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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

البْيدرِ  في بجعِميا إال الوجوب   يستقر   وال:  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 إذا أما ، سقوطو يمكن البيدر في جعمو قبل ألنو ، سقوطو يمكن ال الذمة في الوجوب ثبوت:  الوجوب استقرار
 ، الذمة في كالدين أصبحت الزكاة ألن ؛ بحال يسقط وال ، الوجوب يستقر فإنو ،( معناه وسيأتي) البيدر في جعل
 .  الذمة في ثابت الدين أن األصل لكن ، الغريم أبرأه إذا إال يسقط ال الذمة في الدين أن المعموم ومن

 .  حصده بعد والحب ، جذىا بعد الثمار فيو تجعل الذي الموضع:  ىو البيدر

 الحجاز أىل عند وىذا ، الَجِرين ويسمى ، والشرق الشام أىل عند اوىذ ، البيدر:  فيسمى ، عديدة أسماء ولو
 .  جذه بعد التمر فيو يوضع الذي وىو ، اآلن إلى موجودا االسم يزال وال ، وغيرىم

 :  أحوال والثمار لمحبوب تكون عميو بناء

 ، أكمو ويصمح ، الثمر يطيب أن وقبل ، الحب يشتد أن قبل ، فييا الزكاة تجب أن قبل تتمف أن:  األولى الحال
 الزكاة من فرارا المزكي أتمفيا فإن ، المزكي بفعل التمف كانت لو حتى ، فييا زكاة فال ، الحال ىذه في تمفت فإذا
 :  قولين عمى خالف فييا ؟ ال أو الزكاة عميو تجب ىل ،

 .  والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب وىذا ، الزكاة عميو تجب ال أنو:  األول القول

 تجب فإنيا ، الزكاة من الفرار بقصد ، متعمدا والثمار الحبوب أتمف إذا أنو ، الحنابمة إليو وذىب:  الثاني القول
 عدم من بحرمانو يعاقب وىنا ، بحرمانو يعاقب أوانو قبل شيئا استعجل من وألن ، قصده بنقيض لو معاممة ؛ عميو

 .  عميو واجبة الزكاة فتكون ، عميو الزكاة إيجاب

 :  تفصيل فيو فيذا ، والجرين البيدر في وضعيا وقبل ، الوجوب بعد تتمف أن:  الثانية الحال

 .  عميو وجبت المزكي من تفريط أو بتعد تمفت إن -أ

 .  عميو تجب ال فإنيا ، تفريط وال تعد بغير تمفت إن -ب

 بعد والحبوب الثمار تمفت لو أنو ، يوف بينيم خالف وال العمم أىل عميو اتفق وما ، العمم أىل من كثير رأي وىذا
 .  إجماعا فييا تجب ال فإنيا ، بجائحة أصيب ، البيدر في وضعيا وقبل فييا الزكاة وجوب

 :  قولين عمى خالف فييا ، البيدر في وضعيا بعد والحبوب الثمار تتمف أن:  الثالثة الحال

 الذمة في استقرت ألنيا ؛ ال أم تفريط أو بتعد كان سواء ، فييا الزكاة تجب أنو ، تقدم وقدم المذىب:  األول القول
 مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىذا ، المدين عن يسقط ال فإنو كالدين واجبة فأصبحت ،

 .  والتفريط األداء من متمكنا يكون أن والمالكية الشافعية اشترط لكن ، والحنابمة والشافعية المالكية

 .  المزكي بفعل التمف يكون أال بشرط ، الحال ىذه في تسقط الزكاة أن إلى:  اهلل رحميم لحنفيةا وذىب
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 :  الراجح

 أو بتعد التمف يكون أن إما ، البيدر في وضعيا بعد تمفت إذا والثمار الحبوب أن ، اهلل رحمو شيخنا اختاره ما ىو
ن ، تسقط وال عميو وجبت المزكي من تفريط أو تعدب كان فإن ، تفريط وال تعد بغير أو ، المزكي من تفريط  كان وا 
 ألن ؛ المزكي عند أمانة ، البيدر أو الجرين في وضعيا بعد الزكاة ألن ؛ الزكاة سقطت ، تفريط وال تعد بغير

