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ب وب ، َزَكاة   بَاب    َوالث  َمار   الح 

ُ ب وِبُُفِيَُتِجب  َهاُالح  لِّ نُ ُلَمُ َُولَوُ ُــُك  وتًاَُتك  ُكُ َُوفِيُ،ــُق  َُُثَمر ُُلِّ َخرُ ُي َكال  ُــَُوي دَّ

ر ُ َُُكتَم  ُ.ــَُوَزبِيب 

تَُ :ُب ل وغُ ُرُ ـبَُـَوي ع  هُ ُنَِصاب  ر  ُالَُقد  ُُف  .ُِرط لُ ُِمئَةَُُِوِست  يٍّ
ُِعَراقِ

َهاُالَواِحدُُِالَعامَُُِثَمَرةُ َُوت َضمُ  ِميلُُِفِيُع ضُ بَُُإِلَىُبَع ض  ُِجن َُُلُُــُالنَِّصاِبَُُتك  ُس 

ُُ.ــُآَخرَُُإِلَى

ُ

ُ:(1)الشَّرْحُ 
ُُ وََُُوالصَََّلةُ ُالَعاَلِمنَي،َُرب ُُِلِلَُُِّاحلَْمدُ ُالرَِّحيِم،ُالرَّْْحَنُُِللاُُِِبْسمُِ ُىَوَعلَُُُم َمٍَّد،ُنَِبيِ َناَُعَلىُالسَََّل

َُأْْجَِعنَي.َُوَأْصَحاِبهُُِآلِه،

ب وب ، َزَكاة   بَاب  )ُ:ُقال رجهُماُزكاةُأي:ُ(َوالث  َمار   الح  ُنفاملصُوذكرُالنبات،ُُي 
ُ ََُُببُ »ُعنهُمالعلُأهلُبعضُرَُعب َُُّلذلكُوالعسل؛ُوالركازُاملعادنُمنُالنباتُزكاةُغريُأيضا

 .«اأَلْرضُُِِمنَُُاخلَارِجُِ

ُملة.اجلُيفُواإلْجاعُة،والسنُ ُالكتاب،ُوالثمار:ُاحلبوبُزكاةُوجوبُعلىُوالدليل
ُ،[141األنعاُ:ُ]سورة ﴾حجمج مث هت مت﴿ُسبحانه:ُقولهُالكتاب:ُفمن

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿ُ:ُوقوله

 ُ.[267البقرة:ُ]سورة ﴾ينٰى ىن نن
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،الُِرّ ُ َعثََُُكانَُُُأَوُُْع ي ون ،َوالُالسََّماءُ َُسَقتُُِِفيَما»ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنيبُقولُالسنة:ُومن َُوَماُع ْشر 

 .(1)البخاريُرواهُ«ع ْشرُِالُِنْصفُ َُِبلنَّْضحُُِس ِقيَُ

ُبعضُيفُفٍُختَلٱُعلىُوالثمارُاحلبوبُيفُزكاةُوجوبُعلىُاجلملةُيفُالعلماءُأْجعُوقد
ُفروعها.

ُصنفان:ُالنباتُمنُالزكاةُفيهُجيبُوالذي
ُ)ُقال:ُاألول: الصنف ب وِبُُفِي)ُالزكاةُأي:ُ(َتِجب  َهاُالح  لِّ ُي:أَُبحلبوبُواملرادُ(ك 

ُشاد،الُرُحبُومثل:ُاألرز،ُشجرُمثل:ُلهُساقُالُالذيُالنباتَُبلزرع:ُواملرادُالزرع،ُمثرُ 
ُالزكاة.ُفيهُجتبُالزرع:ُُيرجهُحبُفكلُذلك،ُوحنوُواحلمص،ُوالفول،

نُ ُلَمُ َُولَوُ )ُقال: وَُتك  ُالَُلُ ثمُالكمونُمثل:ُالناسُحيتاجهُطعاماُ ُيكنُملُولوُأي:ُ(تًاق 
ُجتبُالناس:ُمنُريكثُُحيتاجهُالُمثَلُ ُاحللبةُوكذلكُالزكاة،ُفيهُوجتبُالناس:ُمنُكثريُُحيتاجه

ُالزكاة.ُفيه
نُ ُلَمُ َُولَوُ )ُبقوله:ُُاملصنفُوأشار ُكونيُأنُشرتطٱُالعلمُأهلُبعضُأنُ(ق وتًاَُتك 

ُذلك.ُوحنوُوالشعريُاألرزُمنُالناسُيقتاتهُمماُاحلب
ُذاهُ«َحب ٍُُيفُُلَْيسَُ»ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنيبُقولُلعمُوُاحلبوب؛ُأنواعُْجيعُيفُوجوبهُ:والراجح

