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أهم أركان اإلسالم بعد الصالة، ولهذه األهمية فإن 
اهللا عز وجل قرنها كثيرا بالصالة في كتابه العزيز، 
كما في قوله تعالى : " وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

واركعوا مع الراكعين " 
وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : " بني اإلسالم على خمس: 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، وإقام 
الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان "

٤- تحقق التكافل 
االجتماعي بين 
أفراد المجتمع 

الواحد

٥- تحد من الجرائم، 
كالسرقات والنهب 

والسطو

٦- سبب لنزول 
الخيرات

٧- تذيب الفوارق 
بين الفقراء 

واألغنياء، وتمنع 
الحسد والحقد

٨- تزكي المال من 
اآلفات وتنميه 

٩- تطهر النفس 
من الشح والبخل

١- إتمام إسالم 
العبد وإكماله

٢- دليل صدق 
اإليمان، وسمو 

األخالق

٣- من أسباب 
انشراح الصدر في 

الدنيا، ودخول 
الجنة في اآلخرة

بإخراج قدر 
واجب شرعًا 

التعبد هللا - 
جل جالله -

لطائفة أو 
جهة 

مخصوصة

في أموال 
مخصوصة

فريضة وأحد أركان اإلسالم الثابتة 
 بالكتاب والسنة واإلجماع

غير منكر ها وتركها تهاونا و كسال جاهد لها منكر لفرضيتها مانع 
الزكاة

عاص ألمر اهللا مرتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب كافر خارج عن ملة اإلسالم حكمه

ألنه امتنع عن إخراجها وهو يعلم 
بفرضيتها

ألنه أنكر ركنا ً من أركان اإلسالم، 
مكذب لماجاء باألمر لها في القرآن السبب

د- الملك التام: فال زكاة في مال لم 
تستقر ملكيته لصاحبه، أو تعلق به حق 
لغيره، ولذلك ال يجوز لإلنسان أن يعطي 

غيره شيئا ال يملك حق التصرف فيه

أ- اإلسالم: فال تجب على الكافر 
وال تقبل منه ولو دفعها

ب - الحرية: وضدها الرق، فال تجب الزكاة 
على الرقيق ألنه وما يملك لسيده

ج- ملك النصاب: النصاب هو 
مقدار معين إذا بلغه المال وجبت 
فيه الزكاة، وهو يختلف باختالف 

األموال فلو ملك ما هو دون 
النصاب فال تجب عليه الزكاة

هـ- دوران الحول: أي تمامه، والحول 
هنا باعتبار السنة الهجرية

يشترط 
الحول 
في زكاة

وعروض النقدين
واألنعامالتجارة

يشترط 
وقت 

الحصاد 
الزروع في زكاة

والثمار


