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فقه العبادات المصور١٨٦

كتـــــــــــاب الزكاة

الزكاة حكمها وشروطها
١

المحتويـــات
تعريف الزكاة

منزلة الزكاة

حكم مانع الزكاة

الحكمة من إيجاب الزكاة

فضل الزكاة

ا#موال التي تجب فيها الزكاة

شروط وجوب الزكاة

تعريف الزكاة:

منزلة الزكاة
ْالـزكاة فريضـة من فرائـض اإلسـالم، وهي الركـن الثالث  ــٰوةَ َوَءاتُوا لَ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
مـن أركان اإلِسـالم، قـال اهللا : ( َوأ

َكٰوةَ ) [النور:٥٦]،  ٱلزَّ

هَ  ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـهَ : شَ ْسٍ ىلَ مخَ مُ عَ ـالَ سْ نِيَ اإلِ  وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «بُ
اةِ،  كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ، وَ الَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ إِالَّ اهللا، وَ

». (متفق عليه). انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ بَيْتِ جِّ الْ حَ وَ
حكم مانع الزكاة

. ا(١) ، وإما بخالً مانع الزكاة إما أن يمنعها جحودً
مانع الزكاة جحودا . ١

د وجوب الزكاة فقد كفـر بإمجاع األمة إذا كان عاملًا  حَ مـن جَ
جوهبا؛ لتكذيبه هللا ورسوله. بوُ

مانع الزكاة بخال. ٢
ا وال يكفر بذلك، وإن كان  ت منه قهرً ذَ من منع الزكاة بخالً أُخِ
؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص    قـد ارتكب كبرية من أكرب الكبائر وإثـامً عظيامً
دِّي  ؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ ملسو هيلع هللا ىلص عـن مانع الزكاة: «مَ
، نْ نَارٍ ائِحُ مِ فَ هُ صَ تْ لَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ ـا إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ مِ

(١) جحودا: أي: إنكارا لوجوهبا.

الزكاة شرًعا:
ــن من المال ُيخــَرج في وقت   قدر ُمعيَّ

نة. معيَّن لطائفة معيَّ

الزكاة لغًة:
 النماء والزيادة.
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١٨٧ فقه العبادات المصور

الزكاة حكمها وشروطها

 ، هُ رُ ظَهْ بِينُهُ وَ جَ نْبُـهُ وَ َا جَ  هبِ وَ يُكْ ، فَ مَ نـَّ هَ ارِ جَ ا يف نَ يْهَ لَ يَ عَ ـِ  فَأمحْ
 ، ـنَةٍ ـنيَ أَلْفَ سَ ْسِ هُ مخَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ، يف يَ هُ تْ لَ يدَ دَتْ أُعِ رَ لَّـامَ بَ كُ
ا إِىلَ  إِمَّ ، وَ ةِ َنـَّ ـا إِىلَ اجلْ ، إِمَّ ـبِيلُهُ  سَ َ بَادِ، فَريُ عِ َ الْ ىضَ بَـنيْ قْ تَّـى يُ حَ

» (رواه مسلم). النَّارِ
ـع ألمـر اهللا ، ويؤدي  ْضَ فـإن قاتـل دوهنـا قُوتل حتـى خيَ

 : الزكاة؛ لقول اهللا
ــبِيلَُهۡمۚ  َكٰوةَ فََخلُّواْ َس لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ــإِن تَابُواْ َوأ ( فَ

تُ أَنْ  رْ َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٥) [التوبة:٥] ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:«أُمِ َّ إِنَّ ٱ
ـولُ  سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللا وَ وا أَنْ الَ إلَ دُ ـهَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ أُقَ
وا  مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ اةَ كَ تُوا الـزَّ ؤْ يُ ، وَ ةَ الَ ـوا الصَّ يمُ قِ يُ اهللاِ، وَ
ىلَ اهللاِ» ُمْ عَ ـاهبُ سَ حِ ، وَ مِ ـالَ سْ قِّ اإلِ ُمْ إِالَّ بِحَ اهلَ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ مِ

(متفق عليه).

