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 ملخص

يتنــاول هــذا البحــث زكــاة مــورد مــالي حــديث، هــو الرواتــب ، والشــك أن رواتــب المــوظفين 

أصبحت فـي عصـرنا الحاضـر تمثـل مـوارد ضـخمة ومتجـددة لـدى عـدد لـيس بالقليـل مـن أصـحاب 

، وقد اختلفت أقوال الفقهاء في حكـم زكاتهـا، و متـى تجـب فيهـا الزكـاة ، وكيفيـة زكاتهـا هذه الفئات

عنــد مــن يقــول بوجوبهــا ، لــذا عرضــت هــذه الدراســة تلــك األقــوال وأدلتهــا وتــرجيح القــول بوجــوب 

زكاتها، كما بّينت المقدار الواجـب فيهـا، وذكـر البحـث نمـاذج تطبيقيـة لزكـاة الرواتـب ، تـم إجراؤهـا 

   .رواتب فئة من موظفي جامعة اليرموك في األردن  على

  

Abstract 

This research deals with the concept of Zakat of salaries, as a modern 

financial income. Undoubtedly, wages represent these days an enormous and 

renewable   financial source for a significant number of employees. Scholars 

have various points of view concerning this issue, when it is obligatory to be 

paid, how should it be paid for those believe that it is a must. The study 

presents those various points of view and proofs of each saying.  The study 

also shows the amount of money of salaries that requires paying Zakat, it also 

show practical models for the Zakat of salaries applied upon a sample taken 

from the employees of Yarmouk University in Jordan .  

  
  

  



 

  المقدمة

الحمــــد هللا رب العــــالمين والصــــالة والســــالم علــــى أشــــرف المرســــلين ســــيدنا محمــــد وعلــــى آلــــه 

  .وصحبه الميامين وبعد

والحمـــد هللا الـــذي فصـــل فـــي كتـــاب الكـــريم  ،ذي شـــرع فـــي مـــال الغنـــي حقـــًا واجبـــاً فالحمـــد هللا الـــ

المــــوارد مســــتحقي هــــذا المــــال فضــــرب أروع األمثلــــة فــــي النظــــام العــــادل الموّجــــه نحــــو تخصــــيص 

  .وتوظيفها على أكمل وجه 

تعمل الزكاة كجانب إنفاقي في رفع الدخول عن طريق اهتماماتها بالتأثير المباشر في الطلب 

االســتهالكي للســلع والخــدمات وتحفيــز االســتثمار وتحســين نوعيــة العمــل وكميتــه مــن خــالل توجيــه 

ة تحقيــــق األمــــن الغــــذائي أموالهــــا للمصــــارف الثمانيــــة ، والنهــــوض بمســــتوى المصــــارف مــــن ناحيــــ

والصــحي والمســتوى التعليمــي والتقنــي الــذي يســاهم مباشــرة فــي رفــع اإلنتاجيــة علــى مســتوى الفــرد 

  .وبالتالي على مستوى األمة

وقــد تنــاول هــذا البحــث زكــاة مــورد مــالي حــديث، هــو الرواتــب ، والشــك أن رواتــب المــوظفين 

لـدى عـدد لـيس بالقليـل مـن أصـحاب أصبحت فـي عصـرنا الحاضـر تمثـل مـوارد ضـخمة ومتجـددة 

هـذه الفئـات، وقــد اختلفـت أقــوال الفقهـاء فــي حكـم زكاتهــا، واألهـم متــى تجـب فيهــا الزكـاة ؟ ، ولعــل 

  :األمور اآلتيةإلى مردَّ ذلك الخالف 

هل يشمل وعاء الزكاة كل مال توافرت فيه الشـروط الواجبـة للزكـاة أم يقتصـر األمـر علـى مـا  -1

صـلى  -عـدم ورود نـصٍّ صـريٍح فـي كتـاب اهللا أو ُسـنَّة رسـول اهللا محمـد جاء بخصوصـه نـّص ، ف

  .في وجوب زكاة الرواتب  -اهللا عليه وسّلم 



 

ارتفاع رواتب الموظفين ودخولهم في بعض المؤسسات في الوقت الحاضر، وهذا مـا لـم يكـن  -2

كـر والخلفـاء مـن بعـده، معروفًا في عهد النبوَّة، وٕان ُعرفت رواتب الجند والمرابطين فـي عهـد أبـي ب

  .وكانت تسمَّى اُألْعِطيَّات 

االخــتالف فــي قياســها علــى المــال المســتفاد ، والــذي حصــل فيــه اخــتالف بــين الفقهــاء ،  -3

  .فمنهم من يقول بوجوب زكاته عند استفادته ومنهم من يوجب زكاته بعد الحول

واتــب، مــع األدلــة، والمناقشــة، ولــذلك جــاءت هــذه الدراســة؛لتبّين آراء الفقهــاء فــي حكــم زكــاة الر 

  .والترجيح

وسيوّضــح البحــث بمشــيئة اهللا تعــالى كيفيــة زكاتهــا عنــد مــن يقــول بوجوبهــا ، والمقــدار       