ذا ، أمانة عنده الزكاة وأن ، أمين المزكي  ، والتفريط التعدي حالتي في إال يضمن ال فإنو أمينا اإلنسان كان وا 
 .  أعمم واهلل الراجح ىذا ، اهلل شاء إن سيأتي كما ، األمناء كسائر

 فإنيا الزكاة وأما ، بالذمة متعمق الدين أن ، والزكاة الدين بين فرق فثمة مطمقا الدين سقوط لعدم تعميميم وأما
ذا ، األمرين بين فرق فثمة ، بالذمة تعمق وليا ، المال بعين متعمقة  من ألن ؛ القياس صحي لم فرق ثمة كان وا 
 .  العمة في التساوي القياس شرط

سقطتْ  منو تعد   بغيرِ  قبمو تمفتْ  فإن:  اهلل رحمو قال  . 

 .  تسقط ال فإنيا البيدر في وضعت إذا أنيا مفيومو ، البيدر في وضعيا قبل:  قبمو

األرضِ  مستأجرِ  عمى العشر   ويجب  :  قال ثم  . 

 المؤلف ؟ األرض صاحب عمى أو عميو الزكاة تجب فيل ، فييا وزرع ، صاحبيا من أرضا اإلنسان استأجر إذا
 :  قولين عمى خالف فييا المسألة وىذه ، األرض مالك عمى ال ، المستأجر عمى تجب أنيا أفاد

 اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، األرض صاحب دون جرالمستأ عمى تجب الزكاة أن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية مذىب فيو ، عمييم

 :  األدلة

 ىو اآلن الزكوي المال وصاحب ، المال صاحب عمى الزكاة بإيجاب جاءت التي األخبار عموم :األول الدليل
 ، الزكاة وجوب في جاءت التي واألحاديث ، البقرة وآية ، نعاماأل آية ، األخبار وعموم،  عميو فتجب  ، المستأجر

 .  سواه دون بالمزكي تتعمق فإنيا

 تجب الزكاة فإن ، وزرعيا ، آخر شخص من أرضا استعار لو اإلنسان فإن ، المستعير عمى قياسا :نيالثا الدليل
 أن بجامع ،( الحنفية) الثاني القول ابأصح ومنيم ، األربعة األئمة عند ، وفاقا المعير عمى ال المستعير عمى
 .  األرض لصاحب ممكا وليس ، زرعو لمن ممك فييما الزرع

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، األرض صاحب عمى تجب الزكاة أن:  الثاني القول

  :لتيمأد
 غنم فقد ، األرض أجر األرض وصاحب ، غرمو فعميو شيء غنم لو من ، الُغْنم يتبع الُغْرم ألن:  األول الدليل
 .  الزكاة عميو تجب ليذا ، األجرة
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 حقيقة الغنم لو الذي ألن ؛ صحيح غير الصورة ىذه عمى القاعدة تنزيل لكن ، صحيحة نفسيا القاعدة:  ليم ويقال
 فغنمو الزرع صاحب وأما ، الزرع صاحب من أخذىا التي األجرة في فغنمو األرض صاحب أما ، الزرع صاحب

 وىو ، األرض في الغنم صاحب عمى األرض وغرم ، الغنم صاحب عمى الزرع فغرم ، زرعو الذي عالزر  من
 إن - عميو الذي الغرم ، زرعو الذي الزرع غنمو الزرع صاحب ، المستأجر من أخذىا التي األجرة وغنمو ، المالك
 .  بيا مالو ينمو ألنو ؛ احقيقتي في غنم ىي بل ، غرما ليست أنيا مع ، تدفع التي الزكاة - التعبير صح

 .  الخراج أشبيت ، األرض مؤونة من الزكاة وألن :الثاني الدليل

 الخراج ألن ؛ زرع فييا يكن لم ولو لوجبت ، األرض مؤونة من الزكاة كانت لو:  قالوا ألنيم ؛ ليم يسمم ال وىذا
 ، األرض رقبة عمى مرتبة أجرة وفي ، اهلل شاء إن وسيأتي ، زرع فييا يكن لم ولو ، األرض صاحب عمى يجب
 .  يستغميا لم أم استغميا سواء

