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 بسم اهلل الزمحن الزحيم

 

أيها الذين امنىا انفقىا من طيبات ما  يا)) 
كسبتم ومما أخزجنا لكم من 

 (762البقزة:()(االرض

 (141االنعام :(()وأتىا حقو يىم حصاده)) 
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  االْذاء  

 انى انًؼهى االٔل رسٕل االَساٍَّ انحثٍة االػظى سٍذَا يحًذ 

 . )صهى هللا ػهٍّ ٔسهى( انى االيّ انؼزتٍّ االساليٍّ انًجٍذِ

يٍ كاٌ سثة فً ٔجٕدَا ٔسٓز انٍانً طٕال يٍ اجهُّ ٔانذٌُا 

 اػشْى هللا فً انذٍَا ٔرحًٓى فً االخزِ .

 انى كهٍّ انؼهٕو االساليٍّ  .

 انى قسى انؼقٍذِ ٔانفكز االساليً.

 انى اساتذتُا االػشاء ٔاالجالء.

انى يشاٌخُا ٔػهًائُا ٔاساتذتُا ٔانى كم يٍ ساػذَا فً اتًاو تحثُا 

 نًتٕاضغ َٓذي انٍٓى ثًزِ جٓذَا انًتٕاضغ .ا

 )انثاحثٍٍ(

 

 ػثذ انحًٍذ ٌؼقٕب ػثذ انقادر                   سانً ػثذ انسالو يحًذ 
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 يشزٔػٍح انشكاج فً انكتاب ٔانسُح
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 انًقذيح

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى واله وصحبه وسلم 

 وبعد:

فً المرتبة الثالثة بعد ركن  وتأتًفان الزكاة ركن من اركان االسالم الخمسة ، 

 –التوحٌد والصالة و، وهً عبادة مالٌة محضة ، ٌكفر جاحدها، ولٌست هبة او منة 

كما ٌفهمها بعض مسلمً هذا العصر، بل هً حق معلوم فً مال االغنٌاء ، ٌجب 

رٌم ، وللحاكم استٌفاؤها عنوة ، ان لم تؤد اداؤه لمن ذكرهم هللا تعالى فً كتابه الك

 طوعا.

خالل مراحل حٌاتهم ألداء هذه الفرٌض، ولو عاد  –غالبا  –ولقد امتثل المسلمون 

فً مجتمعاتهم المسلمون الى تطبٌق زكاة اموالهم كما ٌرٌدها هللا تعالى ، لما وجد 

زكاة وادلة محتاج ٌعانً المرض والجوع، وقد تناولنا فً بحثنا ، تعرٌف بال

مشروعٌتها ، وحكم الزكاة وشروط زكاة الزروع والثمار، ثم مقدار النصاب 

 الموجب للزكاة الزروع والثمار ، ثم كٌفٌة تحصٌل الزكاة وجباٌتها.
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 المبحث االول

 

 المطلب االول: تعرٌف الزكاة لغة واصطالحا.

 

المطلب الثانً: مشروعٌة الزكاة فً الكتاب 

 والسنة.

 

 المطلب الثالث: حكم الزكاة وشروطها.

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث االول

 المطلب االول

 تعرٌف الزكاة لغة واصطالحا

 

الزكاة لغة : الطهارة والنماء: وهً من مصدر ) زكا الشًء( اذا نما وازداد : وهً 

،وزكا نفسه : اي مدحها ومنه قوله 1البركة والنماء والطهارة والصالح والمدح

، وفالن زكى العرض : اي (23)النجم : تعالى)) فال تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى((

 .طاهره

 -اصطالحا :

:) هً عبارة عن اٌجاب طائفة من المال فً مال  عرفه ابن عابدٌن فً حاشٌته

،وعرفه النووي : ) (3مخصوص، لمالك مخصوص، عٌنه الشارع لوجه هللا تعالى

مال مخصوص ، ٌجب صرفه ألصناف مخصوصة اسم لقدر مخصوص ٌؤخذ من 

 (،4(، وعرفه ابن قدامة فً كتابه المغنً: ) حق ٌجب فً المال2بشرائط
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 م،ج1333 -هـ3،1413هـ(،دار صادر،بٌروت،ط،111لسان العرب ، ابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرم المصري)ت - 
3

 .3،ص3م،ج1331-هـ1411حاشٌة رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدٌن ، محمد أمٌن ، دار الفكر ،بٌروت،  - 
2

 .231،ص1بٌروت،ج –هـ(،دار الفكر 616المجموع شرح المهذب ، النووي ، االمام ابً زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف ) ت - 
4

 هـ(، تحقٌق : دكتور عبد هللا التركً و عبد الفتاح الحلو ، دار عالم 636أبً محمد عبد هللا)ت  المغنً ، ابن قدامة، موفق الدٌن - 

