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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

نصف ها أو أكثر ها يجدون   والمساكين  :  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 أغنياء كانوا التامة كفايتيم وجدوا فإذا ، التامة كفايتيم يجدون ال لكن ، الكفاية نصف أو كفايتيم أكثر يجدون أي
 . 

 ، يوسف أبو إليو ذىب ، ثالث قول وىناك ، قوالن تقدم ؟ الفقير أو لمسكينا حاجة أشد فيمن الخالف لنا وتقدم
ذا ، والمسكين الفقير بين فرق ال أنو ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو  من كثير كالم إلى نظرنا وا 

 .  المغة أىل عامة رأي وىو ، والفقير المسكين بين يفرقون فإنيم ، الشريعة عمماء
 :  مسألة

 يصبح متى ، الغنى حد في اختالفيم ىو الخالف وسبب ، خالف محل المسألة ىذه ؟ والمسكين الفقير يعطى كم
 يعتبر زكويا نصابا ممك من وىل ، الفقير يكفي الذي الحد ىو وما ، الزكاة من األخذ لو يجوز ال غنيا اإلنسان

 :  أقوال عمى والمسكين الفقير يعطى ما قدر في الفقياء اختمف ؟ ال أو غنيا

 مذىب وىذا،  مكروه فيو قميال زاد فإن ، درىم مائتا وىو ، النصاب من أقل الزكاةِ  من ُيعَطون أنيم:  األول القول
 . الحنفية

 كان ، فوقو أو نصابا أعطي فإن ، النصاب من أقل فيعطى ، غني فيو نصابا ممك إذا ألنو :األول الدليل
 .  مكروىا

 اإلنسان فإن ، النصاب بممك تحصل ال قد الكفاية فإن ، قيراف يكون قد نصابا ممك من بأن:  التعميل ىذا ونوقش
 ، غالية السمع ألن أو ، يعوليم من لكثرة يكفيو ال ذلك ومع ، جم 85 الذىب من مثقاال لعشرين مالكا يكون قد

 .  نصابا اإلنسان يممك أن الغنى في ضابطا فميس

 وىو ، قول في والشافعية المالكية إليو وذىب ، مةكام سنة يعولون ومن يكفييم ما يعطون أنيم:  الثاني القول
ن ، حرفتو آلة أعطي محترفا كان إن:  الحنابمة وقال ، الحنابمة مذىب  ويعمل ليديره مال رأس أعطي غنيا كان وا 

ن ، كثر ولو ، فيو  عمى يزاد وال ، كاممة سنة لمدة وعائمتو يكفيو ما أعطي محترف غير مسكينا أو فقيرا كان وا 
 . كامل حول لمدة وعائمتو يكفيو ما الحول نياية في فيأخذ ، بتكرره الزكاة وجوب يتكرر الحول ألن ؛ ذلك

 وىو ، رواية في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الدوام عمى يكفييم ما يعطون والمساكين الفقراء أن:  الثالث القول
 .  عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار

 :  األدلة
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 ألحد إال تحل ال المسألة إن قبيصة يا] :وفيو ، عنو اهلل رضي ، الياللي مخارق بن قبيصة حديث :األول الدليل
 المسألة له فحمت فاقة فالنا أصابت لقد قومه من الحجا ذوي من ثالثة يقوم حتى فاقة أصابته ورجل..  ثالثة
 عمى يكفيو ما العيش وسداد ، مسمم اإلمام رجوأخ ، [( عيش من سدادا قال أو)  عيش من قواما يصيب حتى
 .  الدوام

 ، كبيرا كان والبستان ، قرابتو في بستانو يجعل أن طمحة أبا أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل
 منيما كال أن بجامع ، الزكاة عميو فتقاس ، نافمة وىو ، أقاربو في طمحة أبو فجعمو ، كثير ومال عظيم خير فيو

 .  الدوام عمى يغنييم كثيرا ماال سيكون أنو ذلك معنى ، محصورون وىم ، قرابتو في يجعمو أن فأمره ، صدقة

 الرزاق وعبد شيبة أبي ابن أخرجو" فأغنوا أعطيتم إذا" قال أنو ، عنو اهلل رضي عمر عن يروى ما :الثالث الدليل
 .  المتأخرين من األلباني عفوض وممن ، العمم أىل من طائفة وضعفو ، مصنفييما في

 فجبرىم المسممين من بيت أىل مالو زكاة الرجل أعطى إذا" قال أنو ، اهلل رحمو عطاء عن ينقل ما :الرابع الدليل
 .  الدوام عمى يغنييم ما أعطاىم إذا يكون إنما والجبر" إلي أحب فيو

