كالم السادة الشافعية أنهم يشترطون للنتاج  
بلوغ المال - 2. أن يحدث النتاج قبل تمام الحول ال بعده-1: شرطين اثنين، وهما- المال األصلي
وبين المالكية في اشتراط -أي الشافعية-، وهنا نلحظ الفرق بينهم-وهي اُألمهات- األصلي نصاباً

اكتمال النصاب للمال األصلي، فنجد أن الشافعية قد اشترطوا اكتمال النصاب لُألمهات حتى 
  . يضم نتاجها لها في الحول، بينما لم يشترط المالكية ذلك

أما : " وجاء عن الحنابلة في المغني، عندما تحدث ابن قدامة عن أقسام المال المستفاد، قوله  
 عنده، ما جنس غير من المستفاد يكون أن ،-أي النوع الثاني من أنواع المال المستفاد- الثاني
 حوالً به استقبل نصاباً كان إن بل نصاب، وال حول في عنده ما إلى يضم ال نفسه، حكم له فهذا

  .2"فيه شيء فال وإال ،وزكاةً

  .أدلة أصحاب القول األول

لى االستدالل بعموم األحاديث الواردة في اشتراط الحول، وقالوا بأنه إذهب أصحاب هذا القول   
دليل خاص على خروجه، وذلك كالمحاصيل الزراعية الذي  ال يخرج عن هذا العموم إال ما دلَّ

��Z�W ﴿ :ورد فيها دليل خاص، وهو قوله تعالىQJ L���  +�>J $�ُ
�� �Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�� �Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�� �Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�هذا الدليل على وجوب  ، فقد دل3َّ﴾�
رد حكم خاص بشأنها فإنها تبقى على فيها عند الحصاد، أما األموال األخرى التي لم ي الزكاة

ن الصحابة وهي على النحو عمومها، وقد استدلوا بمجموعة من األحاديث، واآلثار الواردة ع
  :التالي

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-أحاديث النبي: أوالً

لَك ماَئتَا درهمٍ، وحاَل  فَِإذَا كَانَتْ: " قال-  ملسو هيلع هللا ىلص- النبيأن -رضي اهللا عنه- حديث سيدنا علي -1
 ءشَي كلَيع سلَيو ،ماهرةُ دسا خَميهُل، فَفوا الْحهلَيي -عنعي- لَك كُونتَّى يبِ حي الذَّهف

                                                           

 .185-2/184، مدة المفتينروضة الطالبين وعالنووي،  1
 .2/468، المغنيابن قدامة،  2
 .141سورة األنعام، آية  3
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دينَارٍ، فَما  عشْرون دينَارا، فَِإذَا كَان لَك عشْرون دينَارا، وحاَل علَيها الْحوُل، فَفيها نصفُ
ابِ ذَِلكسفَبِح ،اد1"ز.  

لَيس في الْماِل زكَاةٌ  : "- ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل رسوُل اللَّه : قَالَتْ-رضي اهللا عنها- حديث سيدتنا عائشة -2
  .2"حتَّى يحوَل علَيه الْحوُل

يس في ماِل الْمستَفيد لَ: "قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه - رضي اهللا عنه- حديث سيدنا عبد اهللا بن عمر -3
  .3"زكَاةٌ حتَّى يحوَل علَيه الْحوُل

لَيس في ماٍل زكَاةٌ حتَّى : "، قَاَلملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه -رضي اهللا عنه- حديث سيدنا أنس بن مالك -4
  .4"يحوَل علَيه الْحوُل

األحاديث تدل بجملتها على اشتراط  وهو أن هذه: ووجه الداللة من هذه األحاديث األربعة  
 خراج الزكاة، وأن هذا العموم ال يخرج عنه إال ما دلَّإالحول للمال المستفاد أو غيره، من أجل 

دليل خاص على خروجه، وذلك كالمحاصيل الزراعية الذي ورد بشأنها دليل خاص، وهو قوله 
��Z�W﴿ :تعالىQJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�هذا الدليل على وجوب الزكاة فيها عند الحصاد، أما  ، فقد دل5َّ﴾ �

  .   شأنها فإنها تبقى على عمومهااألموال األخرى التي لم يرد حكم خاص ب
                                                           

سنن أبي ): هـ275: ت(أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني   1
  داود

المكتبة : صيدا- ت، بيروت.ط، د.محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، د: تحقيق
هذا حديث رواه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث "، في ارواء الغليل، وجاء 2/100/1573العصرية،

عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما 
في اآلخر، وكل ثقة رواه موقوفا، فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به، وهنا جرير، وأدخل حديث أحدهما 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث ): هـ1420: ت (، االلباني، محمد ناصر الدين األلباني "يتبين لنا وهم جرير في رفعه

 .لحديث ضعيففا، 3/257المكتب االسالمي، : ، بيروت)م1985- هـ1405(، 2، طمنار السبيل
: ت(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  2

شعيب االرنؤوط، حسن عبد : ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، حققه وعلق عليهسنن الدارقطني): هـ385
، 2/469/1889مؤسسة الرسالة، : ، بيروت)م2004-هـ1424(، 1م، طالمنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهو

فالحديث ، "هذا الحديث يرويه حارثة بن محمد عن عمرة، وحارثة ال يحتج بخبره" ، )3/255(ارواء الغليلوجاء في 
  .محمد بن حارثة لضعف ضعيف إسناده :وقال الزوائد في الباقي عبد فؤاد محمد، وقد علق عليه ضعيف

، وقد روى هذا الحديث 2/468/1888، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، سنن الدارقطنيطني، الدارق 3
الدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف ال يحتج به، وقال الدارقطني رواه معتمر وغيره عن عبيد اهللا موقوفاً، 

  .فالحديث ضعيف، )255- 3/254(، يلارواء الغل: وقد روي موقوفاً من أكثر من طريق، وهو الصحيح، انظر
، وفيه حسان بن سياه وقد تفرد 2/469/1891، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، سنن الدارقطنيالدارقطني،  4

  .أنه ضعيف) 1/184(، كتاب الضعفاء والمتروكينبرواية الحديث عن ثابت، وقال عنه الدارقطني في 
 .141سورة األنعام، آية    5
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  .في اشتراط الحول للمال المستفاد-رضوان اهللا عليهم- اآلثار الواردة عن الصحابة: ثانياً
الْقَاسم بن محمد عن مكَاتبٍ لَه قَاطَعه بِماٍل كَثيرٍ،  عن ماِلك، عن محمد بنِ عقْبةَ، َأنَّه سَأَل -1

مكَاةٌ؟ فَقَاَل الْقَاسز نْها َأخَذَ ميمف هلَيْل عكَاةً : "هاٍل زم نْأخُذُ ملَا ي يقَ كَاندكْرٍ الصا بَأب َأن
هْل عنْده ماٌل قَد : ا َأراد َأن يعطي الرجَل عطَاءه سَألَهحتَّى يحوَل علَيه الْحوُل، فَكَان ِإذَ

 َأن رِيدا يمم هكَاةُ قَاصالز يهلَّتْ فح الًا قَدم هنْدع َأن هرَأخْب كَاةُ؟ فَِإنالز يهلَّتْ فح ،هيطعي
م هنْدع سلَي َأن هرَأخْب ِإنوهطَاءع هِإلَي لَّمكَاةُ سالز يهلَّتْ فح 1"اٌل قَد. 

كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل : " ، قالت2قدامة بن مظعون تبنعن عائشة  -2
  3"إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك: إلى أبي، فقال

س في المال المستفاد زكاة حتى يحول لي: " قال- رضي اهللا عنه-ما روي عن سيدنا علي -3
 .4"عليه الحول

 .5"ال يزكى حتى يحول عليه الحول: " عن عائشة أم المؤمنين قالت في المال المستفاد -4
  
، وأصدروا في شأنها )م1984(وإلى هذا ذهب مؤتمر الزكاة األول الذي عقد في الكويت، عام   

هذا النوع : اتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسبزكاة األجور والرو: " ثالثاً: التوصية التالية
من األموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية، لإلنسان أن يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال 
ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من 

                                                           

حبيب : ، تحقيقالمصنف): هـ211: ت(الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني عبد  1
، اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد اهللا 4/75/7024المجلس العلمي، : ، الهند)هـ1403(، 2الرحمن األعظمي، ط

   .1/245/580دار إحياء التراث العربي، : مصر ت،.ط، د.محمد فؤاد عبد الباقي، د: تحقيق الموطأ،: األصبحي
عائشة بنت قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح تزوجها إبراهيم بن محمد بن حاطب بن الحارث بن  2

معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح فولدت له قدامة وعثمان العالم الذي كان بالكوفة وكان في لسانه بذاء، رأت 
في الخبر فإن صح ذلك فلها صحبة،  ملسو هيلع هللا ىلصيقبل عمها عثمان بن مظعون الجمحي وهو ميت إن حفظ رؤيتها النبي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

عمرو : ، تحقيقتاريخ دمشق): هـ571: ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر 
، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 38/314، دار الفكر، )م 1995-هـ  1415(ط، .بن غرامة العمروي، د

، دائرة المعارف )1973-  ه 1393(، 1ط الثقات،): هـ354: ت(بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 
  .3/323العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، 

، كتاب الصدقة أحكامها األموال): هـ224: ت(بغدادي م، أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا الهروي الابن سال3َّ  
دار الفكر، : ت، بيروت.ط، د.خليل محمد هراس، د: وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن، تحقق

1/504.  
  .1/503المرجع السابق،  4
ت، .، دط.، دالمحلى): هـ456: ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري   5

  .5/276دار الفكر، : بيروت
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وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب المكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل معين، 
لى سائر ما عنده من األموال الزكوية إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكنه يضمه إاألعضاء 

، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر ...في النصاب والحول فيزكيه جميعاً عند تمام النصاب 
  .1"بالنسبة للسنة الميالدية%) 2,576(لكل عام هجري، و%) 2,5(

وبناء على ذلك، فإن أصحاب هذا القول يرون أن الزكاة ال تجب على األجير والموظف الذي   
  .يملك نصاباً إال إذا مر على ملكه للنصاب عام هجري كامل من يوم بلغ المال لديه النصاب

  .، وأدلتهمأقوال الفقهاء القائلين بعدم اشتراط الحول للمال المستفاد: المطلب الثاني

 3وعبد اهللا بن مسعود 2سيدنا عبد اهللا بن عباس: - رضوان اهللا عليهم-ابةمن الصح .1
  .4ومعاوية

  6واألوزاعي 5عمر بن عبد العزيز والحسن ومكحولسيدنا : واتباع التابعين التابعينومن  .2

                                                           

: " ، وهو بحث مقدم الى مؤتمر الزكاة بعنوانزكاة استحقاقات العمل المالية: ارشيد، محمود عبد الكريم أحمد ارشيد 1
 .62ص، )م2011-هـ1432(كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، " زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة

 .1/506، األموالم، ابن سالَّ 2
  .1/504،  السابق المرجع 3
 .1/246 الموطأ،االمام مالك،  4
أبو عبد اهللا مكحول بن عبد اهللا الشامي، من سبي كابل، كان جده شاذل من أهل هراه، فتزوج ابنة ملك من ملوك كابل،  5

يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مكحول، فلما  ثم هلك عنها وهي حامل، فانصرفت إلى أهلها، فولدت شهراب، فلم
سعيد بن المسيب : العلماء أربعة: ترعرع سبي، ثم وقع إلى سعيد بن العاص فوهبه المرأة من هذيل فأعتقته، قال الزهري

ال يفتي بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وكان 
ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هذا رأي والرأي يخطئ ويصيب، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين : حتى يقول

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان): هـ681: ت(أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 
 .281-5/280دار صادر، : بيروت، )م1994(، 1إحسان عباس، ط: تحقيق

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي إمام أهل الشام؛ لم يكن بالشام أعلم منه، قيل إنه أجاب في سبعين  6
ومنشؤه . ألف مسألة، وكان يسكن بيروت، وكانت والدته ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة، وقيل سنة ثالث وتسعين

وكان فوق الربعة خفيف اللحية به سمرة، وكان يخضب بالحناء، وتوفي سنة سبع . أمه إلى بيروت بالبقاع، ثم نقلته
وخمسين ومائة يوم األحد لليلتين بقيتا من صفر، وقيل في شهر ربيع األول بمدينة بيروت، رحمه اهللا تعالى، ابن خلكان، 

 .3/127، وفيات األعيان
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 .5وداود 4والناصر 3والصادق 2والباقر1والزهري  .3
، والدكتور 7وهبة الزحيلي ، والدكتور6كالشيخ محمد الغزالي: ومن العلماء المعاصرين .4

، 10، والدكتور عبد اهللا ربايعة9، والدكتور محمود عبد الكريم ارشيد8يوسف القرضاوي
 . 11بو مخأوالدكتورة حنان 

  .قالوا بأن المال المستفاد يزكى عند قبضه إذا بلغ نصاباً دون انتظار حوالن الحول
  
  

                                                           

  .1/529، األموال، ابن سالم، 85-6/84، المحلىابن حزم،  1
 اإلثنا( اإلمامية الشيعة عند الخامس اإلمام جعفر بأبي ويكنى ،)م732/  هـ 114- م676/  هـ 57(:محمد الباقر  2

 الحديث كتب من وهما الصحيحين في أحاديث عدة له أبيه، عن حدث اإلسالم، علماء فحول ومن ،)إسماعيليون(و) عشرية
 سألته: مسلم بن محمد قال وغيرهم، والزهري واالوزاعي جريج وابن حنيفة أبو نهع اآلخذين من وكان السنة، أهل عند
 بالباقر ولقب المسلمين فقهاء ورؤساء التابعين، ووجوه الصحابة، بقايا الدين معالم عنه روى وقد حديث، ألف ثالثين عن

 .https://ar.wikipedia.org: ، ينظر)إظهاراً العلم أظهر اي( بقراً العلوم لبقره
 25 مساء في فيها وتوفي المنورة المدينة في هـ 80 األول ربيع 17 يوم ولد( الصادق، محمد بن جعفر اهللا عبد بوأ 3

 وله طالب أبي بن علي بن الحسين ذرية من فاضل وعابد جليل وعالم المسلمين أئمة من إمام ،)هـ 148 سنة من شوال
 الشيعة لدى السادس اإلمام ويعتبر الكذب، عنه يعرف لم ألنه بالصادق قب، لُالمسلمين جميع لدى عظيمة جليلة مكانة

 الشيعة تُسمى ولذلك، والكالمية الفقهية مدرستهم انتشار إليه وينسب ،)اإلسماعيلية عند والخامس عشرية اإلثنا( اإلمامية
 دون المسلمين طوائف لكل أساس درستهوم جعفر اإلمام علم أن والجماعة السنة أهل يرى بينما أيضاً، بالجعفرية اإلمامية

 في يؤسس أن استطاع وقد سواء، حد على والشيعة السنة الحديث كتَّاب من كثير عنه وروى اهللا، من بنصبٍ بإمامته القول
 .https://ar.wikipedia.org: ، ينظرالعلماء من العديد يده على فتتلمذ فقهية، مدرسة عصره

 بن علي بن أحمد بن ميمون بن حمود ابن علي الحسن أبو اهللا، لدين الناصر األندلس، صاحب وهو) ه 793 - ه739( 4
، اإلدريسي ثم الحسني، العلوي علي، بن الحسن السيد بن الحسن بن اهللا عبد بن إدريس بن إدريس بن عمر بن اهللا عبيد
 عليه خالف ثم وتمكن، وتملك وقتله هذا علي حاربه الرعية، وعثر المستعين، طغى فلما المرواني، المستعين قواد من كان

 بالمرتضى، ولقبوه األموي، الناصر بن الملك عبد بن محمد بن الرحمن عبد إلى ومالوا نصروه، قد كانوا الذين الموالي
 سير أعالم، ينظر، الذهبي، غيلة قتله من ودسوا عنه، فتنقلوا صولته، من رأوا لما بيعته على ندموا ثم غرناطة، ونازلوا
 .13/61، النبالء

 زكاة باب الزكاة، كتاب ،األوطار نيل): هـ1250: ت( اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 5
  .4/166 الحديث، دار: مصر ،)م1993-هـ1413( ،1ط الصبابطي، الدين عصام: تحقيق والثمار، الزروع

 .119-118، ةاالسالم واألوضاع االقتصادي، السقا الغزالي 6
  .3/294دار الفكر، : ت، دمشق.، د4، طالفقْه اإلسالمي وأدلَّتُهوهبة الزحيلي، . د.الزحيلي، أ 7
 .1/505، فقه الزكاةالقرضاوي،  8
  .80، صزكاة استحقاقات العمل الماليةارشيد،  9

  .99صزكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقية، ربايعة،  10
 .233، صلرواتبزكاة اابو مخ،  11
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  :أدلة أصحاب القول الثاني
، وهي على النحو ردت عن الصحابة والتابعينو وبآثار بحديث لقوللقد استدل أصحاب هذا ا  

  :التالي
   2" العشْرِ ربع  1الرقَّة في: " َ-  ث-قوله: أوالً

بهذا  تمسكاً الحال في يزكيه أن نصاباً استفاد إذا المالك على يجب أنه: ووجه الداللة من الحديث
  .3الحديث

  . بةاآلثار المروية عن الصحا: ثانياً 
  .4يزكيه يوم يستفيده: ، في الرجل يستفيد المال قال- رضي اهللا عنهما-صح عن ابن عباس .1

أن هذا األثر ثبتت صحته عن ابن عباس، وهو أنه ال يشترط الحول للمال : ووجه الداللة
 .المستفاد من النقود، وهذا ما فُهم من ظاهر كالمه

بد اهللا بن مسعود يعطينا العطاء في زبل كان ع: " عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، قال .2
 .5"صغار، ثم يأخذ منه الزكاة 

عطية الزكاة معاوية بن أبي أول من أخذ من األ: " روى مالك عن ابن شهاب أنه قال .3
  .6"سفيان

، أي أول من أخذها من الخلفاء؛ "أول من أخذ من األعطية الزكاة: " أنه أراد بقوله: ووجه الداللة
كما هو مبين في الدليل الثاني، أو لعله لم يبلغه فعل - رضي اهللا عنه-ابن مسعود فقد أخذها قبله

  . 7ابن مسعود، فقد كان بالكوفة، وابن شهاب بالمدينة
                                                           

 أصلها قيل مضروبة، غير أو مضروبة كانت سواء الخالصة الفضة هي القاف، وتخفيف الراء بكسر ،"الرقة وفي: "قوله 1
 شرح الباري فتح: الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد حجر، ابن الهاء، وعوضت الواو فحذفت الورق
 .3/321 المعرفة، دار: بيروت ،)هـ1379( ط،.د البخاري، صحيح

  .2/118/1454 الغنم، زكاة باب الزكاة، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 زكاة باب الزكاة، كتاب ،األوطار نيل): هـ1250: ت( اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 3

  .4/166 الحديث، دار: مصر ،)م1993-هـ1413( ،1ط الصبابطي، الدين عصام: تحقيق والثمار، الزروع
 .1/506، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن، األموالم، ابن سالَّ 4
مجمع ): هـ807: ت(، الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 1/504، السابقالمرجع  5

، )م1994-هـ 1414(ط، .حسام الدين القدسي، د: ، كتاب الزكاة، باب ما ال زكاة فيه، تحققئدالزوائد ومنبع الفوا
  .3/68مكتبة القدسي، : القاهرة

): هـ474: ت(االمام مالك، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي  6
 .2/95، مطبعة السعادة، )هـ1332(، 1اخذ االمام الزكاة من المزكي، ط ، كتاب الزكاة، بابالمنتقى شرح الموطأ

  .1/501، فقه الزكاةالقرضاوي،  7
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  .اآلثار المروية عن التابعين: ثانياً

أنه كان إذا أعطى الرجل عمالته، أخذ منها الزكاة، وإذا " ما روي عن عمر بن عبد العزيز،  .1
 . 1"م أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من األعطية إذا خرجت ألصحابهارد المظال
جرة التي يقبضها وهو أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقتطع الزكاة من اُأل: ووجه الداللة

  .الرجل مقابل عمله، وهي التي تمثل رواتب الموظفين وأجور العمال في عصرنا الحالي

التي صودرت واستولت عليها السلطات بغير حق في عهود سابقة أما المظالم، فهي األموال 
تكون حينئذ كسباً جديداً، أما واعتبرها أصحابها ماالً ضائعاً أو ضماراً، فإذا ردت إليهم 

عطيات، وهي المكافآت أو المعاشات المنظمة التي كانت تُصرف من بيت المال لجنود الجيش األ
  .  2اإلسالمي ومن في حكمهم

روي تزكية المال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن، كما ذكر ذلك ابن حزم في وقد  .2
  . 3كتابه المحلى باآلثار

  .مناقشة أدلة القائلين باشتراط الحول، وبيان الراجح: المطلب الثالث

بعد بيان أقوال الفقهاء القائلين باشتراط الحول للمال المستفاد، وعرض أدلتهم، وبيان أقوال   
قائلين بعدم اشتراط الحول للمال المستفاد، وعرض أدلتهم، البد من مناقشة أدلة القائلين ال
  .شتراط الحول، وبيان الراجح منهابا

للزكاة،  استدل القائلون باشتراط الحول للمال المستفاد ببعض األحاديث التي تشترط الحول: أوالً
  : وهي على النحو التالي

فَِإذَا كَانَتْ لَك ماَئتَا درهمٍ، وحاَل : " قال- ملسو هيلع هللا ىلص- أن النبي-هرضي اهللا عن- حديث سيدنا علي .1
 ءشَي كلَيع سلَيو ،ماهرةُ دسا خَميهُل، فَفوا الْحهلَيي -عنعي- لَك كُونتَّى يبِ حي الذَّهف
علَيها الْحوُل، فَفيها نصفُ دينَارٍ، فَما عشْرون دينَارا، فَِإذَا كَان لَك عشْرون دينَارا، وحاَل 

ابِ ذَِلكسفَبِح ،اد4"ز. 

