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 األمر الثاني: أوصاف المستِحق للزكاة.

 يعتبر في المستِحق للزكاة أوصاف أربعة:

الذي ُيعطى من الزكاة يعتبر فيه أن يكون مؤمنُا باهلل تعالى ورسوله واألئمة  الوصف األول: اإليمان.
إال المؤلفة قلوبهم كما تقدم . فال يعطى من الزكاة  كافرًا، وال معتقدًا لغير الحق، )عليهم السالم(والمهديين 

 حال كونهم يستمالون للجهاد. 

وفي حال عدم وجود المؤمنين في البلد ال تعطى زكاة المال لغير المؤمن. نعم يجوز صرف زكاة الفطرة 
 غير المعاند للحق لكنه من أهل الخالف.  خاصة إلى المستضَعف؛ وهو

 ير المؤمنين. وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين، وال تعطى ألطفال غ

يدفعها مرة أخرى لمستحقها من  ولو أعطى مخالف زكاته ألهل نحلته، ثم استبصر وآمن بالحق أعاد، أي
 المؤمنين إن كان الوقت باقيًا.

يعتبر في مستحق الزكاة أن ال يفعل كبائر المعاصي كشرب الخمر  الوصف الثاني: مجانبة الكبائر.
بينة على كونه مجانبًا للكبائر، فيكفي معرفته حدود الصالة، وأن والزنا وترك الصالة، وإذا لم توجد 

 يغتسل غسل التوبة، وأن يقسم على أنه يجتنب الكبائر.

يعتبر في مستحق الزكاة بسبب فقره أن ال يكون  الوصف الثالث: أال يكون ممن تجب نفقته على المالك.
األوالد واألحفاد، والزوجة، والمملوك. فإذا أخرج ممن يجب على المالك اإلنفاق عليهم كاألبوين واألجداد، و 

المالك زكاته فال يعطي منها هؤالء بعنوان كونهم فقراء.  ويجوز دفعها إلى من عدا هؤالء من األنساب 
 ولو قربوا كاألخوة واألعمام واألخوال.

لجباية الزكاة،  ولو كان من تجب نفقته على المالك يتوفر فيه عنوان آخر غير الفقر؛ مثل كونه عامالً 
كما لو كان لألب زكاة وابنه عامل عليها، فإذا استلم زكاة أبيه جاز له أن يأخذ منها، ألنه لم يأخذ منها 

 لكونه فقيرًا بل لكونه عاماًل. 



وكذا يجوز له أخذها من المالك واجب النفقة تحت عنوان الغازي، والغارم والمكاتب، وابن السبيل، لكن 
 ما زاد عن نفقته األصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة. يأخذ ابن السبيل 

المراد بالهاشمي: من انتسب إلى هاشم عن طريق األب، وهم اآلن:  الوصف الرابع: أن ال يكون هاشميًا.
 أوالد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

 له زكاة الهاشمي.  فمن كان هاشميًا لم تحل له الزكاة الواجبة من غير الهاشمي، ويحل

ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وال 
 يتجاوز قدر الضرورة.

 ويجوز للهاشمي أن يتناول الصدقة المندوبة من هاشمي وغيره.

 

 األمر الثالث: في بيان المتولي إلخراج الزكاة.

 ـ العامل.3.  )عليه السالم(ـ اإلمام2ـ المالك. 1ثالثة: الذين يتولون إخراج الزكاة   

 وتفصيل الكالم في هذا األمر نذكر في عدة نقاط:

يحق للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه من الزكاة بنفسه وبمن يوكله، واألولى حمل الزكاة إلى  (1
ألعرف بمواضعها واألبصر بمواقعها واألعدل في توزيعها، وألنه . وذلك ألنه ا)عليه السالم(اإلمام

يقيم بها شؤون الناس العامة واحتياجاتهم وخصوصًا الفقراء منهم، ويواسي بين الناس، فيدفع عن 
الفقراء العوز والحاجة ويحقق العدل بين الناس، وهناك حكم اخرى من إيصال الحق الشرعي لإلمام 

 لسنا في صدد احصائها.  )عليه السالم(المعصوم 
 ويتأكد االستحباب بدفع الزكاة لإلمام؛ في األموال الظاهرة كالمواشي والغالت.

الزكاة؛ وجب دفعها إليه، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته. ولو أخرج  )عليه السالم(إذا طلب اإلمام  (2
 لزكاة، وعليه إعادتها. المالك زكاته وفرقها على المستحقين بعد طلب اإلمام؛ فال يجزي ما فعله عن ا

إذا وجبت الزكاة في مال الطفل يتولى ولي الطفل إخراجها، ألن الولي كالمالك في والية إخراج  (3
 الزكاة.



