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  كتاب الزكاة

  
  :الزكاة في اللغة 

وفالن زاك  النمو والبركة وزيادة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكت النفقة إذا بورك فيها       -
  أي كثير الخير

  .أي طهرها من األدناس“ قد أفلح من زكاها “ وتطلق على التطهير قال تعالى        -
  .أي تمدحوها“ فال تزكوا أنفسكم “ وتطلق أيضا على المدح قال تعالى        -

  :الزكاة في الشرع 
ة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ألصناف مخصوصة بشرائط مخصوص

.  
  :سبب تسميتها بذلك

سميت بذلك ألن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء اآلخذ وألنها تطهر مخرجها من اإلثم وتمدحه 
  .حين تشهد له بصحة اإليمان

  :دليل وجوبها
خذ من أموالهم صدقة “ وقوله تعالى “ وآتوا الزكاة “ األصل في وجوبها قبل اإلجماع قوله تعالى 

وأخبار كخبر بني اإلسالم على خمس وهي أحد أركان اإلسالم لهذا الخبر “ تطهرهم تزكيهم بها
يكفر جاحدها وٕان أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق 

  .رضي اهللا تعالى عنه
زروع في والكالم في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار وال

األرض الخراجية أو الزكاة في مال غير المكلف فال يكفر جاحدها الختالف العلماء في وجوبها 
  .وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر

   
  :األموال التي تجب فيها الزكاة
  :ووجبت الزكاة في خمسة أنواع

  .النعم وهي اإلبل والبقر والغنم األنسية: األول



  .المعشرات وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه :الثاني
  .النقد وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر: الثالث
  .التجارة :الرابع

  .الفطرة :الخامس
وهذه األنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم اإلنسية والزرع 

لثمانية أصناف من طبقات الناس الذين ُنصَّ عليهم في اآلية، قال والنخل والكرم ولذلك وجبت 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوالَمَساِكيِن َوالَعاِمِليَن َعَلْيَها َوالُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب : [اهللا تعالى  ِإنََّما الصَّ

  .} ٦٠:التوبة{] َضًة ِمَن اِهللا َواُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ َوالَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اِهللا َوِاْبِن السَِّبيِل َفِري
   

ولما كانت األنعام أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق رضي اهللا تعالى عنه لوالته 
  .مخاطبًا إياهم طريقة التعامل مع من منع الزكاة

   
  باب زكاة الحيوان

غنم، ال الخيل والرقيق، والُمتولد من غنم وظباٍء، وهي اإلبل والبقر وال: إنما تجب منه في النعم  
  وال شيء في اإلبل حتى تبلغ خمسًا ففيها شاةٌ 

  :ولزكاة الحيوان شروط
بالنص “ في النعم “ أي من الحيوان “ منه “ الزكاة “ إنما تجب “ كما قال   :الشرط األول

   .وهي اإلبل والبقر والغنم اإلنسية“ واإلجماع 
  :عمسبب تسميتها بالن

  .سميت نعمًا لكثرة نعم اهللا تعالى فيها على خلقه ألنها تتخذ للنماء غالبًا لكثرة منافعها
وفي “ نسقيكم مما في بطونها“ والنعم اسم جمع ال واحد له من لفظه يذكر ويؤنث قال تعالى 

  .وجمعه أنعام وأنعام جمعه أناعم“ مما في بطونه “ موضع آخر 
  .مع ال واحد له من لفظه يطلق على الذكر واألنثى وهو مؤنث اسم ج“ ال الخيل ”

   .سميت خيًال الختيالها في مشيها : قال الواحدي
ليس على ( :يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد واألكثر لحديث الشيخين“ الرقيق “ ال “  

  .إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي : أي )المسلم في عبده وال فرسه صدقة
بالمد جمع ظبي وهو الغزال وكذا كل متولد بين زكوي وغيره “ د من غنم وظباء المتول“ ال “  

  .ألن األصل عدم الوجوب
   

  ”وال شيء في اإلبل حتى تبلغ خمسًا “ النصاب كما ذكره بقوله  :الشرط الثاني



واإلبل بكسر الباء اسم جمع ال واحد له من لفظه وتسكن باؤه للتخفيف ويجمع على آبال كجمل 
  .وأجمال

