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 بيان من تصرف إليه الزكاة ووقت التسليم والنية. النظر الثالث : في 

 لكالم يقع في ثالثة مباحث:وتفصيل ا

 المبحث األول: من تصرف إليه الزكاة.

  في أربعة امور: لبيانه نتكلم

  األمر األول: أصناف المستحقين للزكاة.

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم وَ جمعهم قوله تعالى )يو  َقاِب إنََّما الصَّ ِفي الرِ 
ِبيِل ۖ َفِريَضًة ِمَن َّللاَِّ ۗ َوَّللاَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   . فهم ثمانية أصناف:1(َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل َّللاَِّ َواْبِن السَّ

والفقير هو الذي يملك مؤنة ال تكفيه. أي لديه من المؤن ما يمول به نفسه  ـ المسكين.2ـ الفقير. 1
 الغني وهو الذي يملك مؤنة تكفيه. . وضده ، فهو مفتقر ومحتاج لما يسد احتياجه يهوعياله ولكن ال تكف

 والمسكين الذي ال يملك مؤنة، فهو أسوء حااًل من الفقير. 

 :ليهعويتفرع 

ن به نفسه وعياله، أو لديه صنعة، أو مصدر رزق، يكفي تكتسا  ما يمو العمل ال من يقدر على (1
عن كفايته جاز أخذ لو قصرت خذ الزكاة، ألنه كالغني، لكن لمؤنته وسد حاجته؛ ال يحل له أ

 الزكاة.
، إذ أن مقدار الكفاية يختلف من يعطى الفقير من الزكاة ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطاً  (2

لصاحب  الزكاة .  ومن هذا البا  تحلشخص آلخر حسب نوع االحتياج وعدد العيال ومؤنهم
 الزكاة وتحرمعن تحصيل الكفاية.  هو عاجزفة واحتياجاتهم كثيرة، اذا كان عائلته كبير  الثالثمائة،
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  .60ـ التوبة: 



متمكن من تحصيل  إذا كان قليل العيال، ودخله يكفيه لسد مؤنته، فهو على صاحب الخمسين،
 .الكفاية 

يعطى الفقير من الزكاة؛ ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه إذا كان ال غناء له عنهما، أي  (3
معاق، ال بعنوان الشأنية التي ابتدعها عبيد الشهوات، ليعيشوا مرفهين بحقوق مضطر للخادم كال
 الفقراء والمساتكين.

فإن ُعِرَف صدقه أو كذبه  أو أن له أصل مال وادعى تلفه. لو ادعى شخص الفقر والحاجة، (4
، أعطي من غير )وهذا ما يحصل كثيرًا في المجتمع(عومل بما ُعِرَف منه، وإن ُجِهَل األمران

  .يمين، سواء كان قويًا أو ضعيفاً 
ال يجب إعالم الفقير أن المدفوع إليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق؛ جاز صرفها  (5

 إليه على وجه الصلة.
أو تبين أن المدفوع إليه كافر أو  إذا دفع المالك زكاته إلى شخص على أنه فقير فبان غنيًا، (6

المالك كاأل  واالبن، أو تبين أنه هاشمي وكان الدافع  فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته على
غير هاشمي. ارتجعت منه الزكاة مع التمكن، وإن تعذر استرجاعها؛ كانت ثابتة في ذمة اآلخذ 

 وعليه ارجاعها. وال يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك، أو اإلمام، أو الساعي.

وتحصيلها وحسابها وقسمتها وتوزيعها على  الساعون لجبايتها وهم عمال الصدقات ـ العاملون:3
 ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات:  مستحقيها. 

 أي البلوغ والعقل. التكليف (1
 . )عليهم السالم(اإليمان باهلل ورسوله واألئمة والمهديين  (2
هنا يتضمن االستئمان على المال وغير والعمل  العدالة، بمعنى االستقامة على جادة الشريعة. (3

   العادل ال يؤتمن.
 في مجال عمله جاز. –أي الفقه  -ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه  الفقه. (4

 وإذا كان العامل هاشميًا ال يعطى من زكاة غير الهاشمي، واقتصر على إعطائه من زكاة الهاشمي. 

