
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب زكاة النبات "
 

 :النبات يتضمن أمرين 
 .وهو ما ينبت عىل غري ساق كاحلنطة والذرة والرزالزرع  -١
 .وهو ما ينبت عىل ساق كالنخل والعنب والرمان الشجر -٢

فتجب الزكاة يف احلب وهو نتاج الزرع، ويف الثمر وهو نتـاج 
 .الشجر

 ثمر جتب فيه الزكاة وإنـام جتـب  كلولكن ليس كل حب وال
 .فيام كان قوتا يعتمد جسم اإلنسان عليه يف احلياة
 :والطعام الذي يأكله اإلنسان يكون عىل أنواع

 .تا كالرز واحلنطةّفقد يأكل تقو
ما وهو ما يـضاف إىل الطعـام لتحـسني طعمـه ّوقد يأكل تأد

 .ويغمس به اليشء كمرق الطامطة واخلل والزيت
 . تنعام كأكل التفاح واملوز واجلوزأكلوقد ي



وقد يأكل تداويا كأكل احلبة الـسوداء وغريهـا مـن احلبـوب 
 .واألعشاب

 فام هو الطعام الذي جتب فيه الزكاة؟
 .النوع األول وهو ما كان قوتا: اجلواب

ثم أحيانا تصيب النـاس جماعـة أو قلـة مطـر فيـضطر إىل أن 
يـار وسـعة الـرزق يتقوت عىل ما ليس يقتاتـه يف حالـة االخت

كحب احلنظل وهو نبات ينبت يف الصحراء قد يأخذه بعـض 
األعــراب بــسبب شــدة اجلــوع فيخبزونــه ويعيــشون عليــه           

 .كاحللبةأو 
  زكاة فام هو الضابط؟حللبةومع هذا ليس يف حب احلنظل أو ا

 .ما كان قوتا يف حالة االختيار ال يف حالة الرضورة: اجلواب
 الزكـاة مـن النبـات ؟ هب فيـا هو ضابط ما جتفإذا قيل لك م

 .فقل ما كان قوتا اختيارا
 .والذي يقتات عليه من الثامر التمر والزبيب فقط



والذي يقتات عليه مـن احلبـوب متعـدد كاحلنطـة والـشعري 
 . وغريهاوالذرة والرز والعدس واحلمص واملاش

 .ثم إن غالب قوت اإلنسان اليوم هو اخلبز والرز
خذ من احلنطة أو الشعري غالبا ، فيتحصل أن غالـب واخلبز يت

 .قوت اإلنسان اليوم هو احلنطة والشعري والرز
ومع هـذا جتـب الزكـاة يف الـذرة والعـدس واحلمـص؛ ألن 
املقصود بام يقتات هو صالحيته لالقتيات فالعدس مثال ممكن 
أن يقتات عليه اإلنسان بال رضورة والنـاس يقتاتونـه أحيانـا 

راد بالقوت يف حالة االختيار ما يشمل احلاصل يف فظهر أن امل
 .كالعدسأغلب األوقات كاحلنطة واحلاصل يف بعضها 

وتــشرتك الــثامر مــن متــر وزبيــب وحــب كحنطــة بإمكانيــة 
ادخارها لفرتات طويلة واالستفادة منهـا يف أوقـات احلاجـة 
وهذا ما جعل الرشع يعلق وجوب الزكاة عليها فليفهم هـذا 

 .األمر
 



امر واحلبوب ال يـشرتط يف وجـوب زكاهتـا سـوى رشط والث
 . أوسق ال قرش عليهاة وهو مخس النصابواحد وهو

 أوسـق إال ٥فإذا حصد الفالح احلنطة مثال فوجد أن الصايف 
 .ربع فال زكاة عليه لعدم اكتامل النصاب

ْواألوسق مجع وسق وهو مقدار يبلغ   . كغم ١٢٢.٤َ
 .كجم ٦١٢=٥×١٢٢.٤=فالنصاب
 .ملقدار هو الذي جتب فيه الزكاةفهذا ا

 أوسق تؤخذ من الثامر بعد جفافهـا أي ال نعطـي ٥وهذه الـ 
الزكاة من الرطب أو العنب بـل ننتظـر إىل أن جيـف الرطـب 
فيصري مترا ، وإىل أن يتزبـب العنـب فيـصري زبيبـا وحينـذاك 