ليس فيما دون خمس ذود من اإلبل : ( لحديث الصحيحين“ ففيها شاة “ فإذا بلغت خمسا 
  . )صدقة

  :حكمة من حكم الشارع الحكيم
وٕانما وجبت الشاة وٕان كان وجوبها على خالف األصل للرفق بالفريقين ألن إيجاب البعير يضر 

   .ءبالمالك وٕايجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقرا
   

وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثالث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست 
وثالثين بنت لبون، وست وأربعين ِحقة، وٕاحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وٕاحدى 
وتسعين ِحقتان، ومائة وٕاحدى وعشرين ثالث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل 

  .خمسن ِحقة
  .األول واضح وسيأتي شرحه بعداً الكالم 

يستمر ذلك إلى مائة وثالثين فيتغير الواجب “ مائة وٕاحدى وعشرين ثالث بنات لبون ثم “ وفي ”
  ”كل خمسين حقة “ في “ في كل أربعين بنت لبون و “ فيها، 

   
   

ا  ما رواه البخاري َأنَّ َأَنًسا َحدََّثُه َأنَّ َأَبا َبْكٍر َرِضَي اهللاُ  :دليل ذلك  َعْنُه َكَتَب َلُه َهَذا اْلِكَتاَب َلمَّ
َدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُل اِهللا صَ  َهُه ِإَلى اْلَبْحَرْيِن ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َهِذِه َفِريَضُة الصَّ لَّى اُهللا َوجَّ

ُه َفَمْن ُسِئَلَها ِمَن اْلُمْسِلِميَن َعَلى َوْجِهَها َفْلُيْعِطَها َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلُمْسِلِميَن َوالَِّتي َأَمَر اُهللا ِبَها َرُسولَ 
ِبِل َفَما ُدوَنَها ِمَن اْلَغَنِم ِمْن ُكلِّ َخْمٍس  َشاٌة ِإَذا َوَمْن ُسِئَل َفْوَقَها َفَال ُيْعِط ِفي َأْرَبٍع َوِعْشِريَن ِمَن اإلِْ

ِثيَن َفِفيَها ِبْنُت َمَخاٍض ُأْنَثى َفِإَذا َبَلَغْت ِستًّا َوَثَالِثيَن ِإَلى َبَلَغْت َخْمًسا َوِعْشِريَن ِإَلى َخْمٍس َوَثَال 
ُروَقُة اْلَجَمِل َخْمٍس َوَأْرَبِعيَن َفِفيَها ِبْنُت َلُبوٍن ُأْنَثى َفِإَذا َبَلَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعيَن ِإَلى ِستِّيَن َفِفيَها ِحقٌَّة طَ 

تِّيَن ِإَلى َخْمٍس َوَسْبِعيَن َفِفيَها َجَذَعٌة َفِإَذا َبَلَغْت َيْعِني ِستًّا َوَسْبِعيَن ِإَلى ِتْسِعيَن َفِإَذا َبَلَغْت َواِحَدًة َوسِ 
ِل َفِإَذا َزاَدْت َفِفيَها ِبْنَتا َلُبوٍن َفِإَذا َبَلَغْت ِإْحَدى َوِتْسِعيَن ِإَلى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َفِفيَها ِحقََّتاِن َطُروَقَتا اْلَجمَ 

َأْرَبٌع  َلى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َفِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن ِبْنُت َلُبوٍن َوِفي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقٌَّة َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه ِإالَّ عَ 
ِبِل َفِفيَها شَ  ِبِل َفَلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة ِإالَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها َفِإَذا َبَلَغْت َخْمًسا ِمَن اإلِْ   اةٌ ِمَن اإلِْ

  :أسماء اإلبل وأسنانها



وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والِحقة ثالث، والجذعة أربٌع، والشاة جذعة ضأن لها 
سنة، واألصح أنه مخيٌر بينهما، وال : ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، وقيل: سنة، وقيل

  ون خمس وعشرينيتعين غالب غنم البلد، وأنه ُيجزئ الذكر، وكذا بعير الزكاة عن د
  .لها سنة ، وطعنت في الثانية  :وبنت المخاض

ألن أمها بعد سنة من والدتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي  سميت به 
   .الحوامل

  سنتان وطعنت في الثالثة   :وبنت اللبون 
    .ألن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا سميت به

