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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  الزيتون زكاة

 وىل ؟ ال أو قوت الزيتون ىل:  الخالف وسبب ، خالف فييا ، الواقعي التطبيق ذات الميمة المسائل من ىذه
 االقتيات أنيا األرض من الخارج زكاة عمة في تقدم لكن ، عمتو عمى بناء فيو اختمف ؟ ال أو يابسا ادخاره يمكن
 :  قولين عمى ؟ بقوت يسل أو زكاة فيو فتكون قوت ىو ىل ، الخالف يكون ىنا ، االدخار مع

 ، الشافعية ومذىب ، عبيد أبي رأي وىو ، ليمى أبي ابن إليو ذىب ، الزيتون في زكاة ال أنو:  األول القول
 .  الحنابمة عند والمذىب

 :  األدلة
 .  فيو زكاة فال ، بقوت ليس أنو :األول الدليل

 .  رواتكالخض فكان ، رطبا إال ادخاره يمكن ال أنو :الثاني الدليل

 واألوزاعي الزىري رأي وىو ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن مروي وىذا ، الزكاة فيو الزيتون أن:  الثاني القول
 مذىب في اختالف وثمة ، المذىب ىو المالكية عند وقول الحنفية مذىب وىو ، ثور أبي ورأي ، والثوري والميث
 . الحنابمة عند ورواية،  الشافعية عند قول وىو،   قوالن ؟ ولاأل القول أو القول ىذا ىو المذىب ىل ، المالكية

 :  األدلة

 وَآتُىا} ذلك بعد قال ثم ، نفسو السياق في الزكاة آية في والرمان الزيتون ذكر وتعالى تبارك اهلل أن :األول الدليل

 .  زكاة فيو الزيتون أن عمى فدل ،{ حَصَادِهِ يَىْمَ حَقَّوُ

 .  الزيتون فكذلك ، فيو زكاة ال والرمان {وَالزُّمَّانَ وَالزَّيْتُىنَ} الزيتون مع الرمان ذكر قد اهلل بأن ونوقش

 العام ، يدخرونو واألردن فمسطين في اآلن ، رطبا يدخر ، والزبيب التمر فأشبو ، ادخاره يمكن أنو :الثاني الدليل
 .  منو يأكمون كمو

 :  الراجح

ن ، الزكاة ففيو قوتا كان فإن ؟ ال أو قوت ىو ىل:  وىي ، لمسألةا ىذه تحرير من بد ال:  يقال أن  غير كان وا 
 الزيتون ىل ، عميو يعيش أن اإلنسان ويستطيع ، البدن بو يقوم ما وىو ، القوت عرفنا ونحن ، فيو زكاة فال قوت
ال الزكاة ففيو اإلنسان بدن بو يقوم قوتا كان فإن ؟ ال أو الصنف ىذا من  .   فال وا 

النصاِب  تكميلِ  في بعض   إلى بعُضيا الواحدِ  العامِ  ثمرةُ  وُتضم  :  اهلل رحمو قال  . 
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 إلى الجنس يضم ىل ؟ بعض إلى بعضيا الثمار تضم فيل ، اهلل شاء إن وسيأتي واحد عام ثمرة تكون أن بد ال
 :  األقسام من مجموعة وتحت ىذا ؟ آخر نوع إلى النوع يضم ىل ؟ آخر جنس

 ذلك من يستثنى ، باإلجماع النصاب تكميل في بعض إلى بعضيا يضم ال المختمفة األجناس:  األول القسم
 منيم ، كثير اإلجماع حكوا والذين ، اهلل شاء إن فييا الكالم وسيأتي ، واألثمان الحبوب:  فييما اختمف مسألتان

 اإلبل إلى البقر وال ، الغنم إلى البقر وال ، الغنم إلى اإلبل تضم ال:  عميو اءبن ، وغيرىما قدامة وابن اإلسالم شيخ
 .  التمر إلى الزبيب يضم وال ،

 فيضم ، التمر وأنواع ، الحنطة أنواع:  مثل ، باإلجماع وىذا ، بعض إلى بعضيا يضم الواحد الجنس أفراد
 بعضيا يضم ، الخ ،، ، والعجوة ، والَبْرني ، حمام أم إلى والشقراء ، الشقراء إلى والبرحي ، الَبْرحي إلى السكري