 :  الراجح

 ما الفقير فيعطى ، كثيرا الفقراء كان إن لكن ، الدوام عمى يكفيو ما الفقير اإلنسان يعطي أن األفضل:  يقال أن
 ، يحتاجون وال منيم كبيرة طائفة يستغني وأن ، الفقراء من كثيرا الزكاة تشمل أن نضمن حتى ، كامل لحول يكفيو
 يكفيو ما قيرالف يعطى أن فينبغي ، قميل فيو والفقراء ، أغنياء فيو الناس أكثر لكن ، فقراء فيو بمد في كان لو لكن
 ممن وعائمتو المعطى ىذا يصبح حتى ، السؤال عن وغناىا مسممة عائمة اكتفاء نضمن وبيذا ، الدوام عمى

 .  سيعطييا التي بزكاتو غيره سيغني وأنو ، إياه أعطيناه الذي بالمال إغناءه:  فائدتين فنستفيد ، الزكاة يعطون

عميه ا الع اممون  و :  قال ثم  . 

 ال ولذا ؛ الفعل من أخص فيو ، بقصد اإلنسان فعل:  وىو ، العمل من مشتق والعامل ، عامل جمع:  العاممون
نما ، عمل بأنو الحيوان فعل يوصف  .  علفِ  بأنو يوصف وا 

 والحراس والكتاب حفاظال من القوم أولئك يستعمميم ومن ، والكَتبة والحفظة والُجباة السعاة:  بالعاممين والمراد
 .  الوصف في يدخمون كميم ، وجبايتيا الزكاة عمى السعي في يستعممون ممن ، وغيرىم

 :  والدليل

 { . عَلَيْهَا وَالْعَامِلِنيَ وَالْمَسَاكِنيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّذَقَاتُ إِوَّمَا} تعالى اهلل قول :األول الدليل

 بني من رجال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي استعمل": قال ، الساعدي ميدحُ  أبي حديث من جاء ما :الثاني الدليل
 ويرسميم الصحابة يستعمل ، وسمم عميو اهلل صمى وكان ، البخاري اإلمام أخرجو" المُّتبية ابن:  لو يقال سميم

 .  اإلسالم دولة في ويبثيم الزكاة لجباية

 .  العامل شروط:  منيا ، جدا كثيرة مسائل المسألة ىذه وتحت
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 :  العامل شروط

 .  مسمما يكون أن -1

 عند المذىب وىو ، والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور ىذا إلى وذىب
 ضعيف قول وىذا ، كافرا يكون أن يجوز بل ، اإلسالم فيو يشترط ال أنو إلى رواية في الحنابمة وذىب ، الحنابمة

 رضي الخطاب بن عمر إلى عنو اهلل رضي موسى أبو وفد لما ولذا ؛ مسمما يكون أن فيو يشترط أنو يحوالصح ،
 كتابا لنا يقرأ لكاتبك قل :فقال،  حفظو من رأى ما عنو اهلل رضي عمر فأعجب،  نصراني كاتب ومعو عنو اهلل
 إذ تكرموىم ال :"المشيورة كممتو وقال بو وىم عنو اهلل رضي عمر فانتيره المسجد يدخل ال نصراني إنو :قال

 ألىل ينبغي ، عظيمة مقولة وىذه ،"  جل و عز اهلل خونيم إذ تأتمنوىم وال اهلل أقصاىم إذ تدنوىم وال اهلل أىانيم
 مَا وَدُّوا خَبَالًا يَأْلُىوَكُمْ لَا دُووِكُمْ مِهْ بِطَاوَةً جَحَّخِذُوا لَا آَمَنُىا الَّذِيهَ أَيُّهَا يَا}  بطانة منيم يتخذوا وأال ، يفيموىا أن اإلسالم

 .  العمل ىذا عمى الكافر يولي أن لممسمم يجوز فال ، {أَكْبَزُ صُذُورُهُمْ جُخْفِي وَمَا أَفْىَاهِهِمْ مِهْ الْبَغْضَاءُ بَذَتِ قَذْ عَنِحُّمْ

 .  حرا يكون أن -2

 جباية عمى العمل في العبد تولية جواز يرون حنابمةال فإن ، قول في والشافعية ، الحنابمة سوى الجميور رأي وىذا
 .  الزكاة