 :  الراجح

 بحقو إجحاف األرض مالك عمى الزكاة إيجاب في ألن ؛ األرض صاحب عمى وليست ، المستأجر عمى الزكاة أن
 عمى بةواج فكانت ، األرض حقوق من وليست ، الزرع حقوق من الزكاة إن ثم ، المساواة ينافي اإلجحاف وىذا ،

 ، يممكيا الذي صاحبيا عمى زكاتيا فالسائمة ، كالسائمة ، المال مالك عمى فكانت ، مال زكاة وألنيا ؛ المستأجر
 ( . المستأجر) المال صاحب عمى المال ىذا فزكاة ، مال نماء الحال ىذه في الزرع كذلك ، الزكوات أصناف وبقية

 :  مسألة

 بجزء يزرعيا لشخص األرَض  األرضِ  صاحب يعطي ، منيا يخرج مما زءبج األرض في العمل:  وىي ، المزارعة
 ، مزرعة صاحب إلى ذىبت أني لو ؟ المزارعة في الزكاة تكون من عمى ، ثمث ، ربع ، نصف ، منيا يخرج مما
 بالنصف وبينك بيني مزارعة األرض ىذه خذ:  قال ، ىذه أرضك في أعمل أن فأردت ، مزرعة لدي ليس:   فقمت

 وأقوم ، وأسقييا ، األرض وأبذر ، األرض صاحب بو يأتي أو ، بالبذر وآتي أنا فأقوم ، لك ونصفو لي فونص ،
 ، النصف وأخذ وشغميا أرضو نّمى أنو يستفيد األرض صاحب ، لو ونصف لي نصف ، أحصدىا ثم ، عمييا
 ، جميعا عمييما ؟ المزارع عمى أو األرض صاحب عمى ىي ىل ؟ الزكاة من فعمى ، النصف استفاد المزارع وىذا
 ُتجعل وال ، اآلخر عمى العشر ونصف ىذا عمى العشر فنصف ، ونصفا نصفا كانت فإن ، ممكو قدر عمى كل
 خالف فقد ىذا قال من" اإلسالم شيخ يقول ، العامل عمى وتجعل نصيبو األرض صاحب يأخذ أن ، العامل عمى

 " . المسممين إجماع

 ثم ، المسممون فتحيا التي األرض وىي ، وغيره الشرح صاحب ذكرىا ، المؤلف ايذكرى لم  الخراجية األرض
 .  مستمرا خراجا عمييا وضعوا

 :  قسمين إلى تنقسم المفتوحة واألرض

 .  َعْنوة مفتوحة أرض -ٔ
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 .  صمحا مفتوحة أرض -ٕ

 :  قسمين عمى عنوة المفتوحة واألرض

 .  ؟ اإلمام بيا نعيص فماذا ، وقيرا عنوة المسممون فتحيا ما -أ

 :  مثال

 ، عنو اهلل رضي عمر قام المسممون فتحيا لما ، السواد أرض يسمونيا ، والعراق ومصر الشام بالد المسممون فتح
 سنويا المال من مبمغا ويدفع ، يأخذىا األرض يريد من ، لمناس أرض كل وجعل ، وقسميا ، األراضي وأوقف
 أراد ، سعيو وشكر ، خيرا والمسممين اإلسالم عن اهلل وجزاه ، شيئا أراد عنو اهلل رضي عمر ، المسممين مال لبيت
 بيت فإن ، حصل الذي وىذا ، األرض ىذه من القادمة األجيال يحرم وال ، كثير خير المسممين مال بيت يأتي أن
 يفتح أن موالاأل ىذه خالل من عمر استطاع ، كثيرة أموال الدولة خزينة في وأصبح ، انتعش المسممين مال