 .332،ص3م،ج1331 -هـ 1411الرٌاض ،  –الكتب 

2 



 

 

 المطلب الثانً

 مشروعٌة الزكاة فً الكتاب والسنة

 الصرٌحة ومن ذلك : القرآنٌة اآلٌاتلقد ثبت فرٌضة فً كثٌر من 

واركعوا مع : )) واقٌموا الصالة واتوا الزكاة قال تعالى  -1

 (42الراكعٌن(()البقرة:

قال تعالى : )) ٌأٌها الذٌن امنوا انفقوا من طبٌبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم  -3

من االرض و ال تٌمموا الخبٌث منه تنفقون ولستم بأخذٌه األ أن تغمضوا فٌه 

 (.361واعلموا ان هللا غنً حمٌد (( ) البقر :

طهرهم وتزكٌهم بها وصل علٌهم ان قال تعالى : )) خذ من أموالهم صدقة ت -2

 (.162صالتك سكن لهم (( ) التوبة : 

قال تعالى : )) وأقٌموا الصالة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنهوا عن  -4

 (.41المنكر وهلل عاقبة االمور(()الحج:

: )) والغارمٌن وفً سبٌل هللا وابن السبٌل فرٌض من هللا وهللا علٌم قال تعالى -1

 .(66بة:)التوحكٌم((

)) بنً  :ما رواه ابن عمر )رضً هللا عنه( عن النبً )صلى هللا علٌه وسلم( -6

االسالم على خمس : شهاد ان الاله اال هللا ، وان محمدا عبده ورسوله ، 

، وفً ((1واقام الصالة ، واٌتاء الزكاة ، وحج البٌت ، وصوم رمضان 

 االسالم االساسٌة.الحدٌث داللة واضحة على ان الزكاة ركن من اركان 

(: وسلم علٌه هللا صلى) النبً عن( عنه هللا رضً) عمر ابن رواه ماومثله  -1

أمرت ان اقاتل الناس حتى ٌشهدوا ان ال اله اال هللا وان محمدا رسول  ))

واقام الصالة واٌتاء الزكاة فاذا فعلوا عصموا منً دماءهم واموالهم اال بحقها 

 .3وحسابهم على هللا((
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م، باب اركان 1321 -هـ1461هـ( ، دار الكتاب العربً ،361صحٌح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشٌري )ت  - 

 االٌمان.
3

 علٌه.  متفق - 

                                                                   3 



 

 

رواه ابن عباس )رضً هللا عنه( ان رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( : ما  -2

لما بعث معاذ ابن جبل رضً هللا عنه الى الٌمن ، قال له : ) انك تأتً قوما 

من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان ال اله اال هللا وانً رسو هللا فان هم 

من اغنٌاهم فترد  اطاعوك لذلك فاعلمهم ان هللا افترض علٌهم صدقة تؤخذ

فان هم اطاعوك لذلك فاٌاك وكرام اموالهم، واتق دعوة على فقراءهم ،

 .1المظلوم فانها لٌس بٌنهما وبٌن هللا حجاب((

حدٌث جبرٌل المشهور ، حٌن ٌعلم المسلمٌن دٌنهم ،ومما سأل فٌه رسول هللا  -3

اال هللا  صلى هللا علٌه وسلم: اخبرنً عن االسالم فقال :) ان تشهد ان ال اله

وان محمدا رسول هللا ، وتقٌم الصالة، وتؤتً الزكاة،وتصوم رمضان ، 

 3وتحج البٌت من استطاع الٌه سبٌال((

فً الحدٌث الشرٌف قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم() لٌس فٌها  -16

 .2دون خمسة اوسق صدق(

وٌقول الماوردي فً احكامه : الصدق زكاة، والزكاة صدقة ،ٌفترق االسم 

 .4وٌتفق المعنى

وفً االعراف المالٌة بٌن الناس: تطلق كلمة صدقة على ما ٌمنحه االنسان 

وذلك تفرٌقا لها  ،وتجود به نفسه على المتسولٌن والفقراء طٌبة من نفسه،

عن الزكاة المفروضة ،ولهذا العرف ما ٌؤٌده من قول الرسول الكرٌم فً 

) من أدها قبل الصالة فهً زكاة الفطر، حٌث ٌقول صلى هللا علٌه وسلم :

 .1زكاة مقبولة ، ومن أدها بعد الصالة فهً صدقة من الصدقات (

( اثنٌن وثالثٌن مرة ، على 23وردت كلمة الزكاة فً القران الكرٌم ) -

 الشكل التالً :

 ( تسع وعشرٌن مرة.33وردت معرفة : )

