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فقه العبادات المصور١٩٠

كتـــــــــــاب الزكاة

٢
زكاة الخارج من ا#رض

المحتويـــات
تعريف الخارج من ا#رض

أوال: الحبوب والثمار

- تعريف الحبوب والثمار

- حكم زكاة الحبوب والثمار

- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار

- وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار

- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار 

كاز ثانيا: زكاة المعادن والرِّ

كاز - تعريف المعادن والرِّ

كاز - حكم زكاة المعادن والرِّ

كاز - شروط وجوب زكاة المعادن والرِّ

- مقدار الزكاة الواجبة في المعادن 
كاز والرِّ

تعريف الخارج من ا#رض

واخلـارج مـن األرض نوعـان: احلبـوب والثـامر، واملعـادن 
كاز. والرِّ

الخارج من األرض:
الحبوب: كل ما خرج من ا#رض، ويمكن االنتفاع به.

 كل ما خرج من ا#رض، ويمكن االنتفاع به.

الثمار:
ْمر، والزبيب، واللوز. خر كالتَّ  كل ثمر ُمدَّ

أوال: الحبوب والثمار
تعريف الحبوب والثمار:
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١٩١ فقه العبادات المصور

زكاة الخارج من ا#رض

حكم زكاة الحبوب والثمار
ُهۥ  زكاة احلبـوب والثامر واجبة؛ لقـول اهللا : ( َوَءاتُواْ َحقَّ
تِ  ـقَ ــادِهۦِۖ ) [األنعـام:١٤١]؛ ولقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فِيامَ سَ يَۡوَم َحَص
ح(٢)ِ  يَ بِالنَّضْ ـقِ ا سُ مَ ، وَ عُرشُْ يا (١) الْ ثَرِ انَ عَ يُـونُ أَوْ كَ عُ الْ ءُ وَ ـامَ السَّ

» (رواه البخاري). ِ رشْ عُ فُ الْ نِصْ
شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار

خرة:. ١ أن تكون مدَّ
خـرة، وكانت للقوت اليومـي فال زكاة فيها؛  دَّ فـإِذا مل تكن مُ
خر ال تكمل ماليته؛ لعـدم التمكن من االنتفاع به  ألن غـري املُدَّ

يف املال.
٢. أن تكون َمِكيلة:

وذلك بأن تكون مقدرة باألوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك 
ةٌ  قَ دَ ْرٍ صَ الَ متَ ـبٍّ وَ يْسَ يفِ حَ عـىل اعتبارها؛ لقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ

(٣) » (رواه مسلم). قٍ سُ ةَ أَوْ ْسَ بْلُغَ مخَ تَّى يَ حَ
والت، فال زكاة فيها. اوات، والبُقُ َ كِيْلة كاخلَرضْ فإِن مل تكن مَ

٣. أن َيْنُبت بإنبات ا\دمي في أرضه:
فأما النابت بنفسه فال زكاة فيه.

٤. بلوغ النِّصاب:
الَ  ، وَ ـبٍّ يْسَ يفِ حَ وهو مخسـة أوسـق؛ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : «لَ
» (رواه مسـلم)، فيكون النِّصاب  قٍ سُ ـةَ أَوْ ْسَ بْلُغَ مخَ تَّى يَ ةٌ حَ قَ دَ ْرٍ صَ متَ
ّ اجليد،  ثالثامئـة صـاع نبـوي، ويسـاوي: ٦١٢ كجـم من الـربُ
نْف الواحد من ثمرة العام الواحد بعضها إىل  م أنواع الصِّ وتُضَ
م  ري يُضَ كَّ بعض يف تكميل النِّصاب؛ كأنواع التمر، فالتمر السُ
نْف  م صِ نْف واحـد، وال يُضَ ؛ ألهنا أنواع لصِّ إىل الربحـي مثـالً
 ّ م الرب إىل الشـعري، وال الربُ إىل آخر يف تكميل النِّصاب، فال يُضَ

إىل التمر.

