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 املقدمة
ثه الحمد هلل الذي أكرمنا بالقران وخصنا بخير نبي على مر العصور واالزمان والصالة والسالم على أفضل االنام من االنس والجان الذي ابتع

إن من ابرز سمات وصفات الشريعة اإلسالمية أنها  -هللا بشريعة صالحة لكل زمان ومكان وعدل وامان وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وبعد:  
على أصول وقواعد  وترتكز على غايات ومقاصد وكل ما يقتضيه العدل من رفع الظلم  ونشر العدل والمساواة بين الناس وإعطاء كل   مبنية

ذي حق حقه، فهي قادرة على حل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفض المنازعات مهما كانت وفضال عن ذلك فهي قادرة على مسايرة 
كنلوجي واستيعاب المسائل الفقهية المعاصرة والتي لها صلة بحياتنا اليومية فمجتمعنا المعاصر فيه كثير من المسائل التي  التطور العلمي والت

من  لم يتطرق اليها العلماء القدامى ال نها لم تكن موجود في عصرهم، فهي تحتاج الى دراسة واستنباط وجمع اقوال الفقهاء وما يترتب عليها  
من هذه المسائل المعاصرة التي لها مساس بتطبيق أحكام الزكاة  زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب) أو المعاش ( التقاعدي)بحثنا  احكام وفروع  ،و 

ناسبة الموسوم( ،  التي ال بد لها من جمع اقوال الفقهاء القدامى في مسائل مقاربة لها  الستنباط حكمها على ضوء أقوالهم وإيجاد الحلول الم
هائنا المعاصرين ، وال شك أن تسليط الضوء على موضوع ) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة ( يقدم حلواًل تتيح الوصول الى حكم فريضة  من فق

ن في الزكاة او منعها وما يترتب على ذلك من الفروع واالحكام بعد المناقشة وجمع األدلة  إلي رأي فقهي إلصدار فتواهم  ينتهي إليه الموظفو 
هم ومؤسساتهم والعاملون في القطاع الخاص ، ويحسم الجدل والتساؤل الكثير حول  تحقق شروط الوجوب وانتفاء الموانع ومن الجدير  دوائر 

أسطر  بالذكر أن هذا الموضوع لم يحظ ببيانات ذات بال في الكتب الكثيرة المصنفة في الزكاة ـ لم يرد فيه من مكافأة نهاية الخدمة إال بضعة 
إلشارة إلي طبيعة مكافآت الموظفين ثم تابعه فيها كثيرون ممن كتبوا في الزكاة دون إضافة المزيد في التوضيح أو الرأي، بل أوردها  تناولت ا

صرين  بعضهم دون أن يعزوها إليه ولم يرد فيه عن زكاة نهاية الخدمة إال القليل، وحاولت ان اضيف بعد الجمع والمناقشة ألقوال الفقهاء المعا
تها  توصلوا اليه في كتاباتهم المختصرة بيان حكم زكاة نهاية الخدمة  ليتسنى للمسلم المستلم لهذه المكافاة وما عليه من احكام مالية اوجب  وما

ئ  ر الشريعة اإلسالمية بحقه حتى ال تضيع حقوق هللا وحقوق البشر وان اضيف الى مكتبتنا هذا البحث المتواضع المعدود بأوراقه ، ليطلع القا
إلى والفقيه ومن الضروري معرفته بإصدار الحكم الشرعي بهذا االمر وهللا أسأل أن يهدينا لما اختلف من الحق بإذنه وأن يوفقنا وهو الهادي  

 سواء  السبيل وصلى هللا على سينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. 
 املبحث األول

 المطلب األول: التعريف بالعنوان
ظهرت مصطلحات ومفردات معاصرة وجديدة في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة ومنتشرة ولم يتطرق :  الشهري ومكافأة نهاية الخدمةالراتب  

ية الخدمة  اليها فقهاؤنا القدماء وتطرق اليها الفقهاء المعاصرون الذين بحثوا في هذا المجال وخاضوا غماره العميقة كالراتب الشهري ومكافأة نها
: - 

 الراتب الشهري : بما ان الراتب الشهري اصل المكافاة ال بد لنا من تعريفه:-أوال :
هو األجر الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة فيستحق المستأجر نفعه في جميعها وسمي خاصًا الختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة  -

 . (1) دون سائر الناس 
يمة حيث كان الناس يعتمدون على التجارة وعلى القيام بإعمال محدودة واخذ األجر على العمل  والن الراتب الشهري لم يكن في العصور القد

ال على المدة , وهذا ينطبق على موظفي الدولة والشركات والمؤسسات األهلية حيث تختص تلك الدولة بعمل موظفيها في مدة معينه من اليوم  
  .(2) والسنة ويتقاضون على اثر ذلك راتبًا شهرياً 

. ويتم سداد اشتراكه (3) االجر الذي يتقاضاه االجير الخاص مقابل عمله كل شهر فهو مال مستفاد من جنس نصاب عنده وليس من نمائه-2
   0التقاعدي بشكل دوري في حساب صندوق نظام التقاعد تقاعديًا في الفترة التي قضاها 

وفاته   -3 بعد  من  وينتقل   ) والشيخوخة  العجز  مظنة  أنها  يفترض   ( معينة  سنًا  بلوغه  بعد  حياته  حال  للموظف  يصرف  مالي  مبلغ  هو 
يكون موظفًا تربطه بالدولة عالقة الئحية لها صفة الدوام وخدمة فعلية ومسجلة بضوابط  ويتضح من التعريف انه يجب ان    (4) للمستحقين.

تي قضاها  قانونية في الميزانية العامة للدولة او ما يماثلها ويتم سداد اشتراكه التقاعدي بشكل دوري في حساب صندوق نظام التقاعد في الفترة ال
ان الراتب الشهري هو مبلغ من المال للشخص المستأجر سواء كان عامال    - ة . فنقول:ويشمل موظف وموظفات المؤسسات والهيئات العام
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او موظفا او ما يطلق عليه صفة االستئجار مقابل العمل الذي يقوم به بصفة تعاقديه لمدة من الزمن سواء كان شهريا او سنويا حسب صيغة 
    0التعاقد

الخدمة-ثانيا:   تعريف  :  مكافأة  بنا  منه. يجدر  المراد  بيان  قبل  الخدمة(  نهاية  )مكافأة  المصطلح  هذا   أجزاء 
االنقطاع عن العقد أو االرتباط الوظيفي    -أو ترك الخدمة    - فالخدمة هي الوظيفة أو العمل وهما السبب لثبوت المكافأة. والمراد بنهاية الخدمة  

نت الخدمة لدى جهة حكومية أو جهات خاصة أو أفراد ، وانتهاء الخدمة هو  والتوقف عن تقديم العاملين المهام المتعاقد على أدائها ، سواء كا
يطلق هذا المصطلح مرارا على المراد بمكافاة الخدمة حسب  وأما تعريف هذا المركب )مكافأة نهاية الخدمة(  (5) الشرط للحصول على المكافأة.

