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

كالواحدِ  اْلَماَلْينِ  ُتَصيِّرُ  واْلُخْمَطةُ :  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال . . 

 :  نوعين عمى وىي ، المالين بين االختالط وىي ، الشِركة:  الخمطة

 أو أربعة يرث كأن ، الممك في أكثر أو اثنين بين المشاع المشترك المال:  بيا والمراد( أعيان) أمالك خمطة -1
 .  وأعيان أمالك شركة خمطة وىذه ، خمطاء شركاء فيو فيم ، ماال أبييم عن أوالد خمسة

 .  معينة أوصاف في يشتركان لكنيما ، اآلخر عن مال كل يتميز أن بيا والمراد ، األوصاف خمطة -2

 :  قولين عمى ؟ ال أو الزكاة في تؤثر الخمطة ىل:  العمماء اختمف وقد

 مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، الزكوي المال في تؤثر الخمطة أن:  لاألو  القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية

 :  األدلة

,  خميطين من كان وما] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كتاب في ، عنو اهلل رضي أنس حديث :األول الدليل
 . البخاري أخرجو[ سويةبال بينيما يتراجعان فإنيما

 [ . الصدقة خشية مجتمع بين يفرق وال,  تفرقم بين ُيجمع الو ] وسمم عميو اهلل صمى وقال :الثاني الدليل

 .  مالييما يخمطان المذان ، الخميطان بالشريكين المراد:  فقالوا

 .  هللا رحميم الحنفية مذىب وىذا ، شيئا الزكاة في تؤثر ال الخمطة أن:  الثاني القول

 التي باألدلة استدلواف ، الزكاة وجبت األنصباء توفرت فإذا ، األموال أنصبة حدد قد الشارع ألن :األول الدليل
 كان فإذا ، الشارع حددىا قد التي األنصبة ومنيا ، الشروط فييا توفرت إذا األموال في الزكاة بإثبات جاءت
 . فيو الزكاة وجبت ، شرعيا نصابا المال بمغ فإذا ، األنصبة حدد قد الشارع

 ، الخمطة إثبات ففيو ، أنس حديث في بت بما مخصوصة بأنيا عنيا يجاب ، بيا استدلوا التي العامة واألدلة
 .  ثابت شرعي دليل ىو بالتخصيص جاء والذي ، مؤثرة وأنيا

 ،[ بالسوية بينيما جعانار تي نيمافإ خميطين من كان ما] االشتراك فييا جاء التي باألحاديث المراد أن :الثاني الدليل
 في االشتراك :ىنا واالشتراك باالختالط المراد ، [الصدقة خشية مجتمع بين يفرق وال،  متفرق بين ُيجمع وال] وقولو

  .  األعيان

 االشتراك عن يتكمم ولم ، الخمطة أمر ذكر قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ صحيح غير االستدالل وىذا
 .  المالين بين االختالط عن تكمم إنما ،( ةالشرك)

 :  الراجح
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 .  الزكوي المال في مؤثرة الخمطة وأن ، أعمم  اهلل و ، األول القول ىو

 :  خالف محل ؟ المالين بين الخمطة توجد بوجودىا التي األوصاف ىي ما

 :  في االشتراك وىي ، يطينخم الشريكان اعتُبر أوصاف خمسة في الماالن اشترك إذا أنو ذكروا:  الحنابمة

 .  الفحل -1

 .  المسرح -2

 .  المرعى -3

 .  المحمب -4

 .  المراح -5

 :  شيئين الحنابمة عمى الشافعية زاد

 .  الراعي -1

 .  المشرب -2

 صفات من ليس عندىم الفحل ، بالراعي الفحل أبدلوا أنيم إال ، الحنابمة بو أخذ بما أخذوا فإنيم ، المالكية وأما
 .  الخمطة

 في يرجع أنو يتوجو" الفروع في مفمح ابن وقال ، العرف إلى الخمطة في يرجع أنو إلى:  العمم أىل بعض ذىب
 أن ذلك عمى والدليل" بخمطة فميس خمطة يعد لم وما ، خمطة فيو خمطة الناس عده فما ، العرف إلى ذلك