                                                           

، كتاب الصدقة أحكامها وسننها، باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما ال يجب، ألموالا: القاسم بن سالم 1
1/529. 
  . 1/502 فقه الزكاة،القرضاوي،  2
  .4/196، المحلى باآلثار ابن حزم، 3
 .37، صسبق تخريجه 4
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بعد الرجوع الى تخريج هذا الحديث، تبين لنا أن هذا الحديث رواه جرير بن حازم عن : الرد 
أبى إسحاق عن عاصم، وروي من وجه آخر من طريق الحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق فيه 

حارث، والحارث كذاب، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما بين عاصم وال
جرير، وأدخل حديث أحدهما في اآلخر، وكل ثقة رواه موقوفا، فلو أن جريراً أسنده عن عاصم 

ذُكر، فالحديث ال يصلح ، وبناء على ما 1وبين ذلك أخذنا به، وهنا يتبين لنا وهم جرير في رفعه
  .لالحتجاج

لَيس في الْماِل زكَاةٌ : "-ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل رسوُل اللَّه : قَالَتْ- رضي اهللا عنها- نا عائشةحديث سيدت .2
 2"حتَّى يحوَل علَيه الْحوُل

تخريج هذا الحديث، تبين لنا أن هذا الحديث يرويه حارثة بن محمد عن عمرة،  بعد: الرد  
ثة بن أبي الرجال، الذي جاء في ، وحارثة بن محمد هو نفسه حار3"وحارثة ال يحتج بخبره

متروك، وقال البخاري منكر : ضعفه أحمد، وابن معين، وقال النسائي: " ترجمته ما يلي
لح لالحتجاج به، ولعل ، وبناء على ذلك، فالحديث ضعيف ال يص4"الحديث، لم يعتد به أحد 

دون -محمد –مه لى تصحيح هذا الحديث؛ يسبب وقوع الوهم بأنه ذُكر ابيه باسإالبعض ذهب 
  .5، كما بين ذلك القرضاوي في كتابه فقه الزكاة- أبو الرجال –كنيته التي اشتهر بها 

لَيس في ماِل الْمستَفيد : "قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه - رضي اهللا عنه- حديث سيدنا عبد اهللا بن عمر .3
  .6"زكَاةٌ حتَّى يحوَل علَيه الْحوُل

ى هذا الحديث الدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف ال يحتج به، فقد رو :الرد  
ال : " وعا بلفظوقد روي من طريق أخرى عن بقية عن إسماعيل عن عبيد اهللا عن نافع عنه مرف

رواه معتمر وغيره : " ، أخرجه الدارقطنى وقال"حتى يحول عليه الحول  ئزكاة في مال امر

                                                           

 .3/257، ارواء الغليلاأللباني،  1
  47، صسبق تخريجه 2
  3/255،ارواء الغليلاأللباني،  3
ميزان االعتدال في نقد ): هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي  4

 .446-1/445دار المعرفة، : ، بيروت)م 1963-هـ  1382(، 1البجاوي، ط علي محمد: ، تحقيقالرجال
  .1/496، فقه الزكاةالقرضاوي،  5
  .37، صسبق تخريجه 6
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م أسنده من طريق معتمر عن عبيد اهللا به موقوفاً، ثم رواه هو ، ث"عن عبيد اهللا موقوفاً 
  .1"موقوف : هذا هو الصحيح: " والترمذي والبيهقي، وقال البيهقي وغيره

لَيس في ماٍل زكَاةٌ حتَّى : "، قَاَلملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه -رضي اهللا عنه- حديث سيدنا أنس بن مالك .4
 2"يحوَل علَيه الْحوُل

  .3فقد روى هذا الحديث حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت: لردا 

استدلوا بعموم -الذين قالوا باشتراط الحول للمال المستفاد-لى أن أصحاب هذا القولإباإلضافة    
هذه األحاديث التي تشترط الحول للمال المستفاد ولألموال عموماً، وقالوا بأنه ال يخرج عن هذا 

ال ما دل دليل خاص على خروجه، وذلك كالمحاصيل الزراعية الذي ورد فيها دليل العموم إ
��Z�W﴿ :خاص، وهو قوله تعالىQJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�هذا الدليل على وجوب الزكاة فيها عند  ، فقد دّل4﴾ �

  .الحصاد، أما األموال األخرى التي لم يرد حكم خاص بشأنها فإنها تبقى على عمومها

��oِ ﴿ :بقوله تعالى: عليهم يردَ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% ��﴾5.  

نسان، وتحدث الشق الشق األول عن زكاة ما يكسبه اإل أن اهللا تعالى تحدث في: ووجه الداللة  
وقرن بين الشقين بواو العطف، والعطف يفيد االشتراك في  الثاني عن زكاة الزروع والثمار،

 ﴿ :الحكم، ومعلوم أن زكاة الزروع والثمار تؤدى عند حصادها، لقوله تعالىL���  +�>J $�ُ
�� L���  +�>J $�ُ
�� L���  +�>J $�ُ
�� L���  +�>J $�ُ
��
�Z�W�QJ�Z�W�QJ�Z�W�QJ�Z�W�QJ﴾6شره، فلماذا الشر زرعه وثمره، أو نصف عفإذا كنا نأخذ من الزارع ولو مستأجراً ع ، 

ربع عشر كسبه؟، وقد قرن اهللا بين ما كسبه المسلم وما  بيب مثالنأخذ من الموظف أو الط
  . 7أخرجه اهللا من األرض في آية واحدة

                                                           

 .255- 3/254، ارواء الغليلااللباني،  1
  .37سبق تخريجه، ص 2
الحبير في تخريج التلخيص ): هـ852: ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  3

 .2/349، دار الكتب العلمية، )م1989-هـ1419(، 1، كتاب الزكاة، باب صدقة الخُلطاء، طأحاديث الرافعي الكبير

  .141سورة األنعام، آية  4
  .267سورة البقرة،  5
  .141سورة األنعام، آية  6
 .1/506، فقه الزكاةالقرضاوي،  7
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فالرواتب واألجور التي يتقاضاها العمال والموظفون في هذه األيام، هي من قبيل الكسب   
ضها إذا منها بمجرد قب) الزكاة(خراج الصدقة إالطيب الذي تتحدث عنه هذه اآلية، والتي يجب 

��Z�W﴿ :بلغت النصاب المعتبر، وألنها تدخل في المفهوم العام لقوله تعالىQJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�� ﴾1.  

القائلون باشتراط الحول للمال المستفاد ببعض اآلثار الواردة عن ) الجمهور(استدل : ًثانيا  
  .ستفادالتي تدل على اشتراط الحول للمال الم-رضوان اهللا عليهم- الصحابة

أن كل هذه اآلثار التي وردت عن هؤالء الصحابة التي تدل على اشتراط الحول للمال : الرد  
المستفاد، إنما هي محض اجتهاد خالفهم فيه غيرهم، فنجد في المقابل هناك مجموعة من اآلثار 
وهي عن الصحابة وبعض التابعين التي تدل على أن المال المستفاد يزكى عند قبضه دون 

  . 2شتراط للحول، فالمسألة خالفية، بالتالي فال يكون قول أحدهم أولى من اآلخرا

استدل القائلون باشتراط الحول للمال المستفاد بالتوصية التي صدرت في مؤتمر الزكاة  :ثالثاً  
زكاة األجور والرواتب : " م، والتي نصت على ما يلي1984األول الذي عقد في الكويت سنة 

هذا النوع من األموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية، لإلنسان : ن الحرة وسائر المكاسبوأرباح المه
أن يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب 
والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من المكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل 

  3..."لى أنه ليس فيه زكاة حين قبضهإ ذهب أغلب األعضاءلمكاسب معين، وهذا النوع من ا

ذهب أغلب :" جماع، والدليل على ذلك قولهإأن هذا القرار الذي صدر لم يكن موضع  :الرد  
الرواتب ، أي ليس جميع األعضاء، فهناك مجموعة من األعضاء قالوا بأن زكاة "األعضاء

  .واألجور تزكى عند القبض

  .الرأي المختار

بعد عرض آراء القائلين باشتراط الحول للمال المستفاد، وبيان أدلتهم، وآراء القائلين بأن المال   
لى القول بأن المال المستفاد يزكى عند إالمستفاد يزكى عند قبضه، وبيان أدلتهم، فإنني أميل 

م المبحث قبضه دون اشتراط حوالن الحول، وذلك لمجموعة من األسباب التي سنذكرها في ختا
  .منعاً للتكرار 58و57صفحة  الثاني

                                                           

 .141سورة األنعام، آية    1

  .1/498، سابقالالمرجع  2
  .62، ، زكاة استحقاقات العمل الماليةارشيد 3
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  المبحث الثاني  

م، ومناقشة األدلة، وبيان ، وأدلتهاشتراط حوالن الحولأقوال الفقهاء المعاصرين في 
  الراجح

  .، وأدلتهمبإشتراط حوالن الحولأقوال الفقهاء المعاصرين القائلين : المطلب األول

، 2، والدكتور وهبة الزحيلي1لشيخ محمد الغزاليذهب مجموعة من العلماء المعاصرين، كا  
، والدكتور 7السالوس على 6، والدكتور5مصطفى الزرقا 4، والدكتور3والدكتور يوسف القرضاوي
لى القول إ، 10بو مخأ، والدكتورة حنان 9، والدكتور عبد اهللا ربايعة8محمود عبد الكريم ارشيد

شتراط حوالن الحول، على اعتبار أن التكييف بوجوب زكاة الرواتب واُألجور عند قبضها دون ا
  .الفقهي الصحيح لها أنها مال مستفاد

                                                           

 .119- 118، االسالم واألوضاع االقتصاديةالغزالي،    1
 .3/294، الفقْه اإلسالمي وأدلَّتُهالزحيلي،    2
 .1/505، فقه الزكاةالقرضاوي،    3
 كان وقت في اإلسالمي العالم على أطل لحديث،ا العصر في الفقه علماء أبرز من سوري عالم ،الزرقاء أحمد مصطفى   4

، وفكريا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا وانهيارها البالد تراجع إلى أدى الذي والفرنسي اإلنجليزي االستعمار نير تحت يئن
 قياالستشرا الفكر فظهر اإلسالمية، والثقافة الفكر في الغربي الفكر أثر وظهر ،واإلصالح التوجيهب العالمة وقام

: ، ُأنظرونهضته المجتمع إصالح في عظيم أثر ذا مصلحاً الزرقا مصطفى الشيخ ظهر األوضاع هذه في ،والتبشيري
 .https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا الموسوعة الحرة على الرابط 

أبحاث االقتصاد  ، مجلةجوانب من الزكاة تحتاج الى نظر فقهي جديد: بحث بعنوان: الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا 5
 .1/105اإلسالمي، 

 مجال في يعمل حيث قطر في مقيم مصري سلفي دين رجل هو ،)اآلن- هـ 1353( السالوس علي أحمد بن علي 6
 )هـ 1395- هـ 1376( عامي بين مصر في بالتدريس عمل، )هـ1401( منذ قطر جامعة في الشريعة بكلية التدريس

 بغداد في المستنصرية الجامعة في المجال بنفس عمل كما الكويت، في عمل سنوات أربع تخلّلتها ،)م 1975- م 1957(
 من الفترة في بالكويت العليا المعاهد في بالتدريس قام ثم ،)م 1976-  م 1975( )هـ 1396و هـ 1395( سنتي في
 )هـ1401( عام منذ قطر جامعة في الشريعة بكلية استقر أن إلى ،)م 1981- م 1976( )هـ 1401-هـ  1396(

 حالياً، واألصول الفقه في أستاذاً صارا أن إلى مساعد أستاذ إلى مدرس من بالتدريس عمله في تدرج فقد ،اآلن حتى
 الحرة الموسوعة ويكيبيديا: ُأنظر، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع الفقه بمجمع واالقتصاد الفقه في خبيراً لكونه باإلضافة

 .https://ar.wikipedia.org/wiki الرابط على
 .144-1/143، مجلة مجمع الفقه االسالمي، زكاة المستغالت: السالوس، علي السالوس، بحث بعنوان 7
 .80، صزكاة استحقاقات العمل الماليةارشيد،    8

 .99صزكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقية، ربايعة،  9  
 .233، صزكاة الرواتبابو مخ،  10  
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زكى عند قبضها، دون اشتراط حوالن وبناء على ذلك، فإنهم يقولون بأن الرواتب واألجور تُ  
  : ل، وقد استدلوا لقولهم بما يليالحو

  .لدون اشتراط حوالن الحو على وجوب زكاة الرواتب واُألجوراألدلة 

  .القرآن الكريم: أوالً 

�0)� �َ�ُ�� ��� ﴿ :قوله تعالى��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% ��ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ ﴾1.  

يأمر تعالى عباده المؤمنين باإلنفاق والمراد به الصدقة : " ووجه الداللة من اآلية الكريمة  
من األموال التي : ، أي"من طيبات ما رزقهم: "-رضي اهللا عنهما-ابن عباسهاهنا، قال 

الذهب والفضة، ومن الثمار : ، يعني"من طيبات ما كسبتم: "2اكتسبوها، وقال علي والسدي
  .3"والزروع التي أنبتها لهم من األرض 

وتحدث الشق نسان، الشق األول عن زكاة ما يكسبه اإل أن اهللا تعالى تحدث فيإلى ضافةً إ  
الثاني عن زكاة الزروع والثمار، وقرن بين الشقين بواو العطف، والعطف يفيد االشتراك في 
الحكم، ومعلوم أن زكاة الزروع والثمار تؤدى عند حصادها، فإذا كنا نأخذ من الزارع ولو 

ربع  نأخذ من الموظف أو الطبيب مثال مستأجراً عشر زرعه وثمره، أو نصف عشره، فلماذا ال
  . 4عشر كسبه؟، وقد قرن اهللا بين ما كسبه المسلم وما أخرجه اهللا من األرض في آية واحدة

فالرواتب واألجور التي يتقاضاها العمال والموظفون في هذه األيام، هي من قبيل الكسب   
منها بمجرد قبضها إذا ) الزكاة(خراج الصدقة إالطيب الذي تتحدث عنه هذه اآلية، والتي يجب 

��Z�W﴿ :لغت النصاب المعتبر، وألنها تدخل في المفهوم العام لقوله تعالىبQJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
���Z�W�QJ L���  +�>J $�ُ
�� ﴾5.  

  

                                                           

  .267 سورة البقرة، آية  1
 ابن فيه قال ،الكوفة سكن األصل، حجازي تابعي،: السدي الرحمن عبد بن إسماعيلوهو ) ه128توفي سنة : (السدي  2

، األعالم الزركلي،: ، ينظرالناس وأيام بالوقائع عارفا إماما وكان ،-والسير والمغازي التفسير صاحب-بردي تغري
1/317. 
، تفسير القرآن العظيم): هـ774: ت(مر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن ع 3

 .1/535دار الكتب العلمية، : ، بيروت)هـ1419(، 1محمد حسين شمس الدين، ط: تحقيق
  .1/506، فقه الزكاةالقرضاوي،  4
  .141سورة األنعام، آية  5



48 

 

  .السنة النبوية: ثانياً

علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ : " قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعنِ النَّبِي -رضي اهللا عنه- 1حديث سيدنا أبي موسى األشعري  
فَِإن لَم يجِد؟ : قَالُوا" يعمُل بِيده، فَينْفَع نَفْسه ويتَصدقُ : " ه، فَمن لَم يجِد؟ قَاَليا نَبِي اللَّ: ، فَقَالُوا"

فَلْيعمْل بِالْمعروف، ولْيمسك عنِ : " فَِإن لَم يجِد؟ قَاَل: قَالُوا" يعين ذَا الحاجة الملْهوفَ : " قَاَل
،قَةٌ  الشَّردص ا لَه2"فَِإنَّه.  

وهو أن هذا الحديث يدل على أن الصدقة واجبة على كل مسلم يمتلك ماالً، فإعفاء : ووجه الداللة
تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحوالن الحول عليها، مما يجعل كثيراً من 

م اهللا في سبيل اهللا ويواسوا من لم الناس يكسبون وينفقون وينعمون، دون أن ينفقوا مما رزقه
  . 3يؤته اهللا نعمة الغنى أو القدرة على االكتساب

  .تباع التابعينوالتابعين وأ-رضوان اهللا عليهم-اآلثار الواردة عن الصحابة الكرام: ثالثاً

وهي التي تدل على أنهم أخذوا زكاة المال من اُألعطيات ومن المال المستفاد بمجرد قبضه   
ول، المطلب الثاني، تحت د قمت بذكرها آنفاً في المبحث األتظار حوالن الحول، وقدون ان
  .أدلة أصحاب القول الثاني: عنوان

  .القياس: رابعاً

وذلك بقياس وجوب الزكاة في الرواتب واُألجور حين استفادتها، على وجوب الزكاة في   
� %َ�`﴿ :الزروع والثمار عند حصادها، وذلك لقوله تعالى�`�َ% ��`�َ% ��`�َ% �� �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �A �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �A �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �A �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �A

 ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% ِo��َ��ْ$ ��� ��ُ�َ� �(�0مثل وهو الذي يت-، فقد قرن اهللا تعالى خالل هذه اآلية بين ما كسبه المسلم4﴾%َ@��

لزارع ولو رجه اهللا من األرض في آية واحدة، فإذا كنا نأخذ من اخوبين ما أ- بالرواتب واُألجور
                                                           

: قحطان من األشعر، بني من موسى، أبو حرب، ابن حضار بن سليم بن قيس بن اهللا عبدهو  :أبو موسى األشعري  1
 زبيد في ولد. صفين حرب بعد ومعاوية علي بهما رضي اللذين الحكمين وأحد الفاتحين، الوالة الشجعان من صحابي،

 وسلم عليه اهللا صلّى اهللا رسول استعمله ثم. الحبشة أرض إلى إلى وهاجر فأسلم، اإلسالم، ظهور عند مكة وقدم) باليمن(
 ثم. عليها أقره عثمان ولي ولما. واألهواز أصبهان فافتتح هـ 17 سنة البصرة الخطاب بن عمر وواله. وعدن زبيد على

: ، ينظرعلي فأقره عثمان، قتل أن إلى بها فأقام فواله، عليهم، توليته عثمان من أهلها فطلب الكوفة، إلى فانتقل عزله،
 .4/114، األعالمالزركلي، 

  .2/115/1445، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، حيح البخاريصالبخاري،  2
  .1/509، فقه الزكاةالقرضاوي،  3
 .267سورة البقرة، آية   4
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مستأجراً عشر زرعه وثمره، أو نصف عشره، فلماذا ال نأخذ من الموظف والطبيب مثالً ربع 
   1عشر كسبه؟

دون اشتراط  جوروجوب زكاة الرواتب واُأل فتاوى معاصرة ونصوص قانونية على :خامساً
  .حوالن الحول

دخل الفالح الذي تجب عليه إن من له دخل ال يقل عن : " السقا ما قاله الشيخ محمد الغزالي .1
الزكاة، يجب أن يخرج زكاة مساوية، وال عبرة البتة برأس المال، وال بما يتبعه من شرط، 
فالطبيب والمحامي والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم، تجب عليهم زكاة، 

  :وال بد من أن تُخرج من دخلهم الكبير، ولنا على ذلك دليالن
�0)� �َ�ُ�� ��� ﴿ :عموم قوله تعالى :الدليل األول��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% �� ��� ��ُ�َ� �(�0��@َ% �'7��� ��ُ��U<َ. �� �b�UE�َp ���� $�ُ>�3ْ�َ% $� (�� ���?��$ �À�َ% ��

ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��نفاق منه، وبهذا اإلنفاق الواجب الطبقات اآلنفة، كسب طيب، يجب اإل، وال شك بأن ربح 2﴾$ْ��َ

��7'� ﴿ :أنهم هميدخلون في عداد المؤمنين، الذين ذكر القرآن � -�َ)'Q�$ /� 7��> �� ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$ �'7��� -�َ)'Q�$ /� 7��> �� ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$ �'7��� -�َ)'Q�$ /� 7��> �� ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$ �'7��� -�َ)'Q�$ /� 7��> �� ِg��َj�ْ�ِ� /� (���Y � ���?��$
 /�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� /�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� /�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ�� /�ُ>�3�( � �� 2�(8َْ��﴾3.  