قْي إما بعروقه أو بواسطة املطر والسيول واألهنار. ب من غري سَ يا: ما يُرشْ ثَرِ (١) عَ
لُّف يف استخراجه. ح املاء والتَّكَ قِي بالنضح: أي بنَضْ (٢) سُ

(٣) الوسق: ستون صاعا.

وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار
ها،  ، ويف الثـامر إذا بدا صالحُ جتـب الزكاة يف احلب إذا اشـتدَّ
ا طيبًا يؤكل، ومن باع الثمـرة أو احلَبَّ بعد  بحيـث تصبح ثمـرً
وقـت وجوهبـا فـإن الـزكاة عـىل البائع؛ ألنـه املالك هلـا وقت 

الوجوب. 
مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب 

والثمار
ة، كالذي . ١ لْفَ رشْ (١٠%) فيام سـقي بال مؤونة وال كُ جيب العُ

يُون. قى بمياه األمطار، والعُ يُسْ
لْفة، كالذي . ٢ يَ بمؤونة وكُ ـقِ جيب نصف العرش (٥%) فيام سُ

يسقى بمياه اآلبار.
ا، . ٣ ـقِي هبـام مجيعً جيـب ثالثـة أربـاع العـرش (٧٫٥%) فيام سُ

ى تارة بمياه األمطار، وتارة بمياه اآلبار. قَ كالذي يُسْ
يُونُ  عُ الْ ، وَ َارُ األَهنْ ءُ وَ امَ تِ السَّ ـقَ ودليله قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فِيامَ سَ

» (رواه مسلم). رشِْ عُ فُ الْ (٤) نِصْ انِيَةِ يَ بِالسَّ قِ فِيامَ سُ ، وَ ُ عُرشْ الْ

(٤) السانية: هو البعري الذي يستقى به املاء من البئر.
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١٩٢

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

تلف الحبوب والثمار
لِفـت احلبـوب أو الثـامر بغري إتـالف أو تفريط  إذا تَ
منه، فـال زكاة عليه، فإن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه 

وانه مل تسقط عنه الزكاة، وجيب عليه أداؤها. دْ أو عُ

زكاة العسل
حكـى ابن عبد الرب -رمحه اهللا- عن اجلمهور أنه ال 
زكاة فيـه، وهو األظهر؛ ألنه ليس يف الكتاب، وال يف 
السـنة، دليل صحيح رصيح عـىل وجوهبا، واألصل 

براءة الذمة حتى يقوم دليل عىل الوجوب.
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١٩٣ فقه العبادات المصور

زكاة الخارج من ا#رض

ثانيا المعادن والرِّكاز
كاز تعريف المعادن والرِّ

كاز حكم زكاة المعادن والرِّ
نفُِقواْ ِمن 

َ
ــٓواْ أ ــَن َءاَمُن ِي َها ٱلَّ يُّ

َ
أ واجبـة؛ لقولـه تعـاىل: ( َيٰٓ

ۡرِضۖ ) 
َ
ــَن ٱۡل ــا لَُكم ّمِ ۡخرَۡجَن

َ
آ أ ــۡبُتۡم َوِممَّ ــا َكَس ــِت َم َطّيَِبٰ

». (متفق عليه). سُ ُمُ ازِ اخلْ كَ يفِ الرِّ [البقرة:٢٦٧]، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «وَ

كاز شروط زكاة الرِّ
كاز، فإذا ملكها اإلنسـان أخرج  ليـس هناك رشوط لزكاة الرِّ

زكاهتا مبارشة.
مقدار الزكاة الواجبة في المعادن 

كاز والرِّ
يفِ  جيب اخلمس يف قليلها وكثريها؛ لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «وَ

» (متفق عليه).  سُ ُمُ ازِ اخلْ كَ الرِّ

المعدن:
 ما ُيْسَتخرج من ا#رض من غير جنسها، 
كالذهب، والفضة، والحديــد، والجواهر، 
والرصاص، وغيِرها من المواد الخام التي 

تستخرج من ا#رض.

كاز: الرِّ
 المال المدفون في باطن ا#رض بفعل 

اKنسان، من ذهب، وفضة، ونحوها.

خام الرصاص

خام الفضة

خام الذهب

خام احلديد
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