 .  العاقل  البالغ بالمكمف والمراد ، مكمفا يكون أن -3

 .  أمينا يكون أن -4

 قال ، توليتو تجز لم أمين غير كان فإن ، العمل شروط من شرط األمانة ألن ؛ العمم أىل جماىير عند شرط وىذا
 { . الْأَمنِيُ الْقَىِيُّ اسْحَأْجَزْتَ مَهِ خَيْزَ إِنَّ اسْحَأْجِزْهُ أَبَثِ يَا} المرأة انلس عمى وتعالى تبارك اهلل

 .  العمم أىل جميور عند ، العدالة -5

 .  الجماىير عند ، الزكاة بأحكام عالما يكون أن -6

 .  الجميور عند( العمل عمى قادرا) كافيا يكون أن -7

 .  العمم أىل رجماىي عند ، ذكرا يكون أن -8

 .  الوالية في حق ليا ليس والمرأة ، والية تعتبر الزكاة جباية ألن -أ

 العامل أن عمى يدل اآلية ظاىر ، {عَلَيْهَا وَالْعَامِلِنيَ} قال وتعالى تبارك اهلل فإن ، التوبة آية ولظاىر -ب
 .  أنثى ال ذكرا يكون

 .  مناقشتو وستأتي( وسمم عميو اهلل صمى النبي قرابة) القربى ذوي من يكون أال -9

 :  ؟ العامل أجرة أين من

 :  قولين عمى العمماء اختمف ؟ المسممين مال بيت من أو الزكاة من العامل يأخذ ىل
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 والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، ومجاىد عمر ابن رأي وىذا ، الزكاة من يأخذ أنو:  األول القول
 .  الجميور ،

 الزكاة بالصدقات والمراد ،{ عَلَيْهَا وَالْعَامِلنِيَ وَالْمَسَاكنِيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّذَقَاتُ إِوَّمَا} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن :يميمدل
 .  خارجيا من ال الزكاة من يأخذون أنيم اآلية فمنطوق ،

 عمل العمل ىذا أن إلى نظروا كأنيمو  ، المسممين مال بيت من يأخذون أنيم إلى:  رواية في المالكية وذىب
 من ، المسممين مال بيت من أخذ ، العامة المسممين بمصالح يتعمق كان فإذا ، العامة المسممين بمصالح يتعمق
 .  الفيء

 :  الراجح

 .  وجل عز العالمين رب قول مع ألحد قول وال ، التوبة آية منصوص ألنو ؛ الزكاة من يؤخذ أنو

 :  مسألة

 :  العمماء بين خالف ؟ معينا سيما يأخذ أو ، األجرة سبيل عمى العطاء يأخذ لالعام ىل

ما ، بعمل أو بمدة تحدد أن إما ، األجرة ليم فتحدد ، المثل أجرة يأخذون العاممين أن:  األول القول  تكون أن وا 
ما ، المثل بأجرة محددة  من فريضة لو يفرض جاء إذا مث ، يرسمو اإلمام أن أو ، معينا جعال اإلمام لو يجعل أن وا 
ذا ، غيره من أو جبى مما ، الزكاة مال  كان سواء ، منو ينقص وال عميو يزاد فال مفروضا مقدرا سيما كان وا 

 ، جعالة لو تجعل أو ، العمل جيد إلى أو ، المثل أجرة إلى فينظر أجرة كانت إذا وأما ، كثيرا أم قميال العمل
 رأي وىو ، جبير وابن ، عباس وابن عمر ابن ىذا إلى وذىب ، أجرة يأخذه ما أن يرون القول ىذا فأصحاب

 ، قول في والشافعية ، والمالكية الحنفية ومذىب ، العزيز عبد بن وعمر ، وميمون العالية وأبي والنخعي عطاء
 .  أجرة وأنو ، مقدرا سيما ليس أنو عمى ىؤالء كل ، والحنابمة

 :  األدلة

 األصناف ىذه ذكر تعالى اهلل:  فقالوا {عَلَيْهَا وَالْعَامِلِنيَ وَالْمَسَاكِنيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّذَقَاتُ إِوَّمَا} لتوبةا آية :األول الدليل
 األصناف ىؤالء عمى مقسومة الزكاة ُتجعل بأن وتعالى تبارك يأمر ولم ، منيا ُيعطون الذين الزكاة أىل أنيم عمى

