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 زكاة الحبوب والثمار -5

 :أنواع الخارج من األرض 

يخرج هللا عز وجل من األرض لعباده ما ال يحصيه إال هو من النباتات، 

 واألحجار، والمعادن، والبترول، والغاز وغيرها.

وقد سخر هللا ذلك لعباده، ويسر لهم االنتفاع به، وأمرهم بالصدقة منه، 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قال سبحانه: ورغبهم في بذله في سبيل هللا كما 

 .[267]البقرة:(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 :حكم زكاة الحبوب والثمار 

تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر مما يزرعه اآلدمي، إذا بلغ  -1

ً أو لم يكن، كالقمح والبر، والشعير والذرة،  النصاب، سواء كان قوتا

، والفول والحمص، والعدس والفستق وغيرها من واألرز والدخن

 الحبوب.

تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب ونحوهما إذا بلغ  -2

 النصاب.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 .[267]البقرة:(   ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ں ں ڻ ڻ ڻ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[141]األنعام:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

َما فِـيَس لَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   الَ : قَ قَالَ  ْنـهُ َرضَي هللاُ عَ الُخدَري َسِعيٍد  يأبَوَعْن  -3

َس لَـيْ ِس ذَْوٍد َصدَقَةٌ، وَ َخـمْ َما دُوَن فِـيَس لَـيْ ِس أَواٍق َصدَقَةٌ، وَ َخـمْ دُوَن 
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 .(1)متفق عليه «.ِس أْوُسٍق َصدَقَةٌ َخـمْ َما دُوَن فِـي

 :ما ال تجب فيه الزكاة 

 ال تجب الزكاة فيما يلي:

الفواكه كالتفاح والبرتقال، والموز والمشمش، والمنجا والبطيخ،  -1

 والرمان، والتوت وغيرها من الفواكه.

، والبصل، الخضروات كالقرع، والبطاطس، والباذنجان، والفلفل -2

 والكراث، والطماطم وغيرها من الخضار.

 القطن، والعلف، والعشب، والزهور ونحوها. -3

 العسل، والصمغ ونحوهما. -4

 ما يخرج من البحر من األسماك، والنبات، واألحجار ونحوها. -5

إذا كان كل ما سبق للتجارة، وبلغت نصاب عروض التجارة، وحال  -6

ارة، فيها ربع العشر من كامل القيمة، عليها الحول، فهي عروض تج

 وإن لم تكن للتجارة فال زكاة فيها أصالً.

 

 :شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار 

 يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:

 أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.  -1

 ( كيلوجرام.612أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = ) -2

                                                 

 (.979ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1405أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.أن  -3

 :مقدار نصاب الحبوب والثمار 

 تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. -1

 كيلوجرام. 2.40صاعاً، والصاع النبوي =  60الوسق =  -2

 نصاب الزكاة باألوسق: خمسة  أوسق. -3

 صاع. 300=  60×  5نصاب الزكاة باألصواع: 

 كيلوجرام. 612=  2.40×  300اة بالكيلوجرام: نصاب الزك

كيلوجرام، فاإلناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع  2.40الصاع النبوي =  -4

 النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.

 :مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار 

السقي  يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختالف طرق

 كما يلي:

العشر: ويجب في كل ما يسقى بال مؤنة وال كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي  -1

يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون واألنهار بال كلفة، ويعادل 

 من المحصول. 10%

نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه اآلبار التي تُـخرج  -2

 من المحصول.   %5ريه للسقي، ويعادل باآلالت والمكائن، أو بماء يشت

ثالثة أرباع العشر: ويجب في كل ما يسقى بماء اآلبار تارة، وتسقيه  -3

 .%7.5األمطار تارة، إذا بلغ نصاباً، ويعادل 

وإن جهل المقدار الغالب أخرج العشر احتياطاً؛ ألن األصل وجوب 
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 العشر.

ِ لن  َعِن ا َعْنـهُ  َرضَي هللاُ اْبِن ُعمَر َعْن  -1 َما َسقَِت الس َماُء فِـي: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

أخرجه   «.عُْشرِ العُْشُر، َوَما ُسِقَي بِالن ْضحِ نِْصُف العُيُوُن أْو َكاَن َعثَِري اً الوَ 

 .(1)البخاري

هُ أ َعْنـهُ  َرضَي هللاُ  ٬َعْبِدا ْبنِ  َجابِرٍ َوَعْن  -2 َما َسقَِت فِـي: »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسِمَع الن   نـ 

أخرجه   «.عُْشرِ الِة نِْصُف نِـيَ َما ُسِقَي بِالس افِـيعُُشوُر، وَ ال ْيـمُ غَ الاُر وَ ْنـهَ ألَ ا

 .(2)سلمم

 :وقت وجوب الزكاة 

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدا صالح 

 الثمرة.