 . أوسق٥نخرج الزكاة ونحسب 
و العنـب ويستثنى حالة واحدة وهي إذا كان بعض الرطـب أ

كامل نضجه يتوقـف عنـد الرطـب أن ال يصري مترا وزبيبا أي 
والعنب وبعد ذلك يفسد أو يصري رديئـا، ففـي هـذه احلالـة 



 صريورهتام متـرا نخرج الرطب والعنب للرضورة ولكن نقدر
 .وعنبا

بمعنى أن أهل اخلربة يف الـزروع يقـدرون املقـدار الـذي لـو 
 الذي لـو وصـل إليـه وصل اليه الرطب وصار مترا، واملقدار

 .العنب وصار زبيبا
 أوسق من العنب الذي ال جيف فهذا إن ٦لو كان عندنا :مثال

 أوسـق فتجـب فيـه ٥قدر أهل اخلربة أنه إذا جف يـصل إىل 
   أوسق فـال زكـاة فيـه٥الزكاة وإن قدروا أنه إذا جف مل يبلغ 
 .وال خيفى أنه عند اجلفاف ينقص وزنه

 احلـصاد والتـصفية مـن وسـخ وبالنسبة للحبوب تؤخذ بعد
 أوسق وجبت ٥الزرع والقرش وحينذاك ننظر إن بلغ الصايف 

 . أوسق فال زكاة فيه٥الزكاة، وإن مل يبلغ الصايف 
وهنا مسألة وهي أن هناك بعض احلبوب يدخر وخيزن بقرشه 

 كالرز فهذا كيف نحسب النصاب فيه؟
 .ل التقديرالمن خ: واجلواب



ّالناس أن يقرشوا احلب بل نوجـب  ال نوجب عىل نابمعنى أن
عليهم التقدير فنقول هذا املقدار الذي فيه قرش لو فرضنا أنـه 

 أوسـق فـأكثر وجبـت الزكـاة ٥بال قرش فكم يبلغ؟ فإن قيل 
 بعض العلـامء بــ ه أوسق فال زكاة، وقدر٥وإن قيل أقل من 

 أوسق من الرز بقرشه فإن ١٠ أوسق فقالوا لو كان عندنا ١٠
 أوسق فتجب الزكاة ، وهذا األمر تغليبي وليس ٥الصايف هو 

 أوسق بالقرش ٨ فلو قدر  أوسق٥وجود حتديديا؛ فاملدار عىل 
 . أوسق بال قرش وجبت الزكاة وإال مل جتب٥فيها 

 :تانوهنا مسأل
 ل الزروع والثامر يف النصاب؟ّهل تكم: املسألة األوىل
 .ل األنواع وتكمل األصنافّال تكم :اجلواب
مثل الرز واحلنطة والتمر والزبيـب والـذرة، فهـذه ال فالنوع 

 ٤ أوسق مـن الـرز و٤يكمل بعضها ببعض ؛ فلو كان عندنا 
 .أوسق من احلنطة مل يكمل أحدمها باآلخر فال زكاة حينئذ



وأما األصناف فهي أقسام النوع الواحد مثل الرز األمريكـي 
يف والرز التايلندي والرز العنرب، فهذه يكمل بعـضها بـبعض 

 .بلوغ النصاب
 مجعـه وجـد أن ّبستانا فيه متر فلـاملو كان عند شخص : مثال

 ٤ أوسـق والزهـدي ٤ أوسـق والربحـي ٤اخلستاوي يبلـغ 
 وسقا فنخـرج ١٢أوسق فهنا جتب عليه الزكاة ويكون عنده 

 .منه الزكاة
فاخلالصة هي أن األنواع املختلفة ال يضم بعـضها إىل بعـض 

النوع الواحد يكمل بعضها إىل يف تكميل النصاب، وأصناف 
 .بعض يف تكميل النصاب

يضم حصاد العام بعـضه إىل بعـض وال يـضم : املسألة الثانية
 .حصاد العام إىل حصاد عام آخر

بمعنى لو زرع شـخص الـذرة مـثال يف الربيـع وزرع وجبـة 
 أوسـق ٤أخرى يف الصيف وحصد الوجبـة األوىل فوجـدها 



 أوسق فهنا ٤شهر فوجدها وحصد الوجبة الثانية بعد بضعة أ
 هل يضم الثاين إىل األول وجتب فيه الزكاة؟