نما ، بالسوية  .  لو تحل ال ومن الزكاة لو تحل من انلبي اآلية جاءت وا 

 عمى عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر استعممني :"قال أنو المالكي الساعدي بن عبداهلل عن :الثاني الدليل
 ما خذ :فقال،  اهلل عمى وأجري هلل عممت إنما :فقمت،  بعمالة لي أمر إليو وأديتيا منيا فرغت فمما،  الصدقة
 اهلل رسول لي فقال،  قولك مثل فقمت،  فعممني وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى عممت قد فإني أعطيت
 أعطيت) فقولو ، مسمم اإلمام أخرجو[ وتصدق فكل تسأل أن غير من شيئا أعطيت إذا] :وسمم عميو اهلل صمى
 أعطاه ، الساعدي ابن وكذلك ، عمل بعدما أعطاه ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، مقدر غير الشيء ىذا ،( شيئا
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 يعطيو إنما ، مقدرا نصيبا ليس الساعي يأخذه ما أن عمى دليل وىذا ، ذلك قبل لو يفرض ولم ، رجع بعدما عمر
 .  المثل أجرة يعطيو أو ، اإلمام يراه وما عممو بحسب أجرة اإلمام

 رأي وىذا ، الزكاة من الثمن نيأخذو  أو ، َيْجبون مما الثمن يأخذون ، الصدقات عمى العاممين أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، قول في والمالكية ، اهلل رحميم الشافعية مذىب وىو،  والضحاك مجاىد

 :  األدلة

 بين زكاةال وجل عز اهلل قسم فقد ..{ عَلَيْهَا وَالْعَامِلنِيَ وَالْمَسَاكنِيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّذَقَاتُ إِوَّمَا} وتعالى تبارك اهلل قول -
 يجبي ما ثمن الزكاة عمى العامل يأخذ عميو بناء ، بالزكاة الثمانية األصناف تستوعب أن فيجب ، ثمانية أصناف

 .  السبعة األصناف بقية عمى الزكاة بقية اإلمام ويوزع ،

 يجوز نوإ أم ، أصناف الثمانية في الزكاة تصرف ىل:  وىي ، اهلل شاء إن الباب آخر في ستأتينا مسألة وىذه
 .  اهلل شاء إن سيأتي ؟ أقل أو أكثر أو الثمانية األصناف من صنف في الزكاة صرف

 ىذه أن باآلية المقصود وليس ، العمم أىل ذكر كما ، الصدقة ليم تحل من بيان باآلية المقصود:  يقال ثم
 ، تيمية ابن اإلسالم  شيخ ذلك ذكر وممن ، المفسرون ذلك ذكر كما ، الثمانية األصناف عمى توزع الصدقة
 .  العمم أىل من وغيره

 :  الراجح

 .  بو يقوم الذي العمل مقابل ، أجرة ىو الزكاة عمى العامل يأخذه ما وأن ، أعمم واهلل ، األول القول

 :  غنيا كان إذا العامل عطاء

 .  ؟ فقيرا كان إذا إال يعطى ال أم غنيا كان إذا الزكاة من العامل يعطى ىل

 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، غنيا كان ولو ، يعطى أنو عمى:  العمم أىل جماىير

 :  األدلة

 جاءت واآلية ..{عَلَيْهَا وَالْعَامِلِنيَ وَالْمَسَاكِنيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّذَقَاتُ إِوَّمَا} قال وتعالى تبارك اهلل أن :األول الدليل
 .  النص عمى جناية وجل عز اهلل أطمقو ما تقييد ألن ؛ الدليل فعميو قيد فمن ، الفقر دبقي مقيدة غير مطمقة

 لمعامل إال ،، لغني الصدقة تحل ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مرفوعا سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
 ، جميعا عمييم اهلل رحمة لبانياأل وصححو ، ماجو ابن إال الخمسة أخرجو ، [بماله اشتراها لرجل أو ، عميها
 ( . لعامل إال لغني تحل ال) المسألة في نص وىو

 ، يقيد لم مطمقا جاء الحديث وىذا" وتصدق فكل تسأل أن غير من شيئا أعطيت إذا" عمر حديث :الثالث الدليل
 . تسأل أن غير من وتصدق فكل فقير وأنت شيئا أعطيت إذا:  يقل  لم

 واحدا يكون أن العامل في يشترط فال ، والمساكين الفقراء غير صنفا العامل جعل وجل عز اهلل أن :الرابع الدليل
 .  عاممين يكونا أن فييما يشترط ال كما ،( مسكينا أو فقيرا) منيما
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 .  عمالتو عمى يأخذ أن لمغني يجوز أنو عمى اإلجماع انعقد:  وقالوا ، إجماعا ذكروا :الخامس الدليل

 وليذا ؛ الفقر فييا يشترط ال واألجرة ، سيما وليس ، أجرة العامل يأخذه ما أن:  وقوي جيد تعميل :السادس الدليل
 اإلجارة شرط من ليس ألنو ؛ اإلجارة فتصح ، معينة بميمة يقوم أو ، عمال لو يعمل غنيا استأجر اإلنسان أن لو
 .  فقيرا األجير يكون أن