 وصالح الثمر أن يحمر أو يصفر، وصالح العنب أن يكون ليناً حلواً.

ها صاحبها قبل بدو الصالح فالزكاة على المشتري؛ ألن صاحبها فإذا باع

 أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.

وإن باعها بعد بدو الصالح فالزكاة على صاحبها ال على المشتري؛ ألن 

 الزكاة وجبت وهي ملكه.

 :وقت إخراج الزكاة 

ف؛ يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفا -1

 ألنه وقت الكمال، وحالة االدخار.

                                                 

 (.1483برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.981برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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ال يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ ألن الخارج نماء في ذاته،  -2

    (ۆڭ ڭ ۇ ۇ) فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما قال سبحانه:

  .[141]األنعام:

 :حكم ضم األجناس إلى بعضها لتكميل النصاب 

جنس منه، ويجوز أن يضم أنواع الجنس األصل أن يخرج زكاة كل  -1

الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فيضم أنواع الحنطة إلى 

 بعضها، وأنواع الثمر إلى بعضه.

ال تضم األجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فال يضم البر إلى  -2

 الشعير، وال التمر إلى الزبيب، وال الحمص إلى الفول ونحو ذلك.

محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا  يجوز ضم -3

 كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما دام في عام و احد.

 :وقت خرص النخيل واألعناب 

ينبغي للحاكم إذا بدا صالح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص 

ثمار النخيل والعنب، ليعرف مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على 

فهم بذلك.أصح  ابها، ويعر ِ

 :حكم زكاة النخيل 

( 612تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق ) -1

 كيلوجرام.

 العشر فيما سقي بال مؤنة.. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.

ليس في الفسائل وال في أمهاتها زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم، وبلغت  -2
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 ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر.  النصاب، وحال عليها الحول،

ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في  -3

 ثمرتها إذا بلغت النصاب.

 يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب: -4

السكري من السكري، والبرحي من البرحي، والخالص من الخالص 

 قراء.وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع للف

 :صفة الزكاة التي يخرجها المالك 

يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، ال الجيد وال الرديء، إال إن  -1

 طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً.

يخرج زكاة كل جنس ونوع منه، البر من البر، والثمر من الثمر، وإذا  -2

الفقراء في إخراج العين أو  باعه وأخرج القيمة جاز، وينظر مصلحة

 القيمة.

الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منها،  -3

 كل ذلك ال يجوز.

 :كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار 

يجمع المزاِرع ما تحص ل من الحبوب والثمار، ثم يقضي ما عليه من دين  -1

، ويخرج ما أنفقه على الزرع وا لنخل من تكاليف البذر، والسماد، حال 

 والحصاد، والجذاذ ونحو ذلك.

يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة  -2

 كيلوجرام. 612أوسق = 
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( كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، 12000إذا حصل المزارع ) -3

( كيلو 8000) ( كيلو، فتجب عيله زكاة4000ونفقات بما يعادل قيمة )

 من التمر فقط.

 وكيفية إخراجها:

فتقسم على عشرة هكذا:  %10إن كان السقي بال كلفة ففيها العشر =  -1

 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة. 800=10÷8000

فتقسم على عشرين هكذا:  %5إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر =  -2

 .. وهكذا.كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة 400=20÷8000

 :حكم زكاة البساتين المؤجرة 

تجب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر األرض أو البساتين في  -1

جميع ما يخرج منها، من حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ الخارج منها 

 النصاب؛ ألن الزكاة حق الزرع، فوجبت على المستأجر دون المالك.

سم آجار المزرعة السنوية، ثم يخرج يخرج المستأجر الزكاة بعد أن يح -2

 الزكاة حسب ما سبق، العشر أو نصف العشر.

مالك األرض أو البستان يخرج زكاة أجرة األرض أو البستان إذا بلغت  -3

النصاب، وحال عليها الحول من تاريخ عقد اإلجارة، ومقدارها ربع 

 العشر من األجرة.

 :حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف 

 الثمر له حالتان: الزرع أو

إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا ال زكاة عليه، سواء تلف بتعد،  -1
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 أو تفريط أو غير ذلك. 

أن يتلف بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاة، وإن تلف بال تعد  -2

 وال تفريط لم يضمن.

 والتعدي: فعل ما ال يجوز كأن يشعل النار فيه.

 ا يجب كأن يتركه ويهمله حتى جاء المطر فأفسده.والتفريط: ترك م

 :حكم زكاة ما يخرج من البحر 

كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، واألسماك، وغيرها كل ذلك  -1

 ال زكاة فيه، سواء قذفه البحر، أو استخرجه اإلنسان.

إن كان ما يُستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، إذا بلغ  -2

 ، وحال عليه الحول، فيُـخرج من قيمته ربع العشر.النصاب
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