زكاة الرواتب واألجورونصاب الزكاة
إن التكييف الفقه ـ ـ ـ ـ ـي الصحيح لهذا الكسب  -الرواتب واألجور  -يقع ضمن املال املستفاد ،وهو ما يستفيده املسلم ويملكه ملكا جديدا
بوسيلة من وسائل الكسب املشروع.
ذهب جماعة من الص ـ ـحابة ،ومن بعدهم إلى وجوب تزكية املال املسـ ــتفاد  -ومنه الرواتب واألجور  -في الحال عند قبضـ ــه ،دون اش ـ ـ ا
حوالن الحول ،منهم ســيدنا ابن عباس  -رضـ هللا ع عنهما  -وابن مســعود ومعاوية وجعفر ال ـادق والباقر وعمر بن عبد العزيز والحســن
الب ــر والزهر ومكحول واألوزاعي وداود الظاهر (املغن ـ ـ ـ ـ ــي البن قدامة6 /2 ،؛ املحلى البن حزم83/6 ،؛ نيل األوطار للش ـوكاني148 /4 ،؛ ســبل
الس ـالم لل ـنعاني .)129 /2 ،وأخذ بهذا القول ورجحه بعض العلماء املعاصــرين ،منهم :يوســف القرضــاو  ،محمد أبو زهرة ،عبد الوهاب
خالف ،علي السالوس ،م طفى الزرقا ،محمد عثمان شبيـر (القرضاو  ،فقه الزكاة.)41/46 ،
وهذا القول الذ نختاره ونرجحه لألدلة التالية:
قول ع تعالى{ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ أَن ِفقُواْ ِم ْن َ
ض} (البقرة )267 :تحدث الشق األول من اآلية
ط ِيبَا ِ
س ْبت ُ ْم َو ِم َّما أ َ ْخ َرجْ نَا لَ ُكم ِمنَ األ َ ْر ِ
ت َما َك َ
عن زكاة ما يكس ـ ــبه اتنس ـ ــان ،وتحدث الشـ ـ ـق الثاني عن زكاة الزروع والثمار ،وقرن النظم القرآني بين الشـ ـ ـقين بواو العطف ،والعطف
ُ
ُ
يفيد االشتـ ـراك فـ ـي الحكم ،ومعلوم أن زكاة الزروع والثمار تؤدى عند ح ادها ،فكذا األمر بالنسبة للرواتب واألجور تزكى عند قبضها،
صا ِدهِ} (األنعام.)141 :
{وآتُواْ َحقَّهُ يَ ْو َم َح َ
وذلك ألنها تدخل في املفهوم العام لقوله تعالىَ :
إن عدم اشت ـرا حوالن الحول أقرب إلى عموم الن وص وإطالقها من اشت ـرا الحول ،إذ الن وص املوجبه للزكاة ف ـي القرآن والسنة
جاءت مطلقة وعامة كقوله (( :هاتوا ربع عشررر أموالكم)) (س ـ ن أبي داود ،)1572 :وحديث(( :في الرقة ربع العشررر)) (ص ــحيح
البخار  ،)1454 :وما رواه اتمام مالك في املوطأ(( :صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى ،حين يملكه المسلم))،
والخبـر صحيح عن سيدنا ابن عباس -رض هللا ع عنهما -كما قال ابن حزم (املحلى البن حزم.)83/6 :
وروى ابن أبي شــةبة عن هبي ـ ـ ـ ـ ـرة قال" :كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين" ورواه الطب ـ ـ ـ ـ ـراني عنه،
(مجمع الزوائد ،68/3 ،ورجاله رجال الصحيح خال هبيـرة وهو ثقة) .أ أنه كان يزكي العطاء عندما كان يعطيه ل احبه.
ما رواه ابن أبي شةبة عن عمر بن عبد العزيز أنه" :كان يزكي العطاء "الرواتب" والجائزة" ُ(م نف ابن أبى شةبة.)42/ 4 ،
أما نصاب الزكاة :فهو مقدار معين من املال محدد شرعا ال تجب الزكاة في أقل منه.

ذهب أكث ـ ـر الفقهاء والعلماء املعاصرين ،إلى تقدير ن اب الزكاة في النقود املتداولة ،اعتمادا على ن اب الفضة ،أ أن الن اب هو ما
بلغت قيمته ( 595غراما) من الفضـ ـ ـة .وذلك نظرا للفارق الكبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر بين س ـ ــعر الذهب والفضـ ـ ـة في زماننا ،فأفتوا بض ـ ــرورة األخذ بأقل
الن ـابين مل ـ حة الفقراء وإحياء لركن من أركان اتســالم ومتبعين قول اتمام الش ـافعي في املس ــألة ،وقد رجحوا األخذ بن ــاب الفض ـة
لالعتبارات التالية:
ً
أول :ن اب الفضة مجمع عليه عند جميع الفقهاء ،بخالف ن اب الذهب املختلف فيه.
ً
ثانيا :الن وص الشرعية الت ـ ـ ـ ــي تحدد ن اب الفضة بخمس أواق أو مائتهللا درهم ،أكثـ ـ ـ ـ ـر وأصح ،بخالف الن وص الت ـ ـ ـ ــي تحدد ن اب
الذهب ،إذ لم تسلم أسانيدها من مقال وضعف.
ً
ثالثا :معظم النقود املتداولة في عهد س ــيدنا محمد  والخلفاء الراش ــدين ،كانت نقودا فض ـية ،وهذا يعنـ ـ ـ ـ ـ ــي أن الفض ـة هي التـ ـ ـ ـ ـ ــي را
استعمالها في ع ر النبوة.
ُويحسـب ن ــاب الزكاة كما يلي595 :غرام فضــة ×  4.8شــاقال (ســعر الغرام الواحد من الفضـة بتاريخ  2856 = )9.1.2014شــاقال (ألفان
وثمانمائة وسـ ـ ــتة وخمسـ ـ ــون شـ ـ ــاقال) ،فمن ملك هذا الن ـ ـ ــاب وجب في ماله الزكاة ،وهو الص ـ ـ ـحيح والراجح وع أعلم (فتاوى عبد امللك
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