 -وقد عرفت بعدة تعريفات من اهل االختصاص منها :القوانين واألنظمة التي اقرتها عند انتهاء عقد الخدمة او العمل 
.حق مالي يوجبه القانون او العقد للعامل أو الموظف بشروط ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف ويدفع عند  1

 .(6) انتهاء الخدمة للعامل او للموظف او لعائلته
 . (7) سببه ما اداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما.انها التزام مصدره المباشر القانون او 2
.حق مالي اوجبه ولي االمر بشروط محددة على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته وذلك بان يدفع رب العمل للعامل مبلغًا نقديًا  3

 0 (8)دفعة واحدة ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري االخير للعامل
ن واألنظمة عند انتهاء عقد العمل فيفرضها القانون على رب العمل لصالح الموظف او العامل بحيث  ومن المعلوم ان المكافأة قد اقرتها القواني

 ال تخضع ال في فرضه وال صفته إلى إرادة طرفي العقد وال ألحدهما فهي في االصل شرعتها قوانين العمل الوضعية.  
القانون بشروط معلومة على رب المستأجر عند انتهاء خدمته مبلغا ماليا  ان مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي للمستأجر اوجبه  -فنقول:  

 - ومن هذه الشروط :0حسب الشروط التي اقرها القانون أو حسب صيغة العقد بينهما 
 .هو كل شخص يعمل لدى القطاع الحكومي سواء كان مدنيًا او عسكريًا توفرت لديه  . 1
وخصص له بموجب أنظمة التقاعد معاشًا ويتم سداد اشتراكه التقاعدي   .هو كل موظف مدني عسكري انتهت مدة خدمته2

 بشكل دوري في حساب صندوق التقاعد في الفترة التي قضاها. 
 .المستفيد هو كل شخص تقرر له معاش سبب قرابته وفق ضوابط والشروط التي تنص علية انضمت التقاعد.3
 ( 9) ه. .هو كل شخص يحمل وكالة شرعية سارية المفعول تخول4

 0صورة وأسباب إعطاء املكافأة  املطلب الثاني
صورة مكافأة نهاية الخدمة ان يستقطع من الراتب او االجر مبلغ شهري او سنوي يضاف اليه نسبة  :  0صورة مكافاة نهاية الخدمة-أوال :

مكافأة في نهاية خدمته او حسب المتفق عليه بينه  محددة من الدولة او الجهة ويحصل هذا الموظف او العامل على هذا المبلغ على شكل  
لمتفق وبين الجهة التي تشغله، أي ان هذه المكافأة تفي بالتزامها غالبا من رب العمل تجاه العامل وال تدخل في ملكه اال عند انتهاء خدمته ا

مل لها يعتبر غير نام ما لم يقبضها ألنه ممنوع من  عليها مع ان هذه المكافأة جزء من اجرة العامل ويقبضها من رب العمل إال ان مال العا
 0(10) التصرف بها قبل ذلك

لهذه المكافأة شروط وأنظمة تفصيليه تختلف من بلد ألخر، وليس هذا موضع بسطها ومناقشتها، وانما سأذكر  : 0أسباب إعطاء المكافاة-ثانيا:  
 - ما يلي:  أبرز خصائصها لكي أتوصل بذلك الى تكيفها الفقهي فأبرز صفاتها

  .مقدار مكافأة نهاية الخدمة يتحدد بناء على ثالثة اسباب هي: انتهاء الخدمة ومدتها ومقدار الراتب االخير الذي كان الموظف او العامل1
 .(11) يتقاضاه قبيل انتهاء خدمته

نها  .ان وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته فال يحق له ان يطالب بها قبل انتهاء خدمته كما انه ايضًا ال يجوز له ان يتنازل م2
 .(12)او عن بعضها

لخدمة طويلة اذ  .اليشترط في استحقاق هذه المكافأة انتقاص اجر العامل فال يقتطع منه شيء اثناء الخدمة كما ال يشترط ان تكون مدة ا3
 جعلت بعض القوانين حدها 

 .(13) االدنى سنتين وبعضها جعله سنة واحدة وبعضها جعله نصف سنة 
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وظف  .ان هذه المكافأة يستحقها الموظف اذا انتهت خدمته اثناء حياته اما اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم هذا الم4
شرعية بمعنى ان الذين ال يعولهم الموظف ال يستحق شيئًا من هذه المكافأة ولو كانوا وارثين فقوانين العمل لم تراع  دون التقيد بقواعد االرث ال

 .(14) قواعد الميراث من حيث االولويات واالنصبة والحجب وغير ذلك
يف اعباء الحياة عن العامل الذي يكون قد  .ان االساس الذي يبنى علية الحق في مكافأة نهاية الخدمة هو اعتبار العدالة التي تقتضي تخف5

امضى مدة في خدمة صاحب العمل او بعد انتهاء العقد او انقطاع االجر , فيصبح العامل بال دخل يسد حاجته وحاجة من يعول وقد تضعف 
تهلك فيها قدرة من طاقته  فرصته في الحصول على عمل اخر بعد ان يكون قد امضى مدة طويلة في خدمة رب العمل  افنى خاللها شبابة واس

 .(15) فجاء تشريع المكافأة لتمكين العامل وذويه في تسيير امور حياته الى ان يجد عماًل اخر
عاية .ان هذه المكافأة فرضتها قوانين العمل بمعنى ان جميع االطراف ذوي العالقة ملزمون بتطبيقها وال يجوز االتفاق على خالفها الن فيها ر 6

وحفاضًا على مصلحة الطرف االضعف في عقد العمل وهذه المصلحة ال تتحقق إال بأغالق باب االستغالل امام الطرف القوي في العقد وهو  
لعمل فال تتاح له الفرصة بانتقاص حق الطرف االخر وإن رضي بذلك وأما اذا اتفق الطرفان على امر فيه زيادة مصلحة او حماية رب ا

 .(16)  للعامل فأن اتفاقهما يؤخذ به ويجب مراعاته
ة كما لو ارتكبت أخطاء ألحقت .انه يحق لرب العمل حرمان الموظف من هذه المكافأة في بعض الحاالت التي نصت عليها القوانين المنظم7

.ومن األمثلة على مكافأة نهاية الخدمة: ما قرره نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة (17) برب العمل خسارة مادية كبيرة
عن كل سنة كاملة    12  وهو آخر ما استحقه الموظف عند تركه للخدمة مضروبا في - من الراتب السنوي   %3بالبحرين من صرف مكافأة بواقع  

وطبقا لهذا النظام فإن الموظف الذي يبلغ سن الشيخوخة واستحق معاشا 0من سنوات الخدمة لكل موظف او مستخدم مستحق لمعاش التقاعد
 x3%x20x12=2880 (18) 400دينا يستحق المكافأة االتية:  400بعد عشرين سنة من الخدمة وكان آخر مرتب له  

تقدم فإن مكافأة نهاية الخدمة، إنما هي تكريم للموظفين والعمال وتقدير لجهودهم وعملهم وفيه تشجيع لغيرهم، ولذلك فهي جائزة  وبناء على ما  
 (19)0شرعا

 املبحث الثاني وفيه مطلبان
 املطلب األول: التكيف  الفقهي ملكافأة نهاية اخلدمة

 - دمة في تكيفها الشرعي الى اقوال:  اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم زكاة مكافأة نهاية الخ
دليل القول  .(21) بمعنى انها اجرة مؤجلة  (20): اعتبار المكافأة جزءًا من اجرة العامل وان كانت كذلك فهي دين على صاحب العملالقول االول

اثر في مقدار االجر زيادة ونقصها فتكون : ان مقدار المكافأة مالحظ من رب العامل عند التقاعد مع العامل على االجر , مما يجعل لها  األول
 .( 23) .اي بمعنى اعتبار المكافأة جزءًا من اجرة العامل فهي دين على صاحب العمل(22)مؤجاًل من االجر

ع  وهي نوع من انوا   (24) : اعتبارها عالوة تشجيعية للعامل معلقة على بعض االشتراكات فتكون استحقاق ال يثبت اال بتحقيقها  القول الثاني
 .(26) : اعتبار المكافأة عالوة تشجيعية للعامل معلقة على بعض االشتراكات فتكون استحقاقها ال يثبت اال بتحقيقهادليل القول الثاني.(25)التبرع

   لثالث دليل القول ا.(27) اعتبارها نوعًا من التعويض يقدمه صاحب العمل الى العمال عند ترك الخدمة قد يلحقه من ضرر بذلك  القول الثالث:
 . (28) :اعتبار مكافأة نهاية الخدمة نوعًا من التعويض يقدمه صاحب العمل الى العامل عند ترك الخدمة لما قد يلحقه من ضرر بذلك

 -األدلة :.(29) حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل :القول الرابع
ان من صالحيات ولي االمر إنشاء بعض الحقوق والواجبات على الرعية اذا اقتضت المصلحة ذلك، ومن ذلك إلزامه بتلك المكافاة حيث  -1

