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 -4أهل الزكاة
 أهل الزكاة:
هللا عز وجل حكيم عليم ،قد يعيِّن المستحق ،وقدر ما يستحقه كالفرائض
وأهلها.
وقد يعيِّن ما يُستحق دون من يستحقه كالكفارات ،مثل كفارة الظهار،
واليمين ونحوهما.
يعين المستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة الذين ال يجوز
وقد ِّ
صرفها إال لهم ،وهم ثمانية كما قال سبحانه:
(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ)

[التوبة.]60:

 أقسام أهل الزكاة:
أهل الزكاة من حيث تملُّك المال قسمان:
األول  :من يأخذ الزكاة بسبب يستقر األخذ به وهو الفقر ،والمسكنة ،والعمل،
والتأليف.
فمن أخذ من الزكاة بأحد هذه األسباب شيئا ً َملَكه ،وصرفه فيما يشاء
كسائر أمواله.
الثاني :من يأخذ الزكاة بسبب ال يستقر به الملك وهو الكتابة ،والغرم،
والغزو ،وابن السبيل.
فمن أخذها من هؤالء صرفها في الجهة التي استحق األخذ بها ،وأعاد ما
زاد عنها.

This file was downloaded from QuranicThought.com

76

كتاب الزكاة
الزكاة

أهل

 جهات صرف الزكاة:
فرض هللا عز وجل الزكاة لتحقيق أمرين عظيمين:
األول :سد حاجة المسلمين.
الثاني :معونة اإلسالم ،وتقويته ،وحفظه.
فال تعطى الزكاة للكفار؛ لما في ذلك من تقويتهم ،وإعانتهم على الباطل
إال المؤلفة قلوبهم.
وال تعطى الزكاة لمن ال يستعين بها على طاعة هللا تعالى؛ ألن هللا
فرضها معونة على طاعته ،فال تعطى لتارك الصالة ،ومقترف الكبائر
والمحرمات ،حتى يتوب إلى ربه.
أما من أظهر بدعة ،أو فجوراً ،فإنه يستحق العقوبة ،فال يجوز أن يعطى
من الزكاة ما يستعين به على إظهار بدعته وفجوره.
قال هللا تعالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي)
[المائدة.]2:

 من تعطى الزكاة:
الزكاة إنما تدفع إلى أحد شخصين:
إما محتاج إليها كالفقراء ،والمساكين ،وفي الرقاب ،والغارم لقضاء دينه،
وابن السبيل.
وإما لمن يحتاج إليه المسلمون كالعامل في جبايتها ،والغازي في سبيل
هللا ،والمؤلفة قلوبهم ،والغارم إلصالح ذات البين.
قال هللا تعالى ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
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[التوبة.]60:

