
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 الزٌتون زكاة

 علً أبو إلى

 السؤال:

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا

 .حق فً مٌزان حسناتك الهللا دٌن لنصرة سعٌك وجعل بعلمك هللا نفعنا الجلٌل شٌخنا

 نخرجها من الزٌتون أم من الزٌت؟ هل الزٌتون زكاة: سؤالً شٌخً الجلٌل هو

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتهو

 تونس - شكري البحري

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 كتبنا فً ذلك بٌنا وقد ثمار،ال من والزبٌب والتمر والشعٌر القمح غٌر فً زكاة ال أنه نتبنى إننا أخً، ٌا

 :األسئلة وأجوبة

 :51ٔ-51ٔ صفحة الخالفة دولة فً األموال كتاب فً جاء -ٔ

 الزكاة فٌها تجبُ  التً َوالـثِمار الزُروع أْصناف]

َما»: قال أنه عمر عن طلحة بن موسى روى لما والزبٌب، والتمر، والشعٌر، القمح، فً الزكاة تجب  َسنَّ  إِنَّ

َكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرُسولُ  ِعٌِر، اْلِحْنَطِة،: األَْرَبَعةِ  َهِذهِ  فًِ الزَّ ْمِر، َوالشَّ بٌِبِ  َوالتَّ  بن موسى وعن. الطبرانً رواه «َوالزَّ

َمنِ  إِلَى َبَعَثهُ  ِحٌنَ  - َجَبل   ْبنَ  ُمَعاذَ  ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرُسولُ  أََمرَ »: قال أٌضا   طلحة ٌَ أُْخذَ  أَنْ  - اْل َدَقةَ  ٌَ  َطةِ اْلِحنْ  ِمنَ  الصَّ

ِعٌِر، ْخِل، َوالشَّ ٌّن األحادٌث فهذه. عبٌد أبو رواه «َواْلِعَنبِ  َوالنَّ  هذه من ُتؤخذ إّنما والثمار، الزروع فً الزكاة أن تب

 ألنّ  ذلك والثمار، الزروع أنواع من غٌرها من تؤخذ وال والزبٌب، والتمر، والشعٌر، الحنطة، األربعة، األنواع

 ما األربعة، األنواع هذه فً الزكاة وجوب حصر ٌؤّكد والذي. الحصر على الدالّة نماإ بلفظ ُصّدر األول الحدٌث

 الّناس ٌعلمان الٌمن، إلى ملسو هيلع هللا ىلص النبً بعثهما حٌن ومعاذ موسى أبً حدٌث من والطبرانً، والبٌهقً، الحاكم، أخرجه

َدَقةَ  َتأُْخَذا َل »: فقال دٌنهم، أمر ِعٌِر، :األَْرَبَعةِ  َهِذهِ  ِمنْ  إِلَّ  الصَّ بٌِِب، َواْلِحْنَطِة، الشَّ ْمرِ  َوالزَّ  عن البٌهقً قال «َوالتَّ

 هذه من والثمار، الزروع فً الزكاة أخذ حصر فٌه واضح الحدٌث وهذا. متصل وهو ثقات، رواته: الحدٌث

 أخذ قصر أي دها،بع ما على قبلها ما َقْصر أفادت نهً، أو نفً، بأداة ُسبَِقت إذا «إلّ » لفظ ألنّ  األربعة؛ األنواع

 .والتمر والزبٌب، والحنطة، الشعٌر، وهً بعدها، المذكورة األربعة األنواع على الصدقة

 ٌتناول فال جامدة، أسماء هً األحادٌث، فً وردت التً والزبٌب، والتمر، والشعٌر، الحنطة، ألفاظ وألن

 مقصورة هً بل معان، أسماء وال صفات، أسماء لٌست ألّنها التزاما ؛ وال مفهوما ، وال منطوقا ، ال غٌرها، لفظها

 ألنّ  االدخار؛ أو الٌبس، أو االقتٌات، معنى لفظها من ٌؤخذ ال ولهذا علٌها، وأُطلقت بها، سمٌت التً األعٌان على

 األنواع هذه فً الزكاة وجوب حصرت التً األحادٌث، هذه وتكون. والصفات المعانً هذه على تدل ال ألفاظها

َماءُ  َسَقتِ  فٌَِما» أحادٌث فً الواردة العموم أللفاظ مخصّصة والثمار، الزروع من األربعة ًَ  َوفٌَِما اْلُعْشُر، السَّ  ُسِق

، ة ، أَوْ  بَِغْرب  ٌَ  وزبٌب وتمر، وشعٌر، حنطة، من السماء سقت ما فً أن معناها ٌكون وبذلك «اْلُعْشرِ  نِْصفُ  َدالِ