ان جانب العامل في عقود العمل ضعيف، لكون رب العمل يعرض شروطه عليه فال يملك العامل سوى الموافقة عليها اذا وجب العمل، فإلزام  
العمل بتقرير مكافاة نهاية الخدمة هو لحماية حق العامل، وتحقيق لمصلحته ومصلحة رب العمل في اطمئنان العامل واجتهاده  ولي االمر لرب  

 (30)0في عمله كما أن ذلك هو األقرب لواقع تلك المكافاة عما يخلصها من اإلشكاالت السابقة الواردة عليها لعدم وجود المعاوضة فيها
اية الخدمة تعد أجرا أضافيا، ال ستحقها العامل في جميع الحاالت عند انتهاء العقد ،وألنتقل هذا الحق للورثة وقسمت  لو كانت مكافاة نه  -2

فاته بينهم حسب القواعد الشرعية المتعلقة بالميراث فبحسب هذا التكيف  ال يجوز ان يحرم منها العامل أثناء حياته وينتفع الورثة بها بعد و 
االت يحرم العامل فيها من المكافاة كأن يقدم العامل على عمل يؤدي بحياته أو يتعمد إلحاق أضرار جسيمة بصاحب ،ومعروف أن هناك ح

 (31)0العمل
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 .(32) 0بالتبرع طوعا او إلزام اجباري بالتبرع وذلك بحسب القانون والسبب هو الخدمة الوظيفية ماعتبار المكافأة التزا القول الخامس:
 - مناقشة الدليل األول:   -سنناقش األدلة ليتبين لنا الراي الراجح:-المناقشة والترجيح: 

ألنه يقبضها بعد ان يتوقف من العمل    .انه ال يستقيم القول بأن المبالغ التي يقبضها الشخص عند نهاية خدمته الوطنية هي من قبيل عمله ،1
 .(33)فعليًا , واالستخدام بأجر يقع فيه التقابل التام بين المنفعة المقدمة واالجر المستحقة

 :بأن ذلك غير مسلم الن اعتبارها اجرًا يؤدي الى محاذير شرعية تقضي لبطالن عقد االجارة منها. -ويرد عليه:
ه اال في نهاية عقد العمل ألنه يختلف بحسب المدة واجرة الشهر االخير وسبب انتهاء الخدمة وغير ذلك  .جهالة االجر حيث ال يمكن العلم ب2

 من االسباب المؤثرة في االجرة زيادة ونقصا .
لغرر المؤثر  .التعليق في العقد، الن مكافأة نهاية الخدمة ال تستحق للعامل اال بشرط ال يمكن التحقق منها اال في نهاية العقد . وهذا من ا3

 في عقود المعارضات.
ف  .ان عدد المكافأة اجرًا يقتضي ان تدخل في ملك العامل بمجرد انتهاء المدة التي سلم نفسة لرب العمل او بمجرد انعقاد العقد حسب اختال4

الشرعية فلما لم يكن ذلك موجودًا  الفقهاء هما يقتضي عدم جواز حرمانه منها كما أنها بوفاته تكون حقا للورثة يقسمونه بموجب قواعد اإلرث  
. كما انه يلزم عند االخذ بهذا التكيف وجوب استحقاق المكافأة بكل حال وهذا غير متحقق  (34) في مكافأة نهاية الخدمة لم يصح تكيفها اجراً 

تفانيه في عمله وجودة أدئه او    ان العالوة التشجيعية انما تخصص للعامل بناء على:  مناقشة القول الثاني.(35) إلمكان حرمان الموظف منها
افأة نهاية  بناء على نسبة المبيعات التي يحققها للمؤسسة او التزامه بالدوام الرسمي او ما يعرف في ايامنا هذه بالتقارير السنوية للعامل اما مك 

 عن العالوة التشجيعية.الخدمة انها تخضع لمعيار السنوات التي امضاها العامل في عمله وهي حق للعامل تجب له بغض النظر 
 -يستبعد ان تكون نهاية الخدمة نوعًا من التعويض لسببين:: مناقشة القول الثالث

 على ارتكاب صاحب العمل خطأ معيننًا. ف.ان استحقاقها ال يتوق1
 .(36).انة ليس من شروطها اصابة العامل بضرر2

 شرطين:ان كون المكافأة حقًا للموظف على : مناقشة القول الخامس
 .عدم قابليتها لإللغاء.1
 .(37) .استطاعة الموظف صرفها بإرادته متى شاء فهي بذلك تعد ملكًا تاماً 2

المكافاة حق مالي أوجبته الدولة المتمثلة بالقانون او ولي االمر، اذا كان الموظف يعمل لدى مؤسسات الدولة أو  -من خالل ما تبين نقول:  
مؤسسات او شركات لما له من حقوق وواجبات في القانون تعود بالنفع العام لجميع افراد المجتمع الن من مقاصد  كان على ارباب العمل من 

اروق  الشريعة حفظ حقوق الضعفاء وحمايتهم من ظلم األقوياء واثبات الحقوق المالية للعامل على من يتواله والن امير المؤمنين سيدنا عمر الف
على أبواب الناس فقال ما  انصفناك ان كنا اخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك  ثم اجرى عليه    مر بشيخ من اهل الذمة يسال

في بيت المال ما يصلحه وكان يوزع من بيت المال العطاء على الصحابة وآل البيت وامهات المؤمنين وهم كانوا بمثابة موظفين في الدولة  
وذلك واضح في المكافاة الخدمية بالزام رب العمل دفع الحقوق المالية المتفقة مع التكيف (38)هذا العطاءلكن بعد ان كبرت اعمارهم فرض لهم 

وهذا ما  (39)الفقهي  والمطابقة للطبيعية القانونية لمكافاة الخدمة وال مانع من وجهة الشريعة اإلسالمية ،وتصحيح العقود بحسب اإلمكان واجب
 0الراجح  وهللا اعلمذكره أصحاب القول الخامس وهو 

 املطلب الثاني :حكم زكاة املكافأة
الفقهاء المعاصرون ادلتهم من        القدامى ألنها لم تجد في عصرهم ولذلك استمد  الفقهاء  اليها  الفقهي للمكافأة لم يتطرق  ان االستنباط 

ا  العامل ورب  العقود وبيانها فيما يخص  الدولية في توصيف تلك  لعمل وما يجري بينهم من قوانين وعقود وضعية لكي  القوانين واألنظمة 
ل لصالح  يستنبطوا الحقيقة الشرعية لتلك المكافأة وبما انها حق مالي أوجبته قوانين الدولة او شرعه ولي االمر بقانون او نظام على ارباب العم

حقاق العامل لها وتملكها ايامًا بعد انتهاء خدمة العامل او عمالهم لذا فانه البد إليجاب الزكاة  على رأي القائلين بزكاتها من تحديد وقت است
اء  الموظف وصرفها له ألنه حق مالي أوجبه ولي االمر بوقت يستحقه وبانتهاء خدمته الن القوانين منعته من جميع انواع التصرف بها قبل انته

ون التقيد بقواعد االرث الشرعي الن قوانين العمل لم تراع تلك خدمته اما اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة يستحق المكافأة من يعولهم الموظف د
.وتختلف انظمة التأمين االجتماعي في تحديد المستحق للمعاش والمكافأة بعد وفاة  (40) القواعد من حيث االولويات واالنصبة والحجب وغير ذلك
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د الى االبوين والجدين واالحفاد واالخوة واالخوات في معظم الموظف , فيقتصر على القرين )احد الزوجين( واالوالد في بعض االنظمة ويمت
نو انظمة التأمين المعمول وقد يكون نصيب القرين اكبر االنصبة ثم نصيب االوالد في الدرجة الثانية ونصيب غيرهم في الدرجة الثالثة ان كإ