الواجب فيها، وذكر نماذج تطبيقية، لذا سأقوم باختيار نماذج مـن المؤسسـة التـي أعمـل فيهـا وهـي 

أعضــاء هيئــة (فــي جامعــة اليرمــوك جامعــة اليرمــوك ، حيــث تــم اختيــار مجموعــة مــن المــوظفين 

  .؛ لبيان الزكاة الواجبة في رواتبهم عند من يقول بوجوبها)تدريس وٕاداريين

  

  :وبحسب طبيعة الموضوع ومفرداته فقد جعلته في ثالثة مباحث على النحو اآلتي

  .في مطلبين في التعريف بمفردات عنوان البحث: المبحث األول 

  .في ثالثة مطالب لزكاة الرواتبالحكم الشرعي : المبحث الثاني

  .كيفية احتساب زكاة الرواتب: المبحث الثالث

  



 

  في التعريف بمفردات عنوان البحث: المبحث األول 

  .معنى الزكاة في اللغة واالصطالح

البركــة، والنمــاء ، والزيــادة ، والصــالح ، وصــفوة الشــيء ، ومــا  :مــن معــاني الزكــاة فــي اللغــة 

  . 1ه بهأخرجته من مالك لتطهر 

وأّمــا الزكــاة فــي اصــطالح الفقهــاء فهــي اســم لمــا يجــب إخراجــه فــي مــال مخصــوص فــي وقــت 

   2.مخصوص

  .معنى الرواتب في اللغة واالصطالح 

ــْيُء ُرُتوًبــا ِمــْن َبــاِب َقَعــَد اْســَتَقرَّ َوَداَم َفهُــَو َراِتــبٌ   ، ويطلــق مصــطلح الراتــب فــي اللغــة 3َرتَــَب الشَّ

  م ، فقد جاء في لسان العرب على األمر الثابت الدائ

   4 . َعْيٌش راِتٌب بمعنى الثاِبت الدائم

يقـوم  رزق راتب ثابت أي دائـم ، ومنـه الراتـب الـذي يأخـذه المسـتخدم أجـرا علـى عمـل: يقالو  

  .5به 

وأّمــا الراتــب فــي االصــطالح فلــم يخــرج عــن االســتخدام اللغــوي الــذي يــدل علــى أّن الراتــب مــا 

  .هة ما مقابل قيامه بعمل ما ويأخذ صفة الديمومة في الغالبيتقاضاه اإلنسان من ج

                                           
، دار الـدعوة ، مجمـع ) 1/396( المعجـم الوسـيطإبراهيم مصطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار ، .  1

 .اللغة العربية 
 . 5/9 كشاف القناع، والبهوتي،  8/404 نهاية المحتاج،والرملي،1/106 االختيارالموصلي، .  2
 .م1987مكتبة لبنان، بيروت، ،)3/346( المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ، الفيومي، أحمد بن محمد.  3
، دار صــادر، بيــروت، الطبعــة ) 1/409( لســان العــربابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي المصــري ،  . 4

 .األولى
  ).1/326( المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى ورفاقه ، .  5
 



 

  الحكم الشرعي لزكاة الرواتب: المبحث الثاني 

  أقوال الفقهاء: المطلب األول

إّن زكاة الرواتب من قضايا الزكاة المعاصرة ، ولمعرفة أقوال الفقهاء فيها يجب بيان تأصـيلها 

فـرع عـن تصـّوره ، وبتصـّور الرواتـب نجـد أّنهـا تؤّصـل شرعًا وتكييفها فقهـًا ، إذ الحكـم علـى شـيء 

مـا جـاء فـي توصـية المـؤتمر األول العـالمي للزكـاة فـي هـذا وتكّيف على أّنها مال مسـتفاد ، ويؤيـد 

  .، لذا يأتي الحديث عن حكم زكاة الرواتب باعتبارها ماًال مستفادًا  هـ 1414ذي القعدة 

، أي هل تجب فيها الزكاة أم ال تجـب ، )مال المستفادال(وقد اختلف الفقهاء في زكاة الرواتب 

  :وجاء اختالفهم على قولين ، هما 

وجوب إخراج الزكاة في الراتب الذي يزيد على النصاب الشرعي وال ينتظر إلـى  :القول األول

وهؤالء هم الموسعون لوعاء الزكاة حيث يوجبون الزكاة  في كّل مال تـوافرت . حوالن الحول عليه 

شــروط وجــوب الزكــاة ، ســواء ورد بــه نــص أم لــم يــرد ، ومــن أصــحاب هــذا االتجــاه الــدكتور فيــه 

محمـــد أبــــو زهــــرة، والـــدكتور عبــــد الوهــــاب خـــالف، والــــدكتور يوســــف القرضـــاوي ،والــــدكتور علــــي 

  .1السالوس ،والدكتور مصطفى الزرقا ،والدكتور محمد عثمان شبير

                                           
، مجلـــة مجمـــع الفقـــه  "زكـــاة المســـتغالت"، انظـــر رأي علـــي الســـالوس فـــي بحـــث 1/446 القرضـــاوي، فقـــه الزكـــاة.  1

جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي "في بحثـه م ، وانظر رأي الزرقا 1986، جدة 2، ع144-143، ص1اإلسالمي ج

زكـــاة األصـــول  "، جـــدة ، وانظـــر رأي شـــبير فـــي بحثـــه 2، ع 105، ص1، مجلـــة أبحـــاث االقتصـــاد اإلســـالمي ، ج "جديـــد 

 20-18، مجلــة أبحــاث وأعمــال النــدوة الخامســة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة  ، المنعقــدة فــي بيــروت مــن " الثابتــة االســتثمارية

  .وانظــــر الموقــــع الرســــمي للشــــيخ الــــدكتور علــــى محيــــي الــــدين القــــره داغــــي .مــــا بعــــدها  428و 383م، ص1995نيســــان 

www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com 



 

ولـو زاد علـى النصـاب الشـرعي بـل ينتظـر  عدم وجـوب الزكـاة فـي الراتـب حتـى :القول الثاني

، ونسبه القرضاوي إلى صديق 1إلى حوالن الحول عليه،ومن القائلين بهذا القول ابن حزم الظاهري

   . 2حسن خان

 :علـى سـؤال حـول زكـاة الرواتـب فقـال وقـد أجـاب فضـيلة الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين 

يبقــى إلــى  ن كلمــا أتــاه الراتــب أنفقــه بحيــث الإخــراج الزكــاة فــي الرواتــب الشــهرية إن كــان اإلنســا

  .3تمام الحول: الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة ؛ألن من شروط وجوب الزكاة

ومن خالل النظر في أقوال الفقهاء القدامى نجد أنهم ومع عدم تعرضهم لزكاة الرواتـب ، وقـد 

فهم فــي اشــتراط الحــول لزكــاة ذكــرت فــي المقدمــة أســباب هــذا االتجــاه عنــدهم ، يمكــن اعتبــار اخــتال

المال المستفاد كقرينة على عدم وجوب الزكاة في راتب بلغ النصاب بقبضه وال مال آخر له حـول 

عند صاحب الراتب ، في حين اختلفـوا فـي اشـتراط الحـول لراتـب حصـل عليـه صـاحبه وعنـده مـال 

إلـى مـا كـان ) الراتـب(د آخر بالغ النصاب، حيث قال الحنفية في حول الراتب بضـم المـال المسـتفا

للموظف من أموال فتزكى جميعها ، أي يدخل الراتب في الحول الذي بدأ به النصاب لبقية أمـوال 

ينعقــد لــه حــول ) الراتــب(فــي حــين ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أّن المــال المســتفاد .4صــاحب الراتــب

  .5إذا كان بالغًا النصاب) قبضه(جديد من تاريخ كسبه

  

  

                                           
 . 5/209 المحلىابن حزم ، .  1
 .1/460 فقه الزكاةالقرضاوي، .  2

3  .www.alkhansagsm.com/vb/showthread.php?p=116741  

 .5/439 البحر الرائقابن نجيم،.  4
، وابـن قدامـه 99-9/98 نهايـة المحتـاج، والرملـي،4/344 حاشـية الدسـوقيالدسـوقي،، و 2/499 التاج واإلكليلالمـواق،. 5
 .5/179المغني ،



 

  أدلة الفقهاء ومناقشتها :المطلب الثاني

 :وٕاليك بيان ألدلة األقوال الفقهية في وجوب زكاة الرواتب

  :أدلة الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في الرواتب: أوالً 

عمـــوم النصـــوص فـــي القـــرآن الكــريم والســـّنة النبويـــة ، والتـــي تبـــين وجـــوب : الــدليل األول     

َيا َأيَُّهـا {: لعموم،  فمن القرآن الكريم قوله تعالىاإلنفاق من طيب الكسب ، ووجوب الصدقة على ا

  ]. 267:البقرة[} الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتمْ 

ومما ال شك فيه أّن الرواتب التي يحصلها الموظفون هي الكسب الطيب الذي يجب اإلنفاق منـه  
 .  
ـ  باعتبـاره مـاًال  -د وجـوب الزكـاة فـي إيـراد كسـب العمـل ومن السـّنة النبويـة ورد أحاديـث كثيـرة تؤكِّ

  . 1"على كل مسلم صدقة: "-صلي اهللا عليه وسلم  -، منها قول رسول اهللا   -مستفادًا 
ويمكــن الــرد علــى اســتدالل أصــحاب هــذا القــول بهــذه النصــوص بــأّن هــذه النصــوص عاّمــة  

،كمـا فـي قـول رسـول اهللا صـلى اهللا تخصصها األحاديـث التـي تشـترط حـوالن الحـول لوجـوب الزكاة

، كمـا يمكـن حملهـا علـى الحـث علـى   2" ال زكاة فـي مـال حتـى يُحـول عليـه الَحـْول:" عليه وسّلم 