أن اإلسالم ال يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فالح يملك خمسة أفدنة، : الدليل الثاني
من عيادته في  ويترك صاحب عمارة تُدر عليه محصول خمسين فداناً، أو يترك طبيباً يكسب

الواحد ما يكسبه الفالح في عام طويل، من أرض إذا أغلت بضعة أرادب من القمح  الشهر
  !ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد

من تقدير زكاة على أولئك جميعاً، وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم  نال بد إذ  
  .4هذا القياس وقبول نتائجه مضاءإموجودة في الطرفين، فال ينبغي المراء في 

في محاضرتهم -محمد أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وعبد الوهاب خالف–ما ذكره األساتذة  .2
بدمشق، فأوجبوا فيه ) م1952-هـ1372(عن الزكاة في حلقة الدراسات االجتماعية عام 

                                                           

 .1/506، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
  .267سورة البقرة،  2
  .3سورة البقرة، آية  3
  .118نهضة مصر، : ، مصر)م2005(، 3ط األوضاع االقتصادية،االسالم و: السقا الغزالي، محمد الغزالي 4
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ى أما كسب العمل والمهن؛ فإنه يؤخذ منه زكاة إن مض: " زكاة كسب العمل، حيث قالوا
  .1"عليه حوٌل، وبلغ نصاباً

أما كسب العمل والمهن الحرة فإنا ال نعرف له نظيراً في الفقه إال : " واستدلوا على ذلك بقولهم  
فقد روي عنه أنه قال فيمن - رضي اهللا عنه-مام أحمدمسألة خاصة باإلجارة على مذهب اإلفي 

ة إذا استفاده من غير اشتراط؛ وإن إنه يجب عليه الزكا: أجر داره، فقبض كراها، وبلغ نصاباً
  . 2"هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً

أي أجر - وقدُ روي عن أحمد فيمن باع داره: " ونص المسألة كما بينه ابن قدامة في المغني  
أن أحمد قال ذلك؛ ألنه  وإنما نرى. بعشرة آالف درهم إلى سنة، إذا قبض المال يزكيه-داره

، - وهو المستأجر- على المشتري- أي للمؤجر–ملك الدراهم في أول الحول، وصارت ديناً له 
فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه، كسائر الديون، وقد صرح بهذا المعنى في رواية 

حصلت له الدراهم إذا أكرى داراً أو عبداً في سنة بألف، ف: "بكر بن محمد، عن أبيه، فقال
وقبضها، زكاها إذا حال عليها الحول، من حين قبضها، وإن كانت على المكتري؛ فمن يوم 

 .3"وجبت له فيها الزكاة

لى القول بوجوب الزكاة في الرواتب واألجور، وإيرادات إذهب الدكتور يوسف القرضاوي  .3
فالتكييف الفقهي : " لهالمهن الحرة، وذلك بناء على أنها مال مستفاد، وعبر عن ذلك بقو

  .4"أنه مال مستفاد : الصحيح لهذا الكسب
رجب لعام 29(وقد نصت وقائع وتوصيات مؤتمر الزكاة األول بالكويت، المنعقد في  .4

، على وجوب زكاة الرواتب واألجور، وأرباح المهن )م1984- 4-30الموافق / هـ1404
  . 5الحرة، وسائر المكاسب

زكاة المرتبات : ، تحت عنوان)م1990(زكاة السوداني لعام من قانون ال) 22(نصت المادة .5
: على ما نصهواألجور والمكافآت والمعاشات وكذلك أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف، 

تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات األخرى وفي أجورهم ومكافآتهم " 
                                                           

  .490-1/489، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
  .1/503، السابقالمرجع  2
 .2/468، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مسألة ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المغني ابن قدامة المقدسي، 3

 .1/490، ، فقه الزكاةالقرضاوي 4
، ينظر الى بحث 443-442، ص)م1984-هـ1404(الكويت، بيت الزكاة  ث وأعمال مؤتمر الزكاة األول،أبحا 5

  .53، للدكتور محمود ارشيد، صزكاة استحقاقات العمل المالية: بعنوان
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والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت  ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة
 .1"النصاب وكانت زائدة عن الحاجة األصلية لهم

  

  .دون اشتراط حوالن الحول على وجوب زكاة الرواتب واألجور األدلة العقلية

وجلي مع عدالة  إن القول باشتراط الحول في المال المستفاد يتناقض بشكل واضح   .1
ألن ذلك يتعارض مع مصلحة الفقراء  سالم في فرض الزكاة،الشريعة وحكمة اإل

والمساكين؛ ألنهم يحرمون من هذه األموال، بينما غيرهم يمكن أن يحصد آالف الدنانير 
دون أن يخرج زكاة ماله، فالفالح الذي يزرع أرضه المستأجرة، وينتظر حصاد زرعه 

إذا بلغت من الغلة % 5أو % 10عاماً أو أقل أو أكثر، يؤخذ منه بمجرد الحصاد نسبة 
كاألطباء (نصاباً محدداً، بينما مالك األرض نفسها ومن في حكمه اليوم من الموظفين 

من أصحاب الدخول الضخمة ) وغيرهم... والمهندسين والمحامين وأصحاب العقارات 
 على الحول حوالن يشترطون ألنهم ؛شيء منهم يؤخذ ال التي نشاهدها في هذه األيام فإنه

  .2ذلك تحقق النادر ومن أيديهم، في وهي ةالكبير الدخول هذه
إن اشتراط الحول في المال المستفاد معناه إعفاء كثير من كبار الموظفين وأصحاب    .2

إما رجل -1 :المهن الحرة من وجوب الزكاة في دخولهم الضخمة؛ ألنهم أحد صنفين
. المختلفة يستغل كل ما يقبض من إيراده أوالً بأول في أي مجال من مجاالت االستثمار

أو رجل من المترفين المتوسعين، بل المسرفين الذين ينفقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما -2
جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين : ، ومعنى ذلكبلغ، دون أن يحول عليه الحول

وحدهم، فهؤالء هم الذين يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليه الحول، ومن 
تي الشارع الحكيم بشرط يخفف عن المسرفين، ويضع العبء على المستبعد أن يأ

  . 3المقتصدين
حين استفادته أنفع للفقراء والمساكين، فيؤدي -الرواتب واُألجور- إن تزكية المال المستفاد   .3

لى إثراء بيت مال الزكاة بحصيلة ضخمة، ويسهل على الحكومة تحصيلها من خالل إذلك 
الحجر " في الحكومة عن طريق ما يسميه علماء الضريبة بـ أخذها من الموظفين والعمال 

                                                           

الخرطوم، ديوان الزكاة، جمهورية  ،)م1993- هـ1404(الئحة الزكاة لسنة ، )م1990(قانون الزكاة السوداني لعام  1
  179لسودان، صا
  .1/507، فقه الزكاةالقرضاوي،  2
  .1/507، السابقالمصدر  3
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، وذلك على نحو ما كان بفعله سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، كابن "في المنبع
من اقتطاع الزكاة من عطاء الجندي قبل - رضي اهللا عنهم- مسعود وعمر بن عبد العزيز

  .1استالمه
ن على ضبط أموال الزكاة وتنظيم شأنها إن عدم اشتراط الحول للمال المستفاد أعو   .4

بالنسبة للمكلف الذي تجب عليه الزكاة، فبناء على قول من يشترطون الحول للزكاة فإنه 
يجب على كل من يستفيد ماالً أن يحدد وقت استالمه البتداء حوله، وربما يكسب الفرد في 

شرات المواقيت في العام العام الواحد آالف الشواقل والدنانير، التي تكون موزعة على ع
لى رصد وكتابة كل مبلغ يقبضه، حتى يكون له حوله إالواحد، ففي هذه الحالة هو بحاجة 

المخصص، وهذا أمر يشق على المزكي ويشكل عليه في بعض األحيان، السيما الحكومة 
لى تعطيل جباية إالتي تقوم بجباية الزكاة، فهو أمر يصعب حصره وتنظيمه، وقد يؤدي 

  . 2زكاةال
، يعمل على تنمية معاني البر إن القول بوجوب زكاة األموال المستفادة حين قبضها   .5

حسان والمواساة والعطف على الفقراء والمحتاجين، وتقوية أواصر الروابط االجتماعية واإل
، فالغني يبذل وينفق امتراحم امتماسك اداخل المجتمع الواحد، فيصبح المجتمع مترابط

على البذل والعطاء، وتتطهر نفسه من الشح والبخل، والفقير يستغني بالزكاة  ويتعود بذلك
عن سؤال الناس ومد يده، وتتطهر نفسه من الحقد والحسد بعد أصبحت حاجته مقضية، 

 .  3ونفسه راضية بقضاء اهللا تعالى
  .، وأدلتهمباشتراط حوالن الحولالمعاصرين القائلين  العلماءأقوال : المطلب الثاني

  ،6، والشيخ صالح بن فوزان- رحمه اهللا- 5، وابن عثيمين4وبه قال الدكتور حسام الدين عفانة  

                                                           

 .1/508، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
  .1/509، المرجع السابق 2
  .1/508، فقه الزكاةالقرضاوي،  3
 :ديس أبو-  القدس، )هـ 1430- 1427(، 1، طيسألونك فتاوى: عفانة موسى بن الدين حسام الدكتور األستاذ عفانة، 4

 .369-6/368، الطيب ودار العلمية المكتبة
 صالح بن محمد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى مجموع: )هـ1421: ت( العثيمين محمد بن صالح بن محمدابن عثيمين،  5

 دار، )هـ1413(، ط أخيرة، السليمان إبراهيم بن ناصر بن فهد: وترتيب جمع، كتاب الزكاة، باب زكاة النقدين، العثيمين
 .18/178، الثريا دار- الوطن

، كتاب الزكاة، زكاة فوزان بن صالح الشيخ فضيلة فتاوى مجموع :الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالحابن فوزان،  6
 .454- 2/453ت، .ط، د.رواتب الموظفين، د
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  .، وغيرهم- رحمه اهللا- 2، وابن تيمية- رحمه اهللا- 1وابن باز 
وقد ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن هذا القول لم يرو إال عن الدكتورة كوثر األبجي، ولم 

  :لى ما يليإستند تُسم قائله، لكنها ذكرت أنه ي

خضعت لوعاء الزكاة، فقد -  ملسو هيلع هللا ىلص - أن جميع الثروات التي كانت موجودة في زمن النبي : أوالً  
كان يرسل عماله لجباية الزكاة من اليمن وغيرها، ولو كانت الرواتب تخضع للزكاة، لطبق 

عهد  إلىفحسب بل تعداه - ملسو هيلع هللا ىلص - الزكاة عليها، ولم يقتصر األمر على عهد النبي- ملسو هيلع هللا ىلص - النبي
فلم يخضع أحد منهم هذه الرواتب للزكاة، ولو كان يمكن - رضوان اهللا عليهم- الخلفاء الراشدين

  .3لما أغفلتها اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة إخضاعها

 رغبةً حديثٌ؛ تخريج مستفاد مال أنه على تخريجاً العمل كسب إيراد تزكية وجوب إن :ثانياً  
 الفقه مراجع في به المقصود المستفاد المال هو كان الراتب ولو زكاة،اإليراد لل هذا إخضاع في

  .4السالفة بالوقوف عليه وتخريجه العصور علماء لقام اإلسالمي؛

 واألجور المرتبات تُخضع التي - العمل كسب بضريبة تشبيهاً - العمل كسب زكاة إن :ثالثاً  
 إلى الوضعية، والمبادئ المفاهيم من زكاةلل نضيف أن يصح وال للضريبة، الحرة المهن وإيراد
 والمطلوب وضعية، لضرائب اإلسالمية المجتمعات معظم في فعالً يخضع العمل كسب أن جانب

 الذهنية المقدرة على يعتمد ألنه نظراً خاصة؛ بصفة العمل كسب على المالية األعباء تخفيف هو
 الضرائب كانت فإذا عليه، محافظةال ويجب النضوب، سريع معين وهو لإلنسان، والعضلية

 نضيف أن ال المالية، األعباء نخفِّف أن بنا فاألحرى اإلسالمية؛ المجتمعات في مفروضاً واقعاً
  .5جديداً عبئاً

                                                           

 على :شرافبإ ،باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى مجموع: )هـ1420: ت(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ابن باز، 1
 .14/35، كتاب الزكاة، كيفية ضبط الحول، 14ت، مج .ط، د.، دالشويعر سعد بن محمد: وطباعة جمعة

، كتاب الزكاة، الفتاوى مجموع: )هـ728: ت( الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،  2
-هـ1416(ط، .، دقاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيقالحول شرط وجوب الزكاة في العين والماشية، : فصل

 .25/14، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: السعودية العربية المملكة ،)م1995
، وهو بحث مقدم للندوة الفقهية لمجمع الفقه االسالمي المعنى والتطبيقات: حولية الزكاة: األبجي، الدكتورة كوثر األبجي 3

  .27، ص)م2007- هـ1428(، عام -البحرين-الزكاةالدولي في قضايا 

 ،14 المجلد سعود، الملك جامعة مجلة :زكاة الرواتب واألجور وإيرادات المهن الحرة، مساعد عمر الحسن بلة. د 4
 .704- 675ص

  .704-675، صالسابقالمرجع  5



54 

 

 زكاة في متمثالً العائلية، األعباء استقطاع بعد للزكاة حتماً سيخضع المال هذا إن: ًرابعا  
 للثني؟ منعاً النقدين زكاة من حينئذ سنعفيه فهل العمل، كسب ةلزكا سنخضعه كنَّا فإذا النقدين،

 من المال ونعفي بالقياس، تشريعها ثم لزكاة المال نُخضع أن يجوز فهل كذلك، األمر كان وإذا
  1أصلية؟ زكاة

 بخالف متعددة نواحٍ في كثيرة، عامة نفقات إلنفاق تحتاج المعاصرة الدولة إن: خامساً  
 مثل زكاةً، أصالً الشريعة عليها تفرض لم إيرادات هناك كانت إذا ذلك وعلى الزكاة، مصارف

 ضريبة عليها تُفرض أن فاألوجب-  الحرة المهن ودخل واألجور، الرواتب،: أي-  العمل كسب
 االجتهاد من بدالً الدولة، تحتاجها التي األخرى المصارف أوجه في لإلنفاق حصيلتها تخصص

  .2جديدة زكاة تشريع يف يخطئ أو يصيب قد الذي

حتى يحول عليها  مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب واُألجور: المطلب الثالث
  .رأي المختار، وبيان الالحول

لقد استدل العلماء المعاصرين القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب واُألجور بمجموعة من األدلة   
  :وهي على النحو التالي

خضعت لوعاء الزكاة، فقد -  ملسو هيلع هللا ىلص-جميع الثروات التي كانت موجودة في زمن النبي أن  :أوالً  
كان يرسل عماله لجباية الزكاة من اليمن وغيرها، ولو كانت الرواتب تخضع للزكاة، لطبق 

عهد  إلىفحسب، بل تعداه - ملسو هيلع هللا ىلص- الزكاة عليها، ولم يقتصر األمر على عهد النبي- ملسو هيلع هللا ىلص- النبي
فلم يخضع أحداً منهم هذه الرواتب للزكاة، ولو كان يمكن -  عليهمرضوان اهللا- الخلفاء الراشدين

  .لما أغفلتها اآليات الكريمة واألحاديث الشريف إخضاعها

-  ملسو هيلع هللا ىلص-  الرسول عهد في شأن ذات تكن لم ومهنٍ عمٍل من المكتسبة الدخول بأن: يهمليرد ع  
 بن لعتَّاب- ملسو هيلع هللا ىلص-  اهللا رسول برتَّ فقد اآلن، والدخول الرواتب من كثير حال عليه هو بما مقارنةً

                                                           

زكاة استحقاقات ، ارشيد، 704-675، صالحرة المهن وإيرادات واألجور الرواتب زكاة مساعد، عمر الحسن بلة. د 1
  .97، صزكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقية، ربايعة، 54، صالعمل المالية

  .704-675، صالحرة المهن وإيرادات واألجور الرواتب زكاةمساعد،  عمر الحسن بلة. د 2
 



55 

 

 رواتبهم تتجاوز لم الناس خيرة من الوالة كان وإذا يوم، كل درهمين الفتح بعد مكة والَّه لما أسيد
  1!رواتب؟ لهم رتِّبتْ إن دونهم هم من برواتب بالك فما الحد، هذا

 من فيأخذ عطيات،اُأل يزكِّي كان-  عنه اهللا رضي-  مسعود ابن أن ثبت فقد النبوة؛ عهد بعد أما  
  .وعشرين خمسة ألف كل

 بن معاوية الزكاة اُألعطية من أخذ من أول: "قال 2شهاب ابن عن ،"الموطأ" في مالك وروى  
  .3"سفيان أبي

 ذكرنا، كما مسعود ابن قبله أخذها فقد الخلفاء، من أخذها من أول يريد لعله : "القرضاوي قال  
  .4بالمدينة شهاب وابن-  مسعود ابن يعني- بالكوفة كان فقد مسعود؛ ناب فعل يبلغه لم لعله أو

 أخذ عمالته الرجل أعطى إذا كان" - رضي اهللا عنه- العزيز عبد بن عمر أن عبيد، أبو ونقل  
 خرجت إذا اُألعطية من الزكاة يأخذ وكان الزكاة، منها أخذ المظالم رد وإذا الزكاة، منها

  .5"ألصحابها

 رغبةً حديثٌ؛ تخريج مستفاد مال أنه على تخريجاً العمل كسب إيراد تزكية وجوب إن: ثانياً  
 الفقه مراجع في به المقصود المستفاد المال هو الراتب كان ولو للزكاة، اإليراد هذا إخضاع في

  .وتخريجه عليه بالوقوف السالفة العصور علماء لقام اإلسالمي؛

 علماء بأن للتعليل وجه فال الدخول؛ هذه يشمل المستفاد المال تعريف كان لما بأنه: يرد عليهم  
 تبلغ لم العصور تلك في الدخول أن إلى مرده له تخريجهم فعدم يخرجوه، لم السالفة العصور

                                                           