. وقد (41)ى شيء من الراتب وقد يفرق بين الذكور واالناث وهكذا معهم كما ان االوالد المكتسبين او الذين تجاوزوا سنًا معيننَا ال يحصلون عل
الى ان  تبين ان هذه المسألة مشابه لمسألة عطاء الجند وان العطاء يستمر لألبناء والزوجة الى ان تتزوج المرأة وتتزوج البنات او يستغن بإرث  

مشاهره او نحوها من اول السنة او اخيرها او وسطها او اول كل    يبلغوا الذكور مكتسبين وان بلغوا حاضرين استمر عطاؤهم ويكون عطاءهم
. فهذا يدل على اباحة توزيع المعاشات والمكافأة لمن يعولهم من الموظف دون التقيد  بقواعد االرث (42)االمام    ه شهر او غير ذلك بحسب ما يرا 

مملوكة له  وانما هي تتبرع او هبة مبتدأه وتعاون من قبل المشتركين في الصندوق   رالشرعي وذلك الن ما يدفعه المؤمن اشتراكان ال تعتب
  التعاقدي او صندوق التأمينات االجتماعية وهذه االموال هي لصالح المؤمن عليهم من الموظفين ومن يعولونهم , فالذين ينفق عليهم الموظف

فاته ألنه بموتة ينقطع عنهم النفقة وهم االن  بحاجة ان يكفلهم ويعوضهم عن  في حياته هم الذين يستحقون هذه المعاشات والمكافأة بعد و 
مصدر الدخل الذي فقدوة كما هو معمول به في بعض االنظمة بانقطاع الراتب عن االرملة والبنات اذا تزوجن لدخولهن في اعالة ازواجهن ,  

لسن سن وجوب االعتماد على النفس والقدرة على كسب الرزق فهي ليس كما يحدد سن لألبناء ينقطع عنهم الراتب اذا بلغوه باعتبار ذلك ا 
روعي  تركة يمكن ان يوصي بها او بيعها وليس ميراثًا تنطبق علية قواعده الن الراتب كفالة او تكاليف لم يوزع توزيع الشركة ونسبها , وانما  

. وبما ان مكافأة الموظفين اصبحت في حياتنا  (43) اكبر نصيب  في التوزيع مدى اعتماد المعال على المتوفي , ولذلك تحصل الزوجة على  
المعاصر  تمثل موارد مالية ضخمة ومتجددة لدى عدد ليس بالقليل من اصحاب هذه الفئات فقد تباينت وجهات النظر في حكم زكاتها , ومتى 

ه لم يرد فيها نص صريح من كتاب او سنة ولم تكن معروفة  تزكى , ومقدار الزكاة فيها وانها من النوازل المعاصر فقد اختلف الفقهاء فيما ألن
في عهد النبوة وانما عرفت رواتب الجند والرابطين في عهد سيدنا ابي بكر والخلفاء رضي هللا عنهم  من بعده وكانت تسمى االعطيات ولكن 

دة للفقهاء في عصور االسالم االولى فهل  دخول الوظائف واجور العمال ونحوها على الوجه المعروف في عصرنا الحاضر ولم تكن معهو 
 تجب زكاتها بعد قبضها وضمها لما له من جنسها حواًل ونصابًا, ام البد من حوالن الحول عليها بعد القبض هذا ما اختلف فيه الفقهاء الى

 قولين: 
. (44)  الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حواًل ونصابًا ألنه مال مستفاداوهو فتوى  القول االول

 .(48)، و د. عبدهللا منصور الغفيلي(47)،وحسين شحاته(46). و ,د. وهبه الزحيلي(45) وقول د.يوسف القرضاوي 
عدم وجوب الزكاة في نصابة نهاية الخدمة االبعد حوالن الحول على قبض المستحق لها وهذا ما ذهبت الية اللجنة الدائمة    القول الثاني:

 .(50)و.د.كوثر االبجي(49)للبحوث العلمية واالفتاء
 ادلة القول االول:

 .(51)(الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من االرض( ))ياأيها.قولة تعالى 1 
يجب ان تؤدي زكاته , مثله مثل   : يعد ايراد العمل هو ما كسبه االنسان من بذل الجهود العضلية والذهنية وهو كسب طيب ,وجه االستدالل

 . (52) الفالح الذي يعمل ويكسب من االرض والتاجر الذي يعمل ويكسب من التجارة والصانع الذي يعمل وكدح من الصناعة
 .(53): قال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم ) من استفاد مااًل فال زكاة علية حتى يحول الحول عند ربه.السنه النبوية2

 0:ان هذا المال قد حال عليه الحول عند رب العملالداللة وجه
ت  .االثار: ان سيدنا ابو بكر كان اذا اراد ان يعطي الرجل عطاءه سأله هل عندك مال قد حلت فيه الزكاة , فأن اخبره ان عنده مااًل قد حل3

 .(54) لزكاة تسلم اليه عطاءهان يعطه , وان اخبره ان ليس عنده مال قد حلت فيه ا  دفيه الزكاة فأجبه مما يري
 . (55)ان سيدنا ابو بكر رضي هللا عنه انه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبيل العطاء ال لما يستقبل وجه الداللة:

يقدم التسليم بضم المال المستفاد   (56)وحكمه انه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب    .ان مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مااًل مستفادًا ,4
 .(57) الى جنسه من ماله اذا لم يكن من ماله , بل الراجح فيه ان له حواًل ونصابًا مستقلين

ًا وحكمة انه يضم لجنسه من المال في الحول  مااًل مستفاد  رفيعتب  (58)   .ان من ملك نصابًا من النقود كالذي يوفر الموظف شهريًا من مرتبه5
 والنصاب . 
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اذا قبض المال يزكيه انما نري ان احمد قال ذلك    بعشرة االف الى سنه ,   – .قال ابن قدامه روى عن احمد فيمن باع داره يعني: اجر داره  6
ي  ألنه ملك الدراهم في اول الحول , وصارت دينًا على المشتري أي المستأجر فاذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وف

 . (59) عليها الحول من حين قبضها رواية إذا اشترى دارًا أو عبدًا في سنه بألف , فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها إذا حال  
 أدلة القول الثاني 

كاة  .إن كافة أنواع الثروات التي كانت موجودة في زمن النبي صلى هللا تعالى عليه وسلم قد طبقت عليها الزكاة وكان يرسل عماله لجباية الز 1
.ويرد عليه ان الدخول  (60)ال الزكاة والوالة وغيرهمولو كانت الرواتب تخضع للزكاة لكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طبق ذلك على عم

المكتسب من عمل ومهن لم تكن ذات شأن في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والدليل ان النبي صلى هللا عليه وسلم رتب لعتاب ابن سيد  
. اما بعد عهد (61) لحد فما بالك برواتب من هم درهملما واله مكة بعد الفتح درهمين كل يوم واذا كان الوالة من خير الناس تجاوز رواتبهم هذا ا

فيأخذ من كل الف خمسه وعشرين وروي مالك في الموطأ عن ابن شهاب   تالنبوة فقد ثبت ان ابن مسعود رضي هللا عنه كان يزكي األعطيا
لعله يريد اول من اخذها من الخلفاء فقد اخذها قبله ابن    –. قال القرضاوي  (62)قال: اول من اخذ من االعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان

ن عمر بن عبد العزيز كان اذا اعطي الرجل عمالته اخذ منها الزكاة . وفعل أبو عبيد إ(63)مسعود كما ذكرنا او لعله لم يبلغه بفعل ابن مسعود
 . (64) وإذا رد الظالم اخذ منها الزكاة وكان يأخذ الزكاة من األعطية إذا خرجت ألصحابها

ستحقاق .ان مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط ا2
.وهو تخريج معاصر ولو كان الراتب هو المال المستفاد المراد عند ذكره في مراجع الفقه اإلسالمي ليتم تخريجه من علماء  (65)   صاحبها للمكافأة
لحاضر  . ان الرواتب في تلك العصور لم تبلغ بأصحابها الغنى المشاهد اليوم , فمظاهر الغنى تبدو واضحة في عصرنا ا(66) العصور السابقة