:اٌة  ( و )مرٌم21( ثالث مرات ، فً ) سورة الكهف،اٌة2ووردت نكرة : )

 (.23(،) الروم : اٌة 12

 ( سبعا وعشرٌن مرة .31واتت مقرونة بالصالة : ) -
                                                             

1
 متفق علٌه. 
3

 متفق علٌه. - 
2

 متفق علٌه. - 
4

 .112،ص11بٌروت ،ج –االحكام السلطانٌة فً الوالٌات الدٌنٌة ، ابو الحسن علً بن محمد بن حبٌب الماوردي ، دار فكر  - 
1

 .363ص، 3سنن ابً داود ، ج - 

 

 1 



 

 

 ( تسع مرات ، والباقً فً االٌات المدنً.3ووردت فً االٌات المكٌة : ) -

اما كلمة صدقة فقد وردت خمس مرات ، وكلمة )صدقات( وردت سبع  -

فٌصبح مرات، فالمجموع : اثنا عشر مرة ٌضاف لها كلمة )صدقاتكم( 

 المجموع ثالث عشرة مرة.

 واتت مقرونة بالصالة ، مرة واحدة، وكلها وردت فً االٌات المدنٌة.

وردت كلمة )االنفاق( فً سبٌل هللا بمعنى الصدقة المفروضة والمستحبة  -

، بصٌغ متعددة تارة بصٌغة االمر ، وتارة بالمضارع، ومرات بالمصدر 

 ٌن مرة.والمفرد ، والجمع وردت بهذه الصٌغ سبع

وقرنت فً الصالة فً اربع مواضع ، وردت فً االٌات المكٌة ست 

مرات والباقً فً االٌات المدنٌة ، حسبما جاء فً العجم المفهرس لمحمد 

 فؤاد عبد الباقً.

وعلى هذا : فالصالة قرنت مع لفظ: ) الزكاة والصدقة والنفقة( فً اثنٌن 

الكتب ، من انها  وثالثٌن موضعا ، على عكس ما ورد فً كثٌر من

 .1قرنت فً الصالة فً اثنٌن وثمانٌن موضعا: ككتاب )الدر المحتار(

 اجماع االمة على فرضٌة الزكاة . -

 :3ًما ذكره الكاسان ومن المعقول: -

ان اداء الزكاة من باب اعانة الضعٌف، واغاثة الملهوف، واقدار العاجز  -

 واعانته على ما افترض هللا علٌه من العبادة.

 تعالى انعم على االغنٌاء وفضلهم بصنوف النعمة ، واالموال ان هللا -

الفاضلة على الحوائج االصلٌة ، وخصهم بها، فٌتنعمون وٌستمتعون بلذٌذ 

العٌش ، وشكر النعمة فرض عقال وشرعا ، واداء الزكاة الى الفقٌر من 

 باب شكر النعمة فكان فرضا.
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 .316،ص3الدر المحتار ، ج - 
3

-1466هـ( ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت، 121بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، عالء الدٌن ابو بكر بن مسعود الكاسانً) ت  - 

 .4،ص3م ،ج1326
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 المطلب الثالث

 حكم الزكاة

زكاة جحدا لها كافر ، وان مانعها ٌقتل حتى ٌؤدٌها ، على ان تارك ال اتفق الفقهاء

: )) االمر عندنا ان كل من منع فرٌضة من 1ٌقول االمام مالك رضً هللا عنه 

فرائض هللا عز وجل ، فلم ٌستطع المسلمون اخذها ، كان حقا علٌهم جهادهم حتى 

 ٌأخذوها منه((.

ناشئا ببالد االسالم بٌن اهل العلم فهو مرتد  : )) ان كان مسلما3وٌقول ابن قدامة 

، الن ادلة وجوب واال قتل تاب تجري علٌه احكام المرتدٌن ، وٌستتاب ثالثا ، فان 

 الزكاة ظاهرة فً الكتاب والسنة ، واجماع االمة ((.

ثم ٌقول : )) وان منعها معتقدا وجوبها ، وقدر االمام على اخذها منه اخذها وعزره 

زٌادة علٌها فً قول اكثر اهل العلم، منهم : ابو حنٌفة ،مالك، الشافعً  ، ولم ٌأخذ

ماله،وكتمه حتى الٌاخذ االمام زكاته  –خان وغش  –،وأصحابهم ، وكذلك ان غل 

 ، فظهر علٌه((.

 ، وغٌره من الفقهاء. 2ومثل هذا الكالم قال به االمام النووي 

بها كانت لهم قوة ومنعة، فانهم ٌقاتلون اما اذا امتنع قوم من ادائها مع اعتقادهم وجو

 علٌها حتى ٌعطوها 

 

 

 

                                                             
1

 .126الموطا،ص - 
3

 .132،ص3المغنً ، ابن قدامة،ج - 
2

 .224،ص1بٌروت ، ج -هـ(، دار الفكر  616زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف )ت المجموع شرح المهذب ، االمام ابً  - 
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 المبحث الثاني

 

 المطلب االول: شروط زكاة الزروع الثمار.