اتِلَنَّ  ُقَ اهللاِ ألَ وقـد قاتـل أبو بكر  من منع الزكاة، وقـال: «وَ
وْ  اهللاِ لَ ، وَ قُّ املَْـالِ اةَ حَ كَ اةِ، فَـإنَّ الزَّ كَ الزَّ ةِ وَ ـالَ َ الصَّ قَ بَنيْ ـنْ فَرَّ مَ
ىلَ  مْ عَ تُهُ لْ اتَ قَ ـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لَ سُ ونَـهُ إِىلَ رَ دُّ ؤَ انُـوا يُ االً كَ قَ ـوينِ عِ نَعُ مَ

» (رواه البخاري). هِ نْعِ مَ

الحكمة في إيجاب الزكاة
تطهري النفـوس وتزكيتها من البخـل، والذنوب واخلطايا، . ١

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم 
َ
قـال اهللا : ( ُخۡذ ِمۡن أ

بَِها ) [التوبة:١٠٣].
تطهـري املال وتنميته، وإحالل الربكـة فيه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: . ٢

» (رواه مسلم). الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ صَ ا نَقَ «مَ
اختبـار العبـد يف طاعته ألوامـر اهللا، وتقديمه حب اهللا عىل . ٣

حبه للامل.
ـدّ حاجـة املحتاجـني، مما يَزيـد املحبَّة، . ٤ واسـاة الفقـري وسَ مُ

وحيقـق أعىل درجات التكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع 
املسلم. 

د عىل البذل واإلنفاق يف سبيل اهللا.. ٥ التعوُّ
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١٨٨

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

النقديناخلارج من األرض
 (الذهب والفضة)

هبيمة األنعامعروض التجارة

ا#موال التي تجب فيها الزكاة

شروط وجوب الزكاة
اKِسالم . ١

بَل عمل الكافرين. قْ فال تصحُّ من الكافر؛ ألن اهللا تعاىل ال يَ
ية . ٢ الُحرِّ

لْك لسيده. فال جتب عىل العبد؛ ألن ماله مِ

الّنِصاب:
مقــدار معين من المــال إذا وصل إليه 

وجبت فيه الزكاة.

فضل الزكاة
َكٰوةَ ) [األعراف:١٥٦].. ١ ِيَن َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ۡكُتُبَها لِلَّ

َ
ءٖۚ فََسأ سبب لنَيْل رمحة اهللا، قال اهللا : ( َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

ۡرِض . ٢
َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٤٠ ٱلَّ َّ ۥٓۚ إِنَّ ٱ هُ ُ َمن يَنُصُ َّ نَّ ٱ رشط الستحقاق نرص اهللا، قال اهللا : ( َوَلَنُصَ

َكٰوةَ ) [احلج:٤٠، ٤١]. لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
أ
» (رواه الرتمذي).. ٣ ئُ املَْاءُ النَّارَ طْفِ امَ يُ َطِيئَةَ كَ ئُ اخلْ ةُ تُطْفِ قَ دَ الصَّ سبب لتكفري اخلطايا، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

ِمْلك النِّصاب. ٣
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١٨٩ فقه العبادات المصور

شروط النِّصاب:
 أن يكـون النِّصـاب زائدا عـن احلاجات الرضوريـة التي ال أ. 

نَى للمرء عنها، كاملطعم، وامللبس، واملسـكن؛ ألن الزكاة  غِ
جتب مواسـاةً للفقراء، فوجـب أن يكون صاحبُ املال غريَ 

حمتاج.
، ب.  ا كامالً ا لشـخص معنيَّ ملـكً أن يكـون النِّصـاب مملـوكً

، مثل:  عنيَّ فـال جتب الـزكاة يف مال غري مملوك لشـخص مُ
املال املجموع لبناء مسجد، أو املال املوقوف عىل املصالح 

العامة، أو األموال التي يف صناديق اجلمعيات اخلريية.
مرور الَحْول على المال. ٤

وذلـك بأن يمر عىل النِّصاب وهـو يف ملك صاحبه اثنا عرش 
وض التجارة،  رُ ا قمريا. وهذا الرشط خاص بالنقدين، وعُ شهرً
كاز فال  واإلبل والبقر والغنم، أما الزروع والثامر واملعادن والرِّ

ل. يشرتط هلا احلَوْ

الَحْول: 
سنة هجرية كاملة.

الزكاة حكمها وشروطها
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