ربيع شكري

مكانة الزكاة يف اإلسالم

مكـانـة الزكـاة فـي اإلسـالم
بسم اهلل واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل؛ نبينا حممد ابن عبد اهلل ،وعلى آله
ومن اتبع هداه .أمـا بعـد؛
فالزكاة 1حق واجب يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص ،بشروط
خمصوصة ،لحقييق راا اهلل وتزكية النف واامال واتجمحمع ،والزكاة أنوا لاللة على النقو اتآي:
النوع األول :زكاة النف ؛ أي تطهريها من الشرك ،والكفر ،والنفاق ،والذنوب واامعاصي،
واألخالق الذميمة ،قال تعاىلَ ( :ونَـ ْف ٍ َوَما َس َّو َاها * فَأَ ْْلََم َها فُ ُج َورَها َوتَـ ْي َو َاها * قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن
اها).2
اب َم ْن َد َّس َ
َزَّك َ
اها * َوقَ ْد َخ َ
النوع الثاني :زكاة البدن ،وهي زكاة الفطر من شهر رمضان اامبارك ،وقد فراها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم على الصغري والكبري ،الذكر واألنثى ،واحلر والعبد من اامسلمني ،طهرة
للصائم من اللغو والرفث.
النوع الثالث :زكاة األموال وهي ركن من أركان اإلسالم ،وهي قرينة الصالة ،وهي طهرة
لألموال ،واألنف  ،وبركة فيهما.
وللزكاة يف اإلسالم منزلة جليلة ومكانة رفيعة ،يحضح ذلك من خالل اتآي:

 -1تطلق الزكاة يف اللغة علىـ الطهارة ،والنماء ،والربكة ،واامدح ،وكل ذلك قد اسحعمل يف اليرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف.
 -2سورة الشم  ،اتآيات.11-7 :
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أوالً :الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،حلديث عبد اهلل بن عمر راي اهلل عنهما
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :بُين اإلسالم على مخ  :شهادة أن ال إله إال اهلل
وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيحاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت).
ثانياً :مدح اهلل اليائمني هبا يف آيات كثرية ،ومن ذلك قوله تعاىل( :واذْ ُكر ييف الْ يكحَ ي
اب
َ ْ
ي ي
الص َالةي َو َّ
الزَكاةي َوَكا َن يعْن َد َربِّيه
ص ياد َق الْ َو ْع يد َوَكا َن َر ُسوالا نَبييا * َوَكا َن يَأْ ُم ُر أ َْهلَهُ بي َّ
يل إينَّهُ َكا َن َ
إ ْْسَاع َ
َم ْر ياي ا).3
ثالثاً :الزكاة قرينة الصالة يف كحاب اهلل تعاىل ،فيد مجع اهلل تعاىل بينها وبني الصالة يف
موااع كثرية من كحابه الكرمي ،وهذا يدل على عظم مكانحها وعظم شأهنا عند اهلل عز وجل،
ي
الزَكا َة وارَكعوا مع َّ ي ي
ني).4
يموا َّ
الراكع َ
الص َالةَ َوآَتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
قال تعاىلَ ( :وأَق ُ
ي
ي
الص َالةَ َوآَتُوا َّ
وقال تعاىلَ ( :وقُولُوا ليلن ي
يموا
يموا َّ
الزَكا َة) ،5وقال سبقانهَ ( :وأَق ُ
َّاس ُح ْسنا َوأَق ُ
الزَكا َة وما تُـ َيدِّموا يألَنْـ ُف يس ُكم يمن خ ٍري َيَت ُدوه يعْن َد اللَّ يه إي َّن اللَّه يِبَا تَـعملُو َن ب ي
صرير).6
َّ
ْ ْ َْ
ُ
َ َْ َ
الص َال َة َوآَتُوا َّ َ َ ُ
اه ْم
رابعاً :لعظم شأن الزكاة ذكرها اهلل تعاىل يف شرائع من كان قبلنا ،قال تعاىلَ ( :و َج َع ْلنَ ُ
يي
الص َالةي وإييحاء َّ ي
أَئي َّمةا يـ ْه ُدو َن بيأ َْم يرنَا وأ َْوحْيـنَا إيلَْي يهم في ْعل ْ ي ي
ين)،7
َ َ
َ
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
اْلَْيـَرات َوإقَ َام َّ َ َ َ
ْ َ
وقال سبقانه( :وإي ْذ أَخ ْذنَا يميثَ َ ي ي
يل َال تَـ ْعبُ ُدو َن إيَّال اللَّهَ َوبيالْ َوالي َديْ ين إي ْح َسانا َويذي الْ ُي ْرََب
َ َ
اق بَيين إ ْسَرائ َ