 .(67)على أصحاب الرواتب العالية
 املناقشة والرتجيح

واشتراط الحول علية سواء من كسب عمل او راتب او مكافأة في  (68) بعد عرض االدلة والرد عليها تبين ان سبب االختالف هو المال المستفاد
تحقق شروط وجوب الزكاة وشروط أدائها في المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي تبين مما سبق أن المكافأة    ى مدوجوب زكاة المال المستفاد  

المستقبل ) نهاية الخدمة ( وهذا يجعلها من قبيل مال الخدمية والراتب التقاعدي ) مال مستفاد ( لكنه غير مقبوض من جهة ، ومضاف إلي  
) المالك التام ( من شروط وجوب الزكاة. كما أن هناك شائبة التعليق ) التوقف على وجود أمر خارجي ( وهذا    الضمار الذي يفتقد شرط

 يس في الوسع تحديدها قبل حصولها.التعاون ليس ألصل الثبوت وإنما هو لكيفية الثبوت بمقدار أو بآخر لطروء بعض األمور التي ل
 - وسنتطرق الية موجزًا لكي نعطي رأينا في هذه المسألة وباهلل التوفيق:اختلف الفقهاء في المال المستفاد وزكاته الى قولين:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول الجمهور وعدد من العلماء والمعاصرين انه ال يضم المال المستفاد الى اذا    القول االول:
 . (69)وصايا بل يستأنف له حول جديد واستثنى المالكية السائمة فأنها تضم الى امول سائمته  حال عليه الحول وملك

باس ومعاوية وعبدهللا بن مسعود والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول واالوزاعي وما : ما صح عن ابن ع  القول الثاني
 . (70) صح عن  الحنفية وعدد من العلماء المعاصرين بضم المال المستفاد الى حول ماله البالغ نصابًا أي عند قبضه بال اشتراط حوله 

 -ادلة القول األول ومناقشته :
 . (72() 71) .ماروى عن سيدنا على رضي هللا عنه مرفوعًا )الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول(1

 0إن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره-:وجه االستدالل
المال المستفاد ألنها    بانه على فرض صحته فان الحديث عام يخص منه المال المستفاد وكما خصصنا النتاج واالرباح من عموم-ونوقش :

 (73) 0من جنس األصل وتبع له
 .(74) .ماروى عن ابن عمر رضى هللا عنهما مرفوعًا: من استفاد مااًل فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه2

 (75) 0بان الحديث ضعيف فال يصح  االستدالل به -ويرد عليه:
. في اشتراط (76)الخلفاء األربعة على ذلك وانتشار العمل بين ذلك بين الصحابة رضي هللا عنهمبعدم التسليم لعموم االحاديث واتفاق -واجيب:

الحول في زكاة المال وانه يجب االخذ لعمومها في كل مال مستفاد او غير مستفاد وال يخرج من هذا العموم اال ما دل دليل خاص على  
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ُه َيْوَم َحَصاِدهِ الزراعية التي دل عليها دليل خاص لقوله تعالى )  تخروجه ,كالمحصوال . على وجوب الزكاة فيها عند الحصاد  (77) (َوآُتوا َحقَّ
 .(79). بخالف المال المستفاد فهو مستقل عن االصل ومتولد عن غيرة , فالقياس مع الفارق (78) والجزاد

 .  (80)يس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.عن امنا عائشة رضى هللا عنها مرفوعًا بلفظ ) ل3
 .(81)ونوقش بأن الحديث ضعيف ال يحتج به

ل نافع .زكاة االجور والرواتب وارباح المهن الحرة وسائر المكاسب هذا النوع من االموال يعتبر ريعًا للقوى البشرية لإلنسان ان يوظفها في عم4
مل الطب والمهندسين ونحوهم , ومثلها سائر المكاسب من المكافأة وغيرها , وهي مالم تنشأ وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة ع

من مستغل معين وهذا النوع من المكاسب ذهب اغلب االعضاء الى انه ليس فيه زكاه حين قبضه ولكنه يضمه الى سائر ماعنده من االموال  
 .(82)(لكل عام هجري 2,5اب ونسبه الزكاة في ذلك ربع العشر )الزكويه في النصاب والحول فيزكيه جميعًا عند تمام النص

ان الزكاة ال تجب على الموظفين واصحاب المهن ممن يكمل نصابًا اال اذا مر على ملكه للنصاب سنه هجريه كامله من يوم    :وجه الداللة
 بلغ المال لديه النصاب . 

 ادله القول الثاني ومناقشتها 
َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي الرَّجُ  .1  .(83) « ِل َيْسَتِفيُد َمااًل َقاَل: »ُيَزكِ يِه ِحيَن َيْسَتِفيُدهُ َحدَّ

 عدم اشتراط الحول للمال المستفاد  وجه الداللة 
يأخذون الزكاة من العطاء الذي كانوا يعطونه للناس من بيت المال وان ابن مسعود كان يزكي اعطياتهم    ا.ماجاء عن فعل بعض الصحابة كانو 2

 .(84)من كل الف خمسة وعشرون وايضًا عن معاويه وعمر بن عبد العزيز انهما كانا يفعالن مثل ذلك
.ان المال المستفاد يضم الى جنسه في النصاب فوجب ضمه اليه في الحول ألنه ضم في النصاب وهو سبب , فضمه اليه في الحول وهو 3

 .(85)شرط اولي
 .(86) ان عموم البعض يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة وال يمنع من ضم مال االخر من جنس إلكمال نصاب زكوي : وجه الداللة

بأن مقصود النصاب ان بلغ المال حدًا يدل على الغنى ويحتمل المواساة , بخالف الحول , فأن مقصودة ارفاف الملك واستنماء المال    ونوقش:
 .(87)فلذا يجب الضم في النصاب

عض مقاديرها .ان افراد المال المستفاد بالحول يفضى الى حرج كبير ومشقه بالغه في ضبط اوقات وجوب اخراج الزكاة لتفويت اخراج ب4
 .(88) الواجبة ولذا ضم النتاج واالرباح الى مكان من جنسه دفعًا لهذه المفسدة

  بأن ضم النتائج واالرباح الى اصلها ألنها تبع لها ومتولده عنها ولو سلم بأن علة ضمها ما ذكر فأنه ال يسلم بتحققه في مسألتنا , الن ونوقش
بخالف االسباب المستقلة كالميراث والهبات فيمكن ضبطها لقلة تكررها , فان وجدت مشقه فهي  االرباح والنتائج تكثر وتتكرر ويشق ضبطها  

وب الضم  دون المشقة في االرباح والنتائج فيمتنع القياس عليها واليسر فيما ذكرنا اكثر , الن االنسان يتخير بين التأجيل والتعجيل والقول بوج
 ن شيئين من تعين احدهما .يتعين فيه التعجيل , والشك في التخيير بي

لنا بعد عرض األدلة والمناقشة ومع ما يتفق مع روح الشريعة اإلسالمية بفرض الزكاة على األغنياء لصالح الفقراء وأن    تبين:   القول الراجح
مطابق أدلة القول الثاني القائلين بوجوب الزكاة في المال المستفاد حال قبضه هي األرجح لما بينه حضرة النبي صلى هللا تعالى عليه وسلم وال

وأن مناط التكليف في الزكاة هو الغنى كما في حديث االعرابي الذي جاء الى النبي فسأله قال: انشدك باهلل آهلل أمرك أن  لمقاصد الشريعة  
فعلة التكليف بالزكاة هي غنى المكلف وان علة استحقاق الفقير   (89) 0تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي اللهم نعم

فالقائلين بوجوب الزكاة في المال المستفاد حال قبضه يحفظ للفقراء حقهم من ذوي الدخل المحدود في هذه األموال لعدم كفايتهم   (90)هلها هي فقر 
من رواتبهم في سد حاجاتهم اليومية فكان لهم الحق االخذ من أموال األغنياء الذين يتقاضون رواتب كبيرة ،فعلى القول األول يترتب على  