ل غََُُحّتََُُّصَدَقٌة،ُمَثَرٍَُُواَلُ»ُالعمُو ُيفُالزكاةُوجوبُعلىُدليلُاحلديثُهذاُ(2)«أَْوَساقٍََُُخَْسةَُُيَ ب ْ
ُْجيعها.ُاحلبوب

ُاألشجار،ُرجهختُماُأي:َُبلثمارُواملرادُالثمار،ُ:-ُالزكاةُفيهُجتبُمماُ-ُالثاين والصنف
ُويدخلُيب،الزبُوهوُمنهاُُيرجُمماُالعنبُشجرُفيهاُفيدخلُساق؛ُهلاُماُأي:َُبألشجارُواملراد
ُهذاُيفُثمر:ويُ ُساقُلهُنباتُفكلُذلك،ُوغريُالتمر،ُأيضاُ ُفيهاُويدخلُالتني،ُأيضاُ ُفيها

                                                

ُحديثُمنُ(9٨1)ُصحيحهُيفُمسلمُبنحوهُورواهُ،ُعمرُبنٱُحديثُمنُ(14٨3)ُالبخاريُصحيحُنظرٱُ(1)
عَُُأَنَّهُ ُوفيهُُللاُعبدُبنُجابر َُِبلسَّانَِيةُُِس ِقيََُُوِفيَماُ،ع ش ورُ الَُغْيمُ الوَُُنْ َهارُ األََُُسَقتُُِِفيَما»ُقَاَل:ُ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنَّيبََُُّسَِ

ُ«.ع ْشرُِالُِنْصفُ 
ُِفيَماُلَْيسَُ»ُبلفظ:ُ(979)ُمسلمُصحيحُيفُوأصلهُ،ُاخلدريُسعيدُأيبُحديثُمنُ(11696)ُأْحدُرواهُ(2)

ُ«.َصَدَقةٌَُُحب ٍَُُواَلََُُتْرٍُُِمنُُْأَْوَساقٍََُُخَْسةُُِد ونَُ
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َُُوفِي)ُقال:ُلذلكُالثمر؛ُهذاُيفُبشرطنيُالزكاةُفيهُجتبُالثمر لِّ ُالزكاةُفيهُجتبُ(َثَمر ُُك 
ُالثمار:ُيفُبشرطني

ُ)ُاألول: الشرط ُت قلنٱُماُأوُالصاع،ُوهوُ-َُبلكيلُيكونُقدرهُمعرفةُأنَُُّأي:ُ(ي َكال 
ُالصاع،ُيفُي وضعُماُألنهُالزكاة؛ُفيهُجتبُالُالبطيخ:ُفمثَلُ ُ،-ُ(1)الوزنُإىلُالصاعُمنُبه

ُالشرطُهذاُلىعُوالدليلُمقداره؛ُكمُُوي نظرُالصاعُيفُيوضعُحبيثُيكالُماُاملوزُمثَلُ ُوكذلك
ُالوسق،ُوهوُذلكُيفُاملعيارُفبنيُ(2)«َصَدَقةٌُُأَْوس قٍََُُخْسُُِد ونَُُاِفيمَُُلَْيسَُ»ُملسو هيلع هللا ىلص:ُالنيبُقول

ُ.-ُسيأيتُكماُُ-َُبلصاعُالوسقُوي عرف
َخرُ )ُ:-ُالثمارُيفُ-ُالثاين والشرط ُالتمر؛ُمثل:ُهبُوينتفعُللتجفيفُيصلحُأي:ُ،(َوي دَّ

ر ُ)ُقال:ُلذلك ُ)ُقال:ُآخرُمبثالُومث لُ(،َكتَم  ُكانُُإذاُاجملففُالتنيُ:أيضاُ ُومثلُ(،َوَزبِيب 

ُوهكذا.ُخر،دَُّيُ 
َُصَدَقٌة،ُمَثَرٍُُاَلُوََُُحب ٍُُيفُُلَْيسَُ»ُملسو هيلع هللا ىلص:ُالنيبُقولُالثمار:ُيفُالزكاةُوجوبُعلىُوالدليل

ل غََُُحّتَُّ ُالثمار.ُيفُالزكاةُوجوبُعلىُيدلُ«مَثَرٍَُُواَلُ»ُفقوله:ُ«أَْوَساقٍََُُخَْسةَُُيَ ب ْ
ُالشرطني:ُودليل

ُُ.«أَْوَساقٍََُُخَْسةَُ»ُقوله:ُالكيل؛
ُمماُ،العاُُدارمُعلىُهباُنتفاعباٱلُتكتملُالثمارُهبذهُالنعمةُألنُ؛دخاراٱلُعلىُوالتعليل

