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ٍّمزكعلى ٌوهي مشتملة ، الزكاة: الثاني":قال املصنف رمحه اهللا  .ٍدفوع إليهَدفوع، ومَى، ومّكَزُ، ومُ
ٍّي، وهو كل مسلم حرِّكَزُمال: األول ًّك المال ملكا تامَلَ مٍ  .اً
ٍى، ويجب في نفس ومال؛ أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلمَّالمزك: الثاني  عن ،ٍ كبير وصغير،ٍ
ٍ صاعا من تمر، إذا ملك ذلك،ُن تلزمه مؤنتهَوم نفسه  أو ،ويقَ أو س،ٍ أو دقيق،ٍُّ أو بـر،ٍ أو شعير،ً

 ."قتاتُه ما يِمَدَط، ومع عِقَأ
  ".الزكاة" من العبادات : أي"الثاين" : -رمحه اهللا-قوله 

ُ فهي طهره للمال ،تطهريو ٌ التطهري، والذي يظهر أن الزكاة مناء:ُوالزكاة يف اللغة تطلق على النماء، وقيل 
  .ٌوزيادة فيه

َِ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم بها﴾ : قال اهللا تعاىل ْ ْ ِْ َِِّ ُ َُ ُ ُ َِّ ً َ َ َ ِ َ َْ ْ ِ ْ  .]١٠٣ :التوبة[ُ
  .والنماء  التطهري؛ من الزكاةِفذكر اهللا تعاىل املقصودين

ٌوهي تطهري للمال ولصاحبه، وهي مناء للمال   فالنماء ال يقتصر فقط على ، لهُولصاحبه، وملن بذلت ٌ
ذا العطاء؛ُ بل حىت على من تدفع إليه، وال على صاحب املال،املال   . فإنه ينمو 

 . هذه العبادة: أي"ٌمشتملة": -رمحه اهللا-قوله  
ٍعلى مزك ومزكى، ومدفوع، ومدفوع إليه":  -رمحه اهللا-قوله  ٍ ّ  -رمحه اهللا- كما ذكرنا يف الصالة املصنف "ٍّ

 من ؛ يف تصنيف العقودالفقهاءف العبادات على حنو ما جيري عليه سلك يف هذا الكتاب مسلك تصني
 عليه، عاقدان، ومعقود:  له أركان:، فالعقد يقسمه الفقهاء يقولونتقسيمها إىل ما يتكون منه العقد

  .وصيغة
ٍمشتملة على مزك ومزكى، ومدفوع": كذلك هنا يف الزكاة قال  ّ ٍّ م تتحق"ٍومدفوع إليه ٌ ق  هؤالء األربعة 

ّمزك : هذه العبادة َّمزكىوُ ُ.  
 . املال املدفوع منه الزكاة ى هوَّواملزكالباذل،  ي هوِّاملزك

  .الزكاة الواجب إخراجها  وهوومدفوع
  . إليه وهم أهل الزكاةومدفوع

 .ي بذكر شروطهِّ املزك-رمحه اهللا- َّ بني،يِّاملزك: قال: أما األول 
 ."ًّا تاماًوهو كل مسلم حر ملك املال ملك" : -رمحه اهللا-قوله 
ُ فخرج به الكافر، فالكافر ال تقبل منه العبادة؛ ألن شرط قبول العبادات "كل مسلم" : -رمحه اهللا-قوله 

َ﴿وما أمروا إال ليـعبدوا الله مخلصين له الدين حنـفاء ويقيموا الصالاإلسالم  َّ ُ َ َُِ ُ ُ ََ َ َ َ َِّ ُ ََ ِ ِ ِْ َّ ُ ُ َْ َِّ ُ َة ويـؤتوا الزكاة﴾ ُِ َََّ ُ ْ ُ َ
 .]٥ :البينة[
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 َّهم أنْمِ فأعلَذلكِ لَ هم أطاعوكْفإن« :ً ملا بعث معاذا إىل اليمن- صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب 
ًة َقَدَ عليهم صَ أن اهللا افترضْمُهْمِ هم أطاعوك لذلك فأعلْ فإن،ٍ صلواتَ عليهم خمسَضَرَ فـَاهللا
َتؤخ َهم، وتدفِن أموالِذ مُ ل ما َّ أوْنُيكْفل« ا بتحقيق الشهادتنيً فالبد أن يكون مسلم»ْمِهِقرائُع إلى فُ

  .ُ فهي األصل الذي تبىن عليه األعمال»ُ إال اهللاَهادة أن ال إلهَتدعوهم إليه ش
 . فال ميلك،خرج به العبد؛ ألن العبد ال مال له "ُحر"  :-رمحه اهللا-قوله 
ًّملك املال ملكا تاما"  :-رمحه اهللا-قوله  ً  .لكِ وهو امل،ٌ هو شرط واحد؟ هل هو شرط أو شرطان"ََ

ًّملك املال ملكا تاما": قوله: والشرط الثاين ً ُ يوهم أنه شرط واحد أو قد يقال"ََ  إنه شرط واحد، والذي :ُ
 :يظهر أنه شرطان

  .ملك املال: األول
  .صفة امللك: الثاين

 .اًّ مستقر: أي،اًّوهو أن يكون تام
 ، هذا املقصود بامللك التام، يده وهو حتت،وامللك التام هو الذي لإلنسان كامل احلق يف التصرف فيه

  .ً خالفا فيه فإن مثةً فإن كان امللك منقوصا كاملال الذي يف ذمة الغري،الذي ال نقص فيه يعين
ًّوهو كل مسلم حر ملك املال ملكا تاما" : -رمحه اهللا-قوله  ً ََ ٍّ ًّملكا مستقر:  أي"ٍ ً  هذه ثالثة شروط أو ،اُ
 .حلرية، وامللك، واستقراره أو متامهاإلسالم، وا:  شروط؟ أربعةأربعة

  .ً أن يبلغ املال نصابا؛بقي شرط سيأيت اإلشارة إليه وهو ملك النصاب
 .ةهذه مخسة شروط يف وجوب الزكا

 