زكاة دخول الموظفين : وانوهو بحث مقدم لمؤتمر الزكاة األول بعن(، زكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقيةربايعة،  1
  .97، ص)م2011والمهن الحرة الذي عقد في كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، من بني زهرة بن كالب، )م 742- 678= هـ  124-  58( الزهري 2
كان يحفظ ألفين ومئتي . تابعي، من أهل المدينة. ر الحفاظ والفقهاءأول من دون الحديث، وأحد أكاب: من قريش، أبو بكر
نزل الشام . كنا نطوف مع الزهري ومعه األلواح والصحف ويكتب كل ما يسمع: وعن أبي الزناد. حديث، نصفها مسند

قال . نة الماضية منهعليكم بابن شهاب فإنكم ال تجدون أحدا أعلم بالس: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله. واستقر بها
 بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير، الزركلي، مات بشَغْب، آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين: ابن الجزري

  . 7/97، دار العلم للماليين، )م2002مايو، / أيار(، 15، طاألعالم: )هـ1396: ت( الدمشقي الزركلي فارس،
  .41سبق تخريجه، ص  3
 .1/501 ،لزكاةا فقه القرضاوي،  4
، كتاب الصدقة أحكامها وسننها، باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما ال يجب، األموالالقاسم بن سالَّم،  5
1/529/1226 . 
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 أصحاب على الحاضر عصرنا في واضحة تبدو الغنى فمظاهر اليوم، المشاهد الغنى بأصحابها
 أو ملبسهم، أو مأكلهم، في سواء- الحرة المهن وإيرادات وأجور، ،رواتب من-  العالية الدخول

  .1مركبهم أو مسكنهم،

 واألجور المرتبات تُخضع التي - العمل كسب بضريبة تشبيهاً - العمل كسب زكاة إن: ًثالثا  
 إلى الوضعية، والمبادئ المفاهيم من للزكاة نضيف أن يصح وال للضريبة، الحرة المهن وإيراد
 والمطلوب وضعية، لضرائب اإلسالمية المجتمعات معظم في فعالً يخضع العمل كسب أن جانب

 الذهنية المقدرة على يعتمد ألنه نظراً خاصة؛ بصفة العمل كسب على المالية األعباء تخفيف هو
 الضرائب كانت فإذا عليه، المحافظة ويجب النضوب، سريع معين وهو لإلنسان، والعضلية

 نضيف أن ال المالية، األعباء نخفِّف أن بنا فاألحرى اإلسالمية؛ المجتمعات في مفروضاً واقعاً
  .جديداً عبئاً

 في المحاسبي المالي الوصف حيث من الزكاة إلى أقرب هي الضريبة كانت إذا: يرد عليهم  
 المتعارف بالمعنى وذلك اإلطالق، على ضريبة حقيقتها في ليست الزكاة فإن منهما، كل شكل

 تتَّسم مالي، تصرف صورة في تتمثل بالمسلمين، خاصة عبادة ركن فالزكاة للضريبة، يهعل
 ألهداف تُستخدم ال وبالتالي والمكانية، الزمانية الظروف بتبدل فيها اهللا أحكام تتبدل وال بالدوام،
 ةالضريب أن حين في ومادية، روحية مخصصة، ثابتة أهداف بها تتحقق وإنما موقوتة، توجيهية

 الزمانية الظروف بتبدل أحكامه تتبدل البشر، فكر من فهو وتخطئ، الدولة فيه تصيب مالي نظام
 زكاة بأن للقول إذن وجه فال ومختلفة؛ بحتة مادية أهداف األساس في به وتتحقق والمكانية،

 الزكاة فريضة أداء صاحبه على توجب كسب هذا بل الضريبة؛ مفهوم من ُأضيفت العمل كسب
  .2شرعية بأدلة -  شروطها فيه توافرت إن - هفي

 زكاة في متمثالً العائلية، األعباء استقطاع بعد للزكاة حتماً سيخضع المال هذا إن :رابعاً  
 للثني؟ منعاً النقدين زكاة من حينئذ سنعفيه فهل العمل، كسب لزكاة سنخضعه كنَّا فإذا النقدين،

 من المال ونعفي بالقياس، تشريعها ثم لزكاة المال نُخضع أن يجوز فهل كذلك، األمر كان وإذا
   أصلية؟ زكاة

                                                           

 .704-675، صالحرة المهن وإيرادات واألجور الرواتب زكاةمساعد،  عمر الحسن بلة. د  1
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- نقداً لمستحقيها تدفع أموال كلها المهن، وإيرادات العمل، وأجور الرواتب، إن: 1يرد عليهم  
سبق  خالف على الحول، بعد أو القبض، عند- الزكاة فيها استُحقَّت إن-  تزكَّى أن فإما- غالباً

المبحث األول، عندما تحدثنا عن الخالف بين الفقهاء القدامى في المسألة، وفي المبحث بيانه في 
 زكاة بأن القول وجه فما الثاني، عندما تحدثنا عن الخالف بين العلماء المعاصرين في المسألة،

 القرآن في نقرأ أننا مع أصلية، ليست فهي بالقياس؛ شُرعت العمل كسب وزكاة أصلية، النقدين
�﴿ : تعالى ولهق�������    �À�َ%�À�َ%�À�َ%�À�َ%    ���?��$���?��$���?��$���?��$    ْ$� (��ْ$� (��ْ$� (��ْ$� (��    ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%    ������������    �b�UE�َp�b�UE�َp�b�UE�َp�b�UE�َp    ��������    ��ُ��U<َ.��ُ��U<َ.��ُ��U<َ.��ُ��U<َ.    �'7����'7����'7����'7���    �(�0��@َ%�(�0��@َ%�(�0��@َ%�(�0��@َ%    �ُ�َ��ُ�َ��ُ�َ��ُ�َ�    �E��E��E��E�    ِo��َq$ِo��َq$ِo��َq$ِo��َq$﴾2.   

 معاذًا بعثَ -ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِي َأن: عنْهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ حديث سيدنا في السنة النبوية ونجد  
 -يضاللَّ ره نْهنِ، ِإلَى - عمفَقَاَل الي : "مهعِإلَى اد ةادشَه الَ َأن ِإلَّا ِإلَه ،َأنِّي اللَّهوُل وسر ،اللَّه فَِإن 
موا هَأطَاع ،ِلذَِلك مهملفََأع َأن اللَّه قَد ضافْتَر هِملَيع سخَم اتلَوي صمٍ كُلِّ فوي ،لَةلَيو فَِإن مه 

 علَى وتُرد َأغْنياِئهِم من تُْؤخَذُ َأمواِلهِم في صدقَةً علَيهِم افْتَرض اللَّه َأن فََأعلمهم ِلذَِلك، َأطَاعوا
 اِئهِم3"فُقَر.  

 بخالف متعددة نواحٍ في كثيرة، عامة نفقات إلنفاق تحتاج المعاصرة الدولة إن: خامساً  
 مثل زكاةً، أصالً الشريعة عليها تفرض لم إيرادات هناك كانت إذا ذلك وعلى الزكاة، مصارف

 ضريبة عليها تُفرض أن فاألوجب-  الحرة المهن ودخل واألجور، الرواتب،: أي-  العمل كسب
 االجتهاد من بدالً الدولة، تحتاجها التي األخرى المصارف أوجه في لإلنفاق حصيلتها تخصص

  .جديدة زكاة تشريع في يخطئ أو صيبي قد الذي

   .4أن ما قيل في الرد على الدليل الرابع يقال هنا: يرد عليهم

  .الرأي المختار

دون اشتراط  بعد عرض أقوال العلماء المعاصرين القائلين بوجوب زكاة الرواتب واُألجور   
حتى  الرواتب واُألجور ، وعرض أدلتهم، وأقوال العلماء القائلين بعدم وجوب زكاةحوالن الحول

، وعرض أدلتهم، فإنني أميل الى القول بوجوب زكاة الرواتب واُألجور عند يحول عليها الحول
  :قبضها دون انتظار حوالن الحول، وذلك لألسباب التالية

                                                           

 .704-675، صالحرة المهن وإيرادات واألجور الرواتب زكاةمساعد،  عمر الحسن ةبل. د  1
  .267سورة البقرة، آية   2
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قوة األدلة التي استدل بها القائلون بوجوب زكاة الرواتب، في حين أن األحاديث التي استدل  )1
باشتراط الحول، تبين لنا بعد تخريجها أنها ال تصلح للحجة، وهذا ما بينه بها القائلون 

  . 1القرضاوي في كتابه فقه الزكاة
وذلك ألن القول بوجوب زكاة الرواتب يتفق مع روح التشريع، ومع مقاصد الشريعة للزكاة  )2

بين  التي فُرضت الزكاة ألجلها، حيثُ تفرض الزكاة على األغنياء لصالح الفقراء، وقد
، كما بين ذلك في حديث األعرابي الذي 2أن مناط التكليف في الزكاة هي الغنى-  ملسو هيلع هللا ىلص - النبي
 من الصدقَةَ هذه تَْأخُذَ َأن َأمرك آللَّه بِاللَّه، َأنْشُدك: قَاَل: " فسأله: - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي إلىجاء 

  .3"نَعم  اللَّهم" : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي فَقَاَل فُقَراِئنَا؟ علَى فَتَقْسمها َأغْنياِئنَا
 وعدم التجارة، وعروض ثمانواأل كالسائمة األموال بعض في الحول اشتراط من الحكمة إن )3

 للنماء مرصد الحول له اشترط ما أن هو مثالً، والثمار كالزروع أخرى أموال في اشتراطه
 الزمن في الزيادة مع إال يتأتى ال األموال هذه مثل في النماء ألن ؛حولال له فاشترط والربح
 لها، النماء ةمظن ألنهم األموال هذه مثل في الحول اعتبر لذلك النماء، زاد الزمن زاد وكلما
 من خرج وما والثمار الزروع أما المال، أصل من ال الربح من الزكاة خراجإ يكون وحتى

 فيها تعود فال بالنقص دتعو ثم تكاملها عند الزكاة منها تُؤخذ نفسها في نماء فهي األرض
 حولها جعل لذا ،المال هذا ينقص الزمن بل للنماء مرصدة وليست بذاتها نماء هي ذإ الزكاة

 كسب إيراد من غيره وأ الراتب بزكاة هنا المتمثل المستفاد والمال واستوائها، كمالها عند
 المستفاد المال أن يخفى وال عليه، الحول لحوالن يحتاج ال نفسه في متكامل نماء هو العمل

 بالتناقص يأخذ ثم قبضه عند ويستوي يكتمل ألنه والثمار الزروع مع تشابه الحالة هذه في
  .4الزمن مرور مع

 في المتمثل مستفاد ماٌل هي للدولة العام الدخل في المالية الموارد نسبة من األكبر الجزء )4
 طائلة مبالغ من والحرف مهنال أصحاب يأخذه فيما والمتمثل للموظفين  الرواتب المعاشات

 إنهم حيث وغيرهم، والوزراء الدولة ورئيس والمهندس والمحامي كالطبيب المعاشات، في
 عند به المفتى على شيء منهم يؤخذ وال وآالفها الدنانير مئات معدودة ساعات في يتقاضون
 عدم إلى المحصلة في يؤدي الشرط وهذا الحول، يحول أن يشترطون ألنهم العلماء؛ جمهور

                                                           

  .1/492 فقه الزكاة،القرضاوي،  1
 .1/288، )رسالة دكتوراة( أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه اإلسالميعويضات، الدكتور نزار  2
 .1/23/63، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم، صحيح البخاريالبخاري،  3
  .234، زكاة الراتبأبو مخ،  4
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 مقابل في دخاراال جانب يمثل وهو المكتسب، المال هذا من ادخاره تم فيها إال الزكاة وجوب
 الزكاة بوجوب القول هذا على أما ،اإليراد معظم يشكل الذي االستهالكي اإلنفاق زكاة عدم
 إلى المال صاحب لجأ وإن حتى مأمن في يكون الفقير حقَ فإن للحول، النظر دون فيه

 اإلسالم عدالة مع يتناقص - الحول حوالن- الشرط هذا أن كما اإليراد جميع وإنفاق الكاسته
 الحول حلول قبل الطائلة األموال هذه ينفق أن الشخص هذا نشجع أخرى جهة ومن جهة من

 أن واألصل المنفق، للمال بالنسبة قليالً ماال يعد الذي المال هذا زكاة من الفقير يحرم بينما
 أراء بعض خالفت لو حتى عليها للحفاظ الزكاة شُرعت التي الفقير مصلحة هنا نراعي
 شهد لو وأيضاً - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي عن ثبت ما إال معلوم، هو كما ويرد رأيه من يؤخذُ فكل العلماء
 من كثير في اجتهادهم غيروا ربما هذا عصرنا في اليوم نحن نشاهده ما الفقهاء هؤالء

  .1المسائل
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  الفصل الرابع

الرواتب نصابها، ومقدار الواجب فيها، وكيفية زكاتها، وشروط المال 
  المزكي 

  .نصاب زكاة الرواتب واألجور: المبحث األول

  .المقدار الواجب إخراجه في زكاة الرواتب: المبحث الثاني

  .شروط المال المزكي: المبحث الثالث

ماذج تطبيقية على حساب كيفية إخراج زكاة الرواتب، ون: المبحث الرابع
  .زكاة الرواتب

  

  

  

  

  

  

  



61 

 

  .تمهيد

بعرض آراء  حكم زكاة الرواتب واُألجور، وقمتُفي الفصل السابق عن  بعد أن تحدثتُ  
باختيار القول بوجوب زكاة  المعاصرين، وعرض أدلتهم، فقد قمتُالفريقين من العلماء القدامى و

ى أن التكييف الفقهي لها أنها مال مستفاد، وبناء الرواتب واُألجور حين قبضها، وذلك بناء عل
على ذلك فإنه البد من بيان النصاب المعتبر لزكاة الرواتب واُألجور، ومقدار الواجب فيها، 

  .وبيان الطريقة العملية لزكاتها

   األول المبحث

  واألجور الرواتب زكاة نصاب

 أجناس باختالف يختلف وهو منه، أقل في الزكاة تجب ال الذي المال مقدار هو: النصابف  
 أربعون، الغنم ونصاب ،ثالثون البقر ونصاب منها، خمس اإلبل فنصاب الزكوية، األموال
 خمسة والثمار الزروع ونصاب درهم، مائتا الفضة ونصاب ،مثقاالً عشرون الذهب ونصاب

  .1أوسق

عظيمة، التي بسببها يتطهر إن من فضل اهللا تعالى علينا أن فرض علينا هذه العبادة المالية ال  
الغني ظاهراً وباطناً، فيتطهر في باطنه من الشح والبخل ويتحلى بصفات الكرم البذل واإلنفاق 

رها في حياته في سبيل اهللا، ويتطهر في ظاهره بالبركة التي تغمره وأهله وماله، والتي يلتمس أث
وغيرها، ... القلوب، كالحسد والحقدسبب في تطهير الفقير من أمراض الواقعية، كما وأن الزكاة 

  .وتجعله يتحلى بصفات اُأللفة والمحبة لآلخرين وحب الخير لهم

أن الشريعة لم تفرض الزكاة في قليل المال - وهذا من يسر الدين-ومن المعروف شرعاً  
وكثيره، وإنما وضعت معايير نسير عليها، فأوجبت النصاب المعتبر الذي إذا بلغ مجموع ما 

المسلم من األموال فارغاً من الدين، وفاضالً عن الحاجات األساسية إذا بلغت النصاب  يملك
أي - المعتبر فإنها تجب فيها الزكاة وإال فال، وذلك حتى يتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة، فإنها

تُؤخذ من األغنياء وتُرد على الفقراء، ويكون المعيار في ذلك النصاب، وحتى يتحقق - الزكاة
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، لقوله 1)الحاجة على والزيادة والعفو هو الفضل(نى العفو الذي جعله القرآن وعاء اإلنفاق مع
1َ ﴿:تعالى��ُ�َ��<��1َ��ُ�َ��<��1َ��ُ�َ��<��1َ��ُ�َ��<��    $َX��$َX��$َX��$َX��    /�ُ>�3�( �/�ُ>�3�( �/�ُ>�3�( �/�ُ>�3�( �    Nُِ8Nُِ8Nُِ8Nُِ8     �ْ34�ْ$ �ْ34�ْ$ �ْ34�ْ$ �ْ34�ْ$﴾2.  

  .3"تَعوُل  بِمن وابدْأ غنًى، ظَهرِ عن كَان ما الصدقَة خَير" - ملسو هيلع هللا ىلص-المصطفىويقول 

خالل هذا الحديث الحكمة من اشتراط النصاب لوجوب الزكاة، وهي مواساة الغني  وهنا يتبين لي
لى إللفقير، فال بد أن تُؤخذ من مال يحتمل المواساة، فال معنى ألخذها من الفقير، وهو بحاجة 

عفاء ذوي الدخل المحدود إلى إمن يعطيه ويساعده، ومن هنا نجد أن التشريع الضريبي قد اتجه 
ائب عليهم، مواساة لهم ورفقاً بحالهم، لكن نجد أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت من فرض الضر

  .4القوانين الوضعية في هذا التشريع منذ أربعة عشر قرناً من الزمان

  : ن في تحديد نصاب زكاة الرواتب واُألجور على قولين، وهماوولقد اختلف العلماء المعاصر  

  . السقا غزاليالمحمد مام قول اإل: القول األول  

بنصاب الزروع والثمار، فمن بلغ دخله ما - أي الرواتب واُألجور-لى اعتبار نصابهاإفقد ذهب   
كيلوا جرام وزناً من أدنى ما تخرجه األرض  653(، وهي التي تعادل 5قيمته خمسة أوسق

  :، واستدل على قوله بما يلي6، ُأخذت منه الزكاة)كالشعير مثالً

� ﴿:الكريم لقرآنا قول في النص عموم .1�������    �À�َ%�À�َ%�À�َ%�À�َ%    ���?��$���?��$���?��$���?��$    ْ$� (��ْ$� (��ْ$� (��ْ$� (��    ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%ْ$�ُ>�3�َ%    ������������    �b�UE�َp�b�UE�َp�b�UE�َp�b�UE�َp    ��������    �'7��� ��ُ��U<َ.�'7��� ��ُ��U<َ.�'7��� ��ُ��U<َ.�'7��� ��ُ��U<َ.    �(�0��@َ%�(�0��@َ%�(�0��@َ%�(�0��@َ%    ��ُ�َ���ُ�َ���ُ�َ���ُ�َ�    ������������    
ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ِo��َ��ْ$ ﴾7 . 