 فدعا ، عميو وأكثروا ، وغيره كبالل الصحابة بعض راجعو ولما ، انظر ، العالم في اإلسالم ينشر وأن ، األمصار
 وىذا ، كميم ماتوا ، تطِرف عين وفييم سنة عمييم تمض فمم:  قال ، وآلو بالال اكفي الميم:  وقال ، عمر عميو
 الفتوحات فإن ، كثيرا شيئا لممسممين قدم عمر ألن ؛ الواقع وىذا ، مأعم واهلل ، عمر مع كان الحق أن عمى يدل

 .  مال لدييا وجد الدولة أن بسبب انتشرت

 وساقاىم ، فييا أىميا وأبقى ، خيبر فتح ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ، مثال خيبر إلى نظرنا  لو الخراجية األرض
 . ثمر أو حب من يامن يخرج ما بشطر األرض عمى وزارعيم ، الثمرة عمى

 أن إما:  نوعين عمى والقير ، قيرا فتحوه إن ؟ بو يصنعون فماذا صمحا أو بالسيف إما بمدا فتحوا إذا المسممون
 أجرة ، خراجا عمييا ويضرب ، األرض يقف أن:  المذىب عمى شيئين بين اإلمام فيخير ، ويدخموه قيرا يفتحوه
ما ، المسممين مال لبيت تدفع سنوية  .  والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، الغانمين بين يقسميا نأ وا 

 .  خراجا عمييا ويضرب ، األرض يقف اإلمام أن:  الثاني القول

 .  الغانمين بين يقسميا أنو إلى الشافعية وذىب

 .  األول القسم ىذا ، خراجا عمييا وضرب األرض اإلمام ووقف ، قيرا بمدا المسممون فتح إذا

 إليو ذىب ، مباشرة خراجية أرضا تصبح فيذه ، المسممين من وخوفا فرارا منيا أىميا جال ما:  الثاني القسم
 .  األول النوع ىذا ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية

 :  نوعين عمى وىو ، صمحا فتح ما:  الثاني القسم

 ما متى ، الراجح عمى كالجزية راجالخ وىذا ، مستمر خراج عمييم ويضرب ، ألىمو أنو عمى صمحا فتح ما -ٔ
 .  الخراج عنيم سقط أسمموا

 .  خراجا اإلمام عمييا ويضرب ، شئنا ما فييا ونبقييم ، لنا أنيا عمى  ، صمحا تفتح أن -ٕ
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 ، ىنا وىذا ىنا ىذا ، أرض في إنسان كل أنزل ثم ، وقسميا ، اإلمام األرض وقفأ ، بمدا فتحنا أننا لنفرض
 األرَض  األرض صاحب زرع ، المسممين مال لبيت معينة أمواال أو ، األرض من تؤخذ آصعا إما عمييم وضرب

 في يجتمع ىل ؟ ال أو يزكييا ىل ، والثمار زرعو الذي الزرع ، المسممين مال لبيت خراجا سنة كل سيدفع ىو ،
 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ىذه ؟ ال أو وخراج زكاة األرض

 من كبيرة طائفة رأي وىذا ، والخراج العشر فيجتمع ، والزكاة الخراج الخراجية األرض في يثبت أنو:  األول القول
سحق ، والثوري ، واألوزاعي ، وربيعة ، والزىري ، العزيز عبد بن عمر رأي فيو ، المسممين أئمة  وابن ، وا 

 .  العمم أىل عامة ، والحنابمة والشافعية المالكية ومذىب ، عبيد أبي رأي وىو ، المبارك

 :  األدلة

 وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِه أَوفِقُىا آمَنُىا الَّذِيهَ أَيُّهَا يَا} وتعالى تبارك اهلل قول مثل ، األدلة عمومات :األول الدليل

 حَقَّوُ وَآتُىا} وتعالى تبارك اهلل قول و زكاة األرض من الخارج في أوجب قد وجل عز فاهلل {الْؤرْضِ مِّهَ لَكُم أَخْزَجْنَا

 [ . العشر السماء سقت فيما] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول و{ حَصَادِهِ يَىمَ

 فييا نزل وىو ، المسممين عمى أوقفت قد األرض ألن ؛ األرض عمى الواجب الخراج عميو يجب :الثاني الدليل
 خراج فيجتمع ، تأديتو عمى المسممين إمام مع اتفق الذي الخراج ىذا يؤدي أن عميو فيجب ، سنويا يؤديو بخراج
 .  وزكاة

