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َكاة   ْهل  أَ  بَاب    الزَّ

َالكَِفاَيِة.َبَع َضَََيِجُدونََََأوَ َ،ِشي ئًاََيِجُدونََََلَََمنَ ََوُهمَ َالُفَقَراُء:َانِيٌَة:َثمََ

ثََرَها،ََيِجُدونََََوالَمَساكِيُن: َفَها.ََأوَ ََأك  َنِص 

اُظَها.َُجبَاُتَها،ََوُهمَ ََعَلي َها:ََوالَعاِمُلونََ ََوُحفَّ

:الشَّْرحُ 
(1) 
ُ  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ   ،ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّل

  َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  ،آلهِ  َوَعَلى
 

َكاة  ): قال   .ز  فع  الزكاة هم( أي: أصناف أهل الزكاة الذين ي  بَاب  أَْهل  الزَّ
 .جرَ ومقدار ما ي ْ  ،صدقة التطوع :يف هذا الباب املصنف  ويذكر أيضا  

 
ُريٰى﴿قوله سبحانه: كورون يف ذ وهم امل ،مثانية أصناف أهل الزكاة :( أيانِيَةٌََثمََقال: )

ُمئُخئُحئُجئُييُىيُنيُميُزي
ُحجُمثُمتهتُختُحتُهبجتُمبُخبُحبُجبُهئ
 .[60 :التوبة سورة]ُ﴾مج
 

و  عَل ي :وبناء  عليه ،حصرهم يف مثانية أصناف ألن للا  (؛انِيَةَثمََ)يف  رتصُ وحُ 
 ءبنايف وال  ،دع  الزكاة يف بناء املساجدعَل ت   ؛األصناف الثمانية هذه فع  الزكاة إىل غري

 .﴾خبُحبُجب﴿نف: حف، وغري ذلك كما سيأيت يف ص  املصابطيف وال  ،الطرقات
ُ
ُ
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 :بيانُأصنافهاهوُالذيُتوىلُ  هللاُ؛وألمهيةُالزكاة
ََلََيِجُدوَنَِشي ئًاَالُفَقَراُء:قال: ) :ــ منهم ــ والصنفُاألول ََمن  ( يعين: ال َوُهم 

 .وما حيتاجونه من أمور احلياة ،واملسكن وتِ يدون شيئا  من الق  
ا عمن  أما غريمه ،احلاجيات أو الضرورايتاألمور ما حيتاجونه من  :صرف همعالذي ي  
من  هتاجعقريا  يد ما حي مثل: لو أنَّ  ،هو الذي ينقصه عليس من أهل الزكاةو كان ُمتاجا  ها 

 اجة.. نقول: هذا ليس حبتصالٱلللكن ينقصه هاتفا   املأكل واملشرب وامللبس وحنو ذلك،
ََلََيِجُدوَنَِشي ئًاوقوله: ) ََمن  ون ب  سِ تَ كْ ليس هم ابب يَ  نيدخل عيه ميعين: ( َوُهم 

 هذا عقري. ،شخصا  ليس عنده وظيفة ومل يد عمَل  وليس عنده ما أيكله لو أنَّ  :مثل ،منه
ََيِجُدوَنَبَع َضَالكَِفاَيةَِيطلق على الفقري وهو: ) رخآُووصفُ  ه عند :( مثلَأو 

تدع  له ع ؛قريا  ع عهذا يعد   ،لفقره سكنا  لكن ال يستطي  أن يستأجر م شرب،مأكل ومملبس و 
والنقدين،  ،عروض التجارة :من ــجتب عيه الزكاة  من أواع مامما تقدُ ت دع  له الزكاة  .الزكاة

 .ــ وغري ذلك ،و كاة الفطر واخلارج من األرض، وهبيمة األنعاُ،
ََيِجُدوَنَبَع َضَالكَِفاَيةَِوقوله: ) يف  ه  ع  رْ عمثَل  الفقري صَ  ،( مما يف يومهم إىل عامهمَأو 

  .عهذا عقري ،عإذا كان عنده ألفان عقط ،السنة عشرة آالف
َ

  .يز  فع  الزكاة هم م( وهم أحسن حاال  من الفقراء لكنهَوالَمَساكِينَُقال: )

ثََرَهاقال: ) لو أن  :مثل .لكن ما يكفيهم ما عندهم ،( يعين: أكثر الكفايةَيِجُدوَنََأك 
إذا   :ومثل .عهذا مسكني ،رجَل  راتبه يف الشهر أربعة آالف رايل، لكنه يصرف ستة آالف