 ىذا ، بعضيا إلى بعضيا ضم ، يحبر  وفيو ، عجوة فيو بستان لإلنسان كان فإذا ، النصاب تكميل في بعض إلى
 تضم الحنطة ، الخ ،، الَمعية إلى الِجَريبة يضم ، البر وكذلك ، فييا الزكاة وتجب تضم ، ٕٖٓ وىذا كجم ٖٓٓ
 والبرحي السكري ، عندنا السكري عن يتأخر الخالص ، نخل فيو بستان عنده كان ولو ، أيضا بعض إلى يابعض
 آخر ،، السكري ثم ، أوال حمام أم ، بعض قبل يكون وبعضيا ، الخروج في تتقدم التمور وأنواع والشقرا حمام وأم

 وعنب تمر عنده كان لو أما ، بساتين أو واحد بستان في كانت سواء ، بعض إلى بعضيا يضم ، الخالص شيء
 .  مختمفان جنسان ألنيم ؛ فال ،

 الفرق يكون فقد وليذا ؛ عرفا العام من الَمَغلّ  استغالل وقت:  بالعام والمراد ، الواحد العام ثمرة في يكون الضم
 السنة إلى وال ، ةالقادم السنة إلى السنة ىذه تضم ال ، مرة سنة كل في ُيغل كان فإذا ، سنة من أقل بينيما

نما ، الماضية  .  مختمفة أعوام ال واحد عام من تضم وا 

 المسألة ، الخ ،، الدخن ، الحنطة ، الشعير:  مثل ، الحبوب أجناس ضم في ، اهلل رحميم العمماء اختمف لكن
 :  أقوال ثالثة عمى خالف فييا

 كمل إن ، منفرد نصاب منيا واحد للك بل ، بعض إلى بعضيا الحبوب أجناس تضم ال أنو:  األول القول
ن ، ُزكي النصاب  ليمى أبي وابن ومكحول عطاء رأي فيو ، العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، يزكى ال يكمل لم وا 

 . العمم أىل جماىير ، والحنابمة والشافعية الحنفية ومذىب ، عبيد وأبي ، ثور أبي رأي وىو ، والثوري ، ،واألوزاعي

 :  األدلة

 حتى ، زكاة والتمر البر في يحل ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الخدري سعيد أبي عن :األول لالدلي
 والحبوب التمر في الزكاة حل فنفى ، األلباني صححو بسند ، حبان وابن داود أبو وأخرج[ أوسق خمسة يبمغ
 عميو اهلل صمى النبي لبينو ، بعض إلى بعضيا الحبوب أنواع بضم فيو تجب الزكاة كانت ولو ، نصابا تبمغ حتى
 ال:  يقل لم ألنو ؛ النصاب تكميل في بعض إلى بعضيا يضم ال األنواع أن عمى يدل الحديث فمفيوم ، وسمم
 .  الزكاة فييا فتجب بعض إلى بعضيا فيضم الحبوب من آخر نوع وجد إذا إال نصابا تبمغ حتى زكاة فييا يحل
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 . المختمفة كاألجناس النصاب فييا فاعتبر ، متعددة أجناس أنيا :الثاني الدليل

 فالحبوب مثل ، جنسا يعتبر تحتو ما باعتبار كان إذا ألنو ؛ أجناس ىي:  يقال ، أجناسا ليست ىي:  قيل فإن
 جنس فيو ، تحتو لما جنسا يعتبر ، ذاتو باعتبار القمح لكن ، نوعا يعتبر ، الحبوب آحاد من القمح ، جنس
 بعضيا يضم ال المختمفة األجناس أن كما ، بعض إلى بعضيا يضم ال:  فقالوا ، الخ ،، والِمعية القيمي وتحتو
 .  الزكاة في بعض إلى

 الحبوب أنواع تضم ال فكذلك ، بعض إلى بعضيا يضم المختمفة األجناس أن عمى اإلجماع انعقاد :الثالث الدليل
 .  بعض إلى بعضيا

 رأي وىو ، وطاوس ، المنذر وابن ، عكرمة رأي وىذا ، بعض إلى عضياب يضم الحبوب أن:  الثاني القول
 .  رواية في الحنابمة