 .  اهلل رحمو الحسن إليو وذىب ، الزكاة من األخذ لو يجوزَ  حتى فقيرا العامل يكون أن يشترط أنو:  الثاني القول

 .  يأخذىا أن لو يجز لم غنيا كان إذا والعامل ، المحتاج إال يأخذىا ال أنو الصدقة في األصل أن :دليميم

 اهلل رحمو ذكر ما ضتنق كمَّيا فإنيا ، السابقة والتعاليل ، وعمر سعيد أبي حديث ، المتقدمة باألدلة عميو يرد وىذا
 . 

 :  الراجح

 .  غنيا كان ولو الصدقة من العامل أخذ جواز ، األول القول

 :  القربى ذوي من العامل

 :  قوالن ؟ القربى ذوي من العامل يكون أال يشترط ىل

 .  والحنابمة الحنفية إليو ذىب ، القربى ذوي من يكون أن يجوز ال العامل أن:  األول القول

 :  األدلة

 عبدالمطمب بن والعباس الحارث بن ربيعة اجتمع:  قال حدثو الحارث بن ربيعة بن عبدالمطمب عن :األول الدليل
 فكمماه سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى(  عباس بن ولمفضل لي قاال)  الغالمين ىذين بعثنا لو واهلل فقاال

 عمي جاء ذلك في ىما فبينما قال الناس؟ يصيب مما وأصاب الناس يؤدي ما فأديا الصدقات ىذه عمى فأمرىما
 ابن ربيعة فانتحاه بفاعل؟ ىو ما فواهلل التفعال طالب أبي بن عمي وقال ذلك لو فذكرا عمييما فوقف طالب أبي بن

 فما سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول صير نمت لقد ؟ فواهلل عمينا منك نفاسة إال ىذا ماتصنع واهلل فقال الحارث
ضطجع فانطمقا أرسموىما عمي قال عميك فسناهن  الظير سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى فمما قال عمي وا 

 يومئذ وىو عميو ودخمنا دخل ثم ماتصرران إخرجا قال ثم بآذاننا فأخذ جاء حتى عندىا فقمنا الحجرة إلى سبقناه
 بمغنا وقد الناس وأوصل الناس أبر أنت اهلل رسول يا فقال أحدنا تكمم ثم الكالم فتواكمنا قال جحش بنت زينب عند

 فسكت قال يصيبون كما ونصيب الناس يؤدي كما إليك فنؤدي الصدقات ىذه بعض عمى لتؤمرنا فجئنا النكاح
 الصدقة إن:] قال ثم ، التكمماه أن الحجاب واء من عمينا تممع زينب وجعمت قال نكممو أن أردنا حتى طويال

 . مسمم أخرجو [الناس أوساخ هي نماإ محمد آلل التنبغي

 وال ، محمد آلل وال لمحمد تحل ال الصدقة إن] رافع ألبي قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل
 .  اهلل رحمو األلباني وصححو ، ماجو ابن إال الخمسة وأخرج[ لمواليهم

 .  اهلل رحميم والشافعية المالكية إليو وذىب ، كاةالز  عمى السعاية يتولوا أن القربى لذوي يجوز:  الثاني القول
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 :  األدلة

 فمعنى ، البيت آل من عنو اهلل رضي وعمي ، اليمن إلى عميا بعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :األول الدليل
 .  الزكاة عمى عامال القربى ذو يكون أن يجوز أنو ذلك

نما ، وجابيا ساعيا يبعثو لم ، اليمن إلى وسمم عميو اهلل صمى نبيال بعثو لما ، عنو اهلل رضي عميا بأن:  ونوقش  وا 
 .  بينيما شاسع فرق وثمة ، ومعمما أميرا بعثو

 :  الراجح

 بن والمطمب ، عباس بن الفضل حديث لصراحة ؛ الصدقة عمى العاممين من يكونوا أن يجوز ال القربى ذوي أن
 أتى لما ، الزكوي بالمال يأتون الذين السعاة مع يكون أن رافع أبو أراد ولما ، رافع أبي حديث وصراحة ، ربيعة
 ،( لموالييم وال محمد آلل وال لمحمد تحل ال الصدقة إن) فقال ، ذلك في يستأذنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى
 .  أعمم واهلل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي موالي من رافع وأبو

 . أجمعين وصحبه آله وعمى مدمح نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