الصدقة على سبيل الندب واالستحباب ال الوجـوب ، وكـذلك يمكـن حملهـا علـى إخـراج الطيـب مـن 

: طالــب رضــي اهللا عنــه  ، ويؤخــذ هــذا المعنــى مــن قــول علــي ابــن أبــيالكســب عنــد وجــوب الزكــاة

في الزكاة المفروضـة  ]267:البقرة[} َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتمْ {نزلت هذه اآلية

، كان الرجـل يعمـد إلـى التمـر فيصـرمه ، فيعـزل الجيـد ناحيـة ، فـإذا جـاء صـاحب الصـدقة أعطـاه 
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 َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث  ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيـِه َوالَ  { :من الرديء ، فقال عز وجل 

  1).267:سورة البقرة (} َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َغِنيٌّ َحِميٌد 

ــا أوجــب اإلســالم الزكــاة علــى المــزارع الــذي ملــك خمســة أوســق : مــن المعقــول: الــدليل الثــاني   لّم
فمــن األولــى إيجــاب الزكــاة فــيمن يحّصــل أكثــر مــن هــذا . فيزكيهــا عنــد حصــادها ) صــاع 300(

  .المقدار في كل شهر
البد إذن من تقدير زكاة الرواتب؛ ألّن العلة المشتركة التي ُيناط بها الحكم موجودة فـي الطـرفْين؛  

د الغزالي، حيث فال ينبغي المراء في إمضاء القياس وقبول نتائجه  وهذا ما أكده وبينه الشيخ محم
إن َمـــْن دخلـــه ال يقـــل عـــن دخـــل الفـــالح الـــذي تجـــب عليـــه الزكـــاة يجـــب أن يخـــرج زكـــاة؛ : "يقـــول

فالطبيب، والمحامي، والمهندس، والصـانع، وطوائـف المحتـرفين والمـوظفين وأشـباههم تجـب علـيهم 
   2. وذكر الدليلين السابقين " الزكاة، والبد أن ُتخرج من دخلهم الكبير

وذلــك بقيــاس المــال الحاصــل مــن الرواتــب علــى المــال المســتفاد ، وهــذا مــا : القيــاس:ثالــث الــدليل ال
، حيــث بــّين وجــوب الزكــاة فــَي الرواتــب واألجــور، معتبــرًا "  فقــه الزكــاة"بينــه القرضــاوي فــي كتابــه 

الرواتب واألجور ماًال مستفادًا،فتؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذوي المهـن الحـرة 
  .  3ي سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاًبا ف

ويــرّد عليــه بــأن وجــوب زكــاة الرواتــب تخريجــًا علــى أنهــا مــال ُمســتفاد تخــريٌج معاصــر؛ رغبــًة فــي 
إخضاع هذا اإليراد للزكاة ، ولو كان الراتب هو المال الُمستفاد المـراد  عنـد ذكـره فـي مراجـع الفقـه 

   .4الماضيةاإلسالمي؛ لتّم تخريجه عند علماء العصور 
ويجــاب عليــه بأنــه إذا كــان المــال المســتفاد يشــمل هــذه الرواتــب ونحوهــا مــن األجــور؛ فــال         

وجــه لــرد هــذا الشــمول  بــأن علمــاء العصــور الســالفة لــم يخرِّجــوه، فعــدم تخــريجهم لــه مــردُّه إلــى أن 

ى تبــدو واضــحة الــدخول فــي تلــك العصــور لــم تبلــغ بأصــحابها الغنــى المشــاَهد اليــوم، فمظــاهر الغنــ

  . 5من رواتب، وأجور -في عصرنا الحاضر على أصحاب الدخول العالية 
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ويؤيــد هــذا القــول  بعــض الفتــاوى الصــادرة عــن بعــض المــؤتمرات ولجــان اإلفتــاء التــي تؤيــد       

القول بوجوب زكاة الرواتب ، حيث أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء بالمملكـة العربيـة 

  . 1دية بوجوب الزكاة على َمْن ملك نصابًا من النقود، كالذي يوفِّره الموظف شهريًا من مرتبهالسعو 

هــ، 1404رجـب  29(كما نصَّت وقائع وتوصـيات مـؤتمر الزكـاة األول بالكويـت، المنعقـد فـي     

  . 2على وجوب زكاة الرواتب و األجور) م1984/ 4/ 30الموافق 

  

  :ن بعدم وجوب الزكاة في الرواتبأدلة الفقهاء القائلي: ثانياً 

وزمـن  -صلي اهللا عليه وسـلم  -الدخل الناتج عن الرواتب واألجور كان موجودًا زمن النبي  -1 
الخلفـاء الراشـدين مـن بعـده، ومـع ذلــك لـم يوجبـوا فيهـا الزكـاة، ولــو كانـت الزكـاة فيهـا واجبـة لــوردت 

ت النصـوص المبينـة اشـتراط الحـول ،كقـول بـل جـاء.فيها نصوص من القرآن الكريم والسـّنة النبويـة
  .  3" ال زكاة في مال حتى يُحول عليه الَحْول:" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم 