 أصناف أهل الزكاة:
أهل الزكاة الذين يجب أن تصرف الزكاة لهم ثمانية فقط ،وهم:
الفقراء ،والمساكين ،والعاملون عليها ،والمؤلفة قلوبهم ،وفي الرقاب،
والغارمون ،وفي سبيل هللا ،وابن السبيل.
 -1الفقراء :وهم الذين ال يجدون شيئاً ،أو يجدون بعض الكفاية ،والفقير الذي
يستحق الزكاة :هو الذي ال يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.
ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان ،حسب غالء المعيشة ورخصها.
 -2المساكين :وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها.
ولفظ الفقراء إذا أُفرد دخل فيه المساكين ،وكذا عكسه ،فيطلق كل منهما
على اآلخر ،وإذا اجتمعا في كالم واحد تميز كل منهما بمعنى.
 -3العاملون عليها :وهم جباتها ،وحفاظها ،والقاسمون لها ،فإن كان لهم
َر ْزق راتب من اإلمام فال يعطون من الزكاة.
 -4المؤلفة قلوبهم :وهم السادة المطاعون في قومهم.
والمؤلفة قلوبهم قسمان :مسلمون ،وكفار.
فالمسلمون أربعة أقسام:
 -1سادة مطاعون في قومهم أسلموا لكن إيمانهم ضعيف ،فيعطون من الزكاة
ترغيبا ً لهم ،ليثبت اإليمان في قلوبهم.
 -2قوم لهم شرف ورئاسة أسلموا ،فيعطون لترغيب نظرائهم من الكفار
ليُسلموا مثلهم.
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 -3قوم لهم قوة ورئاسة يراد بتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار،
ويحموا من يليهم من المسلمين.
 -4قوم لهم شرف ومكانة وسلطة يراد بإعطائهم من الزكاة أن يَـجْ بوا الزكاة
ممن ال يعطيها.
والمؤلفة قلوبهم من الكفار قسمان:
 -1كافر يرجى إسالمه ،فيعطى من الزكاة لتميل نفسه إلى اإلسالم.
 -2كافر يخشى شره ،فيعطى لكف شره وشر غيره عن المسلمين.
 -5في الرقاب :وهم األرقاء ،والمكاتبون ،فيعطون من الزكاة ليخلصوا من
الرق.
وفك الرقاب على ثالثة أقسام:
 -1المكات َب المسلم الذي اشترى نفسه من سيده ،فيعطى من الزكاة ما يعينه
على فك رقبته من الرق.
 -2إعتاق الرقيق المسلم ،فيعطى من الزكاة ليعتق من الرق.
 -3فداء األسير المسلم من أيدي المشركين ،فيعطى الكفار الذين أسروه من
الزكاة ليفكوا أسره.
 -6الغارمون :الغارم هو من عليه دين.
والغارمون الذين يستحقون الزكاة ثالثة أقسام:
 -1غارم لمصلحة نفسه ،فهذا يعطى من الزكاة إن كان مسلماً ،وعليه دين
حال ال يستطيع سداده.
 -2غارم لمصلحة غيره ،كمن عليه دين بسبب الضمان.
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فإذا كان الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى من الزكاة لسداد هذا
الدين.
 -3الغارم إلصالح ذات البين ،كمن يصلح بين قبيلتين مختلفتين بماله ،فهذا
يعطى من الزكاة ،سواء كان غنيا ً أو فقيراً؛ تشجيعا ً له على مكارم
األخالق ،وصنائع المعروف ،ولئال تقل الرغبة في اإلحسان والمواساة.
 -7في سبيل هللا :وهم الغزاة المجاهدون في سبيل هللا.
وسبيل هللا الذي تُدفع فيه الزكاة أربعة أضرب:
 -1الغزاة في سبيل هللا ،وهؤالء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب من
اإلمام ،أولهم راتب ال يكفيهم ،فيعطون ما يتجهزون به للغزو ،وما
يعينهم على الجهاد في سبيل هللا.
 -2عدة القتال وما يحتاجه المجاهدون من آالت وسالح ،فيصرف من الزكاة
لشراء ما يحتاجه المجاهدون من سيارات ،وأسلحة تعينهم على قتال
عدوهم من الكفار.
 -3الدعاة إلى هللا ،والمبلغون لدينه ،والمعلمون لكتابه وشرعه ،والمتفرغون
لطلب العلم ،فيعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء ،وليس لهم مرتب من
اإلمام ،أو لهم َر ْزق ال يكفيهم.
ويصرف من الزكاة لكل ما يعين على الدعوة ،ونشر العلم ،من طبع
المصاحف ،وكتب العلم النافعة ونحو ذلك.
 -4الحجاج الفقراء ،فيعطى المسلم من الزكاة إذا كان فقيرا ً ليحج؛ ألن الحج
في سيبل هللا.
ْ
ع ْنـها قَالَ ْ
سو ِّل ا ٬ﷺ
تَ :كانَ أَبُو َم ْعقَ ٍل َحاجا ً َم َع َر ُ
ي هللاُ َ
عن أ ُ ِّم َم ْعقَ ٍل َر ِّ
ض َ
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علَـي َحجةً فَا ْن َ
فَلَـما قَد َِّم قَالَ ْ
ان َحتـى
ع ِّلـ ْمتَ أَن َ
ت أ ُ ُّم َم ْعقَ ٍل :قَ ْد َ
طلَقَا يَـ ْم ِّشيَ ِّ
علَـيْـ ِّه ،فَقَالَ ْ
علَـي َحجةً َو ِّإن أل َبي َم ْعقَ ٍل بَ ْكرا ً،
ت يَا َر ُ
سو َل اِّ ٬إن َ
دَ َخالَ َ
صدَقَ ْ
ْط َها
سو ُل ا ٬ﷺ« :أَع ِّ
سبي ِّل ا .٬فَقَا َل َر ُ
تَ ،جعَ ْلتُـهُ فِّـي َ
قَا َل أَبُو َم ْعقَ ٍلَ :
سبي ِّل ا »٬فَأ َ ْع َ
طاهَا البَ ْك َر .أخرجه أبو داود(.)1
فَ ْلت َـ ُحج َ
علَـيْـ ِّه فَإِّنـهُ ِّفـي َ
 -8ابن السبيل :وهو المسافر المنقطع به سفره ،وليس معه ما يوصله إلى
بلده ،فيعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده ولو كان غنياً.
وابن السبيل ضربان:
 -1من انقطع به السفر ،وليس معه ما يوصله إلى بلده.
 -2من كان في بلده ،ويريد أن ينشئ سفرا ً لطاعة ،أو مصلحة ،وال مال له.
فهذا يعطى من الزكاة ما يحتاجه ،كمن يريد السفر للحج ،والعالج ونحو
ذلك.