ُزكاهتا.ُفت خرجُنفاستهاُيفُزاد
ُشرطان:ُلوجوهباُيشرتطُوالثمارُاحلبوبُوهذه

تَبَرُ )ُبقوله:ُإليهُوأشارُالنصاب،ُبلوغُهوُاألول: الشرط ُُاَتُأي:ُ(ب ل وغُ َُوي ع 

(: هُ ُنَِصاب  ر  هُ )ُإىلُاملقدارُهذاُيصلُأنُيعينُ(َقد  ر  ُالَُقد  ُُف  يٍُُِّرط لُ ُِمئَةَُُِوِست 
ُلرطلاُ(ِعَراقِ

                                                

ُوْجيعُلناس،اُعلىُتسهيَلُ ُوزن؛ُإىلُ-َُبلصاعُالكيلُمنُ-ُاحلبوبُ-ُحسابُمعيارُيفُ-ُننقلُأنُيصحُفائدة:ُ(1)
؛ُالُ،‘‘اُ تقريب’’ُيقولُكذاَُُبلكيلوُالفطرُةزكاُُيرجُلكُقالُإذاُالراسخنيُالعلماء ُ-ُاإلانءُوهُاألصلُألنُجيُز
 .-ُالنبويُالصاع

 .ُاخلدريُسعيدُأيبُحديثُمنُ(979)ُومسلمُ(1405)ُالبخاريُرواهُ)2)
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ُمئةَُلثثُيساويُ-ُالرطلُأي:ُ-ُوهوُبه،ُوزني ُُوإمناُكالصاعُُكيَلُ ُُوليسُ،بهُُِي وزنُمعيارٌُ
ُغراُُمثاننيُوُوواحدُمئةُثَلثُيفُض ربتُإذاُعراقيُرطلُمئةُوستُوألفُ،غراماُ ُومثانونُوواحد
ُُمئةُستُهمزرعتُوأخرجتُمزرعةُاإلنسانُعندُكانُُفإذاُ؛اُ تقريبُويسريُكيلوُُمئةُستُيتساُو
ُلٌُخنُندهعُكانُُإذاُوكذلكُفَل،ُذلكُدونُماُوأماُالزكاة،ُفيهاُجتبُ:فصاعداُ ُتقريباُ ُرزُكيلو
ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنيبُولقُذلكُعلىُوالدليلُالزكاة؛ُفيهُجتبُ:فصاعداُ ُكيلوُُمئةُستُالتمرُهذاُفبلغ

ُكيلوُُثننيٱُساوييُوالصاعُ،صاعاُ ُستنيُاوييسُوالوسقُ«َصَدَقةٌُُأَْوس قٍََُُخْسُُِد ونَُُِفيَماُلَْيسَُ»
ُفإذاُ،ا ُبتقريُصاعاُ ُمئةُثَلثُتساويُصاعاُ ُستنيُيفُأوسقَُخسةُض ربتُفإذاُ،تقريباُ ُغراُ

ُاحلبوبُنصابُهوُوُكيلو،ُُمئةُستُتقريباُ ُتساويُغراُُوأربعنيُكيلوينُيُفُمئةُالثَلثُضربت
ُوالثمار.
َهابَعُ ُالَواِحدُُِالَعامَُُِثَمَرةُ َُوت َضمُ )ُقال:ُوهي:ُأخرىُمسألةُالنصابُعلىُفرَّعُمث ُض 

ِميلُُِفِيُبَع ضُ ُإِلَى ُواحد،ُنصاَبُ ُتربيعُمرتنيُالسنةُيفُالنخلةُأمثرتُلوُيعينُ(النَِّصاِبَُُتك 
ُذلكُزكاةُبجتُكيلو:ُُمئةُثَلثُاآلخرُاحلملُويفُكيلوُُمئةُثَلثُاألولُاحلملُيفُأمثرتُفلو

ُواحد.َُْحلٍُُيفُخرجُوكأنهُالتمر

ُالنصابُضمفيُ ُمكةُيفُومزرعةُاملدينةُيفُمزرعةُ:مزرعتنيُعندهُالشخصُانكُُلوُوكذلك
َُُلُ)ُذ كرُماُستثىنٱوُواحد،ُواملالكُواحدُالثمرُألنُبعض؛ُإىلُبعضه ُيعينُ(رَُآَخُُإِلَىُِجن س 

ُ.جنسُوهذهُجنس،ُهذهُألنُالعنب؛ُإىلُالتمرُيضمُوالُالرب،ُإىلُاألرزُمثَلُ ُيضمُال
ُُوالثمار.ُاحلبوبُيفُالزكاةُشروطُمنُالثاينُالشرطُ-ُللاُإبذنُ-ُوسيأيت

ُُني.عأْجُوصحبهُآلهُوعلىُُممد،ُناينبُعلىُوسلمُللاُوصلىُأعلم،ُوللا
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