 من وغيرىم الحنابمة ذكره الذي ىذا:  يقال بماور  ، العرف إلى فيصار ، لألوصاف بالتحديد تأت لم الشريعة
 إلى زمان من تختمف االختالط في المؤثرة واألوصاف ، تختمف واألزمنة ، زمانيم عرف كان ، الخمطة أوصاف

 .  آخر

 :  مسألة

 في سائمة لي أن لنفرض ؟ بعض إلى بعضيا السائمة تضم فيل ، القصر مسافة فوق سائمة لإلنسان كان إذا
 الزكاة عمي تجب فيل ، شاة عشرون الرياض وفي ، شاة عشرون القصيم في ، الرياض في سائمة ولي القصيم
 .  ؟ أخمطيما أن بعد فييما

 .  المالين افتراق يؤثر ال أنو يرون:  العمم أىل جماىير

 .  فيو الزكاة فتجب ، واحد شخص مالكو ، زكوي نصاب أنو عميو يصدق ألنو : دليميم

 .  االفتراق فيو يؤثر فإنو ، قصر مسافة فوق كان إذا أنو إلى:  الحنابمة وذىب

 مجتمع بين يفرق وال,  متفرق بين ُيجمع وال] : أنس حديث في كما وسمم عميو اهلل صمى النبي قول : ودليميم
 . [الصدقة خشية
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 ألنو ؛ نفسو الشخص مال بيا المراد وليس ، خمطة فييا التي األموال المراد بأن:  بالحديث استدالليم عن وأجيب
 المال أن ولنفرض ، المالين ويفرق المصدق يأتي ، مالييما خمطا خميطان ىناك كان فإذا ، الخمطة سياق في جاء
 ال ىذا ، بينيما فرق الساعي جاء إذا ، المنفرد نصاب من أكثر نصابو في كان ُخمط إذا أنو أو ، نصابا يبمغ ال

 المراد أن من ، الحنابمة ذكر ما عمى يحمل وال ، الحديث ىذا عميو فيحمل ، عباإلجما ، القرطبي ذكر كما يجوز
 .  الواحد المال  بين التفريق بو

 :  مسألة

 خالف ، العمم أىل عامة رأي عمى األنعام بييمة في مؤثرة الخمطة ؟ األنعام بييمة سوى فيما الخمطة تؤثر ىل
 .  ؟ والاألم سائر في تؤثر ىل لكن ، تقدم كما الحنفية

 .  سواىا دون األنعام بييمة في إال تؤثر ال الخمطة أن يرون:  العمم أىل جميور
 : أدلتيم

 .  بدليل إال غيره عميو يقاس وال ، النص مورد عمى فيقتصر ، األنعام بييمة في جاء النص ألن :األول الدليل

 ؛ بعضيما إلى يحتاجان الخميطين فإن ، سواىا في توجد ال األنعام بييمة في توجد التي العمة ألن :الثاني الدليل
 بخالف ، الشيء بعض عمييما سيل اختمطا فإذا ، والمتابعة والتعب الصبر من شيء إلى تحتاج البيائم ألن

 .  األموال من غيرىا

 .  الزكوية األموال سائر في تثبت الخمطة أن إلى ، اهلل رحميم الشافعية وذىب

 .  األنعام بييمة في خمطةال ثبوت عمى قياسا :دليميم

 .  النص في جاء ما عمى واالقتصار ، الخمطة مع القياس أن يرون والجميور

 :  الخمطة تأثير شروط

 :  منيا أذكر،  كثيرة شروطا الفقياء ذكر

 فإن ، الزكاة أىل من ليس واآلخر الزكاة أىل من أحدىما كان فإن ، الزكاة أىل من الخميطان يكون أن -1
 أداء خطاب بيا مخاطب غير والكافر ، الزكاة عميو تجب المسمم ، وكافر مسمم يكون كأن ، شيئا تؤثر ال الخمطة