 ويترك أفدنة، خمسة يملك فالح على الزكاة يفرض أن حقِّه في يتصور ال اإلسالم أن"  .2
 في عيادته من يكسب طبيباً يترك أو اناً،فد خمسين محصول مقدار عليه تدر عمارة صاحب

 القمح، من أرادب بضعة أغلَّت إذا أرضه، من طويل عام في الفالح يكسبه ما الواحدلشهر ا

                                                           

 .1/125دار الصابوني، : ، القاهرة)م 1997- هـ 1417(، 1، طالتفاسير صفوة: الصابوني علي محمد الصابوني، 1
  .219سورة البقرة، آية  2
 .2/112/1426، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، صحيح البخاريالبخاري،  3
 .1/167، فقه الزكاةالقرضاوي،  4
، باب الواو، المعجم الوسيط: ، ينظروثلث أرطال خمسة والصاع صاعاً ستون وهي معلومة مكيلة هو: لوسقا 5
2/1032. 
  .118، صاالسالم واألوضاع االقتصادية، السقا الغزالي 6

  
  .267سورة البقرة، آية7
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 العلة دامت وما جميعاً، أولئك زكاة تقدير من إذن حصاده، البد يوم الزكاة عليه ضربت
 القياس إمضاء في المراء ينبغي فال الطرفين؛ في موجودة الحكم بها يناط التي المشتركة

  .1"نتائجه  وقبول
  .وهو قول معظم العلماء المعاصرين: القول الثاني

وهو القول وهم الذين قالوا بأن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب واُألجور هو نصاب النقود،   
النصاب ؛ وذلك ألن الناس في هذه األيام يقبضون رواتبهم بالنقود، فاألولى أن يكون المختار

  .2المعتبر لها

  :ويناقش أصحاب القول األول بما يلي  

ال يصح قياس الرواتب واُألجور على المحاصيل الزراعية في الزكاة؛ النعدام شروط  )1
القياس، وذلك كون زكاة الرواتب واُألجور زكاة نقود، والفرع هو الذي يقاس على األصل 

رعية تخصه، بينما زكاة النقود ورد وليس العكس، ويشترط فيه أال ترد فيه نصوص ش
 . 3بشأنها نصوص تضبطها وتبين أحكامها

يتفق مع روح التشريع  ال نظره وجهة لتأييد الغزالي أورده الذي الثاني إن الدليل"  )2
 سلمنا ولو يجوز، ال اهللا على واالستدراك اهللا، على استدراكا يمثل عمقه في ألنه سالمي؛اإل

 ملك من وعلى بقرة، وعشرين تسعاً ملك من على الزكاة ألوجبنا له، وخضعنا الدليل لهذا
 محصوله بلغ إذا الفالح على الزكاة اإلسالم يوجب أن يعقل ال أنه بدعوى الجمال، من أربعة
 من أربعة أو تسعاً وعشرين بقرةً ملك من ويعفى الثمار، أو الحبوب من أوسق خمسة

 اإلسالم تشريع مضاعفة، إن أضعافاً وبالحب من أوسق خمسة قيمة تساوي وهي الجمال،
 التشريع، وراء الكامنة الحكم جميع تدرك لم القاصرة عقولنا ولكن فيه، تناقض ال حكيم

  .4"وأنفع  أسلم هللا، األمر وتفويض بالعجز، فاالعتراف
ثمار؛ ألن الشارع بأنه ال يمكن أن نقيس نصاب زكاة الراتب على نصاب الزروع وال: أقول )3

وحكمة أرادها تختص بهذا الصنف  اًخاص اًمن تقليل نصاب الزرع قصد ما أرادالحكيم رب
  .نسانقوام معيشة اإل- الزروع والثمار- هادون غيره، ولعل من الحكم، أن ب

                                                           

  .118، صاالسالم واألوضاع االقتصادية، السقا الغزالي 1
  .1/512، كاةفقه الزالقرضاوي،  2
  .1/514، السابقالمرجع  3
 .37، صزكاة رواتب الموظفين وكسب أصحاب المهن الحرة اليزيد الراضي، 4
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القول بأن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب واُألجور هو نصاب النقدين،  وبما أنني اخترتُ  
نصابهما بشكل -  ملسو هيلع هللا ىلص-اهللان رسول والفضة، والتي بيومعروفٌ بأن النقدين هما كل من الذهب 

وفيما بعده من -  ملسو هيلع هللا ىلص- النبيواضح، حتى كانت قيمة الذهب والفضة وقوة شرائهما على عهد 
العهود لمدة طويلة متساويين، لكننا نلحظ في هذه األيام بأن هناك فجوة كبيرة بينهما، لذلك 

الذي يعتبر نافعاً للمسلمين، - الفضة الذهب أو- يتوجب علينا في هذه الدراسة تحديد المعدن
  .ومالئماً للواقع المعاصر الذي نعيشه، حتى نحدد النصاب الشرعي بالعملة المتداولة في بالدنا

فإذا علمنا بأن وزن ومن المعروف بأن مقدار النصاب المعتبر للذهب هو عشرون مثقاالً،   
بوزن الدينار ) مثقاالً 20(لذهب وهو، بالتالي نضرب مقدار النصاب ل)غم4.25(الدينار يساوي 

جراماً من الذهب ) 85(والذي يعادل ، فإنه ينتج لدينا نصاب الذهب بالغرامات )4.25( الواحد
فإذا علمنا بأن وزن الدرهم يساوي  الخالص، أما مقدار النصاب المعتبر للفضة هو مائتا درهم،

بوزن الدرهم ) درهم 200(للفضة وهو ، بالتالي نضرب مقدار النصاب )غم2.975(
جراماً من الفضة ) 595(عادل ، فإنه ينتج لدينا نصاب الفضة بالغرامات والذي ي)2.975(الواحد

 دراهم، خَمسةُ فَفيها الْحوُل، علَيها وحاَل درهمٍ، ماَئتَا لَك كَانَتْ فَِإذَا" -  ملسو هيلع هللا ىلص - الخالص، لقوله
سلَيو كلَيع ءشَي  - نعي -  ييبِ فتَّى الذَّهح كُوني لَك ونشْرا، عينَارفَِإذَا د كَان لَك ونشْرع 

  .1"ذَِلك  فَبِحسابِ زاد، فَما دينَارٍ، نصفُ فَفيها الْحوُل، علَيها وحاَل دينَارا،

لول األوراق النقدية ح هوولعل السبب الرئيسي في حصول هذه الفجوة الكبيرة بين النصابين؛   
الذهب لدى لى ازدياد رغبات الناس في األمر الذي أدى إ) الذهب والفضة( مكان األثمان الخلقية

ضافةً أن الذهب هو الغاية المنشودة وراء جميع األوراق النقدية مع صرف العملة وتحويلها، إ
ن كل ما يغري الناس تواجد مبادلة األشياء بالدوالر والريال واليورو، وال عجب في ذلك فإ

  .2ويثير رغبتهم، ال يلبث أن تغلو قيمته ويتضاعف ثمنه

ر المعين للذهب وال شك بأن الشريعة نصت على نصاب الذهب والفضة، فلو امتلك أحد المقدا  
 عروض لو امتلك أحد نقوداً أو: خراج زكاة ذلك المال، ولكن السؤالوالفضة يجب عليه إ

أي وجوب الزكاة على نصاب الذهب أم يقاس ذلك على نصاب الفضة؟ التجارة، فهل يقاس ذلك ل

                                                           

  .37سبق تخريجه، ص 1
مجمع الفقه : ، اعداد وترتيب)19(أبحاث ودراسات ملخص المقاالت المقدمة في الندوة الفقهية، )3(سلسلة الملخصات 2

-www.ifa: ، الموقع اإللكتروني110025-جامعة نغر نيودلهي: ، الهند)هـ1434- م2013(، 1ط: االسالمي الهند
india.org. 
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أنه لو امتلك شخص نقوداً يمكن بها اشتراء ما يبلغ النصاب من الفضة، وال يمكن بها اشتراء 
  ما يبلغ النصاب من الذهب، فهل يؤدي هذا الشخص الزكاة أم ال؟ 

  :1قولينلقد اختلفت آراء العلماء والمحققين في هذه المسألة على 

وهي الندوة الهندية التي عقدها ( خمسة وأربعون باحثاً في هذه الندوة) 45(ذهب  :القول األول  
لى اختيار الفضة مقياساً حقيقياً للنصاب حتى تجب الزكاة على النقود أو إ )مجمع الفقه االسالمي
محتاجين، نظراً لهذه لى نفع المساكين والكون الفضة مقياساً للنصاب يؤدي إ أموال التجارة، ألن

المفتي محمد جعفر الملي وروح اهللا : المصلحة يرجح الفقهاء هذا القول، وممن قالوا بذلك
  .وغيرهم...القاسمي والشيخ نياز أحمد البنارسي والمفتي اقبال التنكاوي 

  : وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 من َأواق خَمسِ دون فيما لَيس: " قال أنه-  ملسو هيلع هللا ىلص- اهللا رسول عن اهللا، عبد بن جابر عن .1
رِققَةٌ، الْودص سلَيا ويمف ونسِ دخَم دذَو نقَةٌ، الِْإبِِل مدص سلَيا ويمف وند ةسخَم قسَأو 

نرِ مقَةٌ التَّمد2"ص. 
 ولَيس دراهم، خَمسةُ فَفيها الْحوُل، علَيها وحاَل درهمٍ، ماَئتَا لَك كَانَتْ فَِإذَا" - ملسو هيلع هللا ىلص- قوله .2

كلَيع ءي- شَينعي- يبِ فتَّى الذَّهح كُوني لَك ونشْرا، عينَارفَِإذَا د كَان لَك ونشْرع 
 .3"ذَِلك فَبِحسابِ زاد، فَما دينَارٍ، نصفُ فَفيها الْحوُل، علَيها وحاَل دينَارا،

 في كُدوح َأو خُدوشٌ، َأو خُموشٌ، الْقيامة يوم جاءتْ يغْنيه، ما ولَه سَأَل من" - ملسو هيلع هللا ىلص- قوله .3
هِهجا: فَقَاَل ،"ووَل يسر ،ا اللَّهمنَى؟، وقَاَل الْغ : "ونسا، خَممهرد ا َأوتُهيمق نبِ  م4"الذَّه. 

 باألحظ الحول حال إذا السلع وتُقَوم: " ني البن قدامة ما نصهوجاء في كتاب المغ .4
 العروض على الحول حال إذا يعني به اشتريت ما يعتبر وال ورق، أو عين من للمساكين،

 حظ، منها للفقراء ليحصل بالفضة؛ قومناها بالذهب نصابا تبلغ وال نصاب، بالفضة وقيمتها

                                                           

، الهند االسالمي الفقه مجمع: وترتيب اعداد ،)19(الفقهية الندوة في المقدمة المقاالت ملخص ودراسات بحاثا 1
 .213- 207ص

  .2/675/980، كتاب الزكاة، صحيح مسلممسلم،  2
 .37سبق تخريجه، ص 3
، وقد صححه األلباني، 2/116/1626، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، الزكاة كتاب ،داود أبي سنن داود، أبو 4

  .5/329 ،داود أبي صحيح
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 الزكاة لتجب بالذهب؛ قومناها ،نصاباً تبلغ لذهبوبا النصاب دون بالفضة قيمتها كانت ولو
 .1"عروض  أو فضة أو بذهب اشتراؤها يكون أن بين فرق وال. فيها

 قَدرا ِللْفُقَراء َأنْفَع هو التَّقْوِيم بِما يكُون َأن يجِب: " ما نصهوجاء في الفتاوى الهندية،  .5
  .  2"ورواجاً

 العصر علماء من كثير ويرى: " ما نصهمي وأدلته للزحيلي، سالوجاء في كتاب الفقه اإل .6
. أي د-وأرى. لهم أنفع ذلك وألن الفقراء، لمصلحة احتياطاً الفضة بسعر تقدر النقود أن

 .3"للفقراء أنفع هو بما يفتى ألنه الرأي؛ بهذا األخذ- وهبة الزحيلي
  

النصاب لوجوب الزكاة، مقياساً لمقدار  وهم الذين قالوا بأنه ينبغي أن يعتبر الذهب: القول الثاني
لى في األسواق، وبدأ الناس يميلون إ ألوضاع الحالية التي انخفض فيها سعر الفضةنظراً ل

الشيخ : الذهب ويعتبرونه مقياساً لديهم في الصرف والتعامالت األخرى، وممن قال بهذا القول
وغيرهم، وقد انتصر ... م الصديقي أرشد الندوي والمفتي شوكت القاسمي والدكتور ظفر االسال

  . لهذا القول في كتابه فقه الزكاة 4القرضاوي

  : وقد استدلوا لقولهم بما يلي

 عشْرِين كُلِّ من يْأخُذُ كَان: " قال-  ملسو هيلع هللا ىلص- النبي أن ،- رضي اهللا عنهما- وعائشة عمر ابن عن .1
 .5"دينَارا  ينَاراد الَْأربعين ومن دينَارٍ، نصفَ فَصاعدا دينَارا

 الذَّهب هو التَّقْوِيمِ في الَْأصَل َأن علَى: " ما نصهجاء في كتاب مغني المحتاج للشربيني،  .2
تَّى الْخَاِلصح قَ لَورس ماهرد ا َأوهرتْ غَيمقُو  6"بِه. 

 النصاب اعتبار اًأيض ويجب: " ما نصهسالمي وأدلته للزحيلي، جاء في كتاب الفقه اإل .3
 بين اآلن القائم السعر تفاوت إلى النظر دون الشرع، أصل في المقرر هو كان كما الحالي

                                                           

، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، مسألة ال يعتبر الحول وال ينعقد الحول حتى يبلغ المال المغنيابن قدامة المقدسي،  1
 .3/60نصاباً، 

في زكاة الذهب والفضة وفي : ، كتاب الزكاة، الباب الثالثالهندية الفتاوى :ماء برئاسة نظام الدين البلخيلجنة عل2 
  .1/179العروض، 

  .3/1821، الفقه االسالمي وأدلتهالزحيلي،  3
  .1/512، فقه الزكاةالقرضاوي،  4
، وقد صححه األلباني، األلباني، 1/571/1791، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، سنن ابن ماجهابن ماجه،  5

  .3/292/813، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء
  .5/465، كتاب قطع السرقة، مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني،  6
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 في األصل هو ألنه الذهب؛ بسعر دليالً األرجح في النقدية األوراق وتُقدر والفضة، الذهب
 هلأ وعند ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن في كان المثقال وألن بالذهب، هو النقود غطاء وألن التعامل،

  .1"العملة  أساس هو مكة
وهو قول يطرحه الباحث، فبعد النظر في التفاوت الكبير بين النصابين الذي لم : القول الثالث  

طويلة، لكننا نلحظ الفرق  لمدة العهود من بعده وال وفيما- ملسو هيلع هللا ىلص - يكن موجوداً على زمن النبي
موعة من محالت بيع الذهب، مج إلىبالرجوع  الكبير بين النصابين في هذه األيام، فقد قمتُ

، وتبين لي ميالدي 18/2/2016، الموافق، هجري 9/5/1437 الموافق، وذلك يوم الخميس،
، شيكالً 120ديناراً، والذي يساوي تقريباً  24هو ) 24(بأن سعر غرام الذهب الخالص عيار 

ر الغرام نضرب عدد الغرامات بسعغرام، بالتالي ) 85(الذهب يساوي  فإذا علمنا أن نصاب
  ) شيكالً 10.200= شيكال120ً*غم85(الواحد 

شيكل تقريباً، فإذا علمنا أن نصاب  2أما الفضة، فإن سعر الغرام الواحد للفضة الخالص هو  
بسعر الغرام - النصاب-غرام، وبنفس العملية نضرب عدد غرامات الفضة) 595(الفضة يساوي 

  .)شيكال1190ً= شيكالً 2*غم595(الواحد، 

لى إالباحث  نيبأن هناك فجوة كبيرة بينهما، وهو الذي دفع االطالع على النصابين تبين ليبعد ف
طرح رأي آخر في هذه الدراسة وهو أن يكون النصاب المعتبر هو المتوسط الحسابي بين 

ثم نقسم المجموع على - نصاب الذهب ونصاب الفضة- النصابين، وذلك من خالل جمع النصابين
  : لى طرح هذا القول ما يليإ نيفعالذي دو، 2/اثنين 

 الكبيرة الفجوة هذه حصول في الرئيس السبب االرتفاع الباهظ والكبير لسعر الذهب، ولعل .1
 الذي األمر) والفضة الذهب( الخلقية األثمان مكان النقدية األوراق حلولهو  النصابين؛ بين
 الذهب أن ضافةًإ ا،وتحويله العملة صرف لدى الذهب في الناس رغبات ازدياد لىإ أدى
 والريال بالدوالر األشياء مبادلة تواجد مع النقدية األوراق جميع وراء المنشودة الغاية هو

، هذا على )شيكالً 10.200(لى ما يقارب ، فقد بلغ نصاب الذهب كما ذكرنا إواليورو
رنا ، فلو اعتب!!!سعاره فكيف لو كان الحساب على ارتفاع أ حساب انخفاض أسعار الذهب،

 .  لى ضياع حق الفقير في أموال الزكاةذلك إ ألدىاب الذهب للزكاة، نص

                                                           

  .3/1821، الفقه االسالمي وأدلتهالزحيلي،  1
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سعار الفضة نتيجة انخفاض قوتها الشرائية، فقد بلغ االنخفاض الملحوظ التي تشهده أ .2
 ).شيكال 1190(نصاب الفضة ما يقارب 

خالف، الخرج من أجمع بين األدلة، وأ- المتوسط الحسابي بين النصابين–بهذا القول  أنني .3
 .سالمية بحفظ حق الفقير في أموال الزكاةراعي مقاصد الشريعة اإلوُأ

، )شيكل 11.390= 1190+10.200(إن النصاب المعتبر للزكاة هو مجموع النصابين   .4
  ).شيكل النصاب المعتبر 5.695= 11.390/2(، 2ثم نقسم المجموع على 
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   الثاني المبحث

  .الرواتب زكاة في خراجهإ الواجب المقدار

في المبحث األول عن نصاب زكاة الرواتب واُألجور، وتبين لنا بأن العلماء قد  بعد أن تحدثتُ  
اختلفوا في ذلك على قولين، وكذلك قد اختلفوا في تحديد المقدار الواجب لزكاة الرواتب بناء على 

  :اختالفهم في النصاب، وهي على النحو التالي

  - تعالى رحمه اهللا-السقا الغزاليمحمد قول االمام  :القول األول

لى اعتبار نصاب زكاة الرواتب واُألجور بنصاب الزروع إ- تعالى رحمه اهللا- كما ذهب   
أو نصف %) 10(خراج زكاة الرواتب هو العشر ، فإنه يرى بأن القدر الواجب في إوالثمار
والثمار، فإن صاحب الدخل يخرج  ، وذلك قياساً على الواجب في زكاة الزروع%)5(العشر 

  .العشر أو نصف العشر على قدر عنائه في عمله

األدلة على وجوب زكاة الرواتب، وأن نصابها هو - تعالى رحمه اهللا- وبعد أن أورد الغزالي  
أرباب كسب العمل (من تقدير زكاة على أولئك جميعاً  ال بد إذن: " الزروع والثمار، قالنصاب 

ي ، وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة ف)ومن على شاكلتهم والمهن الحرة
كيف نقدر : مضاء هذا القياس وقبول نتائجه، وقد يقول قائلالطرفين، فال ينبغي المراء في إ

  الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ 

قدر عناء الزارع  والجواب سهل، فقد قدر اإلسالم زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر، على  
  . 1"في ري أرضه، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في عمله 

  .وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي ومعظم العلماء المعاصرين: القول الثاني

، %)2.5(لى أن القدر الواجب في زكاة الرواتب هو ربع العشر فقد ذهب أصحاب هذا القول إ  
ي زكاة النقود، بحيث تُؤخذ من صافي الراتب ليطرح منه الدين إن ثبت وذلك اعتباراً بالواجب ف

نسان أمر ال عوله؛ ألن الحد األدنى لمعيشة اإلعليه، ويعفى الحد األدنى لمعيشته ومعيشة من ي
غنى له عنه، فهو من حاجاته األساسية، والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة 

لراتب إن بلغ نصاب النقود ُأخذت منه زكاة، أما في حال األصلية، فما بقي بعد ذلك من ا
                                                           

  .168، صاالسالم واألوضاع االقتصاديةالغزالي،  1
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طرحت الحاجات األصلية ولم يبلغ ما تبقى من الراتب النصاب كرواتب بعض العمال وصغار 
  . 1الموظفين، فال تُؤخذ منه زكاة

عن تعريف الحاجات األساسية لألفراد، وعن موضوع النصاب في المبحث الثالث  وسأتحدث  
  . المزكي، وذلك منعاً للتكرار المال شروطعند حديثنا عن 

 ربع هو الرواتب زكاة في الواجب القدر أن لىالذي يقضي إ نختاره هو القول الثانيوالذي 
  :2، وذلك لما يلي%)2.5( العشر

عموم النصوص الواردة التي أوجبت في النقود ربع العشر، سواء كانت مستفادة أم حال  .1
 .3" العشْرِ ربع الرقَّة في" َ: -  ملسو هيلع هللا ىلص- لقولهعليها الحول، 

 .سالمي في اعتبار الجهد مخففاً لمقدار الواجببيقاً لألصل اإلتط .2
ربع - من اقتطاع هذه النسبة-رضي اهللا عنهم-االستئناس بما عمل به ابن مسعود ومعاوية .3

من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين في ديوان العطاء، وما فعلها - %)2.5(العشر 
االطالع على األدلة في الفصل الثالث (، - رضي اهللا عنه- عده سيدنا عمر بن عبد العزيزب

، فالقياس على هذه اُألعطيات أولى من القياس )تحت عنوان اآلثار الواردة عن الصحابة
على دخل األرض المزروعة وإنما يقاس عليها إيراد العمائر والمصانع ونحوها، من 

  . بدخلها مع بقاء عينهارؤوس األموال التي ينتفع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .1/516، فقه الزكاةضاوي، القر 1
 .5193- 1/518المرجع السابق،  2
  .41سبق تخريجه، ص 3
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  الثالث المبحث
  المزكى المال شروط 

إن من فضل اهللا على الناس ورحمته بهم، ويسر األحكام التي شرعها اهللا على عباده، والذي   
نلتمس هذا التخفيف والتيسير على الناس، أنه لم يوجب الزكاة في كل مال مهما كانت صفته، أو 

نسان وكانت له قيمة، بل وضعت و لفظٌ يطلق على كل ما يملكه اإلمال همهما بلغت قيمته، فال
شروط وضوابط تحدد صفة هذا المال الذي تجب فيه الزكاة، فال بد من بيان هذه الشروط 

  :الخمسة التي قمت بتقسيمها على خمسة مطالب

  .التام الملك: األول المطلب

نشأه من عند اهللا، ومع أن اهللا تعالى هو صاحب فالملك التام ليس معناه الملك الحقيقي الذي م  
اً من اهللا عليهم، وابتالء لهم بما أنعم عليهم، فالملك يقي، لكنه قد أضافه لعباده، تكرمالمال الحق

  .التام يقصد به هنا هو الحيازة والتصرف واالختصاص الذي أناطه اهللا لإلنسان

بعينه أو منفعته من غيره، وذلك باستيالئه عليه  فمعنى ملك االنسان للشيء، أنه أحق باالنتفاع  
بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، من عمل أو عقد أو ميراث أو غيرها، وهذا الملك بإذن اهللا 

  . 1تعالى وشرعه

 لما تَعالَى اهللا: " ، ما نصه2ولعل السر في هذا التملك الذي منحه اهللا لإلنسان ما قاله الدهلوي  
احم َأبفَاع لَهضِ اِلانْتا بِالَْأرما ويهقعت المشاحة، فو الحكم فَكَان ينَِئذا أحد يهيج َأال حمسبق م هِإلَي 
 سبقت فقد رجل عمرها ِإذا فنائها في ولَا الْبِلَاد في لَيست الَّتي الْميتَة فاألرض مضارة، غير من
 َأو مسجِد بِمنْزِلَة الْحقيقَة في كلها والَْأرض عنْها، يهيج ِإلَّا حكمه فَمن مضارة، غير من ِإلَيها يده

 حق في الْملك ومعنى فاألسبق، األسبق فَيقدم فيه، وهم شُركَاء السبِيل، ابناء على وقفا جعل رِباط
يمق كَونه الْآدفَاعِ َأح3"غَيره من بِاِلانْت.  