 من يقدم في الزكاة:
يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة ،ويجوز دفعها إلى
شخص واحد من أهل الزكاة في حدود حاجته ،وإن كانت الزكاة كثيرة
فيستحب تفريقها على تلك األصناف ،ويبدأ بمن حاجته أهم وأشد
وأقرب ،وال يجوز صرف الزكاة لغير األصناف الثمانية.

 الذين يجوز أخذهم من الزكاة:
 -1يجوز أن تصرف الزكاة لمسلم يريد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه،
ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء.
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)1988
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 -2ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن
تواطؤ بينهما ،بأن يعطيه ليسدد له ،وال يجوز إسقاط الدين واعتباره من
الزكاة.
 -3إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛
ألن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل هللا ،ونفعه متعد.
 -4يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده ،ويسن أن يعطي زكاته
ألقاربه الفقراء الذين ال تلزمه نفقتهم كاإلخوة واألخوات ،واألعمام
والعمات ،واألخوال والخاالت ونحوهم.

 حكم اإلخبار بالزكاة:
 -1من يُـخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فالنا ً من أهل الزكاة ،وأنه يقبل الزكاة،
فهذا يعطيه وال يخبره أنها زكاة؛ لعلمه بحاله ،ولما في ذلك من
الغضاضة عليه.
 -2إن كان صاحب المال ال يدري عنه ،أو كان ال يقبل الزكاة ،فهنا يخبره
أنها زكاة؛ ليتأكد من محل صدقته الواجب.

 ما يقوله من أخذ الزكاة:
يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما
ورد.
علَـيْـ ِّهـ ْم» .متفق عليه(.)1
ص ِّل َ
فيقول« :الل ُهـم َ
الن» .متفق عليه(.)2
ص ِّل َ
أو يقول« :اللهم َ
علَـى آ ِّل فُ ٍ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)4166ومسلم برقم (.)1078
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)1497ومسلم برقم (.)1078
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ار ْك فِّـي ِّه َوفِّـي إِّب ِّلـ ِّه» .أخرجه النسائي (.)1
أو يقول« :اللهم بَ ِّ
يقول هذا مرة ،وهذا مرة ،إحيا ًء للسنة.