ال ،  .  والحنابمة والشافعية المالكية وىم ، الخمطة ثبوت يرون الذين إليو وذىب ، تكميف خطاب بيا مخاطب فيو وا 

 إليو وذىب ، الزكاة فيو تجب لم ، الشرعي لنصابا يبمغ لم كان فإن ، شرعيا نصابا المختِمط المال يبمغ أن -2
 .  والظاىرية والحنابمة الشافعية

 قدر فمو ، المخموط المال في الزكاة تجب لم ، كامل حول يمض لم فإن ، كامل حول الخمطة عمى يمضي أن -3
ليو،  المالين عمى الحول يمضي أن بد فال ، متأخرا معو وبدأ اآلخر جاء ثم ، فترة منذ ابتدأ أحدىما أن  ذىب وا 

 .  والحنابمة الشافعية

 :  قوالن ؟ الخمطة نية تشترط وىل
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 بنية حاصل االختالط مجرد ألن ؛ والحنابمة األصح في الشافعية إليو ذىب ، الخمطة نية تشترط ال:  األول القول
 .  نويا فقد اجتمعا إذا ألنيما ؛ حاصل تحصيل النية فاشتراط ،

 الخمطة ألن ؛ الحنابمة وبعض ، قول في والشافعية المالكية إليو وذىب ، االختالط نية من بد ال:  الثاني القول
 ينوي أن بد ال بغيره اقتدى إذا اإلنسان فإن ، الصالة في كاالقتداء ، نيتو من بد فال ، الحكم بو يتغير معنى

 .  الخ ،،، ائتمام إلى انفراد من سيتغير الحكم ألن ؛ االقتداء

 :  وغيرىا األنعام بييمة زكاة بين الفرق

 :  شيئين في األخرى األموال زكوات من غيرىا تفارق ، األنعام بييمة زكاة أن ليعمم

 .  الوقص:  األول

 إلى خمس من اإلبل زكاة في:  مثال ، زكاة فييا فميس ، الفريضتين بين ما وىما ، أوقاص فييا األنعام بييمة فإن
 فييا عشرة والخمس ، فييا شيء ال والعشر الخمس بين الذي ، شاتان فييا والعشر ، شاة يافي الخمس ، عشر
 فييا وثالثون والست ، مخاض بنت فييا وعشرون والخمس ، شيء فيو ليس عشرة والخمس العشر بين ما ، ثالث
 . شيء فيو ليس بينيما ما ، لبون بنت

 أما ، الجميور قول عمى ، الزكوية األموال من غيرىا في تؤثر وال ، ألنعاما بييمة في تؤثر الخمطة أن:  الثاني
 .  بذلك األنعام بييمة يخصصون فال الشافعية قول عمى

 

 والثمار حبوبال زكاة

 من الخارج" بـ عنو يعبر ما وىو ، والثمار الحبوب في الزكاة حكم ليبين ، اهلل رحمو المؤلف عقده الباب ىذا
 "  .األرض

 .  واإلجماع والسنة الكتاب والثمار الحبوب في الزكاة وجوب عمى دل وقد

 :  الكتاب أما

 { . حَصَادِهِ يَىْمَ حَقَّوُ وَآتُىاْ أَثْوَزَ إِذَا ثَوَزِهِ هِن كُلُىاْ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل
  . الزكاة بو لمرادا( حصاده يوم حقو وآتوا) وجل عز اهلل قول أن إلى المفسرين غالب ذىب وقد

 { . األَرْضِ هِّنَ لَكُن أَخْزَجْنَا وَهِوَّا كَسَبْتُنْ هَا طَيِّبَاتِ هِن أَنفِقُىاْ آهَنُىاْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} تعالى وقولو :الثاني الدليل

 :  السنة ومن

 َعَثريا كان أو , والعيون ءُ السما سقت فيما] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث :األول الدليل
 . البخاري أخرجو[ العشر نصف بالنضح سقي وفيما,  العشر