عاماًل لقبض الصدقات، ويجب دفعها إليه عند المطالبة، ومطالبته  )عليه السالم(ينصب اإلمام  (4
فأمره مستند الى أمر اإلمام، لذا تجب م( )عليه السالبمنزلة مطالبة اإلمام. ألن العامل نائب عنه 

 طاعته.
 لو قال المالك: أخرجت ما وجب عليَّ من الزكاة؛ ُقِبَل قوله، وال يكلف بينة وال يمينًا. (5
فيقتصر في عمله على موضع اإلذن من )عليه السالم( الساعي لجمع الزكاة وكيل عن اإلمام  (6

ل وال يتعداه. فال يجوز للساعي تفريق ا ، فإذا )عليه السالم(لزكاة على المستحقين إال بإذن اإلمامالموكِ 
 أذن له بتفريقها؛ جاز له أن يأخذ نصيبه منها، ثم يفرق الباقي.

األفضل قسمة الزكاة على أصناف المستحقين لها، واختصاص جماعة من كل صنف. فيعطي منها  (7
صرفها في مجموعة من صنف واحد لبعض الفقراء وبعض المساكين وبعض الغارمين وهكذا. ولو 

 جاز، ولو خص بها ولو شخصًا واحدًا من بعض األصناف جاز أيضًا.
مع وجود المستحق في بلد المالك؛ تصرف الزكاة إليه. وال يجوز للمالك أن يعدل بها إلى غير  (8

مستحقين في بلد آخر غير أهل البلد الذي فيه المال، الموجود من المستحقين، وال يجوز له نقلها إلى 
 وال يجوز للمالك أن يؤخر دفع الزكاة مع التمكن، فإن فعل شيئًا من ذلك أثم وعليه ضمانها. 

وكذا يجري الحكم المتقدم على كل من كان في يده مال لغيره فطالبه به فامتنع عن تسليمه، أو 
ة فلم يصرفه فيها، أو دفع إليه مال ليوصله إلى غيره فلم أوصى إليه أن يصرف المال في جهة معين

 فهو مأثوم وعليه ضمان المال. يوصله.
لو لم يجد المالك المستحق للزكاة في بلده؛ جاز له نقلها إلى بلد آخر، وال ضمان عليه مع التلف، إال  (9

 أن يكون هناك تفريط في المحافظة عليها؛ فعليه ضمانها.
ي غير بلده، كمن يسكن في إذا كان مال المالك ف (11

النجف ولديه بستان نخيل في البصرة. فاألفضل صرف الزكاة إلى بلد المال، ألن زكاة المال تتعلق 
بالعين ال بالذمة. ولو دفع العوض )قيمتها المالية( في بلده جاز ، ولو نقل الزكاة إلى بلده ضمنها إذا 

 تلفت.
وإن كان األفضل في زكاة الفطرة أن يؤديها في بلده  (11

ماله في بلد آخر، ألنها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن 
 ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.



 

 

 

 األمر الرابع: اللواحق. وفيه مسائل:

إذا قبض اإلمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك. ألن قبض اإلمام أو : األولى
 الساعي للزكاة بمنزلة قبض المستحق لها.

إذا أخرج المالك زكاته لكنه لم يجد لها مستحقًا؛ يستحب له عزلها عن ماله. أي تعيين مال  الثانية:
خاص على أنه زكاة، يبقى أمانة عنده. ولو أدركته الوفاة؛ أي بانت عليه عالمات الموت، وجب عليه أن  

 يوصي بها.

يشترى من مال الزكاة لُيعَتق ويكون حرًا؛ إذا مات "بعد تحرره من العبودية" وال  المملوك الذي الثالثة:
 وارث له ورثه المستحقون للزكاة.

: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن لمعرفة مقدارها "كما في زكاة الغالت" كانت أجرة من يقوم الرابعة
 بكيلها أو وزنها على المالك.

ص أكثر من سبب إلستحقاق الزكاة مثل كونه فقيرًا وغريمًا وغازيًا، جاز أن إذا اجتمع في شخالخامسة: 
 يعطى بحسب كل سبب نصيبًا من الزكاة.

 دعاء لصاحبها.الالزكاة؛ يستحب له  )عليه السالم(إذا قبض اإلمامالسادسة: 

، كما لو أعطى إذا أخرج المالك الصدقة وسلمها للمستحق؛ يكره له أن يتملك ما أخرجه اختياراً السابعة: 
 للفقير بقرة كزكاة عن أبقاره، يكره له أن يشتريها من الفقير.  

وحكم الكراهة المذكور يجري في الصدقة الواجبة كزكاة المال و المستحبة كإعانة المحتاج، وال كراهة إذا 
 عادت إليه بميراث وما شابهه. كمن أعطى بقرة المه ثم ماتت امه فورثها منها.



تحب للمالك أن يميز األنعام المتعينة للصدقة عن غيرها من باقي أنعامه، من خالل وسمها يسالثامنة: 
في أقوى موضع منها وأكشفه، كأصول األذان في الغنم، وأفخاذ اإلبل والبقر. ويكتب في الميسم " وهو 

 الحديدة أو المكواة التي توسم بها الدواب" ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.

 

 


