1

بسم هللا الرمحن الرحيم
نصـاب زكاة الزروع والثمار
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف ادلرسلني سيدنا حممد وعلى آلو
وصحبو الطيبني الطاىرين.
أما بعد،،،
جتب الزكاة يف الزروع بثالثة شروط:

 -1أن يكون مما يزرعو اآلدميون ،وكذلك الذي ينبت بنفسو كما إذا تناثر حب أو
محلو ادلاء أو اذلواء وإن مل يزرعو اآلدمي.
 -2أن يكون قوتا مدخرا كاحلنطة والشعري والذرة والدخن واألرز والعدس وما أشبو
ذلك وكذا القطنية وىي سبعة أصناف محص وجلبان واللوبيا والفول والعدس والبازالء .
وجتب الزكاة عند ادلالكية يف ذوات الزيوت األربع وىي :الزيتون والسمسم والقرطم
وحب الفجل األمحر فإن شاء أخرجو حبا ،وإن شاء أخرجو زيتا ويساوي نصاب الزيت
باللرت  615لرت.
 -3النصاب :وذلك لعموم قولو تعاىل  :وآتُوا حقَّو ي وم حص ِ
اد ِه (األنعام :من
َ َ ُ َْ َ َ َ

اآلية.)141

أما الثمار فتجب الزكاة يف شيئني منها:

 -1مثر النخل.
 -2مثر العنب.

وجتب فيه الزكاة بأربعة شروط:

 -1اإلسالم.

 -2احلرية.

 - 3ادللك التام.

واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم  -فلسطين

 -4النصاب.

www.alalbait.ps

2

نصاب الزروع والثمار:
وجتب الزكاة يف الزروع سابقة الذكر إذا بلغ نصاهبا مخسة أوسق لقول النيب صلى هللا
عليو وآلو وسلم  :ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة (رواه البخاري ومسلم) ،ويف رواية
مسلم  :ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق  زاد ابن حبان يف
صحيحة بإسناد متصل ،والوسق ستون صاعا فتكون اخلمسة أوسق  333صاع والصاع
يساوي  4أمداد بالكف ادلعتدلة ،فاخلمسة أوسق تساوي ُ 1233مد.
واعلم أن الصاع مكيال وليس وزن فمثال :
الصاع من الفاصوليا = 1.5.3كجم  ،واخلمسة أوسق منها = 477كجم
الصاع من احلمص = 1.443كجم  ،واخلمسة أوسق منها =  432كجم
مىت خترج زكاة الزروع والثمار:

إذا كانت من احلبوب فوقت اإلخراج بعد تصفيتها من تبنها وقشرىا إن كانت مما
تصفى ،أما إذا كانت من الثمار كالنخل والعنب فتجب الزكاة يف مثر النخل إذا أصبح مترا
والعنب إذا أصبح زبيبا للحديث  أمر رسول هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم أن ُيَُْرص
العنب كما ُيَُْرص النخل وتؤخذ زكاتو زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل مترا (رواه أبو داوود
والرتمذي والنسائي).
مقدار الزكاة:

السيح فيجب فيو مقدار العشر،
إذا كانت الزروع والثمار مما ُسقيت مباء السماء و َّ
وكذلك البَ ْعل :وىو الذي يشرب من النهر بعروقو لقربو من ادلاء ،والسيح :وىو ادلاء
اجلاري على وجو األرض بسبب سد النهر ،أما إذا كانت تسقى بالنواضح والدواليب أو
اآلالت أو بشراء ادلاء ،أو أسقاه بالغرب (وىو الدلو الكبري) وكذلك استعمال مواد
السماد ففيو نصف العشر والفرق عدم ادلؤنة يف األول وحصول ادلؤنة يف الثاين.
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واألصل فيو قول النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم  :فيما سقت السماء والعيون أو
كان عثريا العشر ،وفيما يسقى بالنضح نصف العشر(رواه البخاري) ،ويف مسلم:
 فيما سقت األهنار والغيم العشر ،وفيما سقى بالساقية نصف العشر  ويف رواية
أيب داوود  يف البعل العشر . 
العشري :ىو الذي يسقى مباء ادلطر حبيث حتفر حفرة جيري فيها ادلاء إىل أصول
الشجر.
مالحظة:

لو سقيت الزروع والثمار مبا يوجب العشر ومبا يوجب نصف العشر على السواء وجب
ثالثة أرباع العشر عمال بالتقسيط.
ىذا باختصار خالصة ما جاء يف زكاة الزروع والثمار ومن أراد ادلزيد فلريجع إىل
أمهات األصول يف الفقو للسادة األحناف وادلالكية والشافعية واحلنابلة ،وهللا ورسولو
أعلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين
إعداد:

قسم البحوث والدراسءت
واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم
 51شوال 5414هجري الموافق له  12أكتوبر  1223رومي
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