 حكم دفع الزكاة للكفار:
ال يجوز دفع الزكاة للكفار والمشركين إال المؤلفة قلوبهم.
ويجوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع.
 -1قال هللا تعالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ)

[اإلنسان.]8:

ت :قَ ِّد َم ْ
ع ْنـها قَالَ ْ
ي
ع ْن أ ْس َما َء بِّ ْن ِّ
ت َ
ي هللاُ َ
َ -2و َ
ت أبِّـي بَ ْك ٍر َر ِّ
علَـي ِّأميَ ،و ِّه َ
ض َ
سو َل ا ٬ﷺ ،فَقُ ْلتُ  :يَا
عاهَـدَهُـ ْم ،فَا ْست َ ْفت َـ ْيتُ َر ُ
ع ْهـ ِّد قُ َري ٍْش ِّإ ْذ َ
ُم ْش ِّر َكةٌ ،فِّـي َ
سو َل ا ٬قَ ِّد َم ْ
ص ِّلـي
َر ُ
ت َ
أص ُل ِّأمي؟ قال« :نَعَ ْم ِّ
ي َرا ِّغبَةٌ ،أفَ ِّ
علَـي ِّأمي َو ِّه َ
أم ِّك» .متفق عليه(.)2

 حكم دفع الزكاة لبني هاشم:
 -1بنو هاشم ال يحل لهم األخذ من الزكاة المفروضة ،وال الكفارات؛ ألن
الزكاة تطهير ألموال الناس من األوساخ ،وتطهير لنفوسهم من الذنوب،
فهي غسالة األوساخ والذنوب ،فال تليق بمنصب سيد األنبياء والرسل
وآله ومواليهم.
وقد كرم هللا مقام النبوة وآله أن يكونوا محالً للغسالة ،وشرفهم عنها.
 -2بنو هاشم هم النبي ﷺ وآله الذين هم:
(آل أبي طالب) و (آل العباس) و(آل الحارث) و(آل أبي لهب) وكلهم

( )1صحيح /أخرجه النسائي برقم (.)2458
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2620ومسلم برقم ( ,)1003واللفظ له.
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أبناء عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف.
ضي هللاُ
س ُن ب ُْن َ
ضي هللاُ َ
َ -1
ع ِّلـي ٍ َر ِّ
ع ْنـهُ قَا َل :أ َخذَ ال َح َ
ع ْن أبي ه َُري َ
ْـرة َ َر َ
ي ﷺِّ « :ك ْخ
َ
ع ْنـ ُهـ َما ت ْم َرة ً ِّم ْن ت ْم ِّر الصدَقَ ِّة ،فَ َجعَلَـ َها فِّـي فِّـي ِّه ،فَقال النبِّـ ُّ
ِّك ْخ»ِّ .لـيَ ْ
شعَ ْرتَ أنا ال نَأ ُك ُل الصدَقَةَ» .متفق عليه(.)1
ط َر َح َها ،ثُم قال« :أ َما َ
ع ْنـ ُهـما أن
ب بن َر ِّبـيعَةَ َوالفَ ْ
عب ٍ
عبْدال ُمط ِّل ِّ
ي هللاُ َ
ض ِّل ب ِّْن َ
ع ْن َ
َ -2و َ
اس َر ِّ
ض َ
َـح ُّل
النبي ﷺ قَا َلِّ « :إن َه ِّذ ِّه الصدَقَا ِّ
اسَ ،و ِّإنـ َها ال ت ِّ
سا ُخ الن ِّ
ي ْأو َ
ت ِّإن َما ِّه َ
ِّلـ ُمـ َحـم ٍد َوال آل ِّل ُمـ َحـم ٍد» .أخرجه مسلم(.)2

 حكم دفع الزكاة للوالدين:
 -1يجب على األوالد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا احتاجوا.
 -2يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء ،وهو عاجز عن
نفقتهم ،ما لم يدفع بذلك واجبا ً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
 -3إذا تحمل أحد الوالدين دينا ً أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة ،ويقضي
عنه بها دينه ،وهو أحق به.
قال هللا تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)