أقـل مـن اجلواب نعم ما دام بني حصاد األول وحصاد الثاين 
 .سنة قمرية وإن اختلفت الفصول

 أنواع الو كان عند شخص مزرعة كبرية من العنب فيه: مثال
كثرية من العنب بعضها ينبت قبل بعض وكل نوع عىل حـدة 

  أوسق فهل جتب عليه الزكاة؟٥ ال يبلغ
يف عام واحـد فلـو تزبـب حصل نعم مادام طلعهام : اجلواب

بعض األنواع وتزبب النوع الثـاين بعـد شـهر والثالـث بعـد 
شهرين فيجب ضم الثالث والثـاين إىل األول لوقـوع الطلـع 

 . وظهور الثامر يف عام واحد
اد ن من نخـل األول يف بغـدالو كان عند شخص بستان: مثال

ع نضج ِّ ومعلوم أن شدة احلر هو الذي يرسواآلخر يف البرصة
 ٤ أوسق ، وبعد شهر صار متر بغداد ٤الثامر فصار متر البرصة 

 . أوسق لوقوع الطلع يف عام واحد٨فتجب الزكاة يف أوسق 



 يـشرتط أن يكـون املـال يف مكـان ومن هذا املثال نعلم أنه ال
ه داخل يف ملكـه فلـو واحد كي جتب عليه الزكاة بل يكفي أن

ملك شخص نصابا من املال متوزعا بني بغداد وسويرسا مثال 
 .وجبت الزكاة

أما إذا كان احلب والثمر قد فصل بينهام عام أو أكثـر مل يـضم 
 .الثاين إىل األول

 أوسق ثم طلع ٤ وبلغ ١٤٢٩طلع متر شخص يف عام : مثال 
زكاة  وسق فال يضم وال ٤.٥ وبلغ ١٤٣٠مرة أخرى يف عام 

 .الختالف طلعهام يف عامني خمتلفني
ّقد مر معنا يف زكاة احليوان واملعـدن وهو أنه  : تنبيه مهمهنا و

والتجارة أن احلول رشط فيها، أما النبـات فـال يـشرتط فيـه 
احلول بل العربة باحلصاد ولذا لو زرع شخص ذرة يف الربيـع 

 أوسق وجبت الزكاة ، ثـم يف اخلريـف ٥ثم حصدها فبلغت 
 أوسـق وجبـت ٥ن نفس العام زرع ذرة مرة أخرى فبلغت م



الزكاة مرة أخرى ما دام بني حصاد األول والثاين أقل من سنة 
 .كاملة

خر إذا ادخـر ألعـوام مل جتـب ّونستفيد أيضا أن القـوت املـد
 . هو احلال يف بقية أموال الزكاةخالفا ملاالزكاة كل عام 

كاهـا  وسـق فز١٠٠حـصد شـخص احلنطـة فبلغـت : مثال
وأدخر البقية يأكل منها هو وعشريته كل عـام فهـذا إذا جـاء 
ّالعام الثاين أو الثالث ال نقول لـه تعـال زك مـرة أخـرى ألن 
العربة بحصول الزرع واحلصاد املتكـرر ال بوجـود النـصاب 

 . عاما٢٠املدخر ولو بقي 
 رأسـا مـن ٥٠ مثقاال مـن الـذهب و٥٠شخص عنده : مثال

األول أخرج من الذهب ربع العـرش أي الغنم فإذا مر احلول 
مثقال وربع، ومن الغنم شاة، فإذا جاء العام الثاين واملال عىل 

 .حاله أخرج منه الزكاة، وكذا العام الثالث وما بعده
فاتضح أنه يف األنعـام والـذهب والفـضة واألوراق النقديـة 
وأموال التجارة الزكاة تتكرر كل عام مادام النصاب موجودا 



 النبات فالزكاة ال تتكرر كل عام ولو وجد النصاب ما وأما يف
 .دام ال يوجد زرع وحصاد جديد

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف الواجب إخراجه "
 

 أوسق، ولكـن ٥قلنا إن نصاب التمر والزبيب واحلبوب هو 
ّمل نبني املقدار الذي جيب إخراجه منه، وهذا ما نريد بيانه اآلن 