 :  األدلة

 أخرجو [أوسق خمسة يبمغ حتى ، صدقة تمر وال حب في ليس] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول :األول الدليل
 دون فيما الزكاة نفى الرسول ، ةمتعدد أجناس من كان ولو ، الزكاة فيو تجب الخمسة فوق فما ، مسمم اإلمام

  .  متعددة أنواع من كان ولو ، الزكاة فيو وجبت الخمسة فوق كان فإذا ، الخمسة

 .  الزكاة من المخرج والمقدار الجنس في متفقة أنيا مع ، بعض إلى بعضيا يضم ال الثمار بأن:  دليميم ونوقش

 ،   أنواع تحتو كان إذا الواحد الجنس في الزكاة وجوب عمى ، متعددة أجناس من الحبوب قياس :نيالثا الدليل
 إلى بعضيا ضم في الواحد الجنس أنواع عمى ، بعض إلى بعضيا ضم في المتعددة األجناس قياس:  بمعنى
 .  بعض

 :  ذلك مثال

 فكذلك ، الجريبة مع المعيا مع قيميمال ، بعض إلى بعضيا البر أنواع تضم كما ، الحنطة إلى الشعير يضم
 .  الزكاة فيو تجب قوت منيا كال أن بجامع ، بعض إلى بعضيا يضم الحبوب

 ، والمالكية ، الميث رأي وىذا ، بعض إلى بعضيا يضم والقطنيات ، الشعير إلى تضم الحنطة أن:  الثالث القول
 فيرون معو ومن مالك اإلمام أما ، فقط الشعير إلى حنطةال ضم إلى والزىري الحسن وذىب ، رواية في والحنابمة

 .  بعض إلى بعضيا والقطنيات ، الشعير إلى الحنطة ضم
 : أدلتيم

 الحنطة أنواع أن كما ، قوتا كونيا إلى نظروا ، بعض إلى بعضيا ضم فجاز ، قوت جميعا ألنيا :األول الدليل
 .  بعض إلى بعضيا يضم

 .  بعض إلى بعضيا الواحد الجنس أنواع ضم عمى ، الشعير إلى حنطةال ضم قياس :الثاني الدليل

 :  الراجح



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  3_94  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
4 

 بناء ، فتضم واحد جنس من كانت إذا وأما ، مختمفة أجناس من كانت إذا بعض إلى بعضيا الحبوب تضم ال أنو
 نصاب لو جنس كل بل ، الشعير إلى القمح وال ، البر إلى الدخن وال ، الشعير إلى الحنطة تضم فال:  عميو

 .  مستقل

آَخرَ  إلى ِجنس   ال:  اهلل رحمو قال  . 

 األموال جميع في باالتفاق بعض إلى بعضيا يضم ال األجناس ، باالتفاق وىذا ، مثال الزبيب إلى التمر يضم ال
 عن الكالم وسيأتي ، الحبوب عن الكالم ىذا ، والحبوب األثمان:  الخالف فييما وقع مسألتين في إال ، الزكوية
 .  والفضة الذىب زكاة في اهلل شاء إن األثمان

الزكاةِ  وجوِب  وقتَ  لوُ  ممموكا النصابُ  يكونَ  أن وُيعتبرُ :  قال  . 

 ألف وىو ، شرعا رالمعتب النصاب يبمغ أن:  ىو األول والشرط ، الزكاة وجوب شروط من الثاني الشرط ىذا
 .  ٕٔٙ بالكيموات وىو ، عراقي رطل وستمائة

 الزكاة وجوب بعد النصاب باع لو ، المشتري عمى الزكاة تكون ، الزكاة وجوب قبل النصاب باع اإلنسان أن لو
 الزكاة لكن ، عميو الزكاة فتكون ، بذلك( المشتري) المبتاع وقبل ، المبتاع عمى اشترط أن إال ، البائع عمى تكون
 . البائع عمى واجبة

 ويصمح تطيب أن ىو الوجوب وقت أن ، اهلل شاء إن سيأتي ؟ الزكاة وجوب قبل والثمار الحبوب بيع يجوز ىل
 :  ذلك عمى والدليل ، أكميا

 وبدي حتى الثمار بيع عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول نيى "قال: عنيما اهلل رضي عمر ابن عن :األول الدليل
 .  عميو متفق"  والمبتاع البائع نيى،  صالحيا