[اإلسراء.]24 -23:

 حكم دفع الزكاة لألوالد:
 -1يجب على اآلباء النفقة على أوالدهم إذا احتاجوا.
 -2يجوز دفع الزكاة لألوالد إذا كانوا فقراء ،وهو عاجز عن النفقة عليهم ،ما

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1491واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1069
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لم يدفع بذلك واجبا ً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
 -3إذا تحمل أحد األوالد دينا ً أو دية فيجوز لوالده أن يقضي عنه دينه من
الزكاة ،وهو أحق به.
 -4إذا كان الوالد أو الولد غنياً ،وكان من الغزاة ،أو من العاملين في جباية
الزكاة ،أو كان غارماً ،فإنه يجوز للولد دفع الزكاة لوالده وعكسه.
والسبب :أن استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر ،والمسكنة ،والعمالة،
والتأليف ،والغرم وهكذا ،وكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل
الزكاة.
قال هللا تعالى ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ)

[التوبة.]60:

 حكم دفع الزكاة لألغنياء:
 -1الغني هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام ،إما من مال
موجود ،أو من تجارة ،أو من صنعة ونحو ذلك.
 -2ال يجوز أن تُدفع الزكاة إلى غني إال لخمسة:
إذا كان من العاملين عليها ،أو من المؤلفة قلوبهم ،أو من المجاهدين في
سبيل هللا ،أو من الغارمين إلصالح ذات البين ،أو ابن سبيل منقطع.
 -3يجوز للغني أن يأكل من الزكاة إذا أهدى إليه الفقير منها ،أو اشتراها
الغني بماله.
َـح ُّل
سو ُل ا ٬ﷺ« :الَ ت ِّ
ع ْنـهُ قَا َل :قَا َل َر ُ
ي هللاُ َ
َ -1
س ِّعي ٍد ال ُخد ِّْري ِّ َر ِّ
ع ْن أَبي َ
ض َ
علَـيْـ َها ،أ َ ْو
سبي ِّل ا ،٬أ َ ْو ِّلعَ ِّ
ام ٍل َ
َاز ِّفـي َ
الصدَقَةُ ِّلغَ ِّنـي ٍ ِّإال ِّلـخَـ ْم َ
س ٍةِّ :لغ ٍ
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ار ِّم ْس ِّك ٌ
صدِّقَ
ـر ُج ٍل َكانَ لَـهُ َج ٌ
ين فَت ُ ُ
َـراهَا ب َما ِّلـ ِّه ،أ َ ْو ِّل َ
ـر ُج ٍل ا ْشت َ
َار ٍم ،أ َ ْو ِّل َ
ِّلغ ِّ
ين فَأ َ ْهـدَاهَا ال ِّم ْس ِّك ُ
ين ِّل ْلغَنِّـي ِّ» .أخرجه أحمد وأبو داود(.)1
َ
علَـى ال ِّم ْس ِّك ِّ
ار قَا َل :أ َ ْخبَ َرنِّـي َر ُجالَ ِّن أَنـ ُهـ َما أَت َـيَا النبي
ع ْن ُ
عبَـ ْي ِّدا ٬ب ِّْن َ
َ -2و َ
عدِّي ِّ ب ِّْن ال ِّخيَ ِّ
ص َر
ﷺ فِّـي َحج ِّة ال َودَاعِّ َوه َُو يُقَ ِّس ُم الصدَقَةَ ،فَ َ
سأَالَهُ ِّم ْنـ َها فَ َرفَ َع فِّـينَا البَ َ
ضهُ فَ َرآنَا َج ْلدَي ِّْن ،فَقَا َلِّ « :إن ِّشئْتُـ َما أ َ ْع َ
َو َخفَ َ
ط ْيت ُ ُك َماَ ،والَ َحظ ِّفـي َها ِّلغَ ِّنـي ٍ
ب» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)2
َوالَ ِّلقَ ِّوي ٍ ُم ْكت َ ِّس ٍ