 . بينيما منافاة ال ، مختمفين بسببين وجبا ، واجبان حقان ألنيما :الثالث الدليل

 ، والحبوب الثمار ، األرض َغّمة في فواجبة الزكاة وأما ، األرض رقبة في واجب الخراج ألن :الرابع الدليل
 .  بينيما منافاة فال والثمر الزرع فسببو العشر وأما ، األرض بيذه ينتفع أن من لتمكينو وجب إنما والخراج

 مصرفيا والزكاة ، العامة المصالح مصرفو فالخراج ، الزكاة مصرف غير الخراج مصرف وألن :الخامس الدليل
 .  األول القول ىذا ، الثمانية األصناف

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو ذىب ، وعشر جخرا الخراجية األرض في يجتمع ال أنو:  الثاني القول

 :  األدلة

 الجوزي وابن الكامل في عدي ابن أخرجو [مسمم أرض في وخراج عشر يجتمع ال] بحديث استدلوا :األول الدليل
 .  باطل حديث وىو ، الموضوعات في

 كالسوم ، يمكن ال ىذا ، ةواحد أرض في وزكاة خراج يجتمع كيف ، متنافية أسبابيما حقان أنيما :الثاني الدليل
 طيرا فوجبت الزكاة وأما ، األرض جزية فيو ، عقوبةً  وجب والخراج ، شيء في يجتمعا أن يمكن ال ، والتجارة
 .  وشكرا
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 وجب لما ، العقوبة سبيل عمى واجبا الخراج كان ولو ، عقوبة يجب لم الخراج ألن ؛ صحيح غير التعميل وىذا
نما ، مسمم عمى  أخرجو الذي الزرع عمى تعالى اهلل شكر فيي الزكاة وأما ، األرض استئجار بمثابة ألنو ؛ وجوبو وا 

 .  لإلنسان

 :  الراجح

 اهلل نسأل ، المستقبل في يحدث أن يمكن وىذا ، وخراج عشر الخراجية األرض في يجتمع أنو ، األول القول ىو
 عاجال وشريعتو وأولياءه دينو يعز أن اهلل نسأل ، االقتصاد إنماء وسائل من وىو ، والمسممين اإلسالم يعز أن
 .  آجل غير

 :  ميمة مسألة

 المراد من ، األرض صاحب وليس العشر يدفع المستأجر أن ذكر لما المؤلف:  الممتع في اهلل رحمو شيخنا ذكرىا
 .  ؟ النخل مستأجر أو األرض مستأجر ىو ىل ؟ بالمستأجر

 نخمة ألف فييا مزرعة إلى يأتي ، النخل آحاد استئجار يمكن ال ، نخلال يستأجر ال أنو:  العمم أىل عامة
 .  العمم أىل عامة عند يجوز ال ىذا ، نخمة ثالثمائة أو مائتي أو ، نخمة فيستأجر

 النخل وتأجير ، ويصفار يحمار ، يزىو حتى الثمر بيع عن نيى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 .  صالحيا بدو قبل الثمرة بيع عمى احتال قد أنو فمعناه ، النخل أجر إذا ألنو ؛ بيعو عمى حيمة

 عمى وقع حقيقتو في فالعقد ، معدومة والثمرة ، الثمرة تريد فأنت النخل استأجرت إذا ، معدوم أنو :الثاني الدليل
 . ذاتو النخل عمى وليس الثمار

 فمم وجيالة غرر فيو فكان ، أكثر أو أقل أنتج وربما ، اإلجارة جرةأ يوازي ما النخل أنتج ربما أنو :الثالث الدليل
 .  يجز

 البساتين أشجار استئجار" اهلل رحمو قال ، األرض تأجير يجوز أنو إلى ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ وذىب
 :  واستدل" أراضييا كاستئجار