 يا زىوىا وما:  يلق ، ىزىتُ  حتى الثمار بيع عن نيى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :" أنس عن :الثاني الدليل
 .  عميو متفق" تصفار أو تحمار:  قال ، اهلل رسول

ذا ، نضجيا قبل بيعيا جاز ، األصل مع الثمرة بيعت إذا أنو ذكروا العمماء لكن  ، الحال في القطع بشرط باعيا وا 
 إن وسيأتي ، العمم أىل بين خالف فيو وبعضيا ، يجوز فإنو األصل مالك عمى باعيا إذا أنو:  الثالث والشرط

 .  اهلل شاء إن موضعو في اهلل شاء

المّقاطُ  يكتسبوُ  فيما تجبُ  وال:  اهلل رحمو قال  . 

 نصاب لو اجتمع لو حتى المقاط فيذا ، الحصاد بعد المزارع في وثمر حب من تساقط ما يمقط الذي ىو:  المقاط
 لو ممموكا ليس الزكوي المال ىذا ألن ؛ الزكاة عميو تجب ال فإنو ، ثمارا أو حبوبا ، القرية في لقطو من كامل
 الوجوب وقت لو ممكا يكن لم الصورة ىذه وفي ، لوجوبا وقت لو ممموكا يكون أن:  والشرط ، الزكاة وجوب وقت

 .  لو المشتري أو ، المزرعة صاحب ممك ىو بل ،

بحصاِدهِ  يأخُذهُ  أوْ :  قال  . 
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:  قالوا أنيم ولنفرض ، وغيرىا بالكيموىات أو ، بالثمث أو بالربع ، الثمرة من بجزء ويحصد ، يحصد ىذا كان لو
 ؟ ال أو الزكاة عميو تجب فيل ، ٕٔٙ والزكاة ، كيمو ألف يساوي الثمث أن وتبين ، بالثمث فحصد ، بالثمث احصد

 .  لو ممكا ليس الزكاة وجوب وقت ألنو ، ال

أرِضوِ  في نبتَ  َولوْ  ، َقُطونا زروبِ  والزَّْعَبلِ  كالُبْطمِ  ، المباحِ  من يجتنيوِ  فيَما واَل :  اهلل رحمو قال ثم  . 

 .  يسقو لم ، يغرسو لم ، يزرعو لم ، بإنباتو لممخموق عالقة ال ، وجل عز اهلل بفعل نبت ما:  بالمباح المراد

 .  واحدة ثمرة ، خشبي غالف عن تقِشر ثمرة لو ، الفستقية الفصيمة من الخضراء الحبة ىو:  الُبطم

 .  الجبل شعير ، جعفر وزن عمى:  والزعبل

 ألحد ممكا ليس ، المباح من ألنو ، الزكاة فيو تجب ال ىذا ، الرِّْبمة حب وىو ، الحشيش سنبمة ىي:  قطونا وبزر
 لو ممكا ليس أو ، لو ممك ىو ىل ، اإلنسان ممك في ينبت الذي المباح ىل:  وىي ، أخرى مسألة في يأتي وىذا ،
 :  قولين عمى خالف فييا المسالة ،

 ممك في نبت فمو ، البيوع باب في اهلل شاء إن وسيأتي ، لو ممكا ليس اإلنسان ممك في نبت ما أن:  األول ولالق
 ، ىو منو باستئذان إال مزرعتو في يدخل أن ألحد ليس لكن ، لو ممكا تعتبر ال المباحات ىذه من شيء اإلنسان

 .  إلييا محتاجا كان إذا بيا أحق وىو

 :  لو ممكا تليس أنيا عمى والدليل

 وسكت داود أبو أخرجو ،  [والحطب والكأل النار:  ثالثة في شركاء الناس] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن -
 .  عنو

 كانت الزكاة وجب وقت ألنيا ؛ الزكاة فييا فتجب ، لو ممكا كانت فإذا ، األرض لصاحب ممك أنيا:  الثاني القول
 .  لو ممكا ليست أنيا وغيره شيخنا ورجح ، لو ممكا

 والثمار الحبوب في الواجب قدر

 والثمار الحبوب في الواجب أن وليعمم ، والثمار الحبوب في الواجب مقدار فيو المؤلف سيبين الفصل ىذا
 اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن جاء وقد ، العشر ونصف العشر:  شيئان عميو والمنصوص