 

 المطلب الثانً : النصاب الموجب للزكاة .

 

 المطلب الثالث : كٌفٌة جباٌة الزروع والثمار

 

 

 

 



  

 

 المبحث الثانً

 المطلب االول

 والثمارشروط زكاة الزروع 

 الشروط العامة:

الحرٌة : فال تجب الزكاة على العبد ، النه ال ٌملك والسٌد مالك لما فً ٌد  -1

 عبده.

االسالم : اتفق جمٌع الفقهاء على فرٌضة الزكاة  ال تجب على غٌر المسلم ،  -3

النها عبادة مظهرة ، وهو لٌس من أهل الطهر، وهو من أهل وجوب العبادة 

ً ذمته ٌؤدها اذا اسلم ، وقد فصل ذلك كتاب ) بداٌة ، كما ال تكون دٌنا ف

 . 1المجتهد (

و تجب زكاة الزروع والثمار فً مال الصبً والمجنون عند جمهور الفقهاء  -2

،واالحناف ٌوجبون الزكاة فً مال الصبً والمجنون فً الزروع والثمار 

 دون غٌرها.

 ب ـ الشروط الخاصه : 

ذلك ضمن المحاصٌل الزراعٌه التً  اوجز هنا الشروط لكل مذهب ،وسافصل

 تجب فٌها الزكاة .

 3ـالمذهب الحنفً : ٌشترط على الشروط العامه ما ٌأتً 1

عشرٌه ، فال ٌجب الزكاة فً االرض الخراجٌه ،النهما ال ـ ان تكون االرض 

 ٌجتمعان 

ـان ٌكون الخارج مما ٌقصد بزراعته ونماء االرض ،او استثمارها ،او 

 استغاللها 

                                                             
 
1

 .1هـ(، ج131بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ، ابو الولٌد محمد بن احمد الحفٌد الفٌلسوف ابن رشد القرطبً )ت  - 

 
3

 .633، تصفٌه الفقهاء ،ص 11، ص3ـ بدائع الصنائع ،ج 



 ـ وجود الخارج ،فلو لم تخرج االرض شٌئا ال ٌجب العشر 

ـ الٌشترط ابو حنٌفه النصاب لوجوب العشر ،بل ٌوجبها فً كل ما تنبته االرض 

سواء قل او كثر، واشترط ابو ٌوسف ومحمد الزكاة فٌما له ثمره باقٌه ٌبلغ 

 مكٌلها خمس اوسق .

 1ـ المذهب المالكً : اشترطوا شرطٌن 3

ومن الثمار: التمر ، الزبٌب ،الزٌتون ،سواء كانت لناتج من الحبوب، ـان ٌكون ا

 االرض خراجٌه ، او غٌر خراجٌه .

 ـ ان ٌبلغ نصابا ،وهو خمس اوسق .

 3ـ المذهب الشافعً :2

 ـ ان ٌكون الناتج مما ٌقتات وٌدخر اختٌارا ،ومما ٌنبته اآلدمٌون.

 ـ ان ٌكون الناتج نصبا كامال ،وهو خمس اوسق .

 ان ٌكون مملوكا لمالك معٌن . ـ

 :2ـ المذهب الحنبل4ً 

 ـ ان تكون المنتجات الزراعٌه صالحه لألدخار والبقاء .

 ـ ان تبلغ نصابا  وقت وجوب الزكاة ،وهو خمس اوسق .

 ـ ان ٌكون مملوكا للحر  المسلم وقت وجوب الزكاة فٌه .

 :4ـ المذهب الضاهري 1

 ً :القمح ،والشعٌر،والتمر،فقط.ـ تجب الزكاة من الزروع والثمار ف

ـ ان تبلغ النصاب ،وقدره خمس اوسق ،وهذا رأي ابن حزم ،وعند داود 

 الضاهري واصحابه :وتجب فً كل ما اخرجت االرض ،قل او كثر .
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 .123. الموطأ ،ص 313، ص 1 ـ المدونه الكبرى ،ج 
3

 .323،ص3،روضه الطالبٌن ،ج433،ص1،المجموع،ج164،ص1انضر: المذهب ،ج 
2

 .333،ص3،المغنً،ج426،ص3ـ انضر: الفروع للمقدسً ،ج 

 01                           .363،ص1انضر :المحلى ،جـ4



 

 :1ـالمذهب الزٌدي 6

 ـ تجب الزكاة فً التمر والزبٌب والشعٌر والذرة.