 :فنقول
 العرش، أو نـصف العـرش بـاختالف فام زاد أوسق ٥جيب يف 

 .طريقة السقي
فإذا كان يسقى الزرع باملطر أو بعني فـوارة تـسقي الـزرع أو 
ّبالسيح كأن يكون يف النهر سد حيرص املاء فريتفع ويسيل عىل 

 ألنـه ال العرش ففي هذه احلالة جيب إخراج البساتني واحلقول
 .الذي جيبتوجد كلفة ومؤنة يف السقي فيزيد املقدار 

وإذا كان يسقى بالـدوالب والنـاعور أو ببكـرة البئـر سـواء 
حيوان أو إنـسان أو قـوة املـاء، أو كـان تدور بواسطة  تكان

املــاطورات واملــضخات احلديثــة أو كــان املكــائن ويــسقى ب
 نـصف العـرشففـي هـذه احلالـة جيـب للـسقي يشرتي املاء 



ب جيـذي حلصول الكلفة واملؤنة يف الـسقي فيقـل املقـدار الـ
 .إخراجه
 ١٠٠٠شخص زرع حنطة تسقى باملطر وبلغ احلـصاد : مثال

 .١٠كيلو فيجب العرش أي نقسم املقدار عىل 
 .كغم١٠٠=١٠÷١٠٠٠= الزكاة
شخص زرع حنطة تسقى باملـاطور الـذي يعمـل عـىل : مثال

 كيلـو فيجـب نـصف العـرش أي ١٠٠٠الكاز وبلغ احلصاد 
 .٢٠نقسم املقدار عىل 

 .كغم٥٠=٢٠÷١٠٠٠=الزكاة
 إذا سقي الزرع بالطريقتني فكم جيب؟: وهنا مسألة
إن سقي الزرع بالطريقتني بالنـصف فيجـب ثالثـة : اجلواب

 فيحسب له حـسابه بحـسب  وإن اختلفت املدةالعرش،أرباع 
 .مدة عيش الزرع والثمر وبقائهام



 ٣شخص له مزرعة مـن احلنطـة بلـغ احلـصاد خـالل : مثال
 أشـهر ٣ أشـهر بـاملطر و٣كغم وكان قد سـقي ٢٠٠٠أشهر 

 بالدوالب فكم زكاته؟
بام أنه سقي بالنصف بطـريقتني فيجـب يف حـصاده : اجلواب
 .ربع العرش+  أرباع، أي نصف العرشثالثة
 ).نصف العرش(١٠٠=٢٠÷٢٠٠٠
 ).ربع العرش(٥٠=٤٠÷٢٠٠٠
 .، هذا هو املقدار الواجب إخراجه١٥٠=٥٠+١٠٠=الزكاة
 أشهر ٦ل ال حصادها خشخص له مزرعة من الرز بلغ: مثال
يومــا وباملــاطور ٩٩كغـم وكانــت قــد ســقيت بــاملطر١٢٠٠
 يوما فكم زكاته؟٨١

كـل ّفنستخرج املعـدل، ثـم نـرضبه يف هنا نحسب : اجلواب
 .مدة

 
 



 .وطريقة استخراج املعدل بتقسيم املحصول عىل املدة
 .كغم١٢٠٠=املحصول
 .يوما١٨٠=٨١+٩٩=املدة

بمعــدل إلنتــاج ن اأكغــم، أي ٦.٦=١٨٠÷١٢٠٠=املعــدل
 . كجم كل يوم٦.٦

 .ثم نرضب املعدل يف مدة كل سقي خيرج الواجب
 .كغم٦٥٣.٤=٦.٦×٩٩

 :وجيب عرشه ألنه سقي باملطر أي 
 .كغم٦٥.٣٤=١٠÷٦٥٣.٤
٥٣٤.٦=٦.٦×٨١. 