 -3سورة مرمي ،اتآيحان.44-45 :
 -4سورة البيرة ،اتآية.54 :
 -5سورة البيرة ،اتآية.34 :
 -6سورة البيرة ،اتآية.111 :
 -7سورة األنبياء ،اتآية.74 :
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ي
والْيَحَ َامى والْمساكي ي
الص َال َة َوآَتُوا َّ
ني َوقُولُوا ليلن ي
الزَكا َة ُُثَّ تَـ َولَّْيحُ ْم إيَّال قَلييالا يمْن ُك ْم َوأَنْـحُ ْم
يموا َّ
َّاس ُح ْسنا َوأَق ُ
َ
َ ََ
او َن).8
ُم ْع ير ُ
ي ي
ني
خامساً :ذم اهلل تعاىل الحاركني ْلا ،وتوعدهم باْلالك فيال سبقانه وتعاىلَ ( :وَويْ رل ل ْل ُم ْش يرك َ
َّ ي
ين َال يـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َوُه ْم بي ْاتآَ يخَرةي ُه ْم َكافيُرو َن).9
* الذ َ
سادساً :ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يياتل؛ حلديث عبد اهلل بن عمر راي اهلل
عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا :أن ال إله
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،ويييموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مين
دمائهم وأمواْلم إال حبيها ،وحساهبم على اهلل).
سابعاً :اعحنت سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم بالزكاة عناية دقيية فائية ،وهذا يدل على علو
شأن الزكاة ومنزلحها العظيمة يف اإلسالم ،فيد جاءت األحاديث الصقيقة الكثرية يف العناية
بالزكاة ،واألمر بإخراجها ،وبيان وجوهبا ،وإُث تاركها... ،
ثامناً :أداء الزكاة من أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار.
تاسعاً :ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة يف اإلسالم أن من جقد وجوهبا كفر.
عاشـراً :ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكحاب والسنة يف بيان عيوبة تاركها ،قال
ي
َّ ي
ي
ضةَ وَال يـْن يف ُيونـَها ييف سبي ييل اللَّ يه فَـبشِّرُهم بيع َذ ٍ
َّ
اب أَليي ٍم * يَـ ْوَم
َ ْ ْ َ
ب َوالْف َّ َ ُ َ
َ
ين يَكْن ُزو َن الذ َه َ
تعاىلَ ( :والذ َ

 -8سورة البيرة ،اتآية.34 :
 -9سورة فصلت ،اآليتان.7-6 :
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ُُيمى علَيـها ييف نَا ير جهنَّم فَـحك ي ي
ورُه ْم َه َذا َما َكنَـ ْزُُْت يألَنْـ ُف يس ُك ْم
ْوى هبَا جبَ ُ
َْ َ َْ
اه ُه ْم َو ُجنُوبـُ ُه ْم َوظُ ُه ُ
ََ َ ُ َ
فَ ُذوقُوا َما ُكْنحُ ْم تَكْنيُزو َن).10
هـذا ،واهلل تعاىل أسأل أن جيعل هذا الكالم خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به من كحبه ومن
انحهى إليه ،فإنه سبقانه وتعاىل خري مسؤول ،وأكرم مأمول ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصلى
اهلل وسلم على عبده ورسوله ،وأمينه على وحيه ،نبينا حممد وعلى آله وأصقابه ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين ،واحلمد هلل رب العاامني.

 -10سورة الحوبة ،اتآيحان.44-45 :
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