صـلي اهللا  -ُيردُّ عليه بأن الدخول المكتسبة من الرواتب لم تكن ذات شأن في عهد الرسـول و 

فلمــا تــولى أبــو بكــر ، اآلن مقارنــًة بمــا هــو عليــه حــال كثيــر مــن الرواتــب والــدخول -عليــه وســلم 

الخالفـــة ذهـــب إلـــى الســـوق يبيـــع ويتكســـب فلقيـــه عمـــر بـــن  -رضـــي اهللا عنـــه  -الصـــديق        

وعلــى يــده أبــراد فقــال لــه أيــن تــذهب فقــال أظننــت أنــي تــارك طلــب  -رضــي اهللا عنــه -الخطــاب 

وأبــا عبيــدة المعيشــة لعيــالي فــأخبر بــذلك أبــا عبيــدة والمهــاجرين ففرضــوا لــه شــيئا فاســتحلف عمــر 
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، فـإذا كـان الـوالة مـن خيـرة النـاس لـم تتجـاوز رواتـبهم  1فحلفا له أنه يباح له أخـذ درهمـين كـل يـوم 

  !.هذا الحد، فما بالك برواتب من هم دونهم إن ُخّصصت لهم رواتب؟

أول مـن أخـذ مـن اُألْعِطيَّـة الزكـاة معاويـة بـن : "، عن ابن شهاب قال"الموطأ"وروى مالك في 

ولعلــه يريــد أنــه أول مــن أخــذها مــن الخلفــاء ؛ فقــد أخــذها قبلــه           : " ،قــال القرضــاوي  2"نأبــي ســفيا

، أو لعلــه لــم يبلغــه فعــل ابــن مســعود، فقــد كــان بالكوفــة،   -رضــي اهللا عنــه -عبــداهللا بــن مســعود 

  .وابن شهاب بالمدينة

اإلسالمية، فقد كـان خليفـة وال ريب أن معاوية كان يأخذ الزكاة من األعطيات على مستوى الدولة 
المسلمين وأميرهم، وال شك أن عصر معاوية كان حافًال بالصحابة الكرام، فلو كان معاوية ُمخالًفـا 

ــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــعهم أن يســــــــــــــــــــــــــكتوا ــــــــــــــــــــــــــوي أو إلجمــــــــــــــــــــــــــاع معتب ــــــــــــــــــــــــــنص نب    3" .ل
سيخضع للزكاة في نهايـة الحـول ) صافي الراتب بعد النفقات(إن المال المتحصل من الرواتب . 2

أي سـيزكى مـرتين (وجوب تزكيته عند تحصيله سيجعل ازدواجية في زكاتـه : ، وفي قولنا  إن بقي
، أّمـا )، مرة عند قبضه ومرة عند مجيء الحول على مال المزكي مضافًا لها مـا بقـي مـن الرواتـب

إذا قلنــا بعــدم وجــوب الزكــاة فيهــا عنــد مجــيء حــول بقيــة األمــوال التــي لصــاحب الراتــب، فهــذا تــرك 
  .، بل إعمال األصل أولى )النقدين(و وجوب الزكاة في المال ألصل وه

إن اسـُتحقَّت فيهـا  -إن الرواتب وأجور العمل، كلها أموال تدفع لمستحقيها فإمـا أن تزكَّـى : الردُّ    
عنــد القــبض، أو بعــد الَحــْول، علــى خــالٍف تقــّدم ذكــره ، فــال يبقــى وجــه للقــول بــأن زكــاة  -الزكــاة 

ل، وزكــاة كســب العمــل ُشــرعت بالقيــاس؛ وليســت أصــلية، مــع أّن مــا تقــّدم فــي النقــَدْين هــي األصــ
ـَن اَألْرضِ {: القرآن قوله تعالى ـا َأْخَرْجَنـا َلُكـم مِّ } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َمـا َكَسـْبُتْم َوِممَّ

  .وهذا يمنع االزدواجية ]. 267:البقرة[
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فـأعِلْمُهم أن اهللا : " -صـلي اهللا عليـه وسـلم  -مـا جـاء فـي السُّـنَّة النبويـة كقولـه ويؤكد هذا المعنـى 
  .  1"افترض عليهم صدقًة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وُتردُّ على فقرائهم

هــل : وقبــل أن أصــل إلــى تــرجيح القــول فــي زكــاة الرواتــب أجــد مــن المناســب بيــان مســألة، وهــي 
  في الرواتب ؟تتوافر شروط وجوب الزكاة 

ويقصــد بــه قــدرة المالــك علــى التصــرف بمــا يملــك تصــرفا تامــا دون تعلــق حــق  :الملــك التــام.1

ال زكـاة فـي مـال   :رضـي اهللا عـنهم أنهـم قـالوا  الغير بهـذا المـال ، لـذا روي عـن عـدد مـن الصـحابة

  .2 الضمار

ويقصـد بالتقـديري   ,  والتجارة ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد   :النماء حقيقة أو تقديرا.2