 أوسق خمسة دون فيما ليس] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الخدري سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
  .  سممم اإلمام أخرجو [صدقة التمر من أوسق خمسة دون فيما ليس] جابر وحديث ، عميو متفق [صدقة
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 :  واإلجماع

 ، رشد وابن،  قدامة وابن ، البر عبد وابن ، حزم وابن المنذر كابن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل من كثير نقمو وقد
 .  وغيرىم ، اإلسالم وشيخ

وَزبيب   كَتْمر   وُيدََّخرُ  ُيكالُ  َثَمر   كلِّ  وفي , ُقوًتا تكنْ  لم ولو ُكمِّيا الحبوِب  في َتِجبُ :  اهلل رحمو قال ثم . 

 ألن ؛ األرض من  الخارج من الزكاة فييا تجب التي األصناف في اختمفوا قد ، اهلل رحميم العمماء أن ليعمم
 ، التمر ، الفواكو ، الخضروات ، الثمار ، األبازير ، األدوية ، تؤكل التي الحبوب ، كثير األرض من الخارج
 خالفية مسألة ؟ األرض من خرج ما كل في تجب ىل ؟ الزكاة تجب أييا ففي ، الرمان ، التين ، الزيتون ، العنب

 عمى نصت التي السنة من األدلة وأما ، بشيء تخصص لم ، عامة جاءت الكتاب نصوص أن الخالف وسبب ،
 يرى من ومنيم ، حسنيا يرى من ومنيم ، يضعفيا من منيم ، العمم أىل من وكالم خالف أسانيدىا ففي ، أشياء

 .  الخالف وجود في السبب ىذا ، لغيرىا صحتيا

 :  باإلجماع الزكاة فييا تجب أشياء ىناك

 .  التمر -1

 .  الزبيب -2

 .  الحنطة -3

 .  الشعير -4

 رىموغي ، اإلسالم وشيخ ، قدامة وابن ، رشد وابن ، حزم وابن ، البر عبد وابن ، المنذر ابن اإلجماع نقل وقد
 .  كثير

 اتأخذ ال] :ليما وقال ، اليمن إلى أرسميما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ومعاذ موسى أبي لحديث : دليميم
 والدارقطني ، الطبراني أخرجو [والتمر , والزبيب , والحنطة , الشعير: األربعة األصناف ىذه من إال الصدقة في
 .  ثقات ورواتو ، متصل إسناده:  البييقي وقال ،وصححو الحاكمو ، 

 :  قولين عمى ؟ غيرىا عمييا يقاس ىل:  ذلك بعد اختمفوا ثم

 ابن عن مروي وىو ، سواىا في تجب وال ، عمييا يقاس وال األربعة األصناف ىذه في تجب أنو:  األول القول
 وىو ، رواية في الحنابمةو ،  ليمى أبي وابن ، والثوري ، والشعبي ، والحسن ، المبارك وابن ، سيرين وابن ، عمر
 .  الجميع عمى اهلل رحمة واأللباني الشوكاني رأي

 :  األدلة

 الحنطة في الزكاة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سن إنما" :قال ، عنو اهلل رضي عمر عن :األول الدليل
 ، اهلل عبيد بن طمحة بن وسىم رواية من ألنو ؛ باالنقطاع علوأُ ،  الدارقطني أخرجو" والزبيب والتمر ، والشعير

 .  كبير وتابعي ثقة موسى أن مع ، عنو اهلل رضي عمر يمق لم وموسى ، عمر عن
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 صمى النبي قال:  قال أنو ، اهلل عبيد بن طمحة بن موسى رواية من وىو ، موسى وأبي معاذ حديث :الثاني الدليل
( والتمر والزبيب ، والشعير الحنطة ، األصناف ىذه من إال الصدقة تأخذا ال) موسى وأبي لمعاذ ، وسمم عميو اهلل

