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نهم اهللا َّع إليهم الزكاة بيَدفُ تنيذ، وهم أهل الزكاة، فأهل الزكاة ال"وأما املدفوع إليه" : -رمحه اهللا-قوله 
ِ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾: تعاىل يف قوله َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َ :  كما قال تعاىل؛واتالصدقات هي الزك] ٦٠ :التوبة[ َِّ

ًَ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ َ َ ْ ِِ َ َْ ْ ِ ْ  احلق الواجب يف املال، وتطلق على طلق علىُ فالصدقة ت،]١٠٣ :التوبة[ ُ
 ة وكل حتميد، صدقةكل تسبيحة فـ،ً سواء كان قوال أو عمال،ما يتطوع به مما يدفع يف أوجه الرب واخلري

، فالصدقة اسم لكل معروف قويل أو عملي أو مايل، لكن يف ة تبسمك يف وجه أخيك صدق،صدقة
ًَ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾: قوله تعاىل َ َ ْ ِ ِ َ َْ ْ ِ ْ : املقصود به الزكاة الواجبة يف املال، وكذا قوله] ١٠٣ :التوبة[ ُ

ِ﴿إنما الصدقات للفقراء ﴾ َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َ  .املقصود به الزكاة الواجبة يف األموال] ٦٠ :التوبة[ َِّ
جيب دفع الزكاة إىل هذه األصناف : ، أي"وأما املدفوع إليه فهم مثانية أصناف" : -رمحه اهللا-قوله 
 :الثمانية

ألن اهللا قدمه، فرتبهم على حسب ذكرهم  ً وذكره تقدميا،هذا الصنف األول "فقراءال" :-رمحه اهللا-قوله 
 .يف اآلية

 ذات اليد دون الفقراء، فالفقراء أشد حاجة، ولذلك  وقلة وهم يف احلاجة"واملساكني" :-رمحه اهللا-قوله 
 .ًقدمهم ذكرا، فقدم ذكر األشد حاجة مث تبعه مبن دونه

املعدم الذي ال شيء عنده، وأما املسكني فهو  الفقري هو :اوالفرق بينهم، "واملساكني" :-رمحه اهللا-قوله 
 .ال ميلك كفاية السنةلكن  ،الذي ميلك بعض الكفاية

ًاملشتغلون يف الزكاة حتصيال وإيصاال: أي "والعاملون عليها":ُقال رمحه اهللا ع هلم من الزكاة َدفُ فهؤالء ي،ً
 .أجرة عملهم

 يكون يف إسالمه عز ألهل اإلسالم ى إسالمه ممنَرجُمن يكل وهم  "مو قلواملؤلفة" :-رمحه اهللا-قوله 
 .ٌونفع
 . يف عتق الرقيق:أي "ويف الرقاب" :-رمحه اهللا-قوله 
هم املدينون، وهم كل من : هذا املصرف السادس من املصارف، الغارمون "والغارمون" :-رمحه اهللا-قوله 

م يدخلون يف قوله، سواء كان الدين ملصلحته اخلاصة أو لإلصالح بني الناس،ًحتمل دينا  : فإ
 ."والغارمون"

 هذا هو ،يف اجلهاد يف سبيل اهللا، فسبيل اهللا هو اجلهاد: ، أي"ويف سبيل اهللا" : -رمحه اهللا-قوله 
 وعلى  صلى اهللا عليه وسلم،االصطالح الذي جرى عليه استعمال هذا اللفظ يف كالم اهللا وكالم رسوله

 .هذا مجاهري العلماء
و كان كذلك النتقض  لكن هذا ال يصلح؛ ألنه ل،يف سبيل اهللا يشمل كل أوجه الرب: وقال بعضهم

