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 امور: وتفصيل الكالم فيها يقع في أربعة

 تجب الزكاة في األجناس األربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. جنسها.األمر األول: 

وكذا تجب فيما يخرج من األرض من باقي الحبوب مما يدخل المكيال والميزان؛ كالذرة واألرز والعدس 
 والماش والدخن والفاصوليا.

كالفواكه والخضروات  ،عدا ما تقدم ذكره في كل ما تنبت من األرض مما يكال أو يوزن  وتستحب الزكاة
 خل المكيال والميزان.دوغيرها مما ي

 :شروط ثالثة وهييعتبر في وجوب زكاة الغالة  األمر الثاني: الشروط.

ن كان وإ ،كيلو غرام( ، وما زاد عليه 850ومقدار النصاب في الغالت هو ) الشرط األول: النصاب.
 مقدار الزيادة قليلة تجب فيه الزكاة. وما نقص عن النصاب ال زكاة فيه.

إنتقلت ملكيتها إليه بغير الزراعة؛  على المالك إذا فال تجب الزكاة يتملكها بالزراعة. نالشرط الثاني: أ
ل أخذ حصته مقاب أو ، أو وهبها له شخص،بعد حصادها اشتراها بعد تعلق الزكاة بها، أو كما لو

  بأن تولى سقي زرع غيره فأعطاه حصة منه. ؛المسايحة

المالك  هفال تجب الزكاة إال بعد إخراج المؤن كلها. والمراد بالمؤمن؛ ما ينفق الشرط الثالث: اخراج المؤن.
وغيرها، فبعد الحصاد يحسب تكلفة المؤمن ت واآلالواألسمدة واجور العمال  وزرعها حرث األرضعلى 

ينظر في المقدار الباقي ، فإذا كان مقداره النصاب المعتبر أو أكثر؛ صل الزرع ، ثم احويعزلها من 
 وجب إخراج زكاته. وإذا كان أقل من النصاب فال زكاة عليه.

 األمر الثالث: مقدار الزكاة ووقت تعلقها وإخراجها.

 وفيه تفصيل:طريقة سقي الزرع  باختالفوهو يختلف  مقدار زكاة الغالت.



السقي. كما لو كان السقي سيحًا )بالماء  دون تدخل آلةالطبيعية من  أن يكون السقي بالموارد .1
الجاري على وجه األرض كماء األنهار( أو بعاًل )يمتص بعروقه القريبة من الماء ( أو عذيًا 

  .)يكون السقي بالمطر(. فمقدار الزكاة فيه العشر
 فيه نصف العشر. مقدار الزكاة ف .سقي باآللةال أن يكون  .2
مران. أي يكون السقي باآللة والمطر مثاًل. ومقدار الزكاة فيه يكون بحسب فيه األ جتمعإن ي .3

 النوع األكثر من السقي. 
الزكاة فيه:  ت بالمطر ومثلها باآللة. فمقدار. مثل خمس سقياتساوياوي يجتمع فيه األمران نأ .4

 %(.7.5)أي  خذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.يؤ 

. والمراد بالتعلق: أن الزكاة تجب وتكون في ذمة المالك عندما يبلغ وقت نضج الزرع  ووقت تعلق الزكاة.
ووقت النضج في الحبوب عند انعقاد الحب وصالبته، وفي النخل عند اصفراره واحمراره حسب نوعه، 

 وفي العنب عندما يكون حصرمًا.

ضامنُا، والوقت الذي يحق لساعي وإذا أخرها يكون  أي وقت دفع الزكاة لمستحقها وقت اخراج الزكاة.
  جباية الزكاة أن يطالب المالك بدفعها. 

، وفي ( ه)أي جنيفي الغالت )الحبوب( بعد حصادها وتصفيتها، وفي التمر بعد إخترافه  ووقت اإلخراج
 الزبيب بعد إقتطافه.

 وإخراج الزكاة يكون بعد تصفية الناتج واستثناء المؤمن كما تقدم بيانه.