 .  وغيرىم والطبراني والدارقطني الحاكم أخرجو

 لم:  وغيره الحافظ قال ، موسى وأبي معاذ وبين اهلل عبيد بن طمحة بن موسى بين باالنقطاع الحديث ىذا وأعل
:  قال،  طمحة بن موسى عن شيبة أبي ابن عند شاىد ولو ، أدركو وال معاذا يمق لم:  البر عبد ابن وقال ، يمقو
  . والزبيب والتمر والشعير البر من إال الصدقة يأخذ لم اليمن معاذ قدم لما

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن جبل بن معاذ كتاب عندنا:  قال أنو ، طمحة بن موسى عن ثبت: الثالث الدليل
 وقولو ، والبييقي والحاكم الدارقطني أخرجو األثر وىذا ، لزبيبوا والتمر والشعير الحنطة من الصدقة بإخراج يأمر

 بن طمحة بن وموسى ، ثقة الراوي كان إذا ، مقبولة عندىم والوجادة ، الِوجادة الحديث أىل يسميو" كتاب عندنا"
 الحديث لوأى ، مقبولة الوجادة ىذه فتكون ، عنو اهلل رضي معاذ من عيد وقريب ، كبير وتابعي ، ثقة اهلل عبيد

 .  بيا يعممون

 ىذه من إال الصدقة اتأخذ ال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، األلباني صححو ، لو شاىدا الحاكم أخرجو 
 [ . ةاألربع

 من إال الزكاة تأخذوا ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث :الرابع الدليل
 ألنو ؛ ضعيف حديث ولكنو ،  ماجو ابن أخرجو [والذرة والشعير والحنطة والزبيب التمر , مسةالخ األصناف ىذه
 ، فييا الذرة زيادة ناحية من شذوذ وفييا ، متروك:  حجر ابن الحافظ عنو قال ، الَعْزَرمي اهلل بن محمد رواية من
 .  الذرة زيادة فييا ليس اأُلول ألن

 ، وغيرىما ، الشعبي ومرسل ، الحسن مرسل ، المراسيل من مجموعة حاديثاأل ىذه يعضد لكن :الخامس الدليل
 عمر قول ويعضدىا ،" بعضا بعضيا يؤكد ، مختمفة طريقة المراسيل وىذه" حجر ابن الحافظ يقول كان وليذا
 .  أيضا

 وال ، األربعة ذهى عمى فنقتصر:  قالوا ، سواىا يثبت ولم ، أشياء أربعة أثبت وأنو ، ثابت الحديث أن يرون فيم
 .  األول القول ىذا ، غيرىا عمييا نقيس

 أىل جماىير قول وىو ، عمييا القياس رأى من رأي وىذا ، األربعة ىذه في تنحصر ال الزكاة أن:  الثاني القول
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية ، الحنفية إليو ذىب ، عمييم اهلل رحمة العمم

 األربعة ىذه عمى يقاس ىل ، لمربا مطابق ىو بل ، كبير حد إلى يشبو وىذا ، العمة في بينيم فيما اختمفوا لكنيم
 .  اهلل شاء إن وسيأتي ، أقوال عمى بينيم فيما اختمفوا ، يقاس:  قالوا والذين ، قولين عمى ؟ غيرىا

 ( : تصارااخ) أقوال ثالثة عمى ، المال في الزكاة وجبت ، وجدت إذا التي العمة في اختمفوا:  إذن
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 ، والحبوب الثمار من ، األرض نماء بو يراد مما األرض من خرج ما كل في تثبت الزكاة أن:  األول القول
 استغالل بزراعتو يراد ما كل ، واسع حكم وىذا ، وغيرىا الحنفية إليو وذىب ، وغيرىا ، واألدوية ، واألبازير
 . فيو تجب الزكاة فإن األرض

 :  األدلة

 ، {األَرْضِ هِّنَ لَكُن أَخْزَجْنَا وَهِوَّا كَسَبْتُنْ هَا طَيِّبَاتِ هِن أَنفِقُىاْ آهَنُىاْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} وتعالى تبارك اهلل قول :لاألو  الدليل

