
فقھ الزكاة

األحكام الشرعیة

- أمر اهللا تعالى نبیھ بأخذ الزكاة من األغنیاء
واعطائھا للفقراء و المستحقین لھا

أمر اهللا تعالى بالمحافظة على الصالة و أداء-
الزكاة لما لھا من أجر كبیر سبحانھ

الوعید الشدید آمن ال یأدي زكاة أموالھ-

1- : التحلیل
الزكاة ومنزلتھا في اإلسالم: المحور األول 

الطھارة و النماء و البركة و الصالح: الزكاة لغة 
تطلق على مقدار من المال فرضھ اهللا تعالى في أموال األغنیاء: واصطالحا 

للمستحقین لھا من الفقراء وغیرھم و الزكاة شعیرة من شعائر اإلسالم
بالصالة في كثیر من ب الصالة قارنھا اهللا تعالىوركن من أركانھ ، وھي واجبة كوجو

اآلیات القرآنیة
من أجر عظیم عند اهللا تعالى وقد فرضت الزكاة في السنة الثانیة للھجرة لما لھا

4قولھ تعالى في سورة التوبة اآلیة وقد جاء الترھیب من منع الزكاة في كثیر من اآلیات منھا

فبشرھم بعذاب ألیم. )وال ینفقونھا في بیل اهللا الفضةوالذین یكنزون الذھب و (
وذلك بعدم إحساسھم بمعاناة الفقراء و المحتاجین
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المحور الثاني
األبعاد التربویة و االقتصادیة و االجتماعیة للزكاة

- :األبعاد التربویة للزكاة -أ
القرآن الكریممن داء البخل و الشع الذي حذر منھتعبر الزكاة تطھیر النفس

10وذمھ قال تعالى في سورة التغابن اآلیة 
" شح نفسھ فأولئك ھم المفلحونومن یوق"

ومن مقاصد الزكاة اقتالع ھذا الخلق الذمیم من النفوس و تمرینھا
وتدریبھا على البدل و السخاء وتربیتھا على اإلنفاق و العطاء

تعد الزكاة أول تشریع منظم للضمان و التأمین االجتماعي : األبعاد االجتماعیة للزكاة -أ
ویعید التوازن فإخراج الزكاة و إعطائھا لمستحقیھا یلغي أو یخفف من مشكلة الفوارق 

االجتماعیة ویعید التوازن الى المجتمع كما یقضي على ظاھرة التسول و التشرد د تشغیل 
ن المعیشةالقادرین وضما

و الزكاة تعني بعد ذلك نھاء وبركة فیھ قال تعالى في سورة : األبعاد االقتصادیة للزكاة - ب
قال تعالى تبارك في المال ) وأنفقتم من شيء تخلفھ وھو خیر الرازقین (39سبأ اآلیة 

المزكى ویحفظ من اآلفات ویفتح لصاحبھ أبواب الكسب المربح
نفاقھ بما یتركھ في نفوس الناس من محبة لھ وإقبال على معاملتھ المزكي یجني كذلك تمرة إ

. فتسع أعمالھ وتكبر مشاریعھ وینمو مالھ
وتمثل الزكاة المورد األساسي لیت مال المسلمین أذى یمثل الخزینة العامة الدولة في الوقت 

الحاضر
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