                                                           

  .1/145، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
، )هـ1114(، ولد سنة "شاه ولي اهللا : " هو االمام العالمة مجدد االسالم في الهند أحمد بن عبد الرحيم المعروف بلقب 2

، األعالمالزركلي، : ، وغيرها من المؤلفات القيمة، ينظر"البلغة  كتاب حجة اهللا" ، صاحب )هـ1176(وتوفي سنة 
3/153. 
، البالغة اهللا حجة: )هـ1176: ت( منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن أحمد ولي اهللا الدهلوي، 3

  .2/161دار الجيل، : لبنان-، بيروت)م2005- هـ 1426(، 1، طسابق السيد: تحقيق
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 تَجِب فَلَا الْملْك،: فَمنْها الْماِل إلَى تَرجِع الَّتي الشَّراِئطُ وَأما: " ما نصهوجاء في بدائع الصنائع،   
 الْملْك غَيرِ في والتَّمليك تَمليكًا الزكَاة في ِلَأن الْملْك؛ ِلعدمِ الْمسبلَة والْخَيِل الْوقْف سواِئمِ في الزكَاةُ

أي - عنْدنَا بِدراهم وَأحرزوه الْعدو علَيه استَولَى الَّذي الْماِل في الزكَاةُ تَجِب ر، ولَايتَصو لَا
 كملْ ِلَأن تَجِب؛ الشَّافعي وعنْد عنْها، الْمسلمِ ملْك فَزاَل عنْدنَا بِالِْإحرازِ ملَكُوها ِلَأنَّهم ؛-الحنفية
  .1"عنْده  الْملْك وظيفَةُ والزكَاةُ عنْه، يده زالَتْ وِإن قَاِئم بِالدارِ والِْإحرازِ اِلاستيلَاء بعد الْمسلمِ

 الزكاة تجب ويداً، فال رقبة له مملوكاً يكون أن وهو المطلق الملك بالتالي فالحنفية يشترطون  
 الملك، أصل قيام مع به االنتفاع مقدور غير مال كل هو :الضمار مالالضمار، و المال في

 السلطان أخذه الذي والمال البحر، في الساقط والمال المفقود، والمال والضال، اآلبق كالعبد
  .2مصادرة

وهنا نلحظ الفرق بين الحنفية والشافعية في تعريف الملك الموجب للزكاة، فالحنفية يشترطون   
ين مملوكة لصاحبها رقبة وأن تكون في يده، حتى تكون له القدرة في مباشرة أن تكون الع

 على وال القبض، قبل للتجارة اشتراه فيما المشتري الزكاة على تجب االنتفاع بها، بالتالي فال
  .المغصوب وال اليد، لعدم أبق إذا للتجارة المعد عبده في المولى

ن العين مملوكة لصاحبها رقبة، دون أن تكون في يده؛ ن تكوخالفاً للشافعية الذين اشترطوا أ  
ألنهم يعتبرون بأن زوال يد المالك عن العين المملوكة ليست دليالً على عدم الملك، فاألصل 

  .عندهم ملك الرقبة

  .3الحكمة من هذا الشرط

ألن يعتبر تمام الملك للمسلم على األشياء شرطاً من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك 
نسانية، عن سائر المخلوقات، فهي ثمرة اإل الملكية نعمة عظيمة منحها اهللا لإلنسان، وميزه بها

شباعها للدافع الفطري بين جنبيه، بالتالي حبها بالقوة والسيادة، فضالً عن إوهي التي تُشعر صا
اهللا تعالى  فهي نعمة جليلة من اهللا لعباده، تستوجب شكر اهللا عليها من خالل االستجابة ألمر

 ﴿:القائل���?��$����?��$����?��$����?��$�    !�"!�"!�"!�"    ��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%��ِA��$���َ%    HIJHIJHIJHIJ    KL�ُ)�4�KL�ُ)�4�KL�ُ)�4�KL�ُ)�4�    ))))24 ( ( ( (Nِ�O�'<)��Nِ�O�'<)��Nِ�O�'<)��Nِ�O�'<)��    Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$�Lِ� ��P7�ْ$� ﴾4.  

                                                           

 .2/9، بدائع الصنائعاساني، الك 1
 .2/9المرجع السابق،  2
  .1/147، فقه الزكاةالقرضاوي،  3
  .24سورة المعارج، آية  4
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  .النصاب ملك: الثاني المطلب

النصاب هو مقدار من المال معين شرعاً ال تجب الزكاة في أقل منه، وينطبق على النقود   
ع نصبه عالمة على وجوب الحق، ويختلف والذهب والفضة وعروض التجارة واألنعام، فالشار

، لذلك جاء في الحديث النبوي الذي رواه سيدنا علي بن أبي 1مال بحسب طبيعته إلىمن مال 
 الْحوُل، علَيها وحاَل درهمٍ، ماَئتَا لَك كَانَتْ فَِإذَا: " قال- ملسو هيلع هللا ىلص - أن النبي-كرم اهللا وجهه- طالب
 فَِإذَا دينَارا، عشْرون لَك يكُون حتَّى الذَّهبِ في -  يعني - شَيء علَيك لَيسو دراهم، خَمسةُ فَفيها
كَان لَك ونشْرا، عينَاراَل دحا وهلَيُل، عوا الْحيهفُ فَفصينَارٍ، نا دفَم ،ادابِ زسفَبِح  2"ذَِلك.  

لبالغة، عندما تحدث عن الحكمة من مقادير الزكاة، ما ويقول الدهلوي في كتابه حجة اهللا ا  
 أقل ِلَأن وذَِلك سنة، ِإلَى بيت أهل أقل تَكْفي ِلَأنَّها أوسق خَمسة والتَّمر الْحب من قدر ِإنَّما: " نصه
 قوت وغالب بيوت،الْ أقل من ذَِلك يضاهي وما بينهما، ولد َأو خَادم وثالث والزوجة الزوج الْبيت

 وبقيت لسنة، كفاهم الْمقْدار ذَِلك هُؤلَاء من واحد كل أكل فَِإذا الطَّعام، من مد َأو رطْل الِْإنْسان
 سنة بيت أهل أقل يكْفي مقْدار ِلَأنَّها أوراق خمس الْورق من قدر وِإنَّما إدامهم، َأو لنوائبهم بقية

 الرخص في المعتدلة الْبِلَاد عادات واستقرئ األقطار، َأكثر في موافقَة األسعار انَتكَ ِإذا كَاملَة
 تُْؤخَذ َأال اَألصل كَان وِإن شَاة، زكَاته وجعل ذود خَمسة الِْإبِل من قدر وِإنَّما ذَِلك، وتجد والغالء
 وأكثرها جثة الْمواشي أعظم األبل ِلَأن بال لَه عددا النّصاب يجعل وَأن المال جنس من ِإلَّا الزكَاة
 وكَان وجلودها، بأوبارها ويستدفأ النَّسل، منْها ويطْلب وتحلب، وتركب، تذبح، َأن يمكن فَاِئدة

 شياه شربِع الزمان ذَِلك في يسوي الْبعير وكَان الصرمة، كفَاية تَكْفي قَليلَة نَجاِئب يقتني بعضهم
 أدنى حكم في ذود خمس فَجعل الَْأحاديث من كثير في ورد كَما شَاة، عشر واثتني شياه، وبثمان
  .3"شَاة  فيها وجعل الْغنم، من نصاب

لى اعتبار النصاب شرطاً لوجوب إ- 6والحنابلة 5والشافعية 4المالكية- وقد ذهب جمهور الفقهاء
مال، يستوي فيه الخارج من األرض من الزروع والثمار،  الزكاة، فالنصاب يشترط في كل
                                                           

  .98، صزكاة الرواتب دراسة فقهية تطبيقية، ربايعة، 110- 1/107، االختيار لتعليل المختارالموصلي،  1
  .37سبق تخريجه، ص 2
  .2/66، البالغة اهللا حجة :الدهلوي اهللا ولي 3
  2/244، المدونة الكبرىاالمام مالك،  4
 .2/173، المفتين وعمدة الطالبين روضةالنووي،  5
 الحنبليأبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  ابن قدامة المقدسي، 6
  .1/381، دار الكتب العلمية، )م 1994- هـ 1414(، 1، كتاب الزكاة، طأحمد اإلمام فقه في الكافي :)هـ620: ت(
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وغيرها، واستدل الجمهور لقولهم بحديث ... وغيرها من األموال المعروفة، الذهب والفضة
، وهو ما يقتضيه القياس على األموال 1"صدقَةٌ  َأواق خَمسة دون فيما لَيس" -  ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

  .ض التجارةاألخرى، من األنعام والنقود وعرو

النصاب مطلقاً في المزروعات، لى عدم اشتراط ومن وافقه إ- ه اهللارحم- 2بينما ذهب أبو حنيفة  
  . خرجت األرض وكثيرهبل أوجبوا الزكاة في قليل ما أ

بالتالي فاشتراط النصاب لألموال هو أمر مجمع عليه بين الفقهاء في غير الزروع والثمار،   
الذي لم يشترط النصاب في الزروع والثمار، فقد أوجب -رحمه اهللا- ةوهو قول اإلمام أبي حنيف

  .الزكاة في قليل المزروعات وكثيرها

والنصاب الذي نحن بصدد الحديث عنه هو نصاب زكاة الرواتب واُألجور، بحيث تُؤخذ الزكاة 
رج الزكاة ، علماً بأننا نُخ3من صافي دخل الموظف واألجير في سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً

  :شهرياً، وذلك لألسباب التالية

صيانة حق الفقير من الضياع؛ ألن تأخير تزكية الرواتب واُألجور إلى نهاية الحول قد  .1
 .يؤدي إلى إنفاق األموال وضياعها، وخصوصاً أننا نعيش في واقع غرقنا فيه بالكماليات

ون وأيسر للمزكي من التخفيف والتيسير على المزكين، فإخراج الزكاة بشكل شهري أع .2
 .إخراجها في نهاية السنة

 يبرئاحتياطاً للدين وأبرأ للذمة؛ فالموظف أو األجير إذا أخرج زكاة ماله شهرياً فإنه  .3
ذمته مع اهللا تعالى، أفضل من أن تبقى الذمة مشغولة إلى نهاية الحول، فاإلنسان ال 

 .يدري متى تحضر منيته

  

  

  

                                                           

 .41سبق تخريجه، ص 1
  .2/30، بدائع الصنائعالكاساني،  2
  .1/514 ،الزكاة فقه القرضاوي، 3
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  .الحول حوالن: الثالث المطلب

ويعني أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهراً عربياً، وهذا الشرط إنما هو بالنسبة   
، أما )وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال(لألنعام والنقود، والسلع التجارية 

الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها من الرواتب واألجور التي 
  .1نا حكمها في الفصل الثالث فال يشترط لها حول، وكل ما يدخل تحت مسمى زكاة الدخلبي

ولعل السر في التفريق بين األموال التي يشترط لها الحول، وبين األموال التي ال يشترط   
في  - رحمه اهللا- الحول لزكاتها، بل تُزكى عند قبضها أو عند حصادها، هو ما قاله ابن قدامة

 والنَّسِل، ِللدر مرصدةٌ فَالْماشيةُ ِللنَّماء، مرصد الْحوُل لَه اُعتُبِر ما َأن"   :نصه ماالمغني، 
وضرعو ةارةٌ التِّجدصرحِ، مبكَذَا ِللرو ،انالَْأثْم تُبِرفَاع ُل؛ لَهوالْح نَّةُ فَِإنَّهظم ،اءالنَّم كُونِلي 

 حقيقَةَ نَعتَبِر ولَم مواساةً، وجبتْ إنَّما الزكَاةَ وِلَأن وَأيسر، َأسهُل فَِإنَّه الربحِ، من الزكَاة راجإخْ
اءالنَّم ةِلكَثْر ،هلَافمِ اخْتدعو ،هطبض ِلَأنا وتْ متُبِراُع نَّتُهظم لْتَفَتْ لَمىإلَ ي ،هيقَتقكْمِ حكَالْح عم 

 تَعاقُبِ إلَى يفْضي لَا كَي ضابِط، من لَها بد فَلَا الَْأمواِل، هذه في تَتَكَرر الزكَاةَ وِلَأن الَْأسبابِ،
 نَفْسها، في نَماء فَهِي والثِّمار، روعالز الْماِلك، َأما ماُل فَينْفَد مرات، الْواحد الزمنِ في الْوجوبِ
 فَلَا النَّماء؛ في لَا النَّقْصِ في تَعود ثُم حينَِئذ، منْها الزكَاةُ فَتُْؤخَذُ منْها، الزكَاة إخْراجِ عنْد تَتَكَامُل
ا تَجِبيهكَاةٌ فةٌ، زيمِ ثَاندا ِلعهادصا إرِللنَّم،ء الْخَارِجو ننِ مدعالْم تَفَادسم خَارِج نضِ، مالَْأر 

نْزِلَةعِ بِمررِ الزالثَّم2"و .  

  .النماء: الرابع المطلب

: الشرع وفي تعالى، اهللا وأنماه نموا وينمو نماء ينمي المال نما: يقال الزيادة،: اللغة في النماء  
 والتقديري والتجارات، والتناسل بالتوالد الزيادة فالحقيقي ؛أو تقديري إما حقيقي: نوعان هو

  .3نائبه يد أو يده في المال بكون الزيادة من تمكنه

وهو أن يكون المال الذي تُؤخذ منه الزكاة نامياً بالفعل، أو قابالً للنماء، ومعنى النماء بلغة   
حسب - ادخالً أو غلة أو إيراد أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أي: العصر

أو يكون هو نفسه نماء، أي فضالً وزيادة، وإيراداً جديداً، وشرط النماء -تعبير علماء الضريبة

                                                           

 .1/177 فقه الزكاة،القرضاوي،  1
  .2/476، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، المغنيابن قدامة،  2
  .2/263، كتاب الزكاة، ررد المحتار على الدر المختاابن عابدين،  3
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إنما هو شرط ابتداء، بمعنى أن يكون المال نامياً على الحقيقة أو تقديراً في بداية الحول، وليس 
  .1أن يكون المال بالغاً النصاب شرط انتهاء لتحقق الزكاة، بل الواجب في نهاية الحول

 نَاميا؛ الْماِل كَون"  :ما نصهوجاء في بدائع الصنائع للكاساني عندما تحدث عن شرط النماء،   
نَى ِلَأنعم كَاةالز وهو اءُل لَا النَّمصحإلَّا ي ناِل مي الْمنَا النَّاملَسي وننَع يقَةَ بِهقح اء؛النَّم ِلَأن ذَِلك 
ررٍ غَيتَبعا مِإنَّمي وننَع بِه ناِل كَوا الْمدعم اءنْمتاسِلل ةاربِالتِّج ؛ َأوةامبِالِْإس ةَ ِلَأنامالِْإس ببس 

 ويتَعلَّقَ الْمسببِ، مقَام السبب قَامفَي الربحِ، ِلحصوِل سبب والتِّجارةُ والسمنِ، والنَّسِل الدر ِلحصوِل
كْمالْح ،فَرِ بِهكَالس عم شَقَّةالنِّكَاحِ الْمو عم طْءمِ الْوالنَّوو عم ،ثدوِ الْحنَحو  2"ذَِلك.  