 . {حَصَادِهِ يَىْمَ حَقَّوُ وَآتُىاْ أَثْوَزَ إِذَا ثَوَزِهِ هِن كُلُىاْ} تعالى وقولو

 من" ما"و( العشر عثريا كان أو والعيون السماء سقت فيما) البخاري عند ، السابق رعم ابن حديث :الثاني الدليل
 .  فيو وجبت السماء سقتو ما فكل ، العموم ألفاظ

 فيقاس ، وغيره موسى وأبي معاذ حديث في كما فييا تجب الحبوب:  فقالوا ، الحبوب عمى القياس :الثالث الدليل
 .  واستغالليا األرض نماء منو يقصد منيا كال ألن ؛ غيرىا عمييا

 .  أيضا وجو لو األربعة األصناف في الزكاة وحصر قبمو الذي والقول وجو، ولو األول القول ىذا

 فيو وجبت واالدخار الكيل بين جمع فما ، وثمر حب من ، ويدخر يكال ما كل في تجب الزكاة أن:  الثاني القول
 ، والحنطة والبر ، والزبيب ، التمر:  مثل ، طويمة فترة بو االنتفاع مكنوي ، والتخزين الحفظ:  واالدخار ، الزكاة

  . الحنابمة عند المذىب وىو ، الحنفية من الحسن بن ومحمد يوسف أبي قول من قريب وىذا ، الخ ،، واألبازير

 :  األدلة

 وىذا ، الكيل ىو لتوسيقوا [صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس] التوسيق فييا جاء التي األحاديث :األول الدليل
 .  فيو الزكاة تجب ال يوّسق ال ما أن عمى دليل

 فييا يقصد ال الزكاة ألن ؛ الزكاة في لو مدخل ال الكيل إن:  وقال ، ىذا عن اهلل رحمو اإلسالم شيخ أجاب وقد
 ، أثر فييا لمكيل فميس اةالزك وأما ، فيو اشترطا وليذا ؛ فيو أثر والوزن لمكيل الربا ، كالربا ليست فيي ، التساوي

نما  .  فيو الزكاة تجب  الذي النصاب مقدار لبيان بالكيل أتي وا 

 .  الزكاة فيو فتجب ؛ النعم فيو تعظم المدخر أن :الثاني الدليل

 نعمتو ألن ، الزكاة فيو تجب فال ، األثر فيو يظير وال ، النعمة فيو تعظم ال يدخر ال ما أن ، فيو ليم يسمم وىذا
 .  الحاجة وقت وفي المستقبل وفي الحال في اإلنسان منو ينتفع فالمدخر ، المدخر من أقل

 عمرو بن اهلل وعبد ، عمر وحديث ، موسى وأبي معاذ حديث ، السابقة األحاديث االدخار أدلة من :الثالث الدليل
 ، والزبيب والتمر والشعير ةالحنط فييا ذكرت ألنو ؛ ادخار عمى تدل ىذه ، كالم أسانيدىا في التي األحاديث ،

 .  عديدة أوقات في منيا واالنتفاع ، ادخارىا إمكان تجمعيا التي الصفة ، مدخرة وىذه

ن ، قوي قول وىو ، الثاني القول ىذا  .  قبمو التي السابقة كقوة ليس كان وا 
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 المالكية إليو وذىب ، تاقو  كونو عمى فالمدار ، يدخر قوت كل وفي والزبيب التمر في تجب أنيا:  الثالث القول
 .  والشافعية

 :  األدلة

 التي السابقة األربعة إلى نظرت لو فإنك ، أشياء أربعة في الزكاة انحصار فييا جاء التي األدلة :األول الدليل
 والتمر والشعير الحنطة ذكر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن لرأيت ، وغيرىا ومعاذ موسى أبي حديث في جاءت
 كمال من وىذا ، نعمة أعظم واالدخار والقوت ، مدخرة وأنيا ، قوت أنيا:  صفتان فييا تجتمع وىذه ، بوالزبي
 .  النعمة
 صدقة الخضروات من يأخذ يكن لم ، عنو اهلل رضي معاذا أن ، اهلل عبيد بن طمحة بن موسى عن :نيالثا الدليل