 ـ ان تبلغ النصاب ،وهو خمس اوسق .

زٌد بن علً :انها ـ ان ٌكون المال مملوكا وقت وجب الزكاة ،فً رواٌه عن 

 تجب فً كل ما تنبت االرض.

 3ـ المذهب الشٌعه االمامٌه :1

 ـ ان ٌكون الناتج مما انبتت االرض من الحنطه والشعٌر والتمر والزبٌب .

 ــ ان ٌبلغ النصاب ،وهو خمس اوسق .

 ـ ان ٌكون مملوكا.

 :2االباضًـ المذهب 2

ـ تجب الزكاة فً سته اشٌاء  من الحبوب والثمار :التمر والزبٌب والحنطه 

 ال قشر له ـ والذرة.والشعٌر والسلت ـ نوع من الشعٌر 
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 .116،ص 3انضر:البحر الزخار ،للمرتضى ،ج 
3

 .12،ص 3جعفر ،لمغنٌه ،جانضر: فقه االمام  
 
2

 .361، المدونه الكبرى للخراسانً االباضً ،ص14،ص2ـ انضر :االٌضاح ،للشماخً،ج
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 المحث الثانً 

 المطلب الثانً 

 م/النصاب الموجب لزكاة الزروع والثمار.

اتجه جمهور الفقهاء الى ان الزكاة ال تجب فً شئ من الزروع والثمار حتى تبلغ 

خمس اوسق ،وخالف االمام ابو حنٌفه ومعه جماعه ـ هذا الرئ ، وقالو بوجب 

الزكاة فً كل خارج من االرض ،قلٌال كان او كثٌرا دون تحدٌد النصاب ،وعلى 

 .هذا ٌمكن تصنٌف اراء الفقهاء الى مجموعتٌن 

 المجموعه االولى : ـ1

التً تقول بأن الزكاة تجب فً كل ما انبتت االرض ،قلٌله وكثٌره سواء ،شٌخ هذا 

الرائ االمام ابو حنٌفه ،وهو قول مجاهد ،وحماد،وعمربن عبد العزٌز ،وابراهٌم 

 ،وغٌرها مما ٌلً : 1،واستدلو لرأٌهم كما ورده فً كتبهم

 حصاده((أـ عموم قوله تعالى))واتو حقه ٌوم 

ب ـ وعموم قوله تعالى ))ٌاأٌها الذٌن امنوا انفقوا من طٌبات ما كسبتم مما اخرجنا 

 لكم من االرض ((

بغرف او  ج ـ وعموم قوله )صلى هللا علٌه وسلم())ما سقته السماء العشر ،وما سقً

 دالٌه، ففٌه نصف العشر (( قالو ان النصوص لم تفضل بٌن القلٌل والكثٌر .

سبب فً الوجب ـ وهو االرض النامٌه بلخارج ـال ٌمٌز بٌن القلٌل د ـ الن ال

 والكثٌر.

 هـ ـ زكاة الزروع والثمار ال ٌعتبر لها حول فال ٌعتبر لها النصاب .

 ـ المجموعه الثانٌه :3
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 .613،ص 3،تحفه الفقهاء ،ج16،ص3ـ بدائع الصنائع ،ج 
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قالوا:ان النصاب شرط فال تجب الزكاة فً شئ من الزروع والثمار حتى ٌبلغ خمس 

منهم ،ابن عمر ،وجابر،وابو امامه،وابن سهل  اوسق،وهذا قوا اكثر اهل العلم

،والحسن ،وعطاء ،ومكحول،ومالك،واهل،المدٌنه،والثوري، واالوزاعً،والشافعً 

 1،وابو ٌوسف ، ومحمد،

 

 واستدلو لما قالو :

أـ بحدٌث ابً سعٌد الخدري)رضً هللا عنه ( الذي اخرجه الشٌخان وغٌرهما 

ب صدقه(( وحدٌث جابر)رضً هللا ))لٌس فٌها دون خمسه اوسق من تمر،والح

 عنه( ))لٌس فٌها دون خمسه اوسق من التمر صدقه ((

فً سائمه االبل الزكاة((بقوله))لٌس فٌها دون ((ب ـوكما خصص الحدٌث قوله 

 خمسه دون صدقه((.

وقوله ))فً الرقه ربع العشر (( بقوله ))لٌس فٌها دون خمسه أوان صدقه((فكذلك 

 .لزروع والثمار ٌتم تخصٌص فً الزكاة ا

ج ـ  والن الزروع والثمار مال تجب فٌه الصدقه،فال تجب فً بسٌره كسائر 

 االموال الزكوٌه.

د ـ والصدقه انما تجب على اغنٌاء ، وال ٌحصل الغنً بدون النصاب كسائر 

 االموال الزكائٌه .