 [ العشر نصف بالنضح سقي وفيما ، العشر عَثريا كان أو والعيون السماء سقت افيم] قال ، وسمم عميو
 الذي ىو ما ، كامال العشر فيو مؤونة بغير سقي وما ، العشر نصف فيو بمؤونة سقي فما ، البخاري أخرجو
 معتمدا كان فيما أي ،( السماء سقت فيما) ، الحديث في وسمم عميو اهلل صمى ذكره الذي ىو ؟ مؤونة بال يسقى
 وال ، بعروقو يشرب الذي أي:  عثريا كان أو ، العشر فيو فيذا ، واألنيار ، العيون من يسقى أو ، األمطار عمى

 .  اإلجماع وعميو ، عميو النص جاء وقد ، كامال العشر فيو فيذا ، سقاية إلى يحتاج

 بمؤونة يسقى فيذا ، حيوانات أو ، ونحوىا بآالت يستخرج الماء كان فإذا ، الماء استخراج تكاليف:  ىي والمؤونة
 ليس فيذا قنوات وشق تصريف مجرد ىو إنما وتكميفو ، النير من يسقى أو ، نبعا ينبع الماء كان إذا وأما ،
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 فيذا ، الماء وتصريف ، والجداول ، األنيار وشق ، السواقي حفر أما ، االستخراج في ىي فالمؤونة ، بمؤونة
 .  مؤونة ليس

 كمفة فيو بمؤونة سقي ما أن ىي العمة ؟ بمؤونة يسقى ال وما بمؤونة سقي ما بين فرق لماذا:  قائل لقا فإن
 ال ما وأما ، العشر نصف إلى العشر من المخَرج فنصل ، المواساة إلى فيو يحتاج فاإلنسان ، أعمم واهلل ، ومشقة
 .  مالكا العشر فيو فجعل ، فيو المكمف عمى كمفة ال فإنو ، فيو مؤونة

 أن:   ذلك معنى ، أيضا باإلجماع وىذا ، العشر أرباع ثالثة فيو النصف عمى مؤونة وبغير بمؤونة سقي وما
 ، العشر نصف منو يؤخذ بمؤونة سقي ما ، المؤونة بغير اآلخر والنصف ، بمؤونة المدة نصف يسقى كان الزرع
 .  أرباع ثالثة وعالمجم فيكون ، ربع وىو النصف نصف منو يؤخذ بمؤونة سقي وما

 :  صور ىذا من يتحصل

 .  العشر نصف ففيو الفترة كل بمؤونة يسقى أن -ٔ

 .  العشر ففيو ، كاممة الفترة مؤونة بغير يسقى أن -ٕ

 .  أرباع ثالثة ففيو ، مؤونة بغير اآلخر والنصف ، بمؤونة النصف يسقى أن -ٖ

 سقي فيما أو بمؤونة سقي فيما ىو ىل ؟ الوقتين أي في ، منو وفائدتو الزرع نفع ، نفعا فباألكثر ، يتفاوتا أن -ٗ
ن ، العشر ففيو ، مؤونة بال سقي فيما ىو انتفاعا أكثر كان فإن ، مؤونة بغير  سقيو فترة في انتفاعا أكثر كان وا 

 .  العشر نصف ففيو بمؤونة

 .  كالسوم ، األكثر فيعتبر ، اآلخر من أكثر الوقتين أحد كان إذا -٘

 وألن ، أحوط ألنو ؛ كامال العشر يخرج فإنو ؟ مؤونة بدون الذي أو أكثر بمؤونة الذي يدرى ال ، ُيجيل نأ -ٙ
نما ، العشر وجوب األصل  .  السقي حين وجودىا في مشكوك والكمفة ، الكمفة بوجود العشر يسقط وا 

مؤونة   بال سقيَ  ما عشرُ  يِجب:  اهلل رحمو قال  . 

 % .  ٘ العشرة نصف العشر ونصف ، ٓٓٔ من ٓٔو ، ٓٔ من ٔ يشكل العشر

معَيا ونصُفوُ : قال  . 

 .  المؤونة مع أي

بيَما أرباِعو وثالثةُ :  قال ثم  . 

 .  العشر أي:  أرباعو وثالثة

 .  مؤونة وبال بالمؤونة:  بيما

فبأكثرىَما تفاوتا فإن:  قال  . 

