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 .قال بعد ذلك يف الصنف الرابع من أصناف املال الذي جتب فيها الزكاة
َ﴿يا أيـها : واألصل فيه ما جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل."واخلارج من األرض" : -رمحه اهللا-قوله  َُّ َ

َالذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أ ََّ ِ َِ ْ ُْ َ َ َُ َِ ََِّ ْ ِ ُِ َ ِخرجنا لكم من األرضَّ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ، وظاهر ]٢٦٧ :البقرة[ ﴾ْ
 -رمحهم اهللا–ره العلماء َّاآلية وجوب إخراج الزكاة من كل اخلارج من األرض، ولكن ذلك مقيد مبا ذك

ِآتوا حقه يـوم حصادهَ﴿و: يف كل حب، دليله قوله تعاىل: أي "ٍّيف كل حب "يف قوله ِ َ ََ َ َْ ُ َّ  :األنعام[ ﴾ُ
 .حلب، ومل مييز بني حب وغريه فهذا يشمل كل احلبوب؛ ألن احملصود هو ا]١٤١
َومثر يكال ويدخر" : -رمحه اهللا-قوله  َّ  :جتب الزكاة يف الثمر إذا مجع وصفني: أي."ُ

ُيستعمل يف قياسه الكيل، هذا معىن يكال؛ يستعمل يف قياسه الكيل، : أنه يكال؛ أي: الوصف األول َُ
ُالكيل؛ يعين إذا أريد قياسه مل :  فقولهومعىن يستعمل يف قياسه الكيل يقابله يف معايري القياس الوزن،

 ُيستعمل يف قياسه الوزن، إمنا يستعمل يف قياسه الكيل، وما الفرق بني ما يكال وما يوزن؟ 
َالفرق أن ما يكال قياسه باحلجم، وأما ما يوزن فقياسه بالثقل، فكل ما قياسه باحلجم فهو  مكيل، وكل  ُ

 .ما قياسه بالثقل فهو موزون
 .يستعمل املكيال لقياسه من الصاع وحنوه من املكاييل: أي "ُومثر يكال: "ه اهللا فقوله رمح

ُوحيفظ ويصان للحاجة، أي: أي "َُّويدخر" : -رمحه اهللا-قوله   .ُمما ال يستهلك، بل حيفظ: ُ
ُة أوسليس فيما دون خمس«: دليل هذين الشرطني حديث أيب هريرة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم َْ  ٍقِ

 . هذا دليل الكيلوالوسق مكيال،، »ةَقَدَص
ليس فيما دون «فهذان الشرطان مستفادان من حديث أيب هريرة . ُإنه ال يكال إال املدخر: قالوا: الثاين
 . »ةَقَدَ صٍقُسْوَ أِخمسة

 ."ويدخر إذا بلغ مخسة أوسق: "ولذلك قال
 .ًومخسة أوسق فيما يتصل بالوسق، الوسق ثالثون صاعا، والصاع اختلف العلماء يف قياسه

مخسة أوسق يعين ثالمثائة صاع؛ ألن . يعين كم من األصواع؟ يف ثالمثائة صاعيف مخسة أوسق؛ : قولهف
لزكاة كم؟ ثالمثائة وستون، أما ما يتعلق  ًالوسق ستون صاعا، فمجموع األوسق اليت جتب فيها ا

إن الصاع : ًبالنصاب قياسا فالنصاب اضرب ثالمثائة صاع فيما ختتاره من مقدار الصاع، الذي يقول
 . ثالثة كيلو اضرب ثالثة يف ثالمثائة يصري النصاب تسعمائة

 .مائة كيلوإن الصاع كيلوان، فيكون النصاب ثالمثائة يف كيلوين يكون كم؟ ست: الذي يقول
 ."ويشرتط النصاب يف الكل، واحلول يف غري اخلارج من األرض" : -رمحه اهللا-قوله 

كل : هذا تكميل لبقية الشروط اليت تقدم ذكرها، فإنه قد ذكر يف أول الكتاب ذكر يف شروط املزكي
ًّمسلم حر ملك املال ملكا تاما ً. 

 .احلول يف غري اخلارج من األرض: ًلغ نصابا، الشرط الثاينأن يب: الشرط األول: يضاف إىل ذلك شرطان
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 الزكاة إذا بلغه املال، النصاب هو قدر -صلى اهللا عليه وسلم–والنصاب هو القدر الذي فرض فيه النيب 
من املال إذا بلغه وجب فيه الزكاة، وهذا خمتلف باختالف األموال كما تقدم، بل يف املال الواحد على 

ا متفاوتة فيما جيب إخراجهحنو خمتلف، فأ يمة األنعام تقدم أ  .نصبة 
 .يف كل األموال اليت جتب فيها الزكاة:  أي."ط النصاب يف الكلَشرتُوي" : -رمحه اهللا-قوله 

 ما هي األموال اليت جتب فيها الزكاة؟ 
يمة األنعام-  . 
 . األمثان-
 . عروض التجارة-
 . اخلارج من األرض-

 .عةهذه هي األموال األرب
 .ال، الركاز، ليس مما جتب فيها الزكاة، تقدم بيانه

 :إذن ما جتب فيه الزكاة أربعة أنواع من املال كلها يشرتط فيه النصاب
جيب : أي" واحلول يف غري اخلارج من األرض": قالًأن يبلغ قدرا من املال جتب فيه الزكاة، أما احلول 

 .مرور احلول يف غري اخلارج من األرض
 :األموال كم هي األموال؟ أربعة أموالننظر يف 

يمة األنعام جيب مرور احلول، احلول مشرتط-  .َ يف 
 . يف زكاة األمثان احلول مشرتط-
 . يف زكاة عروض التجارة احلول مشرتط-

إذن ثالثة أموال جتب فيها الزكاة، وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم، ومستنده ما جاء عن عائشة أن 
 .»ُلْوَ عليه الحَولُحَ حتى يٍ في مالَال زكاة«:  قال-هللا عليه وسلمصلى ا–النيب 

 


