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 الزكـاة فـي اإلسـالممكـانـة 

واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل؛ نبينا حممد ابن عبد اهلل، وعلى آله بسم اهلل 
 أمـا بعـد؛ ومن اتبع هداه.

 حق واجب يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص، بشروط 1فالزكاة
 صوصة، لحقييق راا اهلل وتزكية النف  واامال واتجمحمع، والزكاة أنوا  لاللة على النقو اتآي:خم

زكاة النف ؛ أي تطهريها من الشرك، والكفر، والنفاق، والذنوب واامعاصي،  النوع األول:
َقْد أَفـَْلَح َمْن  *َفَأْْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْيَواَها  *َونـَْفٍ  َوَما َسوَّاَها )واألخالق الذميمة، قال تعاىل: 

 .2(اَوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاهَ  *زَكَّاَها 

زكاة البدن، وهي زكاة الفطر من شهر رمضان اامبارك، وقد فراها رسول اهلل  النوع الثاني:
وسلم على الصغري والكبري، الذكر واألنثى، واحلر والعبد من اامسلمني، طهرة صلى اهلل عليه 

 للصائم من اللغو والرفث.

زكاة األموال وهي ركن من أركان اإلسالم، وهي قرينة الصالة، وهي طهرة  النوع الثالث:
 لألموال، واألنف ، وبركة فيهما. 

 ذلك من خالل اتآي: وللزكاة يف اإلسالم منزلة جليلة ومكانة رفيعة، يحضح

                                                           

 تطلق الزكاة يف اللغة علىـ الطهارة، والنماء، والربكة، واامدح، وكل ذلك قد اسحعمل يف اليرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف.  -1
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الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، حلديث عبد اهلل بن عمر راي اهلل عنهما  :أوالً
ُبين اإلسالم على مخ : شهادة أن ال إله إال اهلل )قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 .(البيت وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيحاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج

َواذُْكْر يفي اْلكيَحابي )مدح اهلل اليائمني هبا يف آيات كثرية، ومن ذلك قوله تعاىل:  :ثانياً
وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بيالصَّاَلةي َوالزََّكاةي وََكاَن عيْنَد َربِّهي  * اا نَبيي   َوْعدي وََكاَن َرُسوالا إيْْسَاعييَل إينَُّه َكاَن َصاديَق الْ 

 .3(اا ي  َمْراي 

الزكاة قرينة الصالة يف كحاب اهلل تعاىل، فيد مجع اهلل تعاىل بينها وبني الصالة يف  :ثالثاً
موااع كثرية من كحابه الكرمي، وهذا يدل على عظم مكانحها وعظم شأهنا عند اهلل عز وجل، 

 .4(الرَّاكيعينيَ  َوأَقييُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمعَ )قال تعاىل: 

َوأَقييُموا ) ، وقال سبقانه:5(الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاةَ  َوأَقييُموا اا َوُقوُلوا ليلنَّاسي ُحْسن)وقال تعاىل: 
ُكْم ميْن َخرْيٍ َتَيُدوُه عيْنَد اللَّهي إينَّ ال َنـُْفسي ُموا ألي رير الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَما تـَُيدِّ َا تـَْعَمُلوَن َبصي  .6(لََّه ِبي

َوَجَعْلَناُهْم )لعظم شأن الزكاة ذكرها اهلل تعاىل يف شرائع من كان قبلنا، قال تعاىل:  :رابعاً
َنا إيلَْيهيْم فيْعَل اْْلَيـْرَاتي َوإيقَاَم الصَّاَلةي َوإييَحاَء الزََّكاةي َو  ، 7(َكانُوا لََنا َعابيديينَ أَئيمَّةا يـَْهُدوَن بيَأْمرينَا َوأَْوَحيـْ

يثَاَق َبيني إيْسرَائييَل اَل تـَْعُبُدوَن إيالَّ اللََّه َوبياْلَواليَدْيني إيْحَسان)وقال سبقانه:  َوذيي اْلُيْرََب  اا َوإيْذ َأَخْذنَا مي
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ْنُكْم َوأَنـُْحْم  َآُتوا الزََّكاَة ُُثَّ تـََولَّْيُحْم إيالَّ قَلييالا َوأَقييُموا الصَّاَلَة وَ  اا َواْلَيَحاَمى َواْلَمَساكينيي َوُقوُلوا ليلنَّاسي ُحْسن مي
 .8(ُمْعريُاونَ 

َوَوْيلر ليْلُمْشريكينَي )ذم اهلل تعاىل الحاركني ْلا، وتوعدهم باْلالك فيال سبقانه وتعاىل:  :خامساً
َرةي ُهْم َكافيُرونَ الَّذييَن اَل  *  .9(يـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم بياتْآَخي

ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يياتل؛ حلديث عبد اهلل بن عمر راي اهلل  :سادساً
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا: أن ال إله )عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

فعلوا ذلك عصموا مين  ا رسول اهلل، ويييموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا همإال اهلل وأن حممد
  .(دمائهم وأمواْلم إال حبيها، وحساهبم على اهلل

اعحنت سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم بالزكاة عناية دقيية فائية، وهذا يدل على علو  :سابعاً
حاديث الصقيقة الكثرية يف العناية شأن الزكاة ومنزلحها العظيمة يف اإلسالم، فيد جاءت األ
 بالزكاة، واألمر بإخراجها، وبيان وجوهبا، وإُث تاركها، ... 

 أداء الزكاة من أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار. :ثامناً

 ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة يف اإلسالم أن من جقد وجوهبا كفر. :تاسعاً

من الكحاب والسنة يف بيان عيوبة تاركها، قال ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص  :عاشـراً
يـَْوَم  *َوالَّذييَن َيْكنيُزوَن الذََّهَب َواْلفيضََّة َواَل يـُْنفيُيونـََها يفي َسبييلي اللَّهي فـََبشِّْرُهْم بيَعَذاٍب أَلييٍم )تعاىل: 
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َباُهُهْم َوُجُنو  َا جي َها يفي نَاري َجَهنََّم فـَُحْكَوى هبي ُكْم ُُيَْمى َعَليـْ َنـُْفسي بـُُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُُتْ ألي
 . 10(َفُذوُقوا َما ُكْنُحْم َتْكنيُزونَ 

هـذا، واهلل تعاىل أسأل أن جيعل هذا الكالم خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به من كحبه ومن 
ونعم الوكيل، وصلى انحهى إليه، فإنه سبقانه وتعاىل خري مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا 

اهلل وسلم على عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، نبينا حممد وعلى آله وأصقابه، ومن تبعهم 
 بإحسان إىل يوم الدين، واحلمد هلل رب العاامني.
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