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 .وهو ثالث من قسم مسائل الزكاة عليه "وأما الدافع" :-رمحه اهللا-قوله 
 .يعين دافع الزكاة" وأما الدافع": -رمحه اهللا-قوله 
صاحبه ومالكه، سواء كان املال : ، فهو رب املال أي"فهو رب املال أو وكيله بالنية" :-رمحه اهللا-قوله 

يمة األنعام ان  أو كان من عروض التجارة، أو ك، أو كان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما،من 
 .من اخلارج من األرض

 ،األصل يف دافع الزكاة هو رب املال، وبالتأكيد أن يتوىل اإلنسان دفع مال الزكاة بنفسه أعظم يف أجره
 . بإخراج الزكاة، وبإيصاهلا إىل مستحقيها-عز وجل-فإنه يتقرب هللا 

 ،ص نفسه فهي عبادة ال تتعلق بالشخ، جيوز التوكيل يف دفع الزكاة: أي"أو وكيله"  :-رمحه اهللا-قوله 
 .بل جيوز أن يوكل فيها غريه

ًويشرتط يف الوكيل أن يكون أمينا عالما جبهات صرف املال؛ ألن الوكيل الذي جيهل ذلك قد يضع  ِ ً
 فينبغي أن ، وجعل له مصارف حمددة-عز وجل-الزكاة يف غري موضعها، فالزكاة حق يف املال فرضه اهللا 

ُما باجلهات اليت يصرفِليكون الوكيل إذا كان هو من يتوىل الدفع عا  . فيها املالً
 ؛جيب يف دفع املال أن تقارنه نية:  الباء هنا للمعية واملقارنة واملصاحبة، أي"بالنية" : -رمحه اهللا-قوله 

َّاألعمال بالنـي«أن تصاحبه نية، وذلك أن  ٍ، فإذا أخرج ماال من غري نية»اتِّ من غري نية الزكاة، مل :  أي،ً
 فعامة العلماء على أن النية شرط يف إخراج الزكاة، وبه يعلم خطأ ،ه، وهذا ال خالف فيه بني العلماءئجيز

 هذا ال يصلح؛ ألنه ال بد ، حنتسبه من الزكاة: مث يقولون،ًأولئك الذين خيرجون ماال لسبب من األسباب
 ال يتحول املال املخرج إىل الزكاة، وال  أما إذا كانت النية الحقة فإنه،ج يف الزكاة بنيةَأن يكون املال املخر

كي ُغريهم، وحو وال تربأ به ذمته، هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وهو مذهب األئمة األربعة ،ينفعه
 لكنه مردود عليه مبا جاء من األحاديث املبينة لوجوب النية يف ،عن األوزاعي أنه ال جتب يف الزكاة نية

ٍ غري واحد االتفاق على ى، وقد حك»ىَوَ ما نـٍئِرْ امِّما لكلَّ وإن،ِاتَّيِّالنـ بُما األعمالَّإن« :العمل
 .ذلك

 