  الرابعةلها ثالث وطعنت في  :والحقة 
ألنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وألنها استحقت أن يطرقها الفحل واستحق  سميت به

   .الفحل أن يطرقها 
  لها أربع وطعنت في الخامسة  :والجذعة 

  .ألنها أجذعت مقدم أسنانها أي سقطته وقيل لتكامل أسنانها  سميت به
  .فيها من رفق الدر والنسل  وهذا آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع األنوثة لما

  :أسماء الشياة الواجب إخراجها في زكاة اإلبل
    : الواجبة فيما دون خمس وعشرين من اإلبل والشاة

  .أو أجذعت وٕان لم يتم لها سنة“ جذعة ضأن لها سنة 
  ستة أشهر“ لها “ : وقيل 

  أو ثنية معز لها سنتان
   .أي الجذعة والثنية“  أنه مخير بينهما“ وفي الروضة الصحيح “ واألصح 

والشاة تطلق على الضأن   )في كل خمس شاة( rلخبر النبي “ وال يتعين غالب غنم البلد 
   . والمعز لكن ال يجوز االنتقال إلى غنم بلد آخر إال بمثلها في القيمة أو خير منها

  كاألضحيةالجذع من الضأن أو الثني من المعز : أي“ أنه يجزىء الذكر “ األصح “ و  

   القدر الواجب النصاب
 واحد الغنم،علـــــــــى أن:والشاة  شاة واحدة ٩إلى ٥من 
تكون جذعة ضأن، أي لها شاتان ١٤إلى  ١٠من 

أو ثنية معز، أي لها.سنة
 .سنتان 

   ثالث شياه ١٩إلى  ١٥من 



  هل يجوز أن ُنخرج بدل الشياه بعيرًا؟
أي عوضًا عن الشاة الواحدة “ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين “ األصح أنه يجزىء “ وكذا 

  .أو الشياه المتعددة وٕان لم يساو قيمة الشاة ألنه يجزىء عن خمس وعشرين فعما دونها أولى
  :جدول يرتب نصاب زكاة اإلبل

  :نصاب زكاة البقر
وال البقر حتى تبلغ ثالثين ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثالثين تبيع، وكل أربعين ُمسنة، لها 

  .سنتان
  .وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر واألنثى“ البقر “ شيء في “ وال 

  ”  .سمي بذلك ألنه يبقر األرض أي يشقها بالحراثة
ودخل في الثانية سمي بذلك ألنه يتبع أمه في المرعى “ يع ابن سنة حتى تبلغ ثالثين ففيها تب“ 

  .وقيل ألن قرنه يتبع أذنه أي يساويها
   .ولو أخرج تبيعة أجزأته ألنه زاد خيرا

ودخلت في الثالثة سميت بذلك “ كل أربعين مسنة لها سنتان “ في “ ثم في كل ثالثين تبيع و  
  .لتكامل أسنانها

إلى اليمن  rعنه قال بعثني رسول اهللا  tاه الترمذي وغيره عن معاذ واألصل في ذلك ما رو 
  .وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثالثين تبيعًا وصححه الحاكم وغيره

   
  :جدول يرتب نصاب زكاة البقر

   أربع شياه ٢٤إلى  ٢٠من 
   )دخلت في سنتها الثانيةوهي من اإلبل ما (  بنت َمخاض ٣٥إلى  ٢٥من 
   )وهي من اإلبل ما دخلت في الثالثة من عمرها (  بنت َلُبون ٤٥إلى  ٣٦من 
   )وهي من اإلبل الناقة التي دخلت عامها الرابع   ( حقة ٦٠إلى  ٤٦من 
   )وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر(  جذعة ٧٥إلى  ٦١من 
   بنتا لبون ٩٠إلى  ٧٦من 
   حقتان ١٢٠إلى  ٩١من 

 القدر الواجب النصاب
 )وهو من البقر ماله من العمر سنة( تبيع أو تبيعة  ٣٩إلى  ٣٠من 
 ).وهي من البقر ما لها سنتان ( مسنة  ٥٩إلى  ٤٠من 
 تبيعان ٦٩  إلى ٦٠من 



   
   
   

  :نصاب زكاة الغنم
وال الغنم حتى تبلغ 

فشاٌة جذعة أربعين 
ضأن أو ثنية معز، وفي مائة وٕاحدى وعشرين شاتان، وِمائتين وواحدة ثالٌث، وأربعمائة أربٌع، ثم 