 وال اعتبار بالحرية. 



بين أن يقرر للعامل جعالة  فيها بالخيار )عليه السالم(اة مقابل عمله، واإلماموالعامل له حصة من الزك
، أي يكون العامل أجيرًا أجرة عن مدة مقررة يعطيه أو أي يجعل له مقدارًا من الزكاة مقابل عمله. مقدرة،

 .2لمدة معينة يأخذ فيها اجرة عمله

 الون إلى الجهاد بإعطائهم من الزكاة.وهم الكفار والمنافقون الذين يستم المؤلفة قلوبهم.ـ 4

 :  أصناف ثالثة الذين يعطون من الزكاةو  أي العبيد، ـ وفي الرقاب.5

نفسه منه بمال يكون في  ذي اتفق مع مواله على إعتاق: العبد الالمراد بالمكاَتب العبد المكاَتب. (1
نال حريته. والمكاتب إنما يعطى من ذمته ُيؤدَّى مؤجاًل. فيعطى من الزكاة لُيؤدَّي ما في ذمته وي

اعطي  هذا السهم )في الرقا ( إذا لم يكن معه مال يصرفه في كتابته ويسدد ما في ذمته. ولو
من  منه. أما لو أعطي جاز ارتجاعه غير مكاتبته؛ مورد آخر صرفه في من هذا السهم، لكنه

 .قوله، وال يحتاج بينة أو يمين لَ بِ سهم الفقراء لم يرتجع. ولو ادعى أنه كوتب وصدقه مواله قُ 
 العبيد الذين تحت الشدة.  (2
ليه عتق وكذا من وجبت ع العبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق. (3

  رقبة لكفارة معينة، ولم يجد ثمنها، فإنه يعتق عنه من سهم الرقا  من الزكاة.

 عصية وال يستطيعون قضاءها. ديون في غير موهم الذين عليهم  الغارمون:ـ 6

 ويتفرع عليه: 
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ين )عليه السالم( مصدهقا من بعث أمير المؤمن»فائدة: روى الكليني بسنده عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد ّللاه )عليه السالم( يقول:  ـ 

ا ائتمنتك عليه، الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا عبد ّللاه و عليك بتقوى ّللاه وحده ال شريك له، و ال تؤثرنه دنياك على آخرتك، و كن حافظا لم
تهم، ثم امض إليهم بسكينة و وقار حتى تقوم بينهم راعيا لحق ّللاه فيه، حتى تأتي نادي بني فالن، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبيا

وه إلى وليهه، فإن قال لك فتسلهم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد ّللاه أرسلني إليكم وليه ّللاه آلخذ منكم حق ّللاه في أموالكم، فهل ّلله في أموالكم من حق فتؤده 
غير أن تخيفه أو تعده إاله خيرا، فإذا أتيت ماله فال تدخله إاله بإذنه فإنه أكثره له، قائل: ال، فال تراجعه، و إن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من 

[ المال صدعين ثم خيهره أيه 1فقل له: يا عبد ّللاه أ تأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن فال تدخل دخول متسلهط عليه و ال عنف به، فاصدع ]
ع الباقي صدعين ثم خيهره فأيههما اختار فال تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيهره الصدعين شاء، فأيههما اختار فال تعرض له، ثم اصد

إن استقالك فأيههما اختار فال تعرض له، فال تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق ّللاه عزه و جله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق ّللاه منه، ف
ال حتى تأخذ حق ّللاه في ماله، فإذا قبضته فال توكهل به إاله ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء فأقله ثم اخلطهما و اصنع مثل ما صنعت أوه 

، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن ال يحول بين ناقة و بين  منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيهره حيث أمر ّللاه عزه و جله
ق بينهما، نه لبنها فيضره ذلك بفصيلها، و ال يجهد بها ركوبا، و ليعدل بينهنه في ذلك، و ليوردهنه كل ماء يمره به، و ال  فصيلها و ال يفره و ال يصره