  .والحكمة من اشتراط النماء في المال

 الْمقْصود مع الزكَاة شَرعية من الْمقْصود َأن : "ما نصهجاء في كتاب فتح القدير البن الهمام،   
يلالَْأص نم لَاءتاةُ اِلاباسوم اءلَى الْفُقَرع هجلَا و يرصي وا هيرفَق بَِأن يطعي نِل مفَض اِلهيلًا مقَل 

نيرٍ، مكَث ابالِْإيجي واِل في الْمالَ الَّذ اءنَم لًا لَهي َأصَؤدإلَى ي لَافخ ذَِلك نْدرِ عتَكَر يننالس 
  .3"الِْإنْفَاق  إلَى الْحاجة مع خُصوصا

وخالصة األمر، أن الشارع الحكيم لم يفرض الزكاة في جميع األموال مهما كانت، بل اشترط   
: والبقر والغنم، والزروع والثمار اإلبل: نعامالذهب والفضة، واأل: فيها صفة النماء، كالنقود

كالحنطة والشعير، وغيرها من األموال النامية التي تجب فيها الزكاة، لكن الزكاة ال تجب في 
األموال المعدة لالقتناء الشخصي، كدور السكنى وآالت المحترفين ودواب الركوب وأثاث 

زكاة لكونها أموال غير نامية، ويؤكد ذلك وغيرها من األموال التي ال تجب فيها ال...المنزل
 علَى لَيس"  -  ملسو هيلع هللا ىلص :-قال النبي - رضي اهللا عنه- الذي رواه أبو هريرة - ملسو هيلع هللا ىلص -حديث النبي

هذا : " معلقاً على الحديث -رحمه اهللا-النووي اإلمام، يقول 4"صدقَةٌ  وغُالَمه فَرسه في المسلمِ
  .5" زكاة فيهاالحديث أصل في أن أموال القنية ال

  

                                                           

  .156-1/155، فقه الزكاةالقرضاوي،  1
  .2/11الشرائط التي ترجع الى المال، : ، كتاب الزكاة، فصلبدائع الصنائعالكاساني،  2
  .2/155، كتاب الزكاة، فتح القديرابن الهمام،  3
  .2/120/1463، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، صحيح البخاريالبخاري،  4
 .7/55، صحيح مسلم بشرح النوويمسلم،  5
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  .األصلية الحاجات عن الزيادة: الخامس المطلب

هي الطعام والشراب والكسوة والمسكن وأثاث المسكن ووسائل التنقل "  :األصلية والحاجة
  .1"ذلك  المستخدمة للعمل ونحو

  وقد فسنع الهالك يدفع ما وهي: " الحنفية الحاجة األصلية تفسيراً دقيقاً، فقالوا ر علماء 
 أو البرد أو الحر لدفع إليها المحتاج والثياب الحرب وآالت السكنى ودور كالنفقة تحقيقاً، اإلنسان
 الحبس نفسه عن دفعاً النصاب من يده في بما قضائه إلى محتاج المديون فإن كالدين، تقديراً،

 الجهل فإن ألهلها، العلم وكتب الركوب ودواب المنزل وأثاث الحرفة وكآالت كالهالك، هو الذي
 كما كالمعدومة، صارت الحوائج تلك إلى بصرفها مستحقة دراهم له كان فإذا كالهالك، عندهم

  .2"التيمم  عنده وجاز كالمعدوم كان العطش إلى بصرفه المستحق الماء أن
وأفهم من كالم الحنفية أن الحاجة األصلية هي التي تمثل األمور الضرورية التي ال غنى   

في حياته؛ ألن فقدها يؤدي باإلنسان إلى الهالك، فهي ليست من قبيل الكماليات  لإلنسان عنها
  .التي يمكن لإلنسان االستغناء عنها

لى اعتبار شرط النماء مغنياً عن هذا الشرط، وذلك أن األشياء التي وقد ذهب بعض الفقهاء إ  
، كما يتبين لنا ذلك في المسكن يحتاج إليها حاجة أصلية ال تكون في العادة نامية وال معدة للنماء

  .3ناميةالغير راف وغيرها من الحاجات األصلية والملبس وآالت االحت
والصحيح أن شرط النماء ال يعتبر مغنياً عن هذا الشرط؛ ألنهم اعتبروا النقود نامية بطبيعتها،   

الشرط العتبر الذي ألنها مخلوقة للتداول واالستثمار وإن لم ينميها صاحبها بالفعل، فلوال هذا 
طعامه أو كسوته أو سكناه أو عالجه أو لحاجة أهله ه نصاب من النقود محتاج إليه في مع

وولده، ومن يجب عليه عوله غنياً يجب عليه الزكاة، مع أن المحققين من العلماء اعتبروا 
  . 4المشغول بالحاجة األصلية كالمعدوم

تغير وتتبدل بتغير الزمان واألحوال، فما يعتبر من ومما يلحظ هنا أن الحاجات األصلية قد ت  
نسان في ازدياد، فكل تبر كذلك في زمان آخر، فحاجات اإلالحاجات األصلية في زمان ال يع

عصر له حاجاته التي تختلف عن العصر اآلخر، فاألولى أن يترك تقديرها ألهل االجتهاد 
  .والرأي

                                                           

 .2/11 بدائع الصنائع،الكاساني،  1
 .2/262، كتاب الزكاة، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  2
  .1/168، فقه الزكاةالقرضاوي،  3
  .2/262، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  4
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  الرابع المبحث

  الرواتب زكاة حساب على تطبيقية ونماذج ،الرواتب زكاة إخراج كيفية 

  .1عملية بخطوات الرواتب زكاة إخراج كيفية: األول المطلب

عشر يراد الشهري الذي يتقاضاه الموظف أو األجير، ونضرب هذا المبلغ بـاثني تحديد اإل: أوالً
  .يراد السنوي لهذا الموظف أو األجيرشهراً حتى يتبين لنا اإل) 12(

نفاقها شهرياً، ونضرب هذا المبلغ بـاثني مصارف والديون الشهرية التي يتم إال تحديد: ثانياً
  .نفاقها سنوياًحتى يتبين لنا النفقات التي يتم إشهراً ) 12(عشر 

يراد السنوي للموظف أو األجير، وننظر في مبلغ النفقات السنوية من مجمل اإلنطرح : ثالثاً
كان مساوياً  فإذا- النصابينالمتوسط الحسابي بين  وهو- برالمعتالمبلغ المتبقي ونقارنه بالنصاب 

لمقدار النصاب أو زائداً عنه فإن الزكاة فيه واجبة، أما إذا كان أقل من مقدار النصاب فإنه ال 
  . تجب فيه الزكاة

خراجه لزكاة الواجب إيراد بمقدار ااة في المال، فإننا نضرب صافي اإلفإذا وجبت الزك: رابعاً
  .خراجهيتبين لنا مقدار الزكاة الواجب إ فإنه) %2.5(وهو 

  .الرواتب زكاة حساب على تطبيقية نماذج: الثاني المطلب

  : المثال األول

، وليس له مصدر شيكالً) 3000(موظف يعمل في وزارة التربية والتعليم براتب شهري قدره   
إذا علمنا أن سعر غرام الذهب ، فشيكالً) 2000(سوى هذا الراتب، فإذا علم بأن نفقاته تُقدر بـ 

، فما قيمة الزكاة المستحقة شيكالً) 2(، وأن سعر غرام الفضة يساوي شيكالً) 120(يساوي 
  2عليه؟

                                                           

 .131، صزكاة رواتب ودخول الموظفين الشهرية، مراد عودة، 71، صلماليةزكاة استحقاقات العمل اأرشيد،  1
، وهو بحث مقدم 131، صزكاة رواتب ودخول الموظفين الشهرية: رشيد عودة، الدكتور مراد رايق رشيد عودة 2

سطين، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فل" زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة: " لمؤتمر الزكاة بعنوان
 .م2011/هـ1432
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  قيم البيانات  البيانات
  )يراداتالموجودات واإل(

  النفقات

 36.000=12*3000  مجموع الرواتب
  شيكالً

  

= 12*2000    النفقات السنوية
  شيكال24.000ً

نصاب ال قيمة
المتوسط الحسابي (المعتبر

  )بين النصابين

    شيكالً 5.695

= 24.000- 36.000  يراد السنويصافي اإل
   شيكال12.000ً

 لنا فيتبين بالنصاب نقارنه
  .الزكاة وجوب

قيمة الزكاة المستحقة بالسنة 
  %2.5الهجرية 

12.000*2.5=%300 
شيكل القيمة الواجب 

  خراجهاإ

  

شيكالً  25= 300/12  المقدار الشهري للزكاة 
المقدار الواجب اخراجه 

  شهرياً

  

  
  : المثال الثاني

، شيكالً) 12.750(حدى الجامعات الفلسطينية براتب شهري قدره يعمل في إ) دكتور(موظف 
، علماً شيكالً) 8500(وليس له مصدر سوى هذا الراتب، فإذا علمنا بأن نفقاته الشهرية تُقدر بـ 

، فما قيمة )شيكالً 5.695(المتوسط الحسابي بين النصابين يساوي  بأن النصاب المعتبر وهو
  الزكاة المستحقة عليه؟

 البيانات
  

  البيانات قيم
  )يراداتواإل الموجودات(

  النفقات

    شيكال153.000ً=12*12.750  الرواتب مجموع
  شيكال102.000ً=12*8500    السنوية النفقات

النصاب  قيمة
 المتوسط الحسابي(المعتبر

    شيكالً 5.695
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  )النصابين نبي
 51.000=102.000-153.000  السنوي يراداإل صافي

  شيكالً
 لنا فيتبين بالنصاب نقارنه
  .الزكاة وجوب

 المستحقة الزكاة قيمة
  %2.5 الهجرية بالسنة

   شيكالً %1275= 2.5*51.000
  خراجها مقدار الزكاة الواجب إ

  

 الًشيك 106.25= 1275/12  للزكاة الشهري المقدار
  شهرياً اخراجه الواجب المقدار

  

  :المثال الثالث

، وليس له دخل )شيكالً 1500(عامل يعمل في وزارة األشغال العامة براتب شهري قدره   
 وهو المعتبر النصاب بأن ، علماً)شيكالً 1250(سوى هذا الراتب، فإذا علم بأن نفقاته تُقدر بـ 

  عليه؟ المستحقة الزكاة قيمة فما ،)شيكالً 5.695( يساوي النصابين بين الحسابي المتوسط

 البيانات
  

  البيانات قيم
  )يراداتواإل الموجودات(

  النفقات

    شيكل 18.000= 12*1500  الرواتب مجموع
  شيكل 15.000= 12*1250    السنوية النفقات

المتوسط (النصاب المعتبر قيمة
  )النصابين بين الحسابي

    شيكل 5.695

    شيكل3000=15.000- 18.000  ويالسن يراداإل صافي
 بالسنة المستحقة الزكاة قيمة

  %2.5 الهجرية
بمقارنة صافي الدخل مع النصاب 

نجد أنه أقل من النصاب، فال 
  .تجب عليه الزكاة

  

    .ال تجب عليه الزكاة  للزكاة الشهري المقدار
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  :المثال الرابع

) 4500(ضى راتب شهري بقيمة ، يتقا"رائد"موظف يعمل في جهاز األمن الوطني برتبة   
، شيكالً) 2500(، وليس له دخل سوى هذا الراتب، علماً بأن مصاريفه الشهرية تساوي شيكالً
 قيمة فما ،شيكالً )5.695( يساوي النصابين بين الحسابي المتوسط وهو المعتبر النصاب وأن

  عليه؟ المستحقة الزكاة

 البيانات
  

  البيانات قيم
  )اتيرادواإل الموجودات(

  النفقات

    شيكالً 54.000=12*4500  الرواتب مجموع
 30.000= 12*2500    السنوية النفقات

  شيكالً
النصاب  قيمة

المتوسط (المعتبر
  )النصابين بين الحسابي

    شيكالً 5.695

- 54.000  السنوي يراداإل صافي
  شيكالً 24.000=30.000

 لنا يتبين مع النصاب بقارنه
  .الزكاة وجوب

 المستحقة ةالزكا قيمة
  %2.5 الهجرية بالسنة

24.000*2.5 =%600 
  شيكالً

  .خراجهامقدار الزكاة الواجب إ

  

 المقدارشيكالً  50= 600/12  للزكاة الشهري المقدار
  .شهرياً اخراجه الواجب

  

  

  

  

  

  

  



82 

 

  :المثال الخامس

س له ، وليشيكالً) 12.000(حدى المشافي الفلسطينية براتب شهري قدره طبيب عام يعمل في إ
، فإذا كان النصاب يساوي شيكالً) 9500(دخل سوى الراتب، علماً بأن نفقاته الشهرية تُقدر بـ 

 ، فما هي قيمة الزكاة المستحقة عليه؟شيكالً) 5.695(

 البيانات
  

  البيانات قيم
  )يراداتواإل الموجودات(

  النفقات

 144.000= 12*12.000  الرواتب مجموع
  شيكالً

  

  شيكال114.000ً= 12*9500    السنوية النفقات
النصاب  قيمة

 المتوسط الحسابي(المعتبر
  )النصابين بين

    شيكالً 5.695

= 114.000-144.000  السنوي يراداإل صافي
  شيكالً 30.000

 لنا يتبين بالنصاب بمقارنته
  .الزكاة وجوب

 المستحقة الزكاة قيمة
  %2.5 الهجرية بالسنة

شيكل  750= 2.5%*30.000
  .خراجهالواجب إ مقدار الزكاة

  

 اخراجه الواجب المقدار
  شهرياً

 المقدارشيكالً  62.5= 750/12
  .شهرياً اخراجه الواجب
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  :المثال السادس

، وليس له شيكالً) 8500(حدى المكاتب الهندسية براتب شهري قدره مهندس مدني يعمل في إ  
، وأن النصاب المعتبر شيكالً) 5500( دخل سوى هذا الراتب، علماً بأن نفقاته الشهرية تُقدر بـ

  ، فما قيمة الزكاة المستحقة عليه؟شيكالً) 5.695(يساوي 

  

 البيانات
 

  البيانات قيم
  )يراداتواإل الموجودات(

  النفقات

    شيكالً 102.000= 12*8500  الرواتب مجموع
 66.000= 12*5500    السنوية النفقات

  شيكالً
النصاب  قيمة

 سابيالمتوسط الح(المعتبر
  )النصابين بين

    شيكالً 5.695

= 66.000-102.000  السنوي يراداإل صافي
  شيكالً 36.000

 لنا يتبين بالنصاب بمقارنته
  .الزكاة وجوب

 بالسنة المستحقة الزكاة قيمة
  %2.5 الهجرية

شيكل  %900= 2.5*36.000
  .خراجهامقدار الزكاة الواجب إ

  

 اخراجه الواجب المقدار
  .شهرياً

 المقدارشيكالً  75 =900/12
  .شهرياً اخراجه الواجب
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  الخاتمة

خالل البحث، وهي على النحو  ااشتملت الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليه
  :التالي

  :النتائج

التكافل االجتماعي التي تتمثل في تحقيق العدالة  اًالزكاة تشكل مظهر من مظاهر .1
بروابط المحبة واُأللفة  ان بين الغني والفقير، وتربط بينهماالجتماعية بتحقيق التواز

 .والتراحم واُألخوة

االقتصاد اإلسالمي، الذي يتمثل في منع كنز إن الزكاة تشكل ركيزة من ركائز  .2
 .واالستثماراألموال وحبسها عن التداول، والعمل على دفعها إلى مجال التنمية 

داوالً في زمن الصحابة والتابعين والفقهاء، بل معروفاً وال مت إن لفظ الراتب لم يكن  .3
 .إن ُأجور العمال كانت تسمى ُأعطيات

 .إن التكييف الفقهي الصحيح للرواتب واُألجور أنها ماٌل مستفاد .4

إن للزكاة مقاصد شرعية أرادها اهللا تعالى، منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق  .5
ع، وهذا ما نالحظه في جميع األوامر بنفسية المزكي، ومنها ما يتعلق بالمجتم
عن آخر إال لحكمة أرادها والنواهي، فلم يأمر اهللا تعالى بشيء ولم ينه. 

، وبين عند قبضها لقد اختلفت أقوال العلماء في زكاة الرواتب بين مانع من وجوبها .6
، وقد اخترنا القول بوجوب زكاتها حين قبضها دون انتظار عند قبضها موجب لها

 .الحول، إذا بلغت النصاب المعتبر حوالن

إن رواتب الموظفين وُأجور العمال أصبحت تمثل موارد مالية ضخمة ومتجددة في  .7
 .حياتنا المعاصرة لدى عدد كبير من أصحاب هذه الفئات

عفاء كثير من كبار الموظفين وأصحاب المهن راط الحول للمال المستفاد معناه إإن اشت .8
 .دخولهم الضخمةالحرة من وجوب الزكاة في 

إن تزكية المال المستفاد حين استفادته أنفع للفقراء والمساكين، فيؤدي إلى إثراء بيت  .9
 .مال الزكاة بحصيلة ضخمة
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إن الحكمة من اشتراط الحول لبعض األموال كالسائمة وعروض التجارة؛ وذلك ألنها .10
موال ال يتأتى إال مع ، فالنماء في مثل هذه األله الحول فاشترطمرصد للنماء والربح، 

مرور الزمن، لذلك اعتبر لها الحول، أما بالنسبة للزروع والثمار وما خرج من 
خذ منها الزكاة عند تكاملها ؤاألرض فإنه ال يشترط لها الحول؛ ألنها نماء في نفسها تُ

مثل هنا بزكاة الرواتب ثم تعود بالنقص فال تعود فيها الزكاة، والمال المستفاد المت
 .يراد كسب العمل فهو نماء متكامل في نفسه ال يحتاج لحوالن الحول عليهغيره من إو

إن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب واُألجور هو المتوسط الحسابي للنصابين، وذلك .11
 .وقسمة المجموع على اثنين) الذهب والفضة(بجمع النصابين 

 %).  2.5(بع العشر خراجه في زكاة الراتب هو رإن المقدار الواجب إ.12

 .إن النصوص الموجبة للحول ضعيفة ال تصلح للحجة.13

  :التوصيات

عادة النظر في بضرورة إ ،العلماء المعاصرين ودور اإلفتاء ولجان الزكاة ُأوصي .1
دراسة موضوع زكاة الرواتب واُألجور في ضوء المستجدات المعاصرة المتمثلة 

 يستهان به من شرائح المجتمع المختلفة، وفي عدد البالرواتب الباهظة التي يتقاضاها 
 .الوقت نفسه نجد أن أعداد المزكين في انخفاض وأعداد الفقراء في ارتفاع

، بضرورة االنفتاح منهم لمشتغلين بالفقه اإلسالميوخصوصاً العلماء أيضاً ُأوصي ا .2
عض العقلي وتوسيع اُألفق؛ الستيعاب المستجدات المعاصرة وعدم التحجر عند ب

معتبرين بأن هذا موافق لقول األغلبية من الفقهاء، فاألغلبية ال تعني الصواب المسائل 
 .دائماً

وزارة األوقاف والشؤون الدينية بعمل دورات تثقيفية تعليمية لألئمة في مجال ُأوصي  .3
 .الزكاة والتركيز على المسائل المستجدة فيها، حتى تكون رسالة للمجتمع بعدها

عادة النظر عن جباية أموال الزكاة، بضرورة إ زكاة في بالدنا المسؤولةلجان الُأوصي  .4
  . في النصاب المعتبر للزكاة

  



86 
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  الشريفةمسرد األحاديث النبوية 

  الصفحة  أخرجه  الشريف الحديثطرف   الرقم

1   مهعِإلَى اد ةادشَه الَ َأن ِإلَّا ِإلَه ،َأنِّي اللَّهو 
  ...ِلذَِلك َأطَاعوا هم فَِإن اللَّه، رسوُل

  57  البخاري

2   قَةَ ِإندي لَا الصغِلآِل تَنْب دمحا مِإنَّم يه 
  النَّاسِ َأوساخُ

  14  مسلم

3   ينب الَملَى اِإلسسٍ ع12  البخاري  خَم  

 مرضاكُم اوداوو بِالزكَاة، َأموالَكُم حصنُوا   4
،قَةدوا بِالصدَأعو لَاءِللْب اءعالد  

في (الطبراني 
  )الكبير واألوسط

24  

5   رخَي قَةدا الصم كَان نرِ عنًى، ظَهْأ غدابو 
نوُل بِمتَع  

  62  البخاري

6   عفنُ الْقَلَم رع ْنِ: ثَالَثَةتَّىِ النَّاِئم عح 
 وعنِ يبرَأ، حتَّى المبتَلَى عنِو يستَيقظَ،
  يكْبر حتَّىِّ الصبِي

  12  أبو داود

  48  البخاري  صدقَةٌ مسلمٍ كُلِّ علَى   7

 علَيها وحاَل درهمٍ، ماَئتَا لَك كَانَتْ فَِإذَا   8
  دراهم خَمسةُ فَفيها الْحوُل،

  46  أبو داود

 علَيها وحاَل درهمٍ، ماَئتَا لَك كَانَتْ فَِإذَا   9
  دراهم، خَمسةُ فَفيها الْحوُل،

  75  أبو داود 

  70  البخاري  العشْرِ ربع الرقَّة في   10

 سقي وفيما الْعشْر، السماء سقَت فيما   11
  الْعشْرِ نصفُ بِالنَّضحَِ

  الطبراني

  )في الصغير(

17  

 هذه تَْأخُذَ َأن َأمرك آللَّه بِاللَّه، دكَأنْشُ: قَاَل   12
  فُقَراِئنَا؟ علَى فَتَقْسمها َأغْنياِئنَا من الصدقَةَ

  58  البخاري
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13   ْأخُذُ كَاني نكُلِّ م شْرِينا عينَارا دداعفَص 
  دينَارٍ نصفَ

  77  ابن ماجه

14   سلَى لَيمِ علسي المف هسفَر هغُالَمقَةٌ ود77  البخاري  ص  

15   سي لَياٍل فكَاةٌ متَّى زوَل ححي هلَيُل عو37  الدارقطني  الْح  

16   سا لَييمف ونسِ دخَم اقَأو نم رِقالْو 
  صدقَةٌ

  65  مسلم

17   نَأَل مس لَها وم ،يهغْنتْ ياءج موي ةاميالْق 
  خُموشٌ

  65  دأبو داو

 يتْركْه والَ لَه، فَلْيتَّجِرٌ مال لَه يتيماَ وِليْ من   18
  الصدقَةُ تَْأكُلَه حتَّى

  11  الدارقطني

19   هذةُ هفَرِيض قَةدي الصالَّت ضول فَرساِهللاُ ر 
  الْمسلمين علَى ملسو هيلع هللا ىلص