حول فً هـ ـ وانما لم ٌعتبر الحول الن ٌكمل نماؤه بأستحصاده ، والٌصائه واعبر ال

 غٌره ،النهم ظنه  لكمال النماء فً سائر االموال .

 ـ الرئ الذي اختاره  فً النصاب : 

والرئ الذي اتفقه معه وهو مذهب جمهور الفقهاء الذي ٌشترط النصاب ، واراه 

 االرجح فً هذا المقام،واالصلح للفتٌا لما ٌلً :

ٌنفً الزكاة عما ٌقل ـ صحه الحدٌث )لٌس فٌها دون خمسه اوسق صدقه ( وهو 1

 عن خمسه اوسق،الن كلمه )دون( معناها اقل او غٌر.
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ابً سعٌد ،برواٌه جابر،حدٌث صحٌح متفق علٌه وفً  وقد ورد الحدٌث برواي

رواٌه للنسائً )ال صدقه دون خمسه اوساق من التمر ( فً لفض مسلم )لٌس فً 

ر مثل حدٌث ابً حب وال تمر ،صدقه حتى ٌبلغ خمسه اوسق( وفً الباب عن جاب

سعٌد ،اخرجه البٌهقً فً الكتاب المشهور ،كما بوروده صاحب )التلخٌص الجبٌر( 

وٌقول ابن حزم فً ) المحلى()واستاذ الحدٌث فً غاٌه الصحه ( وروى الحدٌث 

 احمد بن حنبل ،قال الهٌثمً فً )مجمع الزوائد(:)ورجال احمد الثقات (.
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 المحث الثانً 

 المطلب الثالث

 كٌفٌه  جباٌه زكاة الزروع والثمار

 ـ مقدار الزكاة  الواجبه فً الزروع والثمار

لقد بٌنت االحادٌث النبوٌه مقدار  الواجب اخراجه فً زكاة الزروع والثمار  وفرقت 

 بٌن ما سقً بجهد ومشقه ،وبٌن ما سقً بغٌر تعب وكلفه.

% وما كانت سقا بتعب 16زكاته من كل مئه عشره،فما سقً بغٌر كلفه ومشقه ف

 .%1وكلفته،فزكاته نصف العشر،اي 

 .ـومن االحادٌث النبوٌه التً وردت فً هذا المقام 1

أـ ما رواه البخاري ،عن ابً عمر )رضً هللا عنه ( قال :قال رسول هللا )صلى هللا 

وما سقً بالنضح  علٌه وسلم ())فٌما سقت السماء والعٌون ،او كان عشرٌا ،العشر

 .نصف العشر((

ب ـ واخرج مسلم عن ابً الزبٌر ، عن جابر مرفوعا )) وفٌما سقت السماء 

واالنهار والعٌون او كان بعال،العشر ،وفٌها سقً بالسوانً او النضح نصف 

 .العشر((

ج ـوروى ابو داود حدٌث ابن عمر بلفض)فٌها سقت السماء واالنهار والعٌون،او 

 وفٌما سقً بالسوانً او النضح نصف العشر(.شر،كان بعال ،الع

د ـ ورواى الترمذي ،من طرٌق اب هرٌره ،قال :قال رسول هللا )صلى هللا علٌه 

 وسلم()) فٌها سقت السماء والعٌون ، العشر ،وفٌها سقً بلنضح نصف العشر((.

علٌه هـ ـ واخرج ابن ماجه ،عن معاذ ابن جبل قال:)) بعثنً رسول هللا )صلى هللا 

وسلم (الى الٌمن ،فأمرنً ان أخذ مما سق السماء وما سقً بعال،العشر،وما سقً 

 بلدوالً  ،نصف العشر((.



(من حدٌث ابان عن انس 111وـ وما رواه ٌحٌى بن ادم فً )الخراج :

ولفضه))فرض رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم (فٌما سقت السماء العشر ،وفٌها 

 ب والناضح ونصف العشر((.والغرسقً بلدوالً السوانً 

11 

 المطلب الثالث

ـ وقد اجمع الفقهاء المسلمٌن على ذالك ،دون خالف قال البٌهٌقً فً )السنن 3

())وهو قول العامه لم ٌختلف منه (( وكذا اشار الشافعً فً ) 4/126الكبرى:

 المختصر(الى انه مجمع علٌه.

والثوري ،والشافعً  ()وهو قول مالك،3/163وٌقول ابن قدامه فً )المغنً :

 ،واصحابه،الراي وال نعلم فٌه خالفا (.