 ه:والدليل على ذلك قوله سبحان ؛هذا مسكني ،راتبه ألفان لكنه يصرف أربعة آالف كان

عهم يعملون  [79 :الكهف سورة]ُ﴾ممُامُيلُىلُملُيكُىك﴿
  .أي: ليس كل من عمل عهو غين ،وعندهم فخل ولكن ال يكفيهم

ُالثاين َفَهاقال: ) ،للمسكني والوصف َنِص   يد نصف الكفاية مثل: يعين: أو( َأو 
 .عهذا مسكني ؛يصرف يف الشهر ألفي رايل ولكن راتبه ألف
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لو   :عمثَل   ،سنة، وال يزيدون على ذلك ميهنِ غْ ما يـ   :ــ الفقراء واملساكني :أي ــ واطَ عْ عيـ  
، ــنوات أجرة مخس س ــعطيه مخسني ألف رايل ال ن   ،كان الفقري أجرة بيته عشرة آالف رايل

 ن حاله، وألن الزكاة تصرف يف كل عاُ متجدفة. ألنه قد يتحس
ما  :نقول .كا  لفقري من الزكاةلْ أان أريد أن أشرتي بيتا  م   :علو قال شخص :وبناء  عليه

  وإمنا تعطيه ما يكفيه سنة. ،يز 
ُ

  .عرتقاٱ :جتمعاٱذا إو  ،عرتقاٱ :جتمعا يف الوصفٱإذا  والفقريُواملسكني
  الفقري واملسكني. يطلق على ؛عإذا قيل: رجٌل عقري

  يطلق على الفقري واملسكني. ؛مسكني :وإذا قيل
  عفيه التفصيل السابق. ؛وهذا مسكني ،هذا عقريوإذا قيل: 

 
ُ:ودفعُالزكاةُللثمانيةُأتىُملقصدينُعظيمني

  .ة احملتاجنيل  سد خ   املقصدُاألول:
ُجئ﴿كما سيأيت: ، ــ  لإلسَلُ قوةٌ  هما عي: ــهم  صرف  الذين ي   ــُالثانيةُفئةالُو

  .ــ ﴾حئ

َ

ين الذ :( أيَوالَعاِمُلوَنََعَلي َها)قال: ع ــمن األصناف الثمانية  :أي ــ الثالثُذكرمثُ

َُجبَاُتَهالذلك قال: ) ،يعملون على جباية الزكاة  ،( يعين: أيخذون الزكاة من أهلهاَوُهم 
ما جتب عيه الزكاة من احلبوب  ومن أصحاب املزارع ،عيأخذون من أصحاب املواشي مثَل  

  وهكذا. .والثمار
اُظَهاقال: ) ل يف ويدخ .و ذلكوحن ،: يف املستوفعمثل ،( أي: الذين حيفظوهناَوُحفَّ
  .وغري ذلك ، ومن يقسمها،ومن حيسبها ،اهَ عد  من يَ  :العاملني أيضا  

الزكاة ممن مل  ا من يصرفأمَّ  ،هم ويل األمرن ـ ي ِ عَ هم الذين يـ   :الزكاةُلىواملرادُابلعاملنيُع
ينه ويل ألن من يع ،لكونه عامَل  عليها من الزكاة شيئا   عَل يو  أن أيخذ يعينه ويل األمر
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مى سعإن من يصرعها ي  ، وإذا ص رعت من غري ويل األمر «اهَ يْـ لَ َل  عَ امِ عَ »األمر ي سمى 

  ه.تِ الَ مَ عَ لِ  والوكيل ال أيخذ من الزكاة، «َل  يْ كِ وَ »
ُ
يعطون ولو  و  على العمل،جرهتم قدار أ  مبعهو  اُمقدارُماُيدفعهُويلُاألمرُللعاملنيوأمُ 

ُكانُأحدهمُفقرُي .كانوا أغنياء مثال  .جرتهقدار أما هو مبه وإمنا عقرَ  عطى ما يسد  عَل ي   اُ وإذا
. ف رايلعطى ثَلثة آالي   :ثَلثة آالف رايل ف  كلِ باية ي  إذا كان مقدار عمله يف الِ  ذلك:

  وهكذا.
كما ــ  م ألن الزكاة ال تدع  ه ،ملسو هيلع هللا ىلصمن العاملني من كان من أهل قرابة النيب  ثن ُتُ سُ ي ُوُ 
 .ــ إبذن للا ،سيأيت

 
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، نبينا لىع وسل م للا وصلى أعلم، وللا