  في كل مائة شاةٌ 
“ حتى تبلغ أربعين “ هو اسم جنس للذكر واألنثى ال واحد له من لفظه “ الغنم “ شيء في “ وال 
   .هماجذعة ضأن أو ثنية معز وقد مر بيان“ شاة “ فيها “ “ شاة 

“ في “ و “ من الشياه “ مائتين وواحدة ثالث “ في “ وفي مائة وٕاحدى وعشرين شاتان و  
له وقد سبق ذكر أجزاء  t، وكتاب أبي بكر  tلحديث أنس “ أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة 

وفي صدقة الغنم ـ في سائمتها ـ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا :(منه وفيه
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة ففيها 

سائمة الرجل ناقصة من  ثالث شياه،فإذا ازدادت على ثالثمائة ففي كل مائة شاه ، فإذا كانت
  أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة ، إال أن يشاء

  .. )…ربها 
  ] .صاحبها : ربهما . هي التي ترعى الكالء المباح : سائمتها [  
   

ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في 
مانين في بلدين في كل أربعون ال يلزمه إال شاة واحدة وٕان بعدت بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ث

  ”  .المسافة بينهما خالفا لإلمام أحمد فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان
   

  :جدول يرتب نصاب زكاة الغنم

 مسنة وتبيع ٧٩  إلى  ٧٠من 
 مسنتان ٨٩إلى   ٨٠من 
 ثالثة أتبعة ٩٩  إلى ٩٠من 
 مسنة وتبيعان ١٠٩إلى ـ  ١٠٠من 
 مسنتان وتبيع ١١٩إلى  ١١٠من 



   
   

  :زكاة الخليطين
  :زكاة الخليطين في الماشية: أوالً 

ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكَّيا كرجٍل، وكذا لو َخَلطا مجاورة بشرط أن ال تتميز، في 
  المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

نوعان األول خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان ألن كل عين ثم شرع في زكاة الخلطة وهي 
  .مشتركة وخلطة شيوع

من جنس بإرث أو شراء أو غيره “ في ماشية “ كاثنين “ ولو اشترك أهل الزكاة “ وقد ذكره بقوله 
واحد ألن خلطة “ زكيا كرجل “ وهي نصاب أو أقل وألحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك 

  .يأتي فخلطة األعيان بطريق األولىالجوار تفيد ذلك كما س
وهذه الشركة قد تفيدهما تخفيفًا كاالشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيال كاالشتراك في أربعين 

  .أو تخفيفًا على أحدهما وتثقيال على اآلخر كأن ملكا ستين ألحدهما ثلثاها ولآلخر ثلثها
  .وقد ال تفيد تخفيفا وال تثقيال كمائتين على السواء

وكذا لو خلطا “ وتأتي األقسام في خلطة الجوار أيضا وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال 
في خبر أنس كما رواه  rوهو جائز باإلجماع كما نقله الشيخ أبو حامد لقوله “ مجاورة 
  ).ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة( :البخاري

الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنها خشية سقوطها نهى المالك عن التفريق وعن 
أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار ومثلها خلطة الشيوع بل أولى ويسمى هذا النوع خلطة 

  .جوار وخلطة أوصاف
“ ماشية أحدهما عن ماشية اآلخر “ بشرط أن ال تتميز “ وٕانما تجب الزكاة في شركة المجاورة 

وهو موضع شرب الماشية وال في المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها وال في “ في المشرب 
وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق “ المسرح “ ال في “ و “ الذي تنحي إليه لشرب غيرها 

  .إلى المرعى وال في المرعى وهو الموضع الذي ترعى فيه 

 القدر الواجب النصاب

 ١٢٠إلى  ٤٠من 
شاة واحدة، ذات عام واحد إن كانت من الضأن، وعامين إن كانت من

 المعز
 شاتان ٢٠٠إلى  ١٢١من 
 ثالث شياه ٣٠٠إلى  ٢٠١من 



وهو بفتح “ موضع الحلب “ ال في “ و  “وهو بضم الميم مأواها ليال “ المراح “ ال في “ و  
الالم يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها ألنه إذا تميز مال كل واحد منهم بشيء 