كل ما سقً بكلفه ومؤونه من دالٌه او سانٌه او :(وفً الجمله ،كما ٌقول ابن قدامه 

دوالب او ناعور او غٌر ذالك،ففٌه نصف العشر، وما سقً بمؤنه ففٌه العشر،لما 

مله ،بدلٌل العلوفه ،فبأن تؤثر ثٌر فً اسقاط الزكاة جروٌنا من الخبر ،والن للكلفه تأ

فً تخفٌضهااولى،والن الزكاة انما تجب فً المال النامً و للكلفه تأثٌر فً تقلٌل 

 النماء فأثرت فً تقلٌل الواجب (.

(وغٌره)وٌدخل فً الكلفه ان ٌشتري الماء 1/463وٌقول النووي فً )المجموع:

 الرضه ،او بستانه(.

 بكلفه بعضه بغٌر كلفه؟ـ كٌف تخرج زكاة ما سقً بعضع 

أـ فأن سقً الزرع نصف السنه بكلفه ،ونصفها االخر بغٌر كلفه ،ففٌه ثالثه ارباع 

)وال نعلم فٌه :1قال ابن قدامه  %1,1العشر ،عمال بمقتضى كل واحد منهما ،اي :

مخالفا،الن كل واحد منهما لو وجد فً جمٌع السنه لوجب مقتضاه ،فأذا وجد فً 

 (. نصفها اوجب نصفه

ب ـوان سقً  بأحدهما اكثر من االخر ،اعتبر اكثرهما فوجب مقتضاه ،وسقط حكم 

اآلخر،وهو قول عطاء والثوري وابً حنٌفه ،وأحدقولً الشافعً والمعتمدعند 

 الحنابله ،كما جاء فً )المغنً( )والمجموع(.
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،وانما احتٌاطا ،الن األصل،وجوب العشر ج ـ وان جهل المقدار غلبتا اٌجاب العشر 

ٌسقط بوجوب الكلفه ،فما لم ٌتحقق المسقط ٌبقى على أألصل ،الن األصل عدم 

 الكلفه من االكثر،فال ٌثبت وجودها مع الشك فٌه.

د ـ وان اختلف الساعً ورب المال ،فً أٌهما سقب به  اكثر ،فالقول قول رب المال 

 بغٌر ٌمٌن ،فأن الناس ال ٌستحلفون على صدقاتهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انخاتًّ

بعد رحله ممتعه بٌن بساتٌن الفقهاء ،وٌنابٌع العلماء تفٌأت ظاللها ،وارتوٌتم من 

مائها الزالل وتنقلت بٌن ارجئها من شجرة الى شجرة ،ومن فنن الى فنن،بحثت بٌن 

وغزاره االفكار وسخاء العطاء والجهود المشكوره فً تعدد وجهات النظر للوصول 

 أي اختار.واقرب السبل حتى تحٌرت بأٌها اخذ او اي رالى انجح الحلول 

وبعد جهد شاق ،وعمل دؤوب ،جنٌت خاللهاما لذ وطاب من اصناف واثمار 

افكارهم ،وعدت حامال من كل زهرة رحٌقها ومن كل ثمره حالوتها ،ومن كل 

 حصٌد أطٌبه ،كما بدا لً ،وعرضتها فً هذا البحث المتواضع.

 ه موجز ما وصلت الٌه ، فكان التالً :وألخص ، فً نهاٌه الرحل 

ـتعرٌف الزكاة لغته: وهً الطهاره وانماء وهً من مصدر )زكا الشئ(اذا نما 1

 وازداد .

 ـ اصطالحا :حق ٌجب فٌه المال  وهً عباره عن اٌجاب طائفه من المال فً مال 3 

 لمال مخصوص .

الصالة واتو الزكاة  ـ الزكاة فً السنه  والقران الكرٌم : قال تعالى )واقٌمو 2

 (.42واركعوا مع الراكعٌن() البقره :

 ـ احكام الزكاة .4

 شروط الزكاة . 1

 ـ النصاب الموجب للزكاة .6

 ـكٌفٌه الجباٌه للزكاة الزروع والثمار.1

الزكاة ركن من اركان االسالم وعباده مفروضه وأداؤها الزكاة فً القران الكرٌم : ـ

ال المر هللا تعالى ،ومانعها  جحدا ٌقاتل حتى ٌؤدٌها واجب  دٌنً واجتماعً امتثا

،الى جانب العذاب االلٌم من هللا سبحانه وتعالى فً االخره وللحاكم استنفاؤها  عنوة 

 ان ام تؤد طوعا . 