ر متعبات يعدل بهنه عن نبت األرض إلى جواده الطرق في الساعة التي تريح فيها و تعنق، و ليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن ّللاه سجاحا سمانا غي
ينظر  دات فنقسمهنه بإذن ّللاه على كتاب ّللاه و سنهة نبيه )صلى ّللاه عليه و آله( و على أولياء ّللاه فإن ذلك أعظم ألجرك و أقرب لرشدك،و ال مجه

وليه له يجهد  ّللاه إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته، فإن رسول ّللاه )صلى ّللاه عليه و آله( قال: ما ينظر ّللاه إلى
 نفسه بالطاعة و النصيحة إلمامه إاله كان معنا في الرفيق األعلى.

ة نبيه في هذا العالم، و ال قال: ثم بكى أبو عبد ّللاه )عليه السالم( ثم قال: يا بريد، و ّللاه ما بقيت ّلله حرمة إاله انتهكت، و ال عمل بكتاب ّللاه و ال سنه 
ض ّللاه أمير المؤمنين )عليه السالم(، و ال عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما و ّللاه ال تذهب األيام أقيم في هذا الخلق حده منذ قب

روا، فو ّللاه ما و الليالي حتى يحيي ّللاه الموتى، و يميت األحياء، و يرده الحق إلى أهله، و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه و نبيهه، فأبشروا ثمه أبش
 .1ح .٥٣6ص .٣ج ـ الكليني. الكافي. «لحق إاله في أيديكما



من كان سبب استدانته لمعصية لم يقض عنه من الزكاة. نعم إذا تا  صرف إليه من سهم  (1
منع من الفقراء، وجاز أن يقضي هو دينه، ولو جهل في ماذا أنفق المال الذي في ذمته، ال يُ 

  الزكاة.
صه، بمعنى اسقاط ما في ذمة الفقير من دين لو كان لمالك الزكاة دين على الفقير جاز أن يقا (2

لو كان الغارم ميتًا وكذا  ، فالمالك استوفى دينه على الفقير من الزكاة.للمزكي على أنه من الزكاة
. بأن يحتسب ما في ذمة الميت من دين من الزكاة وأن يقاص دينه أن يقضي عنه للمالك جاز

جاز أن يقضي عنه حيًا أو ميتًا  االم والزوجة،كاأل  و  وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته
 .من الزكاة وأن يقاص

 إذا صرف الغارم ما ُدِفَع إليه من سهم الغارمين في غير قضاء دينه ُأرتجع منه.  (3
لو أدعى شخص أن عليه دينًا ُقِبَلت دعواه ويعطى من سهم الغارمين إذا صدقه الغريم، وكذا  (4

 اإلنكار.تقبل دعواه لو تجردت عن التصديق و 

ذا اضيف الى هللا تعالى كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إف السبيل هو الطريق، ـ في سبيل هللا:7
والمراد به أواًل الجهاد بقسميه الهجومي والدفاعي، ويدخل فيه المصالح  وطريقًا للتقر  منه ونيل الثوا .

 من المصالح العامة.  ومساعدة الزائرين، وما شابه والحج، والمساجد، كبناء القناطر،العامة 

وإن كان غنيًا ، وإذا  يعطى من الزكاة لتجهيزه للغزو قدر كفايته على حسب حاله في سبيل هللا؛ والغازي 
 غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد.

ولو  ، فهو المسافر المحتاجوهو المسافر الذي انقطعت به السبل وليس لديه ما يكفيه ـ ابن السبيل:8
)تكمن يسافر لقتل  معصية السفر في بلده، وكذا الضيف. والبد أن يكون سفرهما مباحًا، فلو كانتكان غنيًا 

إلى بلده،  من الزكاة. ويدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه للوصول لم يعط نفس محترمة أو ارتكا  فاحشة(
 ولو فضل منه شيء أعاده.

 