  9  البخاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



91 

 

  مسرد اآلثار

  الصفحةم رق  بداية األثر  الرقم

1  ا َأنكْرٍ َأبيقَ بدالص ْأخُذُ لَا كَاني ناٍل مكَاةً متَّى زوَل ححي هلَيع 
  الْحوُل

38  

 رد وإذا الزكاة، منها أخذ عمالته، الرجل أعطى إذا كان أنه  8
  الزكاة منها أخذ المظالم

42  

  41  سفيان أبي بن معاوية الزكاة األعطية من أخذ من أول  7

 يأخذ ثم صغار، زبل في العطاء يعطينا مسعود بن اهللا عبد كان  6
  الزكاة منه

41  

 إن: فقال أبي، إلى أرسل العطاء خرج إذا عفان بن عثمان كان  2
  عطائك من به حاسبناك الزكاة فيه وجبت قد مال عندك كان

38  

  38  الحول عليه يحول حتى يزكى ال  4

  38  الحول عليه يحول تىح زكاة المستفاد المال في ليس  3

  41  يستفيده يوم يزكيه  5
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  مسرد لألعالم المترجم لهم

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم

  38  مظعون بن قدامة بنت عائشة  1

  39  مكحول  2

  39  األوزاعي  3

  46  الزرقا مصطفى  4

  46  السالوس علي  5

  55  شهاب ابن  6

  29  الدهلوي  7

  27  فخر الدين الرازي  8

  40  الباقر  9

  40  الصادق  10

  40  الناصر  11

  47  السدي  12

  48  ابو موسى األشعري  13
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

 للندوة مقدم بحث وهو ،والتطبيقات المعنى: الزكاة حولية: األبجي كوثر الدكتورة األبجي، .1
- هـ1428( عام ،- ينالبحر- الزكاة قضايا في الدولي االسالمي الفقه لمجمع الفقهية
 .)م2007

  ).م1984-هـ1404( الزكاة بيت الكويت، ،األول الزكاة مؤتمر وأعمال أبحاث .2
ط، .، دالمعجم الوسيط: محمد النجار. حامد عبد القادر. أحمد الزيات. مصطفى إبراهيم .3

 .دار الدعوة، مجمع اللغة العربية :ت، بيروت.د
 مقدم بحث وهو ،المالية العمل استحقاقات زكاة: أرشيد احمد الكريم عبد محمود ،أرشيد .4

 جامعة الشريعة، كلية ،"الحرة والمهن الموظفين دخول زكاة"  بعنوان الزكاة مؤتمر لىإ
 .)م2001-هـ1432( فلسطين، الوطنية، النجاح

المفردات في : األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني .5
 .)ـه502(، 1، طغريب القران

 أحاديث تخريج في الغليل إرواء): هـ1420: ت( األلباني الدين ناصر محمد ،األلباني .6
 .سالمياإل المكتب: بيروت ،)م1985- هـ1405( ،2ط ،السبيل منار

 الباجي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو مالك،  .7
 من الزكاة ماماإل خذأ باب الزكاة، كتاب ،الموطأ شرح المنتقى): هـ474: ت( األندلسي

السعادة مطبعة ،)هـ1332( ،1ط زكي،الم. 
 الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق ،الموطأ: األصبحي اهللا عبد أبو أنس بن مالك مالك، اإلمام .8

 .العربي التراث إحياء دار: مصر ت،.د ط،.د
دار الكتب : ت، بيروت.د ط،.زكريا عميرات، د: ، تحقيقالمدونة الكبرى: ...........  .9

 .العلمية
 عبد العالمة فتاوى مجموع): هـ1420: ت( باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد باز،ابن  .10

 مج ت،.د ط،.د الشويعر، سعد بن محمد: وطباعة جمعة على: بإشراف ،باز بن العزيز
  .الحول ضبط كيفية الزكاة، كتاب ،14

صحيح : لمغيرة البخاري، أبو عبد اهللالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا .11
دار الشعب، كتاب بدء الوحي، باب زكاة : ، القاهرة)م1987- هـ1407(، 1، طالبخاري

 .الغنم
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 ،الزكاة فقه في الجامع الميسر: البدارين المجيد عبد الحميد عبد أيمن الدكتور البدارين، .12
 .الرازي دار: األردن ،)م2016- هـ1437( ،1ط

 ،)هـ1310( ،2ط ،الهندية الفتاوى: البلخي الدين نظام برئاسة لماءع لجنة البلخي،  .13
 .الفكر دار

: دريس البهوتي الحنبليإن يونس بن صالح الدين بن حسن بن البهوتي، منصور ب  .14
  .ت، دار الكتب العلمية.ط، د.، دكشاف القناع على متن اإلقناع

، دار عالم )م1993-ـه1414(، 1، طدقائق أولي النهى لشرح المنتهى ............ .15
  .الكتب

): هـ728: ت( الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية،ابن  .16
 والماشية، العين في الزكاة وجوب شرط الحول: فصل الزكاة، كتاب ،الفتاوى مجموع
 العربية المملكة ،)م1995- هـ1416( ط،.د قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق
  .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: وديةالسع

 حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان،ابن  .17
 المعارف دائرة ،)1973-   ه 1393( ،1ط ،الثقات): هـ354: ت( البستي الدارمي،
 .الهند الدكن آباد بحيدر العثمانية

: ت( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن يعل بن أحمد الفضل أبو حجر،ابن  .18
 صدقة باب الزكاة، كتاب ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص): هـ852

 .العلمية الكتب دار ،)م1989- هـ1419( ،1ط الخُلطاء،
: ت( الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم،ابن  .19

 .الفكر دار: بيروت ت،.د ط،.د ،المحلى ):هـ456
 شرح): هـ1101: ت( اهللا عبد أبو المالكي الخرشي اهللا عبد بن محمد الخرشي، .20

  .الفكر دار بيروت،: ت.د ط،.د ،خليل مختصر
 خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو خلكان،ابن  .21

 إحسان: تحقيق ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات): هـ681: ت( اإلربلي البرمكي
 .صادر دار: بيروت ،)م1994( ،1ط عباس،

 جامعة مجلة: الحرة المهن وإيرادات واألجور الرواتب زكاة مساعد، عمر الحسن بلة. د .22
 .14 المجلد سعود، الملك

 الزكاة وجوب باب ت،.د ط،.د ،الدارقطني سنن: عمر بن علي الحسن أبو الدارقطني،  .23
 .واليتيم بيالص مال في
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محمد محيي الدين : ، تحقيقسنن أبي داود: داود، سليمان بن األشعث السجستانيأبو  .24
 .ت، دار الفكر، باب المجنون يسرق أو يصيب حداً.ط، د.عبد الحميد، د

 .ت.د ط،.د ،الكبير الشرح العدوي، محمد بن أحمد البركات أبو الدردير، .25
حاشية الدسوقي على الشرح : المالكيالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي   .26

 .ت، دار الفكر.ط، د.، دالكبير
: ت( الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الذهبي، .27

 1382( ،1ط البجاوي، محمد علي: تحقيق ،الرجال نقد في االعتدال ميزان): هـ748
  .المعرفة دار: بيروت ،)م 1963-  هـ

 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو الرازي، .28
 .العربي التراث احياء دار: بيروت ،)هـ1420( ،3ط ،الغيب مفاتيح: الرازي الدين

: بعنوان الزكاة مؤتمر الى مقدم بحث وهو ،تطبيقية فقهية دراسة الرواتب زكاة ربايعة، .29
 فلسطين، الوطنية، النجاح جامعة الشريعة، كلية" الحرة والمهن الموظفين دخول زكاة" 
  ).م2011- هـ1432(
بداية : رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبيابن   .30

مطبعة مصطفى البابي : ، مصر)م1975-هـ1395(، 4، طالمجتهد ونهاية المقتصد
 .الحلبي وأوالده

 .الفكر دار: دمشق ت،.د ،4ط ،وأدلَّتُه اإلسالمي قْهالف الزحيلي، وهبة. د.أ الزحيلي، .31
 فقهي نظر الى تحتاج الزكاة من جوانب: بعنوان بحث: الزرقا أحمد مصطفى الزرقا، .32

 .اإلسالمي االقتصاد أبحاث مجلة ،جديد
: ت( الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي، .33

 .للماليين العلم دار ،)م2002 مايو،/ أيار( ،15ط ألعالم،ا): هـ1396
 .االسالمي الفقه مجمع مجلة ،المستغالت زكاة: بعنوان بحث السالوس، علي السالوس، .34
 ت،.د ط،.د ،السبكي فتاوى: السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن أبو السبكي، .35

 .المعارف دار
، المبسوط للسرخسي: لسرخسيالسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل ا .36

  .دار الفكر: ، بيروت)م2000- هـ1421(، 1، طيسخليل محيي الدين الم: تحقيق
): هـ224: ت( البغدادي الهروي اهللا عبد بن سالّم بن القاسم عبيد أبو سالَّم،ابن  .37

 من فيها وما والورق الذهب زكاة فروض باب وسننها، أحكامها الصدقة كتاب ،األموال
  .الفكر دار: بيروت ت،.د ط،.د هراس، محمد خليل: ققتح السنن،
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 الندوة في المقدمة المقاالت ملخص ودراسات أبحاث ،)3(الملخصات سلسلة .38
 ،)هـ1434-م2013( ،1ط: الهند االسالمي الفقه مجمع: وترتيب اعداد ،)19(الفقهية

 .india.org-www.ifa: اإللكتروني الموقع ،110025- نيودلهي نغر جامعة: الهند
دار : ، بيروت)هـ1393(، 2، طاألم: الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا  .39

 .المعرفة
مغني المحتاج الى الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،   .40

 .العلمية ، دار الكتب)م1994- هـ1415(، 1، طمعرفة ألفاظ المنهاج
 نيل): هـ1250: ت( اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، .41

 ،1ط الصبابطي، الدين عصام: تحقيق والثمار، الزروع زكاة باب الزكاة، كتاب ،األوطار
 .الحديث دار: مصر ،)م1993- هـ1413(
 ،)م1997-  هـ1417( ،1ط ،التفاسير صفوة: الصابوني علي محمد الصابوني، .42

 .الصابوني دار: القاهرة
محمد شكور محمود : ، تحقيقالمعجم الصغير: الطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني .43

 .دار عمار: ، بيروت)م1985- هـ1405(، 1الحاج امرير، ط
رد المحتار : عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن  .44

 .دار الفكر: ، بيروت)م1992- هـ1412(، 2، طعلى الدر المختار
 ،والسنة الكتاب ضوء في وتمليكها الزكاة مصارف: العاني الرزاق عبد خالد العاني، .45

 .اسامة دار: األردن ،)م1999( ،1ط
: ت( الصنعاني اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد .46

 المجلس: الهند ،)هـ1403( ،2ط األعظمي، الرحمن حبيب: تحقيق ،المصنف): هـ211
 .العلمي

 فتاوى مجموع): هـ1421: ت( العثيمين محمد بن صالح بن محمد عثيمين،ابن  .47
 جمع النقدين، زكاة باب الزكاة، كتاب ،العثيمين صالح بن محمد الشيخ فضيلة ورسائل
 دار- الوطن دار ،)هـ1413( أخيرة، ط السليمان، إبراهيم بن ناصر بن فهد: وترتيب

  .الثريا
، دار ابن )هـ1428- 1422(، 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنع: .........  .48

  .الجوزي
: ت( عساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو عساكر،ابن  .49

 1995-  هـ 1415( ط،.د العمروي، غرامة بن عمرو: تحقيق دمشق، تاريخ): هـ571
 .الفكر دار ،)م
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-  1427( ،1ط ،يسألونك فتاوى: عفانة موسى بن الدين حسام الدكتور األستاذ عفانة، .50
  .الطيب ودار العلمية المكتبة: ديس أبو-  القدس ،)هـ 1430

مكتبة : ، األردن)م1982- هـ1402(، 1، طأحكام الزكاة والصدقة: عقلة، محمد عقلة .51
 .الرسالة الحديثة

 ،"الشهرية الموظفين خولود رواتب زكاة" بعنوان بحث: عودة رشيد رايق مراد عودة، .52
 زكاة:" بعنوان الوطنية النجاح جامعة الشريعة، كلية في المنعقد الزكاة مؤتمر الى مقدم

  ).م2011- هـ1432( ،"الحرة والمهن الموظفين دخول
 الفقه في التقاعد ومعاشات الرواتب أحكام :عويضات نزار الدكتورعويضات،  .53

 .دار النفائس: ، عمان)م2016- هـ1437(، 1، ط)دكتوراة رسالة( اإلسالمي
 بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني، .54

 ،)م 2000-  هـ 1420( ،1ط ،الهداية شرح البناية): هـ855: ت( العينى الدين
  .العلمية الكتب دار: بيروت

 نهضة: مصر ،)م2005( ،3ط، االقتصادية واألوضاع سالماإل محمد السقا، الغزالي، .55
  .مصر

 بن صالح الشيخ فضيلة فتاوى مجموع: الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح فوزان، .56
  .ت.د ط،.د الموظفين، رواتب زكاة الزكاة، كتاب ،فوزان

المصباح المنير في غريب الشرح : الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي .57
 .ميريةالمطبعة األ: م، القاهرة1922، 5، طالكبير

 ،)م1993-هـ1404( لسنة الزكاة الئحة ،)م1990( لعام السوداني الزكاة قانون .58
 .السودان جمهورية الزكاة، ديوان الخرطوم،

 قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامةابن  .59
-  هـ1388( ط،.د ،المغني): هـ620: ت( الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي

  .القاهرة مكتبة ،)م1968
 ،)م 1994- هـ 1414( ،1ط الزكاة، كتاب ،أحمد اإلمام فقه في الكافي .......... .60

 .العلمية الكتب دار
 .، مكتبة القاهرة)م1968-هـ1388(، ط.، دالمغني البن قدامة: .......... .61
، بي وعميرةحاشيتا قليو: قليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة .62

  .دار الفكر: ، بيروت)م1995-هـ1415(ط، .د
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بدائع الصنائع في : الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي .63
 .، دار الكتب العلمية)م1986- هـ1406(، 2، طترتيب الشرائع

: ت( الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير،ابن  .64
 ،)هـ1419( ،1ط الدين، شمس حسين محمد: تحقيق ،العظيم القرآن تفسير): هـ774

 .العلمية الكتب دار: بيروت
 الميسر: نابلس زكاة للجنة التابعة الشرعية والدراسات البحوث قسم نابلس، زكاة لجنة .65

  .حجاوي/النصر مطبعة ،)هـ1422 رمضان( ،1ط ،الزكاة أحكام في
الحاوي : لي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي، أبو الحسن ع .66

  .، دار الكتب العلمية)م1994- هـ1414(، 1، طالكبير
ط، .، داألحكام الجلية في زكاة األموال العصرية: محمد داود، محمد عبد المقصود داود .67

 .دار الجامعة الجديدة: م، اإلسكندرية2004
 دخول زكاة: " بعنوان الزكاة مؤتمر الى ممقد بحث وهو الرواتب، زكاة حنان، مخ،أبو  .68

- هـ1432( فلسطين، الوطنية، النجاح جامعة الشريعة، كلية" الحرة والمهن الموظفين
 .)م2011

ط، .، دصحيح مسلم: مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيري النيسابوري .69
 .استعمال آل النبيدار االفاق الجديدة، باب ترك + دار الجيل بيروت: ت، بيروت.د
 مذهب على المنهجي الفقه الشربجي، وعلى األغا مصطفى والدكتور الخن مصطفى  .70

  .اهللا رحمه الشافعي االمام
المبدع شرح : مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح أبو إسحاقابن   .71

 .دار عالم الكتب: ، الرياض)م2003- هـ1423(ط، .، دالمقنع
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Zakat of Salaries and Wages in Islamic Jurisprudence 

Prepared by  

Sewar Mosaa Ismael Jazar 

Supervised By 

Dr.Abduallah Jameel Abu Wahdan 

Abstract 

In the name of Allah the most merciful and compassionate and with all the 

prayers to the Arabic and faithful prophet ‘Mohammed’ the most decent 

creation of Allah and all his friends among him, after that: this dissertation 

is titled: ‘Azakaah from Salaries and Wages in Islamic Doctrines’, in which 

I intended to pay the Muslims attention to a very great pillar, and a strong 

foundation which holds this religion. Its purpose is like the purpose of all 

the religious pillars, which is Azakaah pillar. Therefore, I divided this study 

to four chapters and a summery, and it included all the results and 

recommendations which this research has resulted to. 

The first chapter started to talk about the meaning of Azakaah linguistically 

and terminologically. Then, it addressed the conditions of obligating 

Azakaah on AlMozake ( the one who gives Azakaah), as the scholars 

agreed on that: Azakaah is an obligation on every adult, rational,  and free 

Muslim. While Al-Imam Abehonaifa ( May Allah have Mercy on him) said 

that Azakaah is not obligatory in the money of a boy and a mad, except in 

plants and fruits. However, it disagrees with the audience of scholars who 

are in favour of the obligation of Azakaah in their money. After that, we 

talked about the wisdom and the legitimacy of Azakaah.  
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In the second chapter of this letter, I talked about the definition of salaries 

and wages linguistically and terminologically. Also, I talked about the 

adaptation of the doctrine to it, and it was illustrated that the right doctrine 

adaptation for wages and salaries is used money. This requires addressing 

the definition of the used money, illustrating its type, and if its required to 

have Zakaah. After using the original doctrine references, it has been 

illustrated that the used money has three parts, which are: It has to be from 

the production of the original money, as this have Zakaah without 

argument, or it can be without the origin of the money it has. However, this 

is a point of argument, as some considered it should have new Zakaah, 

while the others said it should be given after it is used. The third part said: 

“That the money can be given in the same amount as is provided but during 

a  period of a year, the used thing is a production of the first money, but it 

has been used in a new way of ownership”. This is a point of argument 

between the scholars, as we did not address the path of the used money; 

that is, if it is conditioned to Azakaah or not, to prevent repetition. After 

that, we addressed the legal purpose of Azakaah, which is related to money, 

to AlMozake himself, and the one that is related to society.  

In the third chapter, we talked about Azakaah rule in salaries and wages, 

that is through showing the ancient and modern scientists points of view, 

and which are divided between with and against its legitimacy. We showed 

the evidence of both teams, and after that we discussed the evidences of 

those who are in favour of obligating Azakaah in salaries and wages , and I 

am with obligating Azakaah from salaries and wages, but when it is taken 
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and if it reached the considered amount. I chose this point of view for a 

number of reasons: The strength of evidences that is used by the scientist 

who are favour. In addition, AlAhadeeth ‘religious sayings’ which 

conditions Azakaah, are not sufficient for excuses after it is given away, 

and that is explained by AlQardawe in his book “Feqeeh Azakaah’. Finally, 

saying that Azakaah is obligatory when it is taken, agrees with the 

legislation spirit, and the legitimate purposes, which Azakaah is legitimated 

for.  

The fourth and final chapter, talked about the considered amount for 

Azakaah from salaries, which is the money amount, and it is against what 

Al-Imam AlGhazale ( May Allah have mercy on him)  has addressed. He 

considered that the plants and fruits Zakaah is considered, and that is 

actually  disqualified. As it is known that the money includes gold and 

silver, as they were equal in the prophet’s Mohammed era, and for a long 

time after it.  

In our time we notice a big gap between both of the shared amounts, which 

pushed me in this study to consider a third opinion; that is, considering the 

amount of money between both of them, due to the high increase of the 

gold’s price, which got to ( 10.200) NIS. Taking into consideration that the 

price of the one gram of the pure gold (24) caraat, is ( 120) NIS, and this is 

when the prices of gold decrease, so how about when they increase.  For 

silver, the gram of silver has a noticed decrease, as it reached to (2) NIS per 

gram. As the shared amount from silver equals (1190) NIS, and with that 

we notice a big difference between the two shared amounts.  
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After that, I showed practical steps, that reveal how Azaakah from salaries 

is provided. In addition, I provided practical samples from the  society’s 

sectors, through choosing doctors, engineers, professors, school teachers 

and cleaners…etc, as they have differences in their  living expenses.  
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