  .مما ذكر لم يصيرا كمال واحد والقصد بالخلطة أن يصيرا لما الن كمال واحد لتخف المؤنة
لها إال مشرع أو مرعى أو مراح واحد قال الرافعي في الشرح الصغير وليس المقصود أن ال يكون 

بالذات بل ال بأس بتعددها ولكن ينبغي أن ال تختص ماشية هذا بمراح ومسرح وماشية ذاك 
  ”  .بمراح ومسرح

   
  :زكاة الخليطين في الثمر والزروع: ثانياً 

ن واألظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة، بشطر أن ال يتميز الناطور والجري
  .والدُّكان والحارس ومكان الحفظ

باشتراك أو مجاورة كما في الماشية “ واألظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة 
؛ وألن المقتضى لتأثير الخلطة في الماشية )ال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة: ( rلعموم قوله 

  .والناطور وغيرهما هو خفة المؤنة وذلك موجود هنا لالتفاق باتحاد الجرين
  ”  .وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزرع والشجر“ بشرط أن ال يتميز الناطور 

وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار والبيدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة “ والجرين  
  .موضع تصفية الحنطة قاله الجوهري

   .وهو بضم الدال المهملة الحانوت“ الدكان “ في التجارة بشرط أن ال يتميز “ و 
   .وهو معروف“ والحارس  
   .كخزانة وٕان كان مال كل بزاوية“ ومكان الحفظ  
كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجذاذ النخل والكيال والجمال والمتعهد “ ونحوها  

اور لنخيل اآلخر أو والملقح والحصاد وما يسقى به لهما فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مج
لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز 
أحدهما عن اآلخر بشيء مما سبق نبتت الخلطة ألن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما 

  ”  .دلت عليه السنة في الماشية
   
   

  :شروط وجوب الزكاة في الماشية
  .ُمضي الحول في ِملِكِه : الماشية شرطان ولوجوب زكاة

مضافان لما مر من كونهما نصابا من النعم “ شرطان “ أي الزكاة فيها “ ولوجوب زكاة الماشية  
  .ولما سيأتي من كمال الملك وٕاسالم المالك وحريته



   .سمي بذلك ألنه حال أي ذهب وأتى غيره“ مضي الحول “  الشرط الثالث
 زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود ولم يضعفه وألنه ال لحديث ال“ في ملكه  

   .يتكامل نماؤه قبل تمام الحول
   

  .بقاء الملك في الماشية جميع الحول  :الشرط الرابع
   

  وكونها سائمة، فإن ُعلفت معظم الحول فال زكاة
أي راعية ففي خبر “  كونها سائمة“  الشرط الخامس الشرط الثاني في كالم المصنف وهو“ و 

معلوفة الغنم وقيس   إلخ دل بمفهومه على نفي الزكاة في) وفي صدقة الغنم في سائمتها: (أنس 
  .بها اإلبل والبقر

   ) . في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون: (وفي خبر أبي داود وغيره 
  .واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلئ مباح

فيها ألن الغلبة لها تأثير في “ فال زكاة “ ليال ونهارا ولو مفرقا “ معظم الحول فإن علفت  
  .األحكام 

   
  باب زكاة النبات

الِحنطة، والشعيُر، واألرز، : الرطب والعنب، ومن الحبِّ : تختص بالقوت، وهو من الثمار
  والعدس، وسائر الُمقتات اختيارًا،

   
  :معنى النبات في اللغة

  .صدرا تقول نبت الشيء نباتا واسما بمعنى النابت وهو المراد هناالنبات يكون م
والنجم والشجر “ وينقسم إلى شجر وهو ما له ساق ونجم وهو ما ال ساق له كالزرع قال تعالى 

  ”يسجدان 
  .والزكاة تجب في النوعين ولذلك عبر بالنبات لشموله لهما 

  :دليل وجوب الزكاة في النبات
“ وقوله تعالى “ وآتوا حقه يوم حصاده “ اإلجماع ما يأتي قوله تعالى  واألصل في الباب قبل

وهو الزكاة ألنه ال حق فيما أخرجته “ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض 
  ”  .األرض غيرها

ألن االقتيات من الضروريات التي ال حياة بدونه فلذلك أوجب الشارع منه شيئا “ تختص بالقوت  
  .رباب الضرورات بخالف ما يؤكل تنعما أو تأدما كالتين والسفرجل والرمانأل



