
القصيم، جامعة الشرعية، العلوم العدد)٢(الدجملة ص)٢(، ص ـ١٤٣٠رجب/ م٢٠٠٩يوليو(٤٥٩-٤٢٧، )ه

٤٢٧

الزكاة يف اخلرص

اخلميس سعود بن حممد
الشريعةمساعدأستاذ بكلية الفقه

اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام الرياض،جامعة

يف( للنشر ـ١/٤/١٤٢٩قدم يف؛ه للنشر ـ٢٧/١٠/١٤٢٩وقبل )ه

البحث ملخص



٤٢٨

املقدمة

--

ـاة الزك يف ـرص اخل

-

-

--

البحث منهج



٤٢٩

أ

اخلرص: التمهيد تعريف منهيف احلكمة وبيان

األول اخلرص:املطلب تعريف
اللغة يف اخلرص تعريف

                                                          



٤٣٠

االصطالح يف اخلرص تعريف

ا اخلرص: لثايناملطلب من احلكمة

--

 - -

                                                          



٤٣١

األول الزكاة: املبحث أموال من خيرص ما

األول واألعناب: املطلب النخيل خرص

األول القول

الثاين : القول

الثالث القول

الرابع القول
األدلة

األول القول :أدلة

األول : الدليل

االستدالل :وجه

                                                          



٤٣٢

الثاين :الدليل

االستدالل :وجه

الدليل هذا : مناقشة

.

أجيب

:األول

:الثاين

الثالث --:الدليل

الدليل هذا : مناقشة

األول

                                                          



٤٣٣

الثاين

وجياب

الرابع :الدليل

اخلا :مسالدليل

                                                          



٤٣٤

السادس : الدليل

الثاين القول أدلة

االستدالل :وجه

الدليل هذا ف: مناقشة خرصتم خذواإذا

الثلث ودعوا
الثالث القول أدلة

األول : الدليل

                                                          



٤٣٥

الدليل هذا : مناقشة

الثاين : الدليل

هذا : الدليلمناقشة

.

الثالث : الدليل

ا هذا لدليلمناقشة

--

الرابع :الدليل

                                                          

-



٤٣٦

الدليل هذا : مناقشة

:أحدمها

:والثاين

اخلامس :الدليل

الدليل هذا : مناقشة

:أحدمها

:والثاين

السادس :الدليل

:أحدمها

:الثاينو

:أحدمها

:والثاين

الدليل هذا : مناقشة

:أحدمها

:والثاين

                                                          



٤٣٧

السابع : الدليل

الدليل هذا : مناقشة

الرابع القول أدلة

 

الدليلمن هذا : اقشة

الترجيح

--

                                                          



٤٣٨

الثاين ا: املطلب لزرعخرص

أوالً

ثانياً

الثالث الزيتون: املطلب خرص

األول القول

الثاين القول

                                                          



٤٣٩

الثالث القول

األدلة
األول القول أدلة

األول الدليل

الثاين :الدليل

الثالث : الدليل

الثاين القول أدلة

ويناقش

الثالث --القول

الترجيح

––

                                                          



٤٤٠

الرابع البصرة: املطلب خنيل خرص

األول القول

الثاين القول
األدلة

األول القول أدلة

األول :الدليل

هذ الدليلمناقشة : ا

الثاين :الدليل

الثالث :الدليل

الثاين القول أدلة

الترجيح

––

                                                          



٤٤١

الثاين ووقته: املبحث اخلرص صفة

األول اخلرص: املطلب صفة

ال اخلر: ثايناملطلب صوقت

--األول

الثاين

                                                          



٤٤٢

الثالث اخلارص: املبحث شروط

األول عليها: املطلب املتفق الشروط
اإلسالم: أوالً

العدالة: ثانياً

                                                          



٤٤٣

اخلربة: ثالثاً

الثاين فيها: املطلب املختلف الشروط

األول اخلارصني: الفرع عدد

األول القول

الثاين القول

                                                          



٤٤٤

األدلة
األول القول أدلة

األول :الدليل

الثاين الدليل

القول الثاينأدلة

األول الدليل

الدليل هذا : مناقشة

الثاين الدليل

الدليل هذا : مناقشة

الترجيح

––

                                                          

–



٤٤٥

الثاين اخلارصاحلرياشتراط: الفرع يف ة

األول القول

الثاين القول

األدلة

األول القول أدلة

األول :الدليل

الثاين :الدليل

الثاين القول أدلة

الدليل هذا : مناقشة

الترجيح

––

                                                          



٤٤٦

الثالث اخلارص: الفرع يف الذكورة اشتراط

األول القول

الثاين القول

األدلة

األ القول لوأدلة

األول :الدليل

الثاين :الدليل

الثاين القول أدلة

الدليل هذا : مناقشة

الترجيح

––

                                                          



٤٤٧

الرابع اخلرص: املبحث يف االختالف

األ ولالقول

الثاين القول

الترجيح
––

اخلامس اخلرص: املبحث يف عامة مسائل

األول خرصاخلارصترك: املطلب بدون املال بعض

األول القول

                                                          



٤٤٨

الثاين القول

األدلة
األول القول أدلة

األول :الدليل

الدليل هذا : مناقشة

وجياب

الثاين : الدليل

                                                          



٤٤٩

الثالث : الدليل

الرابع : الدليل

الثاين القول أدلة

الدليل هذا : مناقشة

الترجيح

––

 - -

األول القول

الثاين القول

                                                          



٤٥٠

الثالث القول

الترجيح

الثاين الزكاة: املطلب إخراج قبل املخروص تلف

األول

ينوالثا

األوىل احلال

                                                          



٤٥١

الد هذا : ليلمناقشة

الثانية احلال

الثالث اخلرص: املطلب بعد الفقراء حق

األول القول

الثاينا لقول

                                                          



٤٥٢

الدليل هذا : مناقشة

الثالث : القول

الترجيح

––

ـة اخلامت

–

-

                                                          



٤٥٣

املراجع



٤٥٤



٤٥٥



٤٥٦



٤٥٧



٤٥٨



٤٥٩
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Abstract. This research can be summed up as follows: 

As to philology scholars "Khers" means guessing the dates on palm trees ;Raisins on grapes trees to value the zakat (poor dues) for 

them. 

The research concluded to a few results as follows:The majority of scholars agree on "Al-Khers" for palm trees and grapes,the 

philologists also agree that "Al-khers" to be done when it is well ripped.As to other plants, philologists affirm its unlawfulness as olive trees. 

But the majority agree on "khers" the Basra palm trees as well as any other palm trees. 

  Also most philologists agree on the one who will be doing "Al-khers" to be a Muslim ,fair, and experienced.  That person could do 

this only, no matter he is free on not. It is also agreed that women can't do "Al-khers". 

  It is also noted in the research that once the people do "Al-khers" disagree over the value of zakat, then wait till they agree on a certain 

value or call up others to do that and take up on the majority's say. The person doing "Al khers" shall also leave some money (quarter or 

triangulate) for the owners of the money. 

  The research also declared that "Al-khers" should be cancelled and there will be no zakat if the fruit is rotten or spoiled before 

harvesting. But if the fruit was spoiled or rotten on purpose or due to the carelessness so zakat wouldn't be fallen, and need to be paid. If  the 

fruit is rotten or spoiled beyond the owner's ability or knowledge, he is not asked for zakat if he couldn't, but if he could and inexcusably 

delayed it, he is asked to assure the poor rights in "Al-khers" 

Also the research concluded that the poor rights move from the fruit itself to the owner's property after "Al-khers". 