فع زكاة المكافاة لكل سنوات الخدمة الماضية ألنه مضى على هذا المال اكثر من حول الى عشرين او اكثر حوال وهذا ربما يستهلك  الموظف د
ه صاحبه  المال وال يبقى منه ما ينفع العامل اما على الراي الثاني وهو  الراجح عندنا فأننا نوجب الزكاة عليه حاال قياسا على المال الذي وجد 

ين الذي ال يرجى سداده حال قبضه وهو ما يسمى المال الضمار فقد افتى عمر بن عبد العزيز بانه يزكى لسنة واحدة وهو قول االمام او الد
 مالك في الموطأ الن هذا المال لم ينم في مدة بقائه عند صاحب العمل ومن شروط تكرار الزكاة النماء وهللا اعلم

 النتائج
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 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه الغر الميامين وبعد 
 -فلقد توصلت في هذا البحث الى نتائج وهي كاالتي:

بل العمل الذي عليه صفة االستئجار مقا   قان الراتب الشهري هو مبلغ من المال للشخص المستأجر سواء كان عامال او موظفا او ما يطل   -1
    0يقوم به بصفة تعاقديه لمدة من الزمن سواء كان شهريا او سنويا حسب صيغة التعاقد

ان مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي للمستأجر اوجبه القانون بشروط معلومة على رب المستأجر عند انتهاء خدمته مبلغا ماليا حسب   -2
 0قد بينهما الشروط التي اقرها القانون أو حسب صيغة الع

 ال تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه االستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. -3
ويزكي ما قبضه منها زكاة المال  ملكه،    تأصبحدفعات  إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو    المكافأة-4
 لمستفاد بضمه إلى ما عند المزكي من األموال من حيث النصاب والحول. ا

التي منها الملك التام وهو قدرة المالك على    الزكاة،تتوافر في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها شروط وجوب    الضمار، الـ ال زكاة في مال  5
وال سيما في الحاالت التي يطرأ على تلك المبالغ االنتقاص   ،خدمتهالتصرف أصاًل في المبالغ المخصصة في الميزانية لمكافأته في نهاية  

، وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، وليس المراد بعدم معرفة المكان حقيقة  كليا  جزئياو  بسبب االستقالة ونحوها من األسباب المسقطة
 دين على المعسر.ذلك ماديًا بل األثر المترتب على ذلك وهو العجز عن التصرف، ونحو ذلك ال

واحد  إذا قبض العامل أو ورثته بعد وفاته مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي وجب حينئذ إخراج الزكاة عن تلك المبالغ المقبوضة لعام  -6
 فقط حسب الرأي المختار في زكاة الدين غير المرجو إذا قبض ، فإنه يزكي عن سنة واحدة ولو مكث قبل ذلك سنين . 

 0اعتبار أموال مكافآت نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية من المال العام في ميزانية الدولة -7
وهي ال    الحكومية،أما بالنسبة ألموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الدولة فهي أيضًا ديون على الجهات والمؤسسات  -8

 0على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماوصلى هللا تعالى  0تدخل في الوعاء الزكوي 
 املصادر

 األموال: أبو عبيد القاسم بن سالم تحقيق خليل  2005-3ط-اإلسالم واألوضاع االقتصادية: الشيخ محمد الغزالي، شركة نهضة مصر -1
الدماإل  -2 المرداوي  الحسن علي بن سليمان  أبو  الدين  الخالف: عالء  الراجح من  )المتوفى: نصاف في معرفة  الحنبلي  الصالحي  شقي 

 0, : الطبعة: الثانية هـ(: دار إحياء التراث العربي885
 م. 2000- 2دار النفائس االردن/ط –ياسين  مابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصر: د. نعي-3
    2016نزار أحمد عيسى ،دار النفائس ،عمان،ط، 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد :د  -4
هـ(إشراف: زهير الشاويش: المكتب اإلسالمي  1420إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى :    -5
 :. م1985 -هـ   1405الطبعة: الثانية  بيروت –
 هـ(: دار  926حمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن م-6
  هـ(: دار الكتب العلمية587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  -7
 . 2002-1ط-بيروت-دار النفائس–اللطيف محمود تامين االجتماعي   في ضوء الشريعة اإلسالمية: د عبد   -8
 0ه:1417تشريعات االجتماعية العمالية االسرية ،لمحمد شفيق، اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث  -9

 0/ 11تطبيق المعاصر للزكاة _ حسين شحاته / دار النشر للجامعات , مصر , ط -10
الكبير:    صتلخي  - 11 الرافعي  أحاديث  في تخريج  )المتوفى: الحبير  العسقالني  أحمد بن حجر  أحمد بن علي بن محمد بن  الفضل  أبو 

 :. م.1989هـ.  1419هـ(: دار الكتب العلمية: الطبعة األولى 852
 في الكويت , القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد االسالمي.1984توصية الثانية في مؤتمر الزكاة االول عام  -12
صر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو جامع المسند الصحيح المخت  -13

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد    عبدهللا البخاري الجعفي
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ب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرحيه فتح الباري البن رجب والبن هـ ]ترقيم الكتا1422الباقي(الطبعة: األولى،  
 باب ما جاء في  -:كتاب العلمجامعة دمشق - حجر[مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 0عباهلل بن منصور:   0زل الزكاة د،نوا 251محمد نعيم ياسين:  د حكم زكاة نهاية الخدمة:   -14
بحث مقدم للندوه الفقهية لمجمع الفقه االسالمي الدولي في قضايا الزكاه البحرين   –حوليه الزكاة المعنى والتطبيقات /د.كوثر االبجي  -15

 م/ لمجمع الفقه االسالمي الدولي التابع لمنظمه المؤتمر االسالمي. 2007ه/1428/
جمادي 25بحث مقدم لمؤتمر زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة, انعقد في    –زكاة استحقاقات العمل المالية :د.محمود عبد الكريم رشيد    - 16

 نابلس فلسطين –جامعة النجاح الوطنية  –م / كلية الشريعة 2001نيسان 28ه الموافق 1432-االول 
 . -14م–مجله جامعة الملك سعود  –د.بله الحسن مساعد  – زكاة الرواتب واالجور وايرادات المهن الحر -17
 /موقع 1994زكاة مكافأة نهاية الخدمة /عبد الستار ابو غدة بحث مقدم لبيت الزكاة الكويتي في الندوة الخامسة لقضايا معاصرة سنة -18
أحمد محمد   تحقيق وتعليق:  هـ(279رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  : محمد بن عيسى بن َسوْ ذيسنن الترم  -19

،: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  4(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2،  1شاكر )جـ  
 . م 1975 - هـ  1395الطبعة: الثانية،  مصر  –البابي الحلبي 

هـ(المحقق: محمد عبد  458سنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  ال -20
 . 4:  م 2003 - هـ  1424الطبعة: الثالثة،  ن لبنا –القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت 

)المتوفى:    يالدار قطنمهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  يالدار قطنسنن      - 21
هـ(حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم: مؤسسة الرسالة،  385

 0:م 2004 - هـ  1424الطبعة: األولى،   لبنان –بيروت 
 عناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ال  -22
 0:  هـ(: دار الفكر861فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: فتح القدير   -23
 1974وسف القرضاوي مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط،فقه الزكاة ي-24

 1409،3الفقه االسالمي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر ،ط، -
 فروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: ال    -25
ح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين  الفروع ومعه تصحي  - 26

   1424الطبعة: األولى  : عبد هللا بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالةتحقيقهـ(763المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
, فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 335ص-14/ العدد    1404,1403مجلة البحوث االسالمية    1392/ 11/11( بتاريخ  282فتوى رقم )-27