  .والقوت أشرف النبات وهو ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام 
بفتح الشين ويقال “ ومن الحب الحنطة والشعير “ باإلجماع “ وهو من الثمار الرطب والعنب  

  ”  .بكسرها
بفتح الدال ومثله “ والعدس “ وتشديد الزاي في أشهر اللغات بفتح الهمزة وضم الراء “ واألرز  

  ”  .البسالء
كالحمص بكسر الحاء مع كسر الميم وفتحها والباقالء وهي بالتشديد “ وسائر المقتات اختيارا  

مع القصر وتكتب بالياء وبالتخفيف مع المد وتكتب باأللف وقد تقصر الفول والذرة وهي بمعجمة 
  .ففة والهاء عوض من واو أو ياءمضمومة ثم راء مخ

  .وألحق به الباقي  )١/٣٨٢(فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعضه في األخبار اآلتية 
  :دليل ، ُيرد عليه

وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم ألبي موسى األشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه 
هذه األربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب  الحاكم وصحح إسناده ال تؤخذ الصدقة إال من

فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم لما رواه الحاكم وصحح إسناده من 
فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف : (قوله صلى اهللا عليه وسلم

  ) .العشر
ب فأما القثاء والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه رسول اهللا وٕانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبو 

r.  
  .وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش 

  ونصابه خمسة أوسق
ليس فيما دون خمسة : ( rلقوله “ خمسة أوسق “ أي القوت الذي تجب فيه الزكاة “ ونصابه 

  .رواه الشيخان) أوسق صدقة
لى األفصح وهو مصدر بمعنى الجمع سمي به هذا المقدار ألجل ما جمعه من بالفتح ع: والوسق

  .أي جمع“ والليل وما وسق “ الصيعان قال تعالى 
   

  :ما هو الَوْسق 
بستين صاعًا من صيعان المدينة في عهده عليه  rالَوْسق من المكاييل ، وقد قدره رسول اهللا 

والصاع . والوسق ستون صاعًا : جاء في الحديث السابق عند ابن حبان . الصالة والسالم 
  وقد قدرت دائرة المعارف اإلسالمية في. يساوي أربعة أمداد ، أي أربع حفنات كبار 

هذا مائة وثمانين لترًا ،  الصاع بثالثة ألتار، فيكون الوسق على)  ١٠٥ص / ١٤المجلد ( 
  .ويكون نصاب الزروع والثمار ، تسعمائة لتر كيالً 



  :النسبة الواجبة بالجرام
  :كيلوجرام وبالتالي النسبة الواجبة ٢,١٧٦=والصاع، صاع ٦٠=الوسق
٦٠x 5x 2,176=653  كيلوجرام  

   
   

  :القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار
ُقربه من الماء من ثمٍر، وزرٍع الَعشر، وما ُسقي بنضح، أو وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بِ 

  دوالٍب، أو بما اشتراه نصفه
   

أو عروقه بقربه من “ أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين “ وواجب ما شرب بالمطر 
من نحو نهر “ بنضح “ منهما “ ما سقي “ واجب “ من ثمر وزرع العشر و “ وهو البعل “ الماء 
ويسمى الذكر ناضحا واألنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية بسين مهملة ونون  بحيوان

  ”  .مثناة من تحت
بضم أوله وفتحه وهو ما يديره الحيوان أو دانية وهي البكرة أو ناعورة وهي ما يديره “ أو دوالب  

أي “ نصفه“ مانه أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ض“ أو بما اشتراه “ الماء بنفسه 
  .العشر 

  :دليل ذلك
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف : (rوذلك لقوله 

  .رواه البخاري من حديث ابن عمر) العشر
فيما سقت األنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف : (وفي مسلم من حديث جابر 

  ).العشر
  ).إن في البعل العشر( :وفي رواية ألبي داود

  .وانعقد اإلجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره
   

  :متى تجب زكاة الثمار والزروع
  وتجب ببدو صالح الثمر، واشتداد الحبِّ 

ألنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك حصرم “ ببدو صالح الثمر “ الزكاة فيما ذكر “ وتجب 
  ”  .وبلح

  .نه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقلأل“ اشتداد الحب “ ببدو “ و  



وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوب إخراج 
التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك وسيأتي إن شاء اهللا تعالى ضابط الصالح 

  .دو صالح الجميع واشتدادهفي باب األصول والثمار وأنه ال يشترط تمام الصالح واالشتداد وال ب
وأنه يكفي خارٌص، وشرطه العدالة، وكذا . …ويسن خرص الثمر إذا بدا صالحه على مالكه، 

الحرية والذكورة في األصح، فإذا خرص فاألظهر أن حقَّ الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير 
  .في ذمة المالك التمر والزبيب لُيخرجهما بعد جفافه

   .بالمثلثة الذي تجب فيه الزكاة وهو الرطب والعنب“ الثمر “ أي حزر “ ويسن خرص 
أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته  rألنه (“ إذا بدا صالحه على مالكه  

رواه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه ابن حبان والحاكم  ) زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا
  .في صحيحيهما  )١/٣٨٧(

كان يبعث ( rواحد كالحاكم ألنه يجتهد ويعمل باجتهاده وألنه “ أنه يكفي خارص “ المشهور “ و 
  رواه أبو داود بإسناد حسن) عبداهللا بن رواحة خارصًا أول ما تطيب الثمرة

  ”  .يشترط اثنان كالتقويم والشهادة وقطع بعضهم باألول  :والثاني
في الرواية ألن الفاسق ال يقبل قوله وال “ العدالة “ أي الخارص واحدا كان أو اثنين “ وشرطه  

  ”  .بد أن يكون عالمًا بالخرص ألنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل االجتهاد فيه
ألن الخرص والية وليس الرقيق والمرأة من أهلها “ الحرية والذكورة في األصح “ شرطه “ وكذا  

  .والثاني ال يشترطان كما في الكيال والوزان
فاألظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب  فإذا خرص

إن لم يتلف قبل التمكن بال تفريط ألن الخرص يبيح له التصرف في “ ليخرجهما بعد جفافه 
  .الجميع كما سيأتي وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه

كما كان ألنه ظن وتخمين فال يؤثر في  والثاني ال ينتقل حقهم إلى ذمته بل يبقى متعلقا بالعين
  .نقل حق إلى الذمة

وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة ويسمى هذا قول العبرة أي العتباره 
  .القدر واألول قول التضمين

أما إذا تلف قبل التمكن بآفة أو سرقة من الشجر أو من الجرين قبل الجفاف بال تفريط فال شيء 
   .كما سيأتيعليه 

  باب زكاة النقد
  )نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقاال بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر( 

الذهب، والفضة، سواء كانا : والنقد ضد العرض والدين والمقصود به، هو اإلعطاء :النقد لغة
ارًا، أي مضروبين أو كانا سبائك ، كما أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة أو اعتب



سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراٍق تقم مقامها، وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما 
  .ارتبطت به من القيمة الحقيقية ، ذهبًا أو فضة 

فإن لم تبلغ كميته في . هو الحد األدني الذي يعتبر وجوده شرطًا لتعلق الزكاة بالمال  :النصاب
  .تجب الزكاة عليه ملك المكلف هذا الحد لم 

   
  :أنواع الذهب والفضة التي تتعلق بها الزكاة

   
بناء على ما قد عرفت من المقصود بالنقدين فإن الزكاة تتعلق بأنواع من الذهب والفضة ، نبينها 

  :لك فيما يلي 
   
  .ـ الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، وما هو في حكم محل منهما من الذهب أو الفضة١
  .السبائك من كل من الذهب والفضة ـ ٢
  .ـ األواني والقطع الفضية والذهبية المعدة لالستعمال أو الزينة٣
   

  :دليل وجوب زكاة النقد
والكنز } والذين يكنزون الذهب والفضة { واألصل في الباب قبل اإلجماع مع ما يأتي قوله تعالى 

  هو الذي لم تؤد زكاته
   
   

  :نصاب الذهب والفضة
لقوله  بوزن مكة ( باإلجماع ) الذهب عشرون مثقاال ( نصاب ) الفضة مائتا درهم و  نصاب( 

صلى اهللا عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
  صحيح وسواء المضروب منهما وغيره

  صح للشك في النصابوهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في آخر فال زكاة على األ
  وقدم الفضة على الذهب ألنها أغلب