 وال يدخر ال ما أن عمى دليل فيذا الصدقة منيا تؤخذ ال كانت فإذا ، األلباني وصححو ، شيبة أبي ابن أخرجو، 
 مدخر:  نقول أننا ، أيضا لنا دليل ىذا:  يقولوا أن يمكن الثاني القول أصحاب أن مع ، الزكاة فيو تجب ال يقتات
 وأنو ، أيضا لنا دليل ىذا:  يقولون ، أشياء أربعة عمى القصر يرى ومن ، مكيال وال مدخرا ليس وىذا ، ومكيل

 .  لمجميع يصمح الدليل ىذا ، الخضار من يؤخذ ال وليذا ، أشياء األربعة في نحصرم

 .  يرونو الثاني القول وأصحاب ، صحيح وىذا ، النعمة فيو تكمل ال والمدخر القوت غير أن :الثالث الدليل
( صدقة الخضروات في ليس: )  قال،  وسمم عميو اهلل صمى النبي أن،  عنو اهلل رضي عمي عن:  رابعال الدليل
 .جدا ضعيف وىو حبيب بن الصقر وفيو:  حجر ابن قال،   الدارقطني أخرجو
 أنبتت فيما ليس: )  قال،  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن،  عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الخامس الدليل

 :البخاري عنو الق،  موسى بن صالح فيو،  ضعيف حديث وىو،  الدارقطني أخرجو(  زكاة الخضر من األرض
 . بشيء حديثو ليس معين بن يحيى وقال،  الحديث متروك النسائي وقال،  الحديث منكر

 :  الراجح

 والذين ، ووجيو قوي قوليم أشياء األربعة في بانحصاره قالوا الذين ، وجاىة قوة لو قول كل:  البداية في لكم قمت
 الحنابمة قول القوة في بعده ويأتي ، األول بعد يكون قد لكن ، أيضا وجيو قوليم ، األرض من خارج كل في:  قالوا
 قوت كل في تجب الزكاة أن ، أعمم واهلل األقوال أقوى ىو والشافعية المالكية وقول ، ويدخر يكال ما كل في: 

 قد ليسأ ، مدخرا قوتا أعطيتو إذا الفقير فإن ، لمفقراء المواساة بو وتحصل ، النعمة بو تعظم الذي ىذا ، يدخر
 ، يبيعيا أن يمكن ؟ منيا سيستفيد ماذا أبازير أعطيتو لو ، المواساة بو تحصل الذي وىذا ؟ عظيما شيئا أعطيتو

 خير لو وليذا ، قوتو اإلنسان حاجات وأىم ، وفقر مجاعة في كان إذا ويطعمو يأكمو شيء عن نتكمم نحن لكن
 من أكل ولو ، قوتا يأكل حتى شيء بأكل نفسو تطيب وال ، غيره عمى القوت فسيختار ، وغيره قوت بين اإلنسان
 وأكل ، الفواكو أنواع ألذ من أعطيتو ولو ، القوت إال الجوع يسد ال فإنو ، خضار أو فواكو من ، الطعام أطايب
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 وبدنو اإلنسان أود بو يقوم ما ىو والقوت ، عميو لعاش الرديء من كان لو القوت لكن ، لمات واحدا أسبوعا منيا
 .  صمبو ويقيم ،

ِعراقي   َرْطل   وِستُّمائةِ  أْلف   َقْدُره ِنصاب   ُبموغُ  وُيعتبرُ :  اهلل رحمو قال  . 