فإنهـا قابلـة للنمـاء بالمتـاجرة   ,  وٕان لم ينمَّ، وذلك فـي الـذهب والفضـة والعمـالت ,  قابلية المال للزيادة

ويعــــود اشــــتراط النمــــاء لوجــــوب الزكــــاة إلــــى أن المقصــــود مــــن شــــرعية الزكــــاة   .بهــــا فتزكــــى مطلقــــا

  . 3ه ال يصير به المزكي فقيراباإلضافة إلى االبتالء مواساة الفقراء على وج

    ,  النصـــاب مقـــدار مـــن المـــال معـــين شـــرعا ال تجـــب الزكـــاة فـــي أقـــل منـــه :بلـــوغ النصـــاب.3

ـــذهب والفضـــة وعـــروض التجـــارة واألنعـــام ـــود وال ـــى النق وفـــي ذلـــك ورد فـــي الحـــديث   ,  وينطبـــق عل

عشـــرين دينـــارا ففيهـــا  أن الـــذهب ال يؤخـــذ منـــه شـــيء حتـــى يبلـــغ عشـــرين دينـــارا فـــإذا بلـــغ (   : النبـــوي

ال يؤخـذ منـه شـيء حتـى يبلـغ مـائتي درهـم فـإذا بلـغ مـائتي  -أي الفضـة  -والوِرق   ,  نصف دينار

                                           
َكاةِ ( صحيح البخاري . 1  ].130، ص2، جـ1395:حديث رقم [ كتاب الزكاة، باب ُوُجوِب الزَّ

لسان ، ابن منظور ،  277/ج ، الموطأمالك  .هو الغائب عن صاحبه وال يقدر على أخذه والتصّرف فيه: والمال الضمار.  2

 المغني، وابن قدامة  107ص  القوانين الفقهية،  وابن جزي ، 9/  2 ، بدائع الصنائع، وانظر الكاساني 4/491 العرب

3  /48 .  

  . 482/  1 فتح القديرو ابن الهمام ، ،2/333 البحر الرائقابن نجيم، .  3



 

ـــاال وتســـاوي   .  ) درهـــم ففيهـــا خمســـة دراهـــم جرامـــا مـــن الـــذهب   )  85  ( فنصـــاب الـــذهب عشـــرون مثق

ولألمــوال   ,  فضــة الخالصــةجرامــا مــن ال  )  595  ( ونصــاب الفضــة مائتــا درهــم وتســاوي   ,  الخــالص

  .1  الزكوية األخرى أنصبتها

فـــالعروض المقتنـــاة للحاجـــات األصـــلية مثـــل دور الســـكنى  :الزيـــادة عـــن الحـــوائج األصـــلية.4

   .2 ال زكاة فيها ,  وأدوات الحرفة وأثاث المنزل

هـــو أن ينقضـــي علـــى المـــال بعـــد بلوغـــه نصـــابا اثنـــا عشـــر شـــهرا بحســـاب  :حـــوالن الحـــول.5

وآتــــوا حقـــه يــــوم  (   : ويســــتثنى مـــن اشــــتراط الحـــول الــــزروع والثمـــار لقولــــه تعـــالى  ,  القمريـــة األشـــهر

  .   3 )  141 األنعام  (   ) حصاده

  . ويأتي هذا االستعراض لشروط وجوب الزكاة ليتسنى لنا تأكيد القول بوجوب الزكاة من عدمه  
  الترجيح: المطلب الثالث

قهـاء وأدلـتهم ومناقشـتها وبيـان مجمـل لشـروط وجـوب الزكـاة ،يتبـين من خالل ما تقّدم من أقـوال الف
ترجيح القول بوجوب زكاة الرواتب واألجور،فمن كان له راتـب  يفضـل عـن حاجتـه األصـلية وكـان 

وجب على صاحب الراتب أن يزكيـه ) الذهب والفضة(بمجموعه خالل الحول يبلغ نصاب النقدين 
  :ث القادم ، ويأتي هذا الترجيح للمبررات اآلتيةالمبح على الكيفية التي سنوضحها في

  .ما سبق من أدلة الموجبين لزكاة الرواتب ، ومناقشة أدلة المانعين والرد عليها: أوالً 

                                           
،  3/41التاج واإلكليل،والمواق، 1/107االختيار لتعليل المختار، والموصلي، 2/222 البحر الرائقابن نجيم ،. 1

  . 3/68 اإلنصافداوي،،والمر 3/305 نهاية المحتاجوالرملي،

  . 261/  2 رد المحتار، وابن عابدين ، 2/222 البحر الرائقابن نجيم ،.  2

 لمغني،وابن قدامه ،ا 9/109 نهاية المحتاج،والرملي، 443/  1 حاشية الدسوقي،والدسوقي،2/309المبسوط السرخسي، .  3
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باسـتعراض شـروط وجـوب الزكــاة فـي األمـوال أجـد أّنهـا متــوافرة فـي الرواتـب التـي تبلـغ نصــابًا :ثانيـاً 
  .وتزيد عن الحوائج األصلية