  :ما هو المثقال
المثقال لم يتغير جاهلية وال إسالما وهو اثنان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع  

من طرفيها ما دق وطال وهو يساوي أربع غرامات وثمانية أعشار الغرام، والعشرون مثقاًال 
  .ن غراماً تساوي إذًا ستًا وتسعي

   



والمراد بالدراهم الدراهم اإلسالمية التي كل عشرة منها تساوي في الوزن سبعة  :ما هو الدرهم 
مثاقيل ، أي فهي تساوي ثالثة وثالثين غرامًا وستة أعشار الغرام ، فمائتا درهم تساوي إذًا ستمائة 

  .واثنين وسبعين غرامًا من الفضة 
  :مالحظة

خي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر اإلسالم ويبدو من التحقيق التاري
  .عشرين مثقاًال من الذهب، وعلى هذا األساس كان كل منهما نصابًا لوجوب الزكاة

ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد ، بسبب اختالف قيمة الذهب ، فأصبحت قيمة عشرين 
  .ي درهم من الفضة ، كما هو الواقع اآلن مثقاًال من الذهب تزيد كثيرًا على قيمة مائت

فإن الذي يملك أوراقًا نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فال يتعلق حق الزكاة : وعلى كل
وله إذا شاء أن يعتبرها عوضًا عن فضة ، . بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غرامًا من الذهب

  .منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غرامًا فتتعلق بها الزكاة ، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة 
واالحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير ، ويقدرها باألقل قيمة ، حتى يكون على يقين 
من براءة ذمته عند اهللا عز وجل ، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها 

  .ا بالذهب قدرها بها ، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديه
  :النسبة الواجبة في زكاة النقدين

في النصاب لما روى الشيخان أنه صلى اهللا عليه ) ربع عشر ( أي الذهب والفضة ) وزكاتهما ( 
  وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

  :دليل ذلك
  وروى البخاري وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة- ١
 عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عن علي عن النبي صلى اهللا- ٢

  عشرين نصف دينار
وروى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شيء حتى يكون عشرون دينارا فإذا كانت  - ٣

  لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار
ن أشرف نعم اهللا والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة وهما م

تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي 
  .بهما بخالف غيرهما من األموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقها لها

  :مثال
  جرام من الذهب وحال عليها الحول ماهي نسبة الزكاة الواجبة فيها؟١٠٠امتلك عمر 

 ٢٠وعلى اعتبار أن سعر جرام الذهب  ٤٠سعر الجرام ثم يقسم الناتج على  ١٠٠x   :الحل
  دينار ١٠٠x 20= 2000/40=50: دينار يكون الحل كالتالي



   
   

  :زكاة الحلي
  )ويزكى المحرم من حلى و غيره ويحل له الفضة الخاتم( 
الالم وتشديد الياء جمع  بضم الحاء وكسر) من حلى ( من الذهب والفضة ) ويزكى المحرم ( 

  حلي بفتح الحاء وسكون الالم
  كاألواني باإلجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة) غيره ( من ) و ( 
كخلخال المرأة ألنه معد الستعمال مباح فأشبه العوامل من ) المباح في األظهر ( الحلي ) ال ( 

  نقد تناط بجوهرهالنعم والثاني يزكى ألن زكاة ال
باإلجماع وألنه صلى اهللا ) من الفضة الخاتم ( أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى ) ويحل له ( 

عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة رواه الشيخان بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار 
  لكن اليمين أفضل على الصحيح

  :ولشرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حوالن الح
  )وشرط زكاة النقد الحول وال زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ( 
لخبر أبي داود وغيره ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول نعم لو ) وشرط زكاة النقد الحول ( 

فإن هبطت كمية المال عن الحد . ملك نصابا ستة أشهر مثال ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول
المال وارتفع   تبر ، ولو خالل يوم أو ساعة واحدة من السنة ، ثم ازداداألدنى من النصاب المع

مرة أخرى إلى حد النصـاب ، ألغي التاريخ السابق لملكية النصاب ، وسجل تاريخ جديد لحصوله 
  .وتجمعه ، واستؤنفت الحول من حين يكمل النصاب

روز والمرجان لعدم ورودها في ذلك والياقوت والزبرجد والفي) وال زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ( 
  .وألنها معدة لالستعمال فأشبهت الماشية العاملة

 


