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 مصارف الزكاة

  

  قولو تصرف الزكوات إلى األصناف الثمانية التي حددىا اهلل جل وعال في:  

دَمقَماتُت )    ا الصَّن لَّن َمةِإ  إِإنَّنمَم مَميْليَما وَمالْلمُت َم مِإينَم عَم فِإي  َمبِإيلِإ المَّنوِإ  لِإمْل ُت َمرَمااِإ وَمالْلمَم َماكِإينِإ وَمالْل َمامِإ ينَم وَم قَمابِإ وَمالْلغَمارِإمِإ فِإي الرِّ قُتمُتوبُتيُتمْل وَم
كِإيمٌ  وَماِإبْلنِإ  مِإيٌم حَم ًة مِإنَم المَّنوِإ وَمالمَّنوُت عَم   [60 : ورة التوبة) ]  ال َّنبِإيلِإ فَمرِإييَم

وقيل من ال يجد . جمع ف ير، وىو من لو أدنى شيا من المال، ولكن ال يك يو ل د حاجاتو: ال  راا. 1
   .شييًا أصالً 

جمع م كين وىو من ال شيا عنده فيحتاج إلى الم ألة ل وتو أو ما يواري بو بدنو، فيذا : الم اكين. 2
   .يحق لو أن ي أل وأن يأخذ الزكاة

جمع عامل، وىو الذي يب ثو اإلمام لجباية الصدقات، في طيو اإلمام ما يك يو ىو : ال اممون عمييا. 3
يابيم، ألن ال امل قد فرغ ن  و ليذا ال مل وال اممون عمييا كل من ي مل في . وأعوانو مدة ذىابيم وا 

جبايتيا وتحصيميا، أو في كتابتيا وتدوينيا أو حرا تيا وحمايتيا، أو ت ري يا وتوزي يا، وى الا ي طون أجر 
عمميم ولو كانوا أغنياا غير محتاجين، إذ لكل عامل أجر، وىم قد عمموا عمى جم يا وت ري يا في طون 

   .منيا ل اا ذلك ال مل

وىم قوم ي طون من الزكاة تألي ًا ل موبيم وتثبيتًا إليمانيم، أو لترغيب ذوييم في  :الم ل ة قموبيم. 4
وقد قرر ال مماا أن ىذا الحق باق ين ذ إن وجدت الحاجة إليو، . اإل الم، أو طمبًا لم ونتيم أو كف أذاىم

ألن ب ض من يدخل في اإل الم قد ين طع عن أىمو وقومو، وربما حرم من موارد رزقو، فمن ح و أن 
   .وىذا بّين لمن تأمل حكمة الشارع، وعايش الواقع. يصرف لو من بيت المال ما يحميو من اليرر

الرقاب جمع رقبة، والمراد بيا ال بد أو األمة يشترى بمال الزكاة لي تق، فتكمل حريتو ويتم : في الرقاب. 5
وليذا اشترط ال مماا في الرقيق الذي . تصرفو، فيصبح عيوًا ناف ًا في المجتمع ويتمكن من عبادة اهلل

يدفع لو من الزكاة ل ك رقبتو أن يكون م ممًا،  واا أعطي ال بد لتحريره كمو أو ب يو إن كان مب ياً، 
   .فكل ذلك يشممو ىذا الصنف من أصناف الزكاة

الغارمون ىم المدينون الذين لزمتيم ديون ب بب حاجتيم الشخصية أو ب بب يرورة : الغارمون. 6
اجتماعية أو مصمحة لمم ممين، كمن ا تدان لإلن اق عمى ن  و أو عمى زوجو وأوالده ومن ي وليم، فيذا 

   .ي طى إذا لم يكن عنده  داد لدينو فاياًل عن حاجتو اليرورية
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 وأما من ا تدان ليرورة اجتماعية كمن ا تدان لإلن اق عمى يتيم، أو لإلصالح بين اثنين أو جماعة من 
الم ممين، أو ا تدان لمصمحة الم ممين، كإصالح م جد أو مدر ة أو دار من الدور ال امة لصالح 

   .الم ممين، فإنو ي طى من الزكاة ل د دينو ولو كان غنيًا عمى الصحيح من أقوال أىل ال مم

وىم الغزاة المجاىدون في  بيل اهلل والمرابطون لمجياد، ولو كانوا أغنياا، إذا لم يكن  :في  بيل اهلل. 7
   .يرعاىم وين ق عمييم بيت مال الم ممين

المراد بو الم افر الذي يحتاج إلى المال ليواصل ال  ر إلى بالده، في طى الم مم الذي  :ابن ال بيل. 8
   .ان طع بو ال  ر من الزكاة ما ي اعده عمى ال ودة إلى بالده

  

   : م دار ما يخرج لكل واحد من األصناف الثمانية

   .ال  ير والم كين. 1-2
 وى الا ي طون ما يك ييم ويك ي من ي ولون  نة كاممة، وذلك ألن ما يك يو  نة ىو أو ط ما يطمبو  

ال رد عادة من يمان ال يش لو وألىمو، وألن أموال الزكاة م ظميا حولية، وفي كل عام تأتي حصيمة 
   .جديدة من موارد الزكاة ين ق منيا عمى الم تح ين

  :ال اممون عمييا. 3
   .ي طى ال اممون عمييا ما يكافئ عمميم الذي قاموا بو، فيم كاألجراا  واا ب واا  

وقد قرر أىل ال مم أن ال امل ي طى من الزكاة ولو كان غنياً، ألنو إنما يأخذ أجرًا عمى عمل أداه .   

  : الم ل ة قموبيم. 4
وقد ترك ىذا لت دير ولي األمر أو من ينيبو، ألن الحاالت تختمف من شخص آلخر، ومن وقت آلخر 

   .ح ب حالة الم ممين قوة وي  اً 

  :الرقاب. 5
 ي طى لم رد من طاي ة األرقاا ما يك ي لتحرير رقبتو، وم دار ذلك يتوقف عمى ما يطمبو المالك، فيو  

يختمف من حالة ألخرى ومن مكان آلخر ومن وقت آلخر، وليذا من الص وبة بمكان تحديد م ايير ثابتة 
نما األولى أن ي ال ما يك ي لتحرير رقبتو    .لم دار ما ي طاه الرقيق لتحرير رقبتو، وا 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

  :الغارمون. 6
 ي طى لكل غارم م دار ما يحتاج إليو ل ياا دينو،  واا أكان الدين قمياًل أم كثيرًا، شريطة أن تتح ق  

   :الشروط اآلتية

 (أ) أن يكون في حاجة إلى ما ي يي بو الدين.   

   .أن يكون قد ا تدان في طاعة أو في أمر مباح (ب)

   .أن يكون الدين حاالً  (ج)

  : في  بيل اهلل. 7
  .مجال اإلن اق في  بيل اهلل مت ع ألنو يت مق بأمر الجياد، وىو قايم إلى يوم ال يامة

  :ابن ال بيل. 8
ي طى لمم افر الغريب ما يك يو من الن  ات حتى يصل إلى م صده أو مويع مالو، ويشمل ذلك     

   .ن  ات الم ن والك وة واالنت ال، كل ذلك يصرف لو إلى أن يصل بمده الذي ان طع دونو

 