ع رواتــب المــوظفين ، فالمتأمــل فــي تلــك الرواتــب يجــد أّنهــا تزيــد عــن الحــوائج األصــلية ، ارتفــا:ثالثــاً 
وهــذا  -فمعظــم المــوظفين ينفقــون مــا زاد عــن قضــاء حــوائجهم األصــلية علــى كثيــر مــن الكماليــات 

مع وجود طبقة مجتمعية كبيرة تعاني مـن الفقـر والبطالـة ممـا يحـدث خلـًال اقتصـاديًا  -ليس حرامًا 
ــًا ، وبالتــالي القــول بوجــوب زكــاة الرواتــب يســاهم إلــى حــدٍّ كبيــر فــي حــل مشــكلتي الفقــر واجتما عي

  .والبطالة اللتين تعاني منهما معظم الدول اإلسالمية 
تنميـة اقتصـادية ، وفـي تنميـة المـوارد البشـرية القول بوجوب زكاة الرواتب يساعد في تحقيق : رابعاً 

وجـود القــدر الكـافي مـن المــوارد والطاقـات الماديــة :"ولــة، إذ إنـه، إذ يعـّد التمويـل مــن أهـم مـوارد الد
وفريضة الزكاة من أهم مـوارد .  )1(والبشرية التي تم حشدها، وتعبئتها لتشيد االستثمارات المختلفة 

  .الدولة المالية، والمحرك الفعال التي تحث المسلمين على استثمار أموالهم 
  :ية األساسية االجتماعية من أموال الزكاة فيما يليوتتمثل الخطوط الرئيسة لتمويل البن

قنوات اإلنفاق على الفقراء والمحتاجين عن طريق إنفاق أموال الزكاة في تعليم أطفال المسـلمين . أ
  .الفقراء أو إنشاء مدرسة واحدة للتعليم اإلسالمي على األقل سنويًا في كل مدينة 

الزكـاة مثـل تـدريب الحـرفين والتجـار مـن اجـل تعزيـز  التدريب المهني وٕاعـادة تأهيـل مـن يتلقـون.ب
مهــاراتهم وكفــاءتهم وتــوفير المعــدات واآلالت الضــرورية الالزمــة للحــرفين وتــوفير التــدريب المهنــي 

 .لبعض المعوقين
العالجيـة ) المراكز الصحية الشاملة ( كإقامة المستوصفات : العالج الطبي والرعاية الصحية. جـ 

ن أجــل تــوفير العــالج الطبــي للفقــراء فــي مختلــف مجــاالت التخصــص وذلــك فــي مواقــع مختلفــة مــ
  . )2(بصورة مجانية أو مقابل رسوم رمزية أو تعيين األطباء المتطوعين 

ال شــك أن هنــاك أزمــة فــي بنــاء التعلــيم : اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطــوير التكنولــوجي . د
مـا يجعلهـا تابعـة علميـًا ،فالـدول المتقدمـة تنفـق مـا والبحث العلمي مع الـدول اإلسـالمية الناميـة ، م

  .  )3(من ميزانيات البحث العلمي في   العالم % 98.4نسبته 

                                           
، 1م، ط1984- هـ1404، دراسة مقارنة، مؤسسة، الرسالة، بيروت، ميتمويل التنمية في االقتصاد اإلسالشوقي أحمد دنيا ،) 1(

  .7ص

، دراسات اقتصـادية استخدام أموال الزكاة في تمويل البنية األساسية االقتصادية واالجتماعيةشوقي إسماعيل شحاته ، ) 2(
  .86-84، ص1994إسالمية، السعودية، 

  .221، ص1996، مصر، دار المعرفة الجامعية، ضعية والدينيةالتنمية بين االجتهادات الو نبيل السمالوطي ، )  3(



 

  كيفية احتساب زكاة الرواتب :المبحث الثالث

ــّم بيــان الحكــم الفقهــي لزكــاة الرواتــب يــأتي هــذا المبحــث ليســلط الضــوء علــى كيفيــة  بعــد أّن ت

علـى % 2.5الواجب إخراجه على القول بوجوب زكاة الرواتب هـو  احتساب زكاة الرواتب والمقدار

  . اعتبار معاملة المال المستفاد كزكاة النقدين الذهب والفضة 

  :أّما عن كيفية حساب المقدار الواجب إخراجه فنتبع القاعدة اآلتية 

  %2.5؟  يخصم منه النفقات ، فالباقي يجب فيه = شهر  12× مقدار الراتب   

فــي التطبيقــات الالحقــة أن النفقــات نصــف الراتــب، فــإذا بلــغ البــاقي إذا النصــاب  وســنفترض 

، وسنفترض أّن سعر غرام الفضة دينار واحد ، وسـعر غـرام الـذهب عشـرون دينـارًا % 2.5يزكى 

ويكـــون ) دينـــارًا  595= 1× 595(، فيكـــون النصـــاب لوجـــوب الزكـــاة فـــي حـــال اعتبرنـــاه بالفضـــة 

ــــي ــــذهب  النصــــاب لوجــــوب الزكــــاة ف ــــاه بال ــــار 1700= 20×85(حــــال اعتبرن ــــي ) دين ــــالنظر ف وب