 حكم دفع الزكاة للزوج:
 -1يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ ألنه ال
يجب على المرأة اإلنفاق على زوجها ،فيجوز لها دفع الزكاة له
كاألجنبي؛ بل هو أحق.
َب ا ْم َرأة ُ اب ِّْن َم ْسعُو ٍد قَالَ ْ
ت:
ع ْنـهُ أن زَ ْين َ
ضي هللاُ َ
َ -1
ع ْن أبِّـي َ
س ِّعي ٍد ال ُخد ِّْري ِّ َر َ
أردْتُ ْ
أن
يَا نَبِّـي اِّ ،٬إنكَ أ َم ْرتَ اليَ ْو َم بِّالصدَقَ ِّةَ ،و َكانَ ِّع ْندِّي ُح ِّلـي ِّلـي ،فَ َ
علَـيْـ ِّهـ ْم،
صد ْقتُ ِّبـ ِّه َ
صدقَ ِّبـ ِّه ،فَزَ َ
ع َم اب ُْن َم ْسعُودٍ :أنـهُ َو َولَدَهُ أ َح ُّق َم ْن ت َ َ
أت َ َ
ت ِّبـ ِّه
صد ْق ِّ
صدَقَ اب ُْن َم ْسعُودٍ ،زَ ْو ُج ِّك َو َولَد ُِّك أ َح ُّق َم ْن ت َ َ
ي ﷺَ « :
فَقال الن ِّبـ ُّ
علَـيْـ ِّهـ ْم» .متفق عليه(.)3
َ
ع ْبدِّا ٬قَ ْ
س ِّل النبِّـي َﷺ:
َب ا ْم َرأةِّ َ
ع ْنـهُ أن زَ ْين َ
ي هللاُ َ
َ -2و َ
الت لهَُ :
ع ْن بِّال ٍل َر ِّ
ض َ
عنِّـي ْ
علَـى زَ ْو ِّجي َوأ ْيت ٍَام ِّلـي فِّـي َحجْ ِّري ،فَقا َل« :نَعَ ْم
أن أ ْن ِّفقَ َ
أيَـجْ ِّزي َ

( )1صحيح /أخرجه أحمد برقم ( ,)11538وأبو داود برقم ( ,)1636وهذا لفظه.
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ان ،أجْ ُر القَ َرابَ ِّة َوأجْ ُر الصدَقَ ِّة» .متفق عليه(.)1
لَـ َها أجْ َر ِّ

 حكم دفع الزكاة للزوجة:
 -1زكاة الرجل ال يجوز أن تدفع إلى زوجته؛ ألن نفقتها واجبة عليه،
فتستغني بها عن أخذ الزكاة.
 -2إذا كانت الزوجة عليها دين ال تستطيع سداده فيجوز لزوجها أن يعطيها
من الزكاة من سهم الغارمين ما تسدد به ما عليها من الدين ،وهي أحق
من األجنبي؛ ألن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
قال هللا تعالى( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ)

[األنفال.]75:

 حكم صرف الزكاة في القُ َرب:
فرض هللا عز وجل الزكاة في ثمانية أصناف فقط ،فال يجوز صرفها
فيما سواها كبناء المساجد ،والمدارس ،والسدود ،والربط ،وإصالح
الطرق ونحو ذلك من أعمال البر والخير؛ ألن هللا عز وجل عين
مصارف الزكاة ،وهذه ليست منها.