 العلمية واالفتاء في المحكمة العربية السعودية. 
 . قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية. د. عادل الطبطبائي  -28
 جامعة االزهر مركز  –أسامة السيد عبد السميع مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول  0د–قضاء العمل والتأمينات االجتماعية  -29
 ار الفكر. هـ(د676المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   -30
  0:بيروت -هـ(: دار الفكر 456سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: محلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن ال  -31
   -هـ 1415الطبعة: األولى،   هـ(: دار الكتب العلمية179مدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: ال  -32
هللاال  -33 عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  واآلثار:  األحاديث  في  )المتوفى:    مصنف  العبسي  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  بن محمد 

 .الطبعة: األولى، الرياض  –هـ(المحقق: كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشد 235
: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن امة مغني البن قدال  - 34
 ,:. 1968::هـ(: مكتبة القاهرة620ة المقدسي )المتوفى:  قدام
 م. 1999 –المغرب في ترتيب العرب ألبي الفتح ناصرين عبد السيد المطرزي , مكتبة لبنان , بيروت - 35
 القاهرة. –ط دار الكتاب االسالمي  –سليمان بن خلف الباجي  –الملتقى شرح الموطأ  -36



   

         

 حكم زكاة مكافأة نهاية اخلدمة التقاعدي                       

  

  

الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي: جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي  ألحاديث  نصب الرايه    -37
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها   هـ(قدم للكتاب: محمد يوسف الَبُنوري 762)المتوفى:  

الكاملفوري  الريان للطباعة والنشر  المحقق: مح  محمد يوسف  للثقافة اإلسالمية-بيروت    -مد عوامة: مؤسسة  القبلة  دار    – جدة    - لبنان/ 
   0: م1997هـ/1418الطبعة: األولى،  السعودية

 1/20090/0نوازل الزكاة :دعبدهللا بن منصور الغفيلي،دار الميمان قطر ،ط-38
 اهلوامش

 
ا المغني البن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن -  1

 . 8/106,:  1968هـ(: مكتبة القاهرة::620)المتوفى:  قدامة المقدسي 
 . 479م/1999 –المغرب في ترتيب العرب األبي الفتح ناصرين عبد السيد المطرزي , مكتبة لبنان , بيروت - 2
 . 291/ 2009الدوحة ,  1ط/ –نوازل الزكاة : د. عبدهللا منصور الغفيلي : دار النيان - 3
 3موقع المسلم   :1994و غدة بحث مقدم لبيت الزكاة الكويتي في الندوة الخامسة لقضايا العصر اب0د-زكاة مكافاة نهاية الخدمة- 4
 2د ابو غدة:-زكاة مكافأة نهاية الخدمة - 5
 . 561:  3،1409الفقه االسالمي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر ،ط،- 6
جامعة االزهر مركز –السميع مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول    أسامة السيد عبد0د–قضاء العمل والتأمينات االجتماعية  -  7

 . 206:  14/2002-12صالح لالقتصاد اإلسالمي في الفترة من 
 . 1/235م / 2000-2دار النفائس االردن/ط –ابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصر: د. نعيم ياسين - 8
 200أسامة السيد:  0دقضاء العمل والتأمينات االجتماعية: - 9

 .  223قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية. د. عادل الطبطبائي  - 10
 :  2016،1نزار أحمد عيسى ،دار النفائس ،عمان،ط 0, احكام الرواتب ومعاشات التقاعد:د2406تشريع العمل والتأمينات االجتماعية /- 11
 . 257نزار أحمد / 0, احكام الرواتب ومعاشات التقاعد:د245تشريع العمل والتأمينات االجتماعية /- 12
 .  258 – 257سالمي للدكتور نزار احمد عيسى:  احكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه اإل- 13
 /احكام الرواتب ومعاشات.381ه:1417التشريعات االجتماعية العمالية االسرية ،لمحمد شفيق، اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث - 14
 . 258نزار احمد: 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د - 15
 257مد:  نزار أح 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د - 16
 . 381التشريعات االجتماعية العمالية االسرية، لمحمد شفيق : - 17
 . 2002/382-1ط-بيروت-دار النفائس–التامين االجتماعي   في ضوء الشريعة اإلسالمية: د عبد اللطيف محمود   ا - 18
 383عبد اللطيف محمود : 0التامين االجتماعي  في ضوء الشريعة اإلسالمية د- 19
/موقع 1994مكافأة نهاية الخدمة /عبد الستار ابو غدة بحث مقدم لبيت الزكاة الكويتي في الندوة الخامسة لقضايا معاصرة سنة  زكاة  -20

 .  c/-almoslim.netالمسلم/
 . 94من ابحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة/الدكتور الضناوى:- 21
 . 251اسين /حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة د .محمد نعيم ي- 22
 . 2زكاة مكافأة نهاية الخدمة /ابو غده /- 23
 . 260نزار احمد: 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د - 24
 . 133من ابحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصر /ابن منيع /- 25
 . 359نزار احمد: 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د  - 26
 . 260نزار احمد: 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د  - 27
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 . 260نزار احمد: 0احكام الرواتب ومعاشات التقاعد د  - 28
 . 2531حكم زكاة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي /محمد نعيم ياسين /- 29
 1/251حكم زكاة نهاية الخدمة: د محمد نعيم ياسين:- 30
 251/ 1المصدر نفسه:- 31
 . 4زكاة مكافأة نهاية الخدمة /عبد الستار ابو غدة/-32
 . 94ابحاث الندوة الخامسة لنهاية الزكاة المعاصرة / د.الضناوي / - 33
 1/2009/277نوازل الزكاة :دعباهلل بن منصور الغفيلي،دار الميمان قطر ،ط- 34
 . 277عباهلل بن منصور: 0نوازل الزكاة  د 35
 . 3.عبد الستار ابو غده /  36
 . 1973،2/4،بيروت،ط.فقه الزكاة يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة  37
 1/157،: 1988،بيروت -األموال :أبو عبيد القاسم بن سالم تحقيق خليل محمد هراس ،دار الفكر -38
 135/20م:1993-هـ1414بيروت:    -هـ(: دار المعرفة  483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:    -  39
 .281عباهلل بن منصور:   0،نوازل الزكاة د 251يم ياسين:حكم زكاة نهاية الخدمة: د محمد نع - 40
 . 263نزار أحمد / 0. احكام الرواتب ومعاشات التقاعد:د 41
هـ(: دار  926. أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:    42

 . 3/91الكتاب اإلسالمي/:
 . 5/316السالمي وأدلتهد وهبة الزحيلي :.الفقه ا 43
 ه. 1426/ 30/2( بتاريخ 16/ 1)143.قرار مجمع الفقه االسالمي رقم  44
 . 499 - 1/492.فقه الزكاة : يوسف القرضاوي / 45
 . 3/294.الفقه االسالمي وادلته د وهبة الزحيلي:  46
 . 287/نوازل الزكاة/3,2011/169/6مصر , ط.التطبيق المعاصر للزكاة _ حسين شحاته / دار النشر للجامعات ,  47
 . 9/283/ 7472. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء في المحكمة العربية السعودية /رقم الفتوى   48
 . 283/ 7472/9فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء في المملكة العربية السعودية /رقم الفتوى .49

 عنى والتطبيقات()حوليه الزكاة: الم
 2007/27ه/1428البحرين   –.بحث , مقدم للندوه الفقهية لمجمع الفقه االسالمي الدولي في قضايا الزكاة  50
 . 267.سورة البقرة :من االيه 51
 . 269احكام الرواتب /د.نزار احمد / - 52
هـ( تحقيق وتعليق:أحمد محمد 279لمتوفى:  سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ا-  53

(: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2، 1شاكر )جـ 
ى يحول عليه الحول /رواة باب الزكاة على المال المستفاد حت–م كتاب الزكاة    1975  -هـ    1395مصر الطبعة: الثانية،    –البابي الحلبي  

الترمذي والدار طني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد من اسلم عن ابيه عن ابن عمر مثله وعبد الرحمن صفيف . قال الترمذي 
 . 2/350والصحيح عن ابن عمر موقوف واقال البيهقي وابن الجوزي وغيرهم التلخيص /