 :بغري مؤنة أيوجيب نصف عرشه ألنه سقي 
  . كجم ٢٦.٧٣=٢٠÷٥٣٤.٣٤
 . تقريباكغم٩٢.٠٧= ٢٦.٣٧+٦٥.٣٤=الزكاة

 
 



 الـزرع أو الثمـر قـد سـقيا معـا  أنـه يف حالـة كـونفتلخص
 :فنحتاج إىلبطريقتني خمتلفتني ومل يستويا يف املقدار 

   .املدة كاملة عىل  املحصولتقسيم استخراج املعدل ب-١
 .كل مدة عىل حدة×نرضب املعدل -٢
 .١٠ نقسم الناتج من السقي بال مؤنة عىل -٣
 .٢٠ نقسم الناتج من السقي بمؤنة عىل -٤
 . نجمع الناجتني فيخرج مقدار الزكاة-٥

يومـا ٦٨زرع شـخص متـرا واسـتمر الـسقي بالـسيح : مثال
 كغم فكم زكاته؟٤٠٠٠ وبلغ التمر يوما١٤٢وبالناعور
 .كغم٤٠٠٠=املحصول
 .٢١٠=١٤٢+٦٨=املدة
    .١٩.٠٤=٢١٠÷٤٠٠٠= املعدل-١
١٢٩٤.٧٢=٦٨×١٩.٠٤ -٢. 

       ٢٧٠٣.٦٨=١٤٢×١٩.٠٤. 
 



١٢٩.٤٧٢=١٠÷١٢٩٤.٧٢ -٣ 
 ١٣٥.١٨٤=٢٠÷٢٧٠٣.٦٨. 

 . تقريباكغم٢٦٤.٦٥٦=١٣٥.١٨٤+١٢٩.٤٧٢=الزكاة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب"
  

جتب الزكاة فيام يقتاته بنو آدم اختيارا وهـو مـن الـثامر التمـر 
 .والزبيب ومن الزرع احلبوب كاحلنطة

 أوسق ال قرش عليها، وما كـان ٥ويشرتط فيها النصاب وهو 
 . فيعترب جترده منه تقديرايدخر بقرشه

قــدر وال خيــرج الرطــب وال العنــب إال إذا كانــا ال جيفــان في
 . جتب أوسق وجبت الزكاة وإال فال٥اجلفاف فإن بلغ 

وال يضم نوع إىل آخر كتمر مع زبيب، وتـضم األصـناف إىل 
 .كربحي إىل زهديبعضها 

ويضم حصاد العام الواحد بعضه إىل بعـض يف النـصاب وال 
 .اد العامنييضم حص

وجيب فيام سقت السامء أو السيح العرش، وفيام سقي بدوالب 
 .وماطور نصف العرش

 . بالطريقتني بالتساوي فيجب ثالثة أرباع العرشسقي فإن 



 فوجب أن حيسب لكل حسابه وذلـك وإن مل يكونا بالتساوي
 :يتم بخمس خطوات هي

    .  استخراج املعدل بتقسيم املحصول عىل كامل املدة-١
 . رضب املعدل يف كل مدة عىل حدة-٢
 .١٠  قسمة الناتج من السقي بال مؤنة عىل -٣
 .٢٠ قسمة الناتج من السقي بمؤنة عىل -٤
 .نجمع ناتج القسمتني فيخرج مقدار الزكاة -٥
  
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 

 زكاة النبات
 

                                          الواجب فيها           ا              رشوطه
                            

  

 حيسب لكل حسابه      ثالثة أرباع  العرش       نصف العرش                          النصاب           القوت             
 )هبام بال تساو(  ) هبام معا بالتساوي  (  ) بمؤنة(    )  بال مؤنة (                                                                                   

  بقرش      بال قرش                حبوب            ثامر       
 )تقريبا  أوسق١٠   ()    أوسق٥(                                      

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
ونصاب الزروع والثامر مخسة أوسـق وهـي ألـف وسـتامئة ( 

 إن سـقيت بـامء * وفيهـا* بالعراقي وفيام زاد بحسابه*رطل
 * العـرش وإن سـقيت بـدوالب أو نـضح*السامء أو السيح
 ).نصف العرش

 
 

........................................................... 
 .كغم٦١٢=١٦٠٠×٣٨٢.٥=أوسق ٥، فتكون ٣٨٢.٥= الرطل العراقي * 
 أوسـق ، فكـام أن يف ٥ّ يقدر باعتبار حسابه من الــ  أوسق٥ عىل ذي زادر الاقد أي ويف امل*

 .اخلمسة أوسق زكاة فكذلك فيام زاد عليها ولو قليال فال يوجد عفو
 . أي يف الزروع والثامر*
كامء العني أو أن يصعد مستوى النهـر فيـسقي الـزرع أو أن  األرضهو املاء اجلاري عىل * 