 .عشرال نصف دالٌة أو بغرب ُسقً وفٌما العشر،
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 واألرز، الذرة، من الزكاة ُتؤخذ ال لذلك. والثمار الزروع من األربعة األنواع هذه غٌر فً الزكاة تجب وال

 واإلجاص، التفاح، من ُتؤخذ ال كما والقطانٌات، الحبوب، من وغٌرها والعدس، والحمص، الفول، من وال

 ال والفواكه، الحبوب، هذه ألنّ  الفواكه؛ واعأن من وغٌرها والموز، والبرتقال، والرمان، والمشمش، والدراق،

 ٌدخلها وال إجماع، وال به، ٌُعَتد   صحٌح نص بها ٌرد لم كما والزبٌب، والتمر، والشعٌر، القمح، لفظ ٌشملها

ٌُقتصر القٌاس، ٌدخلها ال والعبادات العبادات، من الزكاة ألنّ  القٌاس؛  ُتؤخذ ال كما النص، موضع على فٌها و

 عمر، عن ُروي فقد وغٌرها، والجزر، واللفت، والباذنجان، والٌقطٌن، والخٌار، كالقّثاء، الخضروات، من الزكاة

، ًّ  .انتهى [.وغٌرهما والبٌهقً، عبٌد، أبو ذلك روى صدقة، الخضروات فً لٌس أّنه وغٌرهم، ومجاهد، وعل

 ...مٖٕٔٓ/ٔٔ/1ٓ سؤال جواب فً األمر هذا أكدنا وقد -ٕ

 :فقلنا المذاهب عند الزٌتون على الزكاة إلى تطرقنا ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٕٔ قساب جواب فً ثم -ٖ

[............ 

 :الزٌتون زكاة فً واختلفوا

 .أحمد ورواٌة القدٌم فً والشافعً والمالكٌة الحنفٌة عند الزٌتون زكاة فتجب

 المنهاج وشرح ًالمغن )انظر. الزٌتون فً زكاة ال قالوا األخرى، الرواٌة فً وأحمد الجدٌد، فً والشافعٌة

 الزكاة( باب الكبٌر والشرح

 .أخرى وأقوال...... 

 ذكرت ألنك فقط اختالفهم لك ذكرت ولقد. األربعة األصناف عدا فٌما مختلفة المذاهب أن ترى فإنك وهكذا

 على المنطبقة الصحٌحة األدلة بٌنا وقد بالدلٌل، فالعبرة وإال. والثمار الزروع أصناف كل على مجمعة المذاهب أن

 .انتهى [.علٌها الصحٌح الدلٌل النطباق المذكورة األربعة األصناف فً فقط الزكاة وأن الموضوع

 :الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة من الخصوص بهذا جاء مما شٌئا   لك وأنقل

 آلٌا( الشاملة بترقٌم ،3ٖٗ /ٕٗ) الكوٌتٌة الفقهٌة ]الموسوعة

 زٌته من العشر ٌؤخذ الّزٌت منه ٌعصر الّذي الّزٌتون من كان نإ الّزكاة، منه تؤخذ قال من عند والّزٌتون

 حّبا ، ٌّدخر كان وإن. الّثمار سائر فً الّتجفٌف بمثابة فهو ٌّدخر الّذي هو ألّنه قلٌال ؛ زٌته كان ولو عصره، بعد

ٌّة مذهب وهذا. أوسق   خمسة الحبّ  بلغ إذا حّبا   عشره فٌؤخذ  خمسة الّزٌتون بلغ إذا: مالك قال. والحنابلة المالك

 .انتهى [.حال   كلّ  على حّبا   منه العشر ٌخرج أّنه إلى حنٌفة أبو وذهب. ٌعصر أن بعد زٌته من الخمس أخذ أوسق  

 زكاة إخراج علٌه واجبا   ٌكون فال عندنا، الذي بالتبنً ٌعمل فإنه الحزب شباب من هو السائل كان فإذا

 من كان إن وأما الزٌت؟(، من أم الزٌتون من نخرجها هل الزٌتون ة)زكا: ٌسأل أن حٌنها ٌلزمه ول الزٌتون،

 زكاة موضوع فً تبناه الذي المذهب إلى الرجوع وعلٌه تبناه، الذي الرأي وفق ٌعمل فإنه الحزب شباب غٌر

 .الزٌت أو الزٌتون من اإلخراج ٌكون وهل الزٌتون

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـهٗٗٗٔ األولى جمادى 2ٕ

 مٕٕٕٓ/ٕٔ/ٖٕ الموافق

 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/708645700822802 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/708645700822802