 1988/505يق خليل هواس دار الفكر بيروت/تحق–ابو عبيد القاسم بن سالم  –االموال - 54
 . 505المصدر السابق : - 55
 . 283نوازل الزكاة:- 56
 . 283المصدر سابق:- 57
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, فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  335ص- 14/ العدد    1404,1403مجلة البحوث االسالمية    11/1392/ 11( بتاريخ  282فتوى رقم )-  58

 دية. العلمية واالفتاء في المحكمة العربية السعو 
 .  297/ 2المغني ،ابن قدامة:-59
الفقه االسالمي الدولي في قضايا الزكاة البحرين   – حوليه الزكاة المعنى والتطبيقات /د.كوثر االبجي  -60 الفقهية لمجمع  للندوة  بحث مقدم 
 .27م/ لمجمع الفقه االسالمي الدولي التابع لمنظمه المؤتمر االسالمي/2007ه/1428/

 . 95/ص704- 675ص- 14م–مجله جامعة الملك سعود   –د.بله الحسن مساعد  –الرواتب واالجور وايرادات المهن الحر زكاة - 61
 . 1/246/ 20ط/–القاهرة  –ط دار الكتاب االسالمي  –سليمان بن خلف الباجي  –الملتقى شرح الموطأ - 62
 . 1/502ه/1393-2مؤسسة الرسالة بيروت ط –فقه الزكاة الدكتور يوسف القرضاوي - 63
 . 504االموال : البي عبيد/- 64
 . 1/288م/2000- ه2,1420دار النقاش االردن/ط –ابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : د.نعيم ياسين - 65
دي جما25بحث مقدم لمؤتمر زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة, انعقد في   – زكاة استحقاقات العمل المالية :د.محمود عبد الكريم رشيد - 66

 . 2011/54نابلس فلسطين / –جامعة النجاح الوطنية  –م / كلية الشريعة 2001نيسان 28ه الموافق 1432-االول 
 . 54المصدر سابق/- 67
 . 490/ 1هو ما استفاده المسلم وبملكه ملكًا جديدًا بأي وسيله من وسائل التملك المشروع /فقه الزكاة/- 68
 هـ(: دار الكتب العلمية179ر األصبحي المدني )المتوفى: المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عام - 69

,:  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي: محمد بن مفلح بن  1/331م:1994  - هـ  1415الطبعة: األولى،  
هـ(تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي:  763محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  391مـ:  2003  -هـ    1424مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى  
,االمحلى باآلثار: أبو محمد علي  3/77هـ(: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية, :885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

محمد نعيم ياسين :أبحاث فقهية 0، د 4/197بيروت:/  –هـ(: دار الفكر  456بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  
فين والمهن الحرة في  ،داليزيد بن محمد الراضي:تاصيل زكاة دخول الموظ174،د حسين شحاته ،التطبيق المعاصر للزكاة:1/249معاصرة:

 31المذهب الحنفي:
السرخسي:  -  70 )المتوفى:  164/ 2المبسوط:  الهمام  بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  الدين محمد بن عبد  القدير: كمال  القدير فتح  فتح   ,

هـ(: دار  456ي )المتوفى:  ،المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهر 2/195هـ(: دار الفكر:861
:د6/85بيروت:  - الفكر   الزكاة  القرضاوي    0،فقه  الزحيلي:1/290يوسف  وهبة  د  وادلته  اإلسالمي  الفقه  واألوضاع 3/294،  ،اإلسالم 

 . 118: 2005-3ط -االقتصادية: الشيخ محمد الغزالي، شركة نهضة مصر
ة عن عائشه وحارثه ضعيف , وله شاهد من حديث علي بن ابي  من طريق حارثه ابن ابي الرجال عن عمر 1782اخرجه ابن ماجه/-  71

و  طالب عند ابي داود وغيره وقد حسنه الزيلعي في نصب الرايه ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي: جمال الدين أب
الَبُنوري صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي هـ(قدم للكتاب: محمد يوسف  762محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:  

لبنان/ دار  -بيروت    -الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري المحقق: محمد عوامة: مؤسسة الريان للطباعة والنشر  
الحافظ في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث , وقال  328/ 2م:1997هـ/1418السعودية الطبعة: األولى،    –جدة    -القبلة للثقافة اإلسالمية

هـ(: دار الكتب العلمية: الطبعة األولى  852الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  
في احاديث اخرى التخلو   : حديث علي البأس بأسناده , واالثار تعضده فيصلح للحجه . وجاء اشتراط الحول156/ 2م.:  1989هـ.  1419

 من ضعف.
هـ(: دار الكتب العلمية 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:    -  72

 2/14م. 1986  -هـ  1406الطبعة: الثانية، 
 هـ( 676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((: أبو  - 73
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 6/335دار الفكر:
(  573, ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم )4/103( عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر والبيهقي  572رواه الترمذي مرقم)-  74

بن عبدهللا بن عمر وغير واجد عن نافع ابن عمر موقوفا   وقال ) وهذا اصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وروى ايوب وعبدهللا
 وعبدالرحمن بن زيد سليم ضعيف الحديث وضعته احمد بن صيل وعلي بن المذيني وغيرهما من اهل الحديث وهو كثير التغلط. 

 2/388نصب الراية/ - 75
, وجاء عن ابن عمر وعائشه    638مالك في موطئه برقم  جاء اشتراط الحول عن ابي بكر وعثمان رضي هللا عنهما , وقد روه االمام  -  76

رضي هللا عنهما عند البيهقي مرفوعا وموففا وصحح البيهقي الموقوف منها , وروى ذلك عن علي موقوفأ عليه وذلك عند البيهقي في السنن  
د بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي / االعتماد في ذلك على االثار الصحيحة  السنن الكبرى: أحم1وقال البيهقي ,    4/103الكبرى :

  1424لبنان الطبعة: الثالثة،    – هـ(المحقق: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت  458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  
 . 4/95م:   2003 -هـ 
 . 141االنعام :- 77
 . 496/ 2المغني مع الشرح الكبير :- 78
,الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 5/533المجموع :-  79

 . 2/200هـ(: عالم الكتب :684بالقرافي )المتوفى: 
الدارقطن   -  80 البغدادي  النعمان بن دينار  الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  أبو  الدار قطني:  )المتوفى: سنن  ي 

هـ(حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم: مؤسسة الرسالة، بيروت 385
 2/90م: 2004 -هـ   1424لبنان الطبعة: األولى،   –

 هـ( 1420فى : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين األلباني )المتو  - 81
م: وحديث عائشه يرويه حارثه ابن محمد عن عمرة 1985  - هـ    1405بيروت الطبعة: الثانية    –إشراف: زهير الشاويش: المكتب اإلسالمي  

 . 2/252وحارثه اليحتج  بخبره فالحديث ضعيف:
 .457-  456رة واالقتصاد االسالمي صفي الكويت , القضايا الفقهية المعاص1984التوصية الثانية في مؤتمر الزكاة االول عام  - 82
)المتوفى:   -   83 العبسي  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  هللا  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  واآلثار:  األحاديث  في  المصنف 

 . 2/287/ 1409الرياض الطبعة: األولى،   –هـ(المحقق: كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشد 235
 . 497/ 2ابن قدامه:المغني مع الشرح الكبير,- 84
 . 2/164المبسوط/للسرخسي:- 85
 . 335نوازل الزكاة د عبدهللا بن منصور:- 86
 . 5/335المجموع للنووي : - 87
 . 2/169العناية شرح الهداية: م:  - 88
إسماعيل أبو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: محمد بن    -  89

عبدهللا البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد  
والبن هـ ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرحيه فتح الباري البن رجب  1422الباقي(الطبعة: األولى،  

باب ما جاء في  -جامعة دمشق:كتاب العلم  -حجر[مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  
 63/1/35- العلم

 288أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد د احمد نزار:- 90