 .  اهلل شاء إن قادم درس في واآلخر ، اآلن أحدىما ذكر سيأتي ، بشرطين إال تجب ال والثمار الحبوب زكاة

 ، عراقي رطل وستمائة ألف:  المؤلف ذكر كما والنصاب ، شرعيا نصابا ألرضا من الخارج يبمغ أن بد ال
 أبي حديث في كما ، أوسق خمسة ىو وسمم عميو اهلل صمى النبي كالم في لكن ، اهلل شاء إن عنو الكالم وسيأتي
 فييا ، األحاديث من وغيرىا ، جابر حديث وكذلك ، عميو متفق [صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس] ، سعيد
 بن عمر وعن ، ُحنيف بن سيل بن أمامة أبي وعن ، جابر وعن عمر ابن عن ونقل ، أوسق خمسة عمى النص
 مذىب وىو ، الحسن بن ومحمد يوسف وأبي ، واألوزاعي والثوري المدينة وأىل والنخعي عطاء وعن العزيز عبد

 .  أوسق خمسة وىو ، نصابا بمغي حتى المال في الزكاة تجب ال أنو ، والحنابمة والشافعية المالكية

 :  األدلة

 .  [صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس] سعيد أبي حديث :األول الدليل

  .  مسمم أخرجو [صدقة حب وال تمر من قاأوس خمسة دون فيما ليس] جابر حديث :الثاني الدليل

 . نصابا يبمغ أن المال في يشترط أنو عمى تدل ىذه

 .  الزكاة أموال كسائر يسيره في تجب فمم ، الصدقة فيو جبت مال أنو :الثالث الدليل

 ، فييا زكاة ال الغنم من ثالثون ، زكاة فييا ليس اإلبل من فأربع ، الزكاة يسيرىا في يجب ال الزكوية األموال
 ، الفضة في درىم مائتا نصابيا ، والفضة الذىب كذلك ، فييا األنصبة حددت ، فييا زكاة ال البقر من عشرون
 .  ىنا كذلك ، الزكاة فيو تجب ال دونيا ما ، الذىب في مثقاال وعشرون

 عبد بن عمر عن يروى وىذا ، كثير أو قميل من ، األرض من خرج ما كل في تجب الزكاة أن:  الثاني القول
 .  اهلل رحميم الحنفية مذىب وىو ،سميمان بن وحماد،  مجاىد وعن ، إبراىيم وعن ، العزيز

 :  األدلة

 ، {األَرِْضِ هِّنَ لَكُن أَخْزَجْنَا وَهِوَّا كَسَبْتُنْ هَا طَيِّبَاتِ هِن أَنفِقُىاْ} وتعالى تبارك اهلل قول مثل ، العمومات :األول الدليل

 في ، وسمم عميو اهلل مىص النبي وقول ،{ حَصَادِهِ يَىْمَ حَقَّوُ وَآتُىاْ أَثْوَزَ إِذَا ثَوَزِهِ هِن كُلُىاْ هُتَشَابِوٍ} وتعالى تبارك وقولو
 ( . العشر عثريا كان أو ، والعيون السماء سقت فيما) عمر ابن حديث

 كحديث ، النصاب عمى التنصيص فييا جاء التي باألدلة مخصوصة عمومات أنيا الجميور يرى العمومات وىذه
 .  العام عمى مقدم والخاص ،( صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس) سعيد أبي

 كما ، فيو الزكاة وجبت حصد ما متى ألنو ، النصاب فيو يعتبر فمم ، الحول فيو يعتبر ال مال أنو :انيالث الدليل
 .  اآلية في
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 ؛ حول في إال يتكامل ال فإنو ، غيره بخالف ، بحصده يكتمل نماءه ألن الحول اعتبار عدم بأن:  الجميور أجاب
 . كامال حوال الشريعة لو جعمت وليذا

 :  الراجح

 بالرطل وىو ، أوسق خمسة ىو ونصابو ، شرعيا نصابا األرض من الخارج يبمغ أن يشترط وأنو ، األول ولالق
 .  اهلل شاء إن توضيحو وسيأتي ، عراقي رطل وستمائة ألف

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