  .التطبيقات الالحقة نجد أّنه على كال التقديرين  تكون هذه الرواتب بالغة النصاب

  

ويشـمل بيـان كيفيـة حسـاب زكـاة رواتـب أعضـاء هيئـة تـدريس فـي جامعـة : التطبيق األول

  اليرموك 

 ):ائة وستة دنانير ألفان وم( د  2106عضو هيئة تدريس صافي راتبه  .1

خمســة وعشــرون (دينــارًا  25272= 12× 2106: تحســب الزكــاة فــي راتبــه علــى النحــو اآلتــي

  )ألفًا ومئتان واثنان وسبعون دينارًا 

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي         



 

:  النفقات فيجب فيه دينارًا ، فهذا صافي الراتب بعد طرح 12636= 12636 -25272

المبلــغ الواجــب ) ثالثمائــة وخمســة عشــر دينــارًا وتســعون قرشــاً ( 315.9=2.5× 12636

  .إخراجه كزكاة لهذا الراتب 

 ):ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ديناراً (د  1589عضو هيئة تدريس صافي راتبه  .2

  ديناراً  19068=  12× 1589: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي    

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :دينارًا ، فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 9534=19068-9534

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  238.35=2.5× 9534

  

 ) :ديناراً ألف وستمائة وثمانية وثمانون ( د  1688عضو هيئة تدريس صافي راتبه  .3

  ديناراً  20256=  12× 1688: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي          

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :دينارًا ، فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 10128=20256-10128

  .كزكاة لهذا الراتب المبلغ الواجب إخراجه  253.2=2.5× 10128

  

 ) :تسعمائة وتسعة وعشرون دينارًا ( د  929عضو هيئة تدريس صافي راتبه  .4

  ديناراً  11148=  12× 929: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :بعد طرح النفقات فيجب فيهدينارًا ،فهذا صافي الراتب  5574= 11148-5574

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  139.35=2.5× 5574



 

  ) :تسعمائة وسبعة وثالثون دينارًا ( د  937عضو هيئة تدريس صافي راتبه . 5

  ديناراً  11244=  12× 937: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :الراتب على النحو اآلتي نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف 

  :دينارًا ،فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 5622=11244-5622

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  140.55=2.5× 5622

  

  ويشمل بيان كيفية حساب زكاة رواتب إداريين في جامعة اليرموك : التطبيق الثاني

 ) :ائة وتسعة عشر ديناراً أربعم( د  419موظف صافي راتبه  .1

  ديناراً  5028=  12× 419: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :دينارًا ،فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 2514=5028-2514

  .اة لهذا الراتب المبلغ الواجب إخراجه كزك 62.85=2.5× 2514

  

 ) :ثالثمائة وستة وعشرون دينارًا ( د  326موظف صافي راتبه   .2

  د 3912=  12× 326: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :فيهدينارًا ،فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب  1956=3912-1956

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  48.9=2.5× 1956



 

 ) :أربعمائة وستة وأربعون دينارًا ( د  446موظف صافي راتبه . 3

  د 5352=  12× 446: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 2676=5352-2676

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  66.9=2.5× 2676

 

 ) :ثالثمائة وواحد وتسعون دينارًا ( د  391موظف صافي راتبه  .3

  ديناراً  4692=  12× 391: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :الراتب على النحو اآلتي  نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف

  :دينارًا ،فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 2346=4692-2346

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  58.65=2.5× 2346

 

  ) :أربعمائة وأربعة وثمانون دينارًا ( د  484موظف صافي راتبه  .4

  دنانير 5808=  12× 484: تحسب الزكاة في راتبه على النحو اآلتي

  :نطرح النفقات األصلية التي قدرناه بنصف الراتب على النحو اآلتي 

  :دنانير ،فهذا صافي الراتب بعد طرح النفقات فيجب فيه 2904=5808-2904

  .المبلغ الواجب إخراجه كزكاة لهذا الراتب  72.6=2.5× 2904



 

  الخاتمة 
  

نا الحاضــر مــوارد ضــخمة تشــكل رواتــب المــوظفين فــي بعــض المؤسســات فــي عصــر . 1

  .ومتجددة

 .التكييف الفقهي للرواتب أّنها مال مستفاد  .2

قـــد اختلفـــت أقـــوال الفقهـــاء فـــي حكـــم زكـــاة الرواتـــب علـــى قـــولين ، تبـــّين تـــرجيح القـــول  .3

بوجوب زكاة الرواتب واألجور،فمن كـان لـه راتـب  يفضـل عـن حاجتـه األصـلية وكـان 

وجــب علــى صــاحب ) لــذهب والفضــةا(بمجموعــه خــالل الحــول يبلــغ نصــاب النقــدين 

 .الراتب أن يزكيه

تنميــة اقتصــادية ، وفــي تنميــة المــوارد القــول بوجــوب زكــاة الرواتــب يســاعد فــي تحقيــق  .4
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