 

 وفيها مسائل: مر الرابع : اللااقق.األ

 

ولو مرة أخرى في الزرع مرة واحدة. فمن زّكى حاصل الزرع مرة، ال تجب فيه الزكاة  الزكاة تجب األولى:
 .متعددة بقي عنده أحواالً 



 مادام المالك واحدًا. فإذا نضج حكم الزرع والنخيل في البالد المتباعدة كحكمها في البلد الواحد الثانية:
بلغ نصابًا تؤخذ زكاته أواًل، ثم تؤخذ زكاة الباقي الذي فإن  ؛بعضه وتعلق به الوجوب قبل البعض اآلخر

كان الناضج أواًل دون النصاب فال تؤخذ منه الزكاة؛ لعدم تعلق  . وإننضج متأخرًا، قل مقداره أو كثر
زكاة، ثم تؤخذ زكاة الباقي. وهذا فتؤخذ منه الالوجوب به، فُينتظر حتى ينضج من الباقي ما يساوي نصابًا 

واحدة، أو  دفعة وقت تعلق الزكاة بين ما لو أطلع جميع النخل دفعة واحدًا، أو أدرك الحكم ال يفرق فيه
   اختلف األمران؛ بأن أطلع بعضه قبل بعض أو أدرك بعضه قبل البعض اآلخر.  

يضم الثاني إلى  ين، فعند حساب النصابإذا كان له نخل تطلع مرة في السنة، وأخرى تطلع مرت الثالثة:
 األول ويكونا نصابًا واحدًا.

ال يجزي في الزكاة أخذ الرطب عن التمر، وال العنب عن الزبيب، ألن نسبة الرطوبة فيهما  الرابعة:
من وزنه بعد كونه تمرًا ، وهذا يؤثر على مقدار الزكاة.  ثقلا يؤثر في الوزن. فوزن الرطب أتختلف وهذ

 ن الساعي أخذ الرطب أو العنب وجف ثم نقص رجع بالنقصان على المالك ليعوضه.ولو أ

إذا مات مالك الزرع وكان في ذمته دين؛ فإما أن يكون موته قبل تعلق الزكاة بالزرع ، أو بعد  الخامسة:
  ففي المسألة فرضان: التعلق.

مات قبل ثم  زرع نخالً  كما لو ،هن موته قبل التعلق؛ )أي قبل نضوج الزرع وصدق االسم عليأن يكو  ـ1
الزكاة حتى لو كان الباقي بعد قضاء الدين  جينه من وارد الزرع، وال يجب إخرافهنا يقضى د (ظهور ثمره

يساوي نصابًا. وذلك ألن الزكاة لم تجب على الميت ألنه مات قبل تعلقها بالزرع. وال تجب على الورثة 
 ألنها على حكم مال الميت. 

ت المالك بعد تعلق الزكاة بالزرع؛ بحيث ظهر التمر وبلغ نصابًا والمالك حي ثم مات بعد مو  أن يكون ـ 2
فهنا الزكاة تعلقت بذمة المالك فيجب على الورثة إخراج الزكاة من أصل المال ثم تسديد الدين. ولو  ذلك.

 كان دينه بمقدار التركة تقدم الزكاة على الدين.

علق الزكاة به فالزكاة عليه. فإذا ملك نخاًل قبل أن تنضج ثمرته فالزكاة من يملك الزرع وقت ت السادسة:
كما يحصل في مسألة بيع ثمر النخل بداية طلعه وقبل تعلق عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة قبل أن تنضج، 

 الزكاة به، فالزكاة تكون على المشتري.



أي من كانت تحت ملكه عند تعلق الزكاة  لك؛فالزكاة على الما لكن إذا ملك الثمرة بعد تعلق الزكاة بها
 بها.

حكم ما يخرج من األرض مما يستحب فيه الزكاة حكم األجناس األربعة والحبوب في قدر  السابعة:
 النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.

 

***** 

 
 