ِما الصدقات للفقراءَِّ﴿إنهم الزكاة يف أصناف  حصر املصروف إلي-َّعز وجل–ن اهللا  فإ؛احلصر َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َ﴾ 
ِوفي سبيل الله{: فلو كان قوله] ٦٠:التوبة[ َِّ ِ ِ َ  يشمل كل أوجه الرب ملا كان للحصر ]٦٠: التوبة[} َ
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 لو كان يف آخرها ليمكن أن ،آخرهايف ملصارف، وليس  ال سيما أنه ذكر هذا املصرف يف ثنايا ا،فائدة
يف سبيل اهللا :  ذلك دل ذلك على أن املقصود بقولهم، لكن ملا ذكره يف أثنائهّ إنه بعد احلصر عم:يقال

 . وهو اجلهاد يف سبيل اهللا،مصرف من املصارف
ِواجلهاد يف سبيل اهللا نوعان؛ جهاد علم وجهاد قتال، جهاد بيان وجهاد س نان، وكالمها مصرف من ٍ

 .مصارف الزكاة على الصحيح من قويل العلماء
ى من الزكاة َ فإنه يعط، عابر السبيل الذي ال جيد كفايته يف سفره:أي "وابن السبيل" :-رمحه اهللا-قوله 

 . فيعطى ما يكفيه إليصاله إىل بلده،ًّولو كان غنيا يف بلده
 .ةصرف فيها الزكاة الواجبُهذه هي املصارف الثمانية اليت ت

 وهذا حمل اتفاق ال خالف بني ، ال حيل دفعها إىل غين: أي"وال جيوز دفعها إىل غين" :-رمحه اهللا-قوله 
 .العلماء

 ألنه خارج عن األوصاف ؛ الغين؛ ستة أصناف ال جيوز صرف الزكاة إليهم-ُرمحه اهللا–وقد ذكر املؤلف 
 .اليت ذكرها اهللا تعاىل يف اآلية السابقة

 ال يدفع اإلنسان الزكاة ألصوله ، ال األصول وال الفروع:يعين "وال عامودي النسب" : -رمحه اهللا-قوله 
لبه أو كانوا من أبناء بناته ُ سواء كانوا من ص،بائه وأمهاته ولو علوا، وال لفروعه أبنائه وبناته وإن نزلواآ

، وهذا القول هو أحد القولني يف "وال عامودي النسب":ُرمحه اهللام داخلون يف قوله  فإ،وذرية بناته
 .أنه يصح إعطاء الزكاة لألصول والفروع فيما إذا مل جتب نفقتهم: ألة، والقول الثايناملس

ولو قام فيه   يعين،ى الزكاة للزوج، وهذا أحد القولني يف املسألةَعطُ وال ت:أي "وال زوج" :-رمحه اهللا-قوله 
 فإنه ،لى سبيل املثالع ًى الزوج من الزكاة إذا كان غارماَ والصواب أنه يعط.وصف من األوصاف املتقدمة

وعلى ولده فإنه يعطى من الزكاة، لكن ال يعطى من الزكاة  يعطى من الزكاة، وإذا كان يصرف على نفسه
 فالزوجة ال تعطي زوجها زكاة لينفق عليها، يف قول مجهور أهل العلم، وقال ،ما يعود نفعه إىل املعطي

 .اليت فرض اهللا تعاىل عليه، ولو كان يف هذه الصورة من الزكاة مما يقوم به يف الفرائض بل تعطيه: بعضهم
عتقاء بين  فهؤالء ممن ال حتل هلم الصدقة، واملوايل هم "وال بين هاشم وال مواليهم" : -رمحه اهللا-قوله 
 .هاشم
 ملاذا؟ ألنه إذا ،ٍق الزكاة يف قريب تلزمه نفقتهَوال تنف:  أي"ونتهئٍويف قريب تلزمه م" : -رمحه اهللا-قوله 

 فال يدفعه ، وقد وجب عليه اإلنفاق،ً كان بذلك دافعا عن ماله؛ه لهأعطاه من الزكاة مع لزوم نفقت
 .بالزكاة الواجبة، فالزكاة حق يف املال غري النفقة

قون بآل البيت الذين ال حتل هلم الصدقة أو َلحُ هل ي: أي"ويف بين املطلب خالف" : -رمحه اهللا-قوله 
  .ري ملحقني ببين هاشم الذين حترم عليهم الصدقة غم والعلماء هلم فيهم قوالن، واملذهب أ،ال

 