كما ٌفهمه البعض فً  -وازكاة لٌست هبة ٌدفعها صاحبها  وال منة او تفضال

بل حق واجب فً اموال االثرٌاء ،ٌدفعونه لمن ذكرهم القران  –عصرنا 

الكرٌم،وعلى المسؤولٌن واولى االمر  االشراف على جمعها من اربابها وصرفها 



على  مستحقٌها كما فعل رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم (فً ارسال الجباة لجمعها 

ل االٌمان قلوبهم وسار الخلفاء من بعده على ذلك ،ولما حاول بعض من لم ٌدخ

االمتناع عن اداء الزكاة لخلٌفه رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( ابً بكر )رضً 

هللا عنه (اجمع الصحابة على قتال هؤالء المانعٌن للزكاة واعتبروهم مرتدٌن 

 ،النكارهم  ركنا من اركان االسالم.

ن فً دفع الزكاة وسار  المسلمون خالل العصور االسالمٌه المتتالٌه ،وفً كل مكا 

لصندوق الزكاة وكان اولو االمر ٌتولون توزٌعها على مستحقٌها  الى ان كان مطلع  

القرن العشرٌن  حٌث خضعت معضم البالد االسالمٌه لالحتالالت االجنبٌه وتم 

استعمارها وابعدت االحكام الفقهٌه  عن التطبٌق  وبقً امر الزكاة مرهون الى ذمم 

دٌنً  ٌؤدونه بأنفسهم  وانشئ مؤخرا فً بعض الدول االسالمٌه االفراد ووازعهم ال

الى اعاده  قوانٌن وبٌوت لجباٌه الزكاة ،ولكنها ما زالت فتٌة وبعضها محتاج

 صٌاغه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًصادر ٔانًزاجغ 

هـ(،دار 111ـ لسان العرب ،ابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرمالمصري )ت1

 م.1333-هـ1413،طصادر،بٌروت 

ـحاشٌه رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدٌن ،محمد امٌن ،دار الفكر 3

 .3،ص3م،ج1331-هـ1411،بٌروت 

ـالمجموعشرح المهذب،النووي ،ااالمام ابً زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف 2

 .231،ص1بٌروت ،ج–هـ(،دار الفكر 616)ت

هـ( ،تحقٌق :دكتور 636عبد هللا )ت ـالمغنً،ابن قدامه ،موفق الدٌن ابً محمد4

-هـ 1411الرٌاض ،–عبد هللا التركً وعبد هللا الفتاح الحلو ،دار عالم الكتب 

 .332،ص3م،ج1331

هـ(،دار الكتاب 361ـ صحٌح مسلم ٌشرح النووي ، مسلم بن الحجاج القشٌري )ت1

 م،باب اركان االٌمان .1321هـ ـ1461العربً ،

 ـ متفق علٌه .6

سن علً بن محمد بن حبٌب م السلطانٌه فً الوالٌات الدٌنٌه ،ابو الحـ االحكا1

 .112،ص11بٌروت ،ج–الماوردي ،دار الفكر 

 .363،ص3ـ سنن ابً داود ،ج2

 .316،ص3ـالدر المختار ،ج3

ـبدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ،عالء الدٌن ابو بكر بن مسعود الكاسانً 16

 .4،ص3م،ج1326هـ1466العلمٌه،بٌروت ،هـ( ،دار الكتب 121)ت

 .126ـ الموطأ،ص11

 .132،ص3ـ المغنً ،ابن قدامه ،ج13

ـ المجموع شرح المهذب ،االمام ابً زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف 12

 .224،ص1بٌروت ،ج–هـ(،دار الفكر 616)ت

ابن ـ بداٌه المجتهد ونهاٌه المقتصد ،ابو الولٌد محمد بن احمد الحفٌد الفٌلسوف 14

 .1هـ(،ج131رشد القرطبً )ت



 .633،تصفٌه الفقهاء ،ص11،ص3ـبدائع الصنائع ،ج11

 .123،الموطأ ،ص313،ص1ـ المدونه الكبرى ،ج16

،روضه 433،ص1،المجموع ،ج164،ص1ـانضر:المذهب ،ج11

 .323،ص3الطالبٌن،ج

 .333،ص3،المغنً ،ج426،ص3ـ أنضر:الفروع للمقدسً ،ج12

 .363،ص1ـ أنضر:المحلى ،ج13

 .116،ص3ـ انضر: البحر الزخار ،للمرتضى ،ج36

 .12،ص3ـ انضر :فقه االمام جعفر ،لمغنٌه ،ج31

،المونه الكبرى للخراسانً االباضً 14،ص2ـ انضر:األٌضاح ،للشماخً ،ج33

 .361،ص

 .613،ص3،تحفت الفقهاء ،ج16،ص3ـ بدائع الصنائع ،ج32

فتح القدٌر ،412،ص1،المجموعه ،ج111،ص3ـ المغنً ابن قدامه ،ج34

 .421،ص3،اوجز المسالك ،ج3،ص3،ج

 .113،ص3ـ المغنً ،ابن قدامه ،ج31

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