 .  نفعا األكثر إلى فيصار ، الضبط يمكن وال تفاوتا إذا

العشرُ  الجيلِ  ومع:  يقول  . 
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 ، اليقين ىو ألنو ؛ العشر أخرج:  قالفي ، العشر إيجاب إلى صير ، الحقيقة إلى الوصول يمكن ولم ، جيل إذا
 في أو وجودىا في مشكوك والكمفة ، بالكمفة إال يسقط وال ، العشر وجوب فاألصل ، لمذمة واألبرأ األحوط وىو
 .  وقتيا

ذا:  قال  .  الزكاةُ  وجَبِت  الثمرِ  صالحُ  وبدا الحب   اشتدَّ  وا 

 ويأمن ، ييبس أن:  بو والمراد ، االشتداد الحب في وىو ، لألكل وصمح ، والثمر الزرع بطا إذا الزكاة تجب
 فتكون ، خضراء حبوبيا تكون ، وارتفعت ، األرض من خرجت إذا فالسنبمة ، ُضغط إذا ينضغط فال ، العاىة
 والرطوبة الماء ذىبوي ، اصفرت يبست فإذا ، فتيبس الزمن من فترة الماء عنيا يحبس ، والعاىة لمتمف عرضة
 وتصمح تطيب بأن فصالحيا ، لمثمار بالنسبة أما ، لمحبوب بالنسبة ىذا ، تنضغط ال ضغطتيا فإذا ، فييا التي

 . حموا َيَتَمّوه أن العنب وفي ، تصفار أو تحمار أن التمر في وىي ، لألكل

 لألكل يقصد ال ذلك قبل ، واالقتيات لألكل يقصد الفترة تمك في ألنو ؛ اشتد إذا الحب في الزكاة فتجب:  إذن
 طاب إذا إال التمر يخرص ال ألنو ؛ بو الوجوب فتعمق ، فيو الزكاة ومعرفة التمر خرص وقت وألنو ، واالقتيات
 .  الفترة بيذه الوجوب فيتعمق ، اشتد إذا إال الحب يخرص وال ، لألكل وصمح

 .  العمم أىل من وغيرىم ، والحنابمة والشافعية مالكيةوال الحنفية مذىب فيو ، الجميور مذىب ىو القول وىذا

 الَّذِيهَ أَيُّهَا يَا}  يقول وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ الثمرة بخروج يكون الزكاة وجوب أن إلى:  رواية في الحنفية وذىب

 وجبت خرج فإذا ، باإلخراج الحكم عمق وجل عز فاهلل {ضِالْأَرْ مِهَ لَكُمْ أَخْزَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِهْ أَوْفِقُىا آمَنُىا
 .  فيو الزكاة

 عند الثمر وفي ، حصاده عند الحب في تجب الزكاة أن إلى ، الحنابمة من موسى أبي وابن يوسف أبو وذىب
 تعالى اهلل ألن ، لحصادا عمى يوسف أبو نص ، { حَصَادِهِ يَىْمَ حَقَّوُ وَآتُىا} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ وقطفو لقطو
 .  الحصاد بوقت الزكاة وجوب فيتعمق ، حصادىا يوم والزروع الحبوب حق بإعطاء أمر

 وعمى ، الزكاة عميو تجب:  الجميور قول عمى ، صاحبيا مات ثم ، أكميا وصمح ، طابت أنيا لو:  الخالف ثمرة
 قال من قول وعمى ، الحصاد يوم تجب إنما ياألن ؛ الزكاة عميو تجب ال المتأخرين من معو ومن يوسف أبي قول

 .  وصالحيا طيبيا عمى متقدم والخروج ، عميو الزكاة تجب بالخروج

 ، وصالحيا بطيبيا متعمق الحكم:  قيل فإن ، الثالثة األقسام ىذه فعمى ، صاحبيا من تفريط أو بتعد تمفت لو
 إذا فيما ، ثمرة فيو فالخالف ، البقية وىكذا ، زكاةال عميو وجبت ، وصمحت وطابت استوت أن بعد أتمفيا لو فإنو
 .  أعمم واهلل ،، قول كل عند الشرط تحقق بعد فيو تصرف أو ، النصاب تمف أو ، اإلنسان مات

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