 حكم الخطأ في الزكاة:
إذا أعطى المسلم الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع ألحد يظنه أهالً فبان
أنه غير أهل للزكاة كأن يعطيها لغني يظنه فقيرا ً بعد االجتهاد والتحري
فإنها تجزئه ،وتُقبل عند هللا ،وتنفع من أخذها؛ ألنه اتقى هللا ما استطاع،
واجتهد في التحري ،والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ،وإذا أصاب فله أجران.
سو َل ا ٬ﷺ قَا َل« :قال َر ُج ٌل:
ع ْنـهُ أن َر ُ
ضي هللاُ َ
َ
ع ْن أ ِّبـي ه َُري َ
ْـرة َ َر َ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1466واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1000
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صبَ ُحوا
ق ،فَأ ْ
صدَقَتِّـ ِّه ،فَ َو َ
ضعَ َها فِّـي يَ ِّد َ
صدَقَةٍ ،فَخ ََر َج بِّ َ
صدقَن بِّ َ
ألت َ َ
ار ٍ
س ِّ
صدَقَةٍ،
يَت َـ َحدثُونَ  :ت ُ ُ
صدِّقَ َ
علَـى َ
صدقَن بِّ َ
ق ،فَقال :اللهم لَكَ ال َحـ ْمد ُ ،ألت َ َ
ار ٍ
س ِّ
صدِّقَ
ي زَ انِّـيَةٍ ،فَأ ْ
صبَ ُحوا يَت َـ َحدثُونَ  :ت ُ ُ
صدَقَتِّـ ِّه فَ َو َ
ضعَ َها فِّـي يَدَ ْ
فَخ ََر َج ِّب َ
صدقَن
علَـى زَ ا ِّنـيَةٍ ،فَقال :اللهم لَكَ ال َحـ ْمدَُ ،
اللـ ْيلَةَ َ
علَـى زَ ا ِّنـيَةٍ؟ ألت َ َ
صبَ ُحوا يَت َـ َحدثُونَ :
ي َ
غنِّـي ٍ ،فَأ ْ
صدَقَتِّـ ِّه ،فَ َو َ
ضعَ َها فِّـي يَدَ ْ
صدَقَةٍ ،فَخ ََر َج بِّ َ
بِّ َ
علَـى زَ انِّـيَةٍ،
علَـى َ
تُ ُ
قَ ،و َ
غنِّـي ٍ ،فَقال :اللهم لَكَ ال َحـ ْمدَُ ،
صدِّقَ َ
علَـى َ
ار ٍ
س ِّ
ق :فَلَعَلـهُ ْ
أن
علَـى َ
صدَقَتُكَ َ
َو َ
علَـى َ
ـي :فَ ِّقي َل لَـهُ :أما َ
ار ٍ
س ِّ
غنِّـي ٍ ،فَأتِّ َ
س ِّرقَ ِّتـ ِّهَ ،وأما الزا ِّنـيَةُ :فَلَعَلـ َها ْ
ع ْن ِّزنَاهَاَ ،وأما
أن ت َ ْست َ ِّعف َ
يَ ْست َ ِّعف َ
ع ْن َ
ي :فَلَعَلـهُ يَ ْعتَبِّ ُر ،فَـيُ ْن ِّف ُق ِّمـما أ ْع َ
طاهُ هللاُ» .متفق عليه(.)1
الغَنِّـ ُّ

 حكم تنمية أموال الزكاة:
 -1ما وجب من الزكاة يصرف فورا ً ألهل الزكاة ،وال يجوز تأخيره عند
الغني من أجل تنيمته والتجارة فيه لصالح فرد أو جميعة ونحوهما؛ ألنه
حق ألهل الزكاة ،فال يجوز حبسه عنهم.
 -2إذا ملك الفقير الزكاة فله أن ينفقها على نفسه ،أو يهديها ،أو يبيعها ،أو
ينميها كما يفعل بسائر أمواله.
 -3إذا استلمت جمعية البر أو أي صندوق خيري أموال الزكاة فال يجوز
حبسها عن أهلها لتنميتها ،بل تؤدى ألهلها فوراً.
 -4إذا ُجـمعت الصدقات من غير الزكاة لمصالح المسلمين فال مانع من
تنميتها ،والتجارة فيها ،وصرفها فيما بعد في أبواب البر على شكل
رواتب ،أو قروض ،أو إعانات ،أو بناء مساجد ،أو طباعة كتب نافعة
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1421واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1022
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