   .وجه األرضيوجد سد حيرص املاء فيصعد عىل 

     .ثم ينقل إىل الزرع والثمرأو البئر عىل احليوان من النهر املاء هو أن حيمل * 
  

  



 " مسائل عملية "
 

 رعة للطامطم فهل عليه زكاة؟شخص عنده مز -١
  شخص عنده مزرعة للبطيخ فهل عليه زكاة؟-٢
    شخص عنده مزرعة للبطاطا فهل عليه زكاة ؟-٣
  أوسق فكم زكاته؟٤ شخص زرع حنطة وبلغ حصاده -٤
 أوسـق ومـن ٤ شخص زرع عنبا وكان فيها من األسـود -٥

  أوسق فهل عليه زكاة ؟٣األبيض 
ر وعنب وبلغ املحـصول مـن  شخص عنده أرض فيها مت-٦

  كغم فكم زكاته؟٨٠٠ كعم ومن العنب ٥٠٠التمر 
............................................................ 

 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-١
 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-٢
 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-٣
 .غ النصاب ال زكاة عليه لعدم بلو-٤
 .نعم عليه زكاة لوجوب ضم أصناف النوع الواحد يف تكميل النصاب -٥
كغـم إن سـقي بـال ٨٠ متره ليس فيه زكاة لعدم بلوغ النصاب، وعنبه فيه زكاة فيخرج منه العـرش أي -٦

كغم إن سقي بمؤنة وخيرج الزبيب ال العنب إال إذا كـان مـن النـوع الـذي     ٤٠مؤنة، أو نصف العرش أي 
 . جيفال



 ٤ أشـهر وبلـغ ٤ شخص زرع ذرة فحـصد زرعـه بعـد -٧
 أوسـق ٣ أشهر  وبلغت ٣أوسق ثم حصد وجبة أخرى بعد 

 أوسـق فهـل ٣ أشـهر وبلغـت ٤ثم حصد وجبة أخرى بعد 
 عليه زكاة؟

كغم فزكاها ثم ٥٠٠٠ شخص زرع حنطة فبلغ حصادها -٨
 كغم فهل عليه زكاة؟٤٠٠٠جاء العام املقبل وقد بقي عنده 

كغم وكان يـسقي ٩٠٠خص زرع شعريا فبلغ حصاده ش -٩
 الزرع بالسيح فكم زكاته؟

كغـم وكـان ١٢٠٠ شخص زرع عدسا وبلـغ حـصاده -١٠
 يسقى باملكائن فكم زكاته؟

 
............................................................ 

     .ضها بعضا نعم عليه زكاة ألن بني احلصاد واآلخر أقل من عام كامل فيكمل بع-٧
 . ليس عليه زكاة-٨
 .كغم٩٠=١٠÷٩٠٠=  زكاته-٩

 .كغم٦٠=٢٠÷١٢٠٠= زكاته-١٠
 



 ٣كغم ويسقى ١٦٨٠ زرع شخص محصا وبلغ احلصاد -١١
  أشهر باملاطور فكم زكاته ؟٣أشهر بالسيح و

كغـم وكـان ١٠٠٠زرع شخص الباقالء وبلغ حصاده  -١٢
 زكاته؟يسقى شهرين باملطر وثالثة أشهر باملاكنة فكم 

 
 

............................................................ 
 .مكغ١٢٦=٤٢+٨٤ ،٤٢=٤٠÷١٦٨٠ ،٨٤=٢٠÷١٦٨٠ =زكاته -١١

 :املعلومات -١٢ 
 .كغم١٠٠٠=املحصول

 .يوما١٥٠=أشهر٣+شهران=املدة
 .كغم يف كل يوم٦.٦=١٥٠÷١٠٠٠=املعدل
 .كغم٣٩٦=٦٠× ٦.٦
 .كغم٥٩٤=٩٠×٦.٦
٣٩.٦=١٠÷٣٩٦. 
٢٩.٧=٢٠÷٥٩٤. 
 . تقريباكغم٦٩.٣=٢٩.٧+٣٩.٦=زكاته
رقـام ها تقريب ألننـا كنـا هنمـل األاستخدم اآللة احلاسبة حتى حتصل عىل نتيجة حمددة متاما ليس في: تنبيه

  .الطويلة احلاصلة من قسمة املحصول عىل املدة الستخراج املعدل
                       