 عمر فدعا ، دينا درىم آالف ستة وعميو ، توفي رحضي بن أسيد أن" أبيو عن عروة بن ىشام أثر :األول الدليل
 . منصور بن سعيد أخرجو،  دينيم يأخذوا أن أجل من " سنين أرضو وقّبميم غرماءه عنو اهلل رضي

 ما النخل ينتج قد بأنو القول وأما ، النخل يستأجر أن يجوز ، األرض تستأجر أن يجوز أنو وكما :الثاني الدليل
 أو أقل أو األجرة يوازي ما تنتج أن يمكن فإنو ، استؤجرت لو األرض كذلك:  قال ، أكثر وأ أقل أو األجرة يوازي
 .  بينيما فرق ال ، أكثر

 ، والعامل الشجر صاحب بين شقاقا تورث ربما الثمرة عمى المساقاة ألن ؛ لمنزاع أقطع أنو :الثالث الدليل
 إذا لكن ، أكثر الثمرة ، أقل الثمرة ، لي ىو:  يقول وىذا ، لك ليس ، لي ىذا:  يقول ىذا ، الثمرة في فيتخاصمان

 .  شاء كيف النخل في يتصرف وىو المبمغ ىذا يعطيو ، مقطوعا مبمغا
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ن ، يجوز فإنو البيضاء األرض األكثر كان فإن ، لألكثر ُينظر:  يقول ، تفصيال الحنابمة من عقيل ابن واختار  وا 
 في القول بيذا ُأفتي لما أنو وذىب ، القول ىذا إلى ذىب ، اهلل رحمو خناوشي ، يجوز ال فإنو النخل األكثر كان
 وينتفعون ، النخل يؤجرون فكانوا ، عمييم وسيل ، مزارع أصحاب ألنيم ؛ كثيرا الناس ارتاح( القصيم) البالد ىذه
 الشقاق عن بتعدوي األجرة لو فيكون النخل صاحب وأما ، الثمرة لو المستأجر أو العامل ويكون ، األجرة من

 المزارعة في وأوسع أكثر بتفصيل اهلل شاء إن المسألة ىذه وستأتي ، المساقاة بسبب تحدث التي والمشاكل والنزاع
نما ،  .  عرضا ىذا ذكرنا وا 

ذا:  المؤلف قال  .  عراقيا َرطال وستين مائة العسل من مواِت  أو ِممكو من أخذ وا 

 عبد أبو سئل:  األثرم قال ؟ ال أو العسل في الزكاة تجب ىل ، العسل زكاة عن المؤلف فييا يتكمم المسألة هىذ
 الزكاة منيم عمر أخذ قد ، العشر العسل في أن إلى أذىب ، نعم:  قال ؟ زكاة العسل في أن إلى ذىب أنت:  اهلل
 عمر أن يرى ، اهلل رحمو أحمد فاإلمام ، منيم أخذه لب ، ال:  قال ، بو تطوعوا أنيم عمى ذلك:  لو قمت:  قال ،

 .  الزكاة العسل من أخذ عنو اهلل رضي

 االختصاص عن المنفكة األرض ىي والموات ، مواتو أو ، مثال أرضو ، بو الخاص ممكو من اإلنسان أخذ إذا
 .  البيوع في ، الموات إحياء في اهلل شاء إن سيأتي كما مواتا أرضا تسمى ىذه ، معصوم وممك

 .  فيو الزكاة وجبت ، عراقيا رطال وستين مائة موات من أو ممكو من اإلنسان أخذ إذا

 ، يزكي أن عراقيا رطال وستين مائة ممك من عمى يجب وأنو ، واجبة العسل في الزكاة أن أفادنا اهلل رحمو المؤلف
 :  قولين عمى العمم أىل بين الخالف فييا وقع المسألة وىذه

 واألوزاعي الزىري رأي وىو ، ومكحول ، العزيز عبد بن عمر إليو ذىب ، زكاة فيو لعسلا أن:  األول القول
سحق  .  الحنابمة عند والمذىب ، الحنفية ومذىب ، وا 

 :  األدلة

 :  منيا مجموعة نأخذ ، ضعيفة ذكروىا التي األدلة غالب

:  قمت ، العشور أد:  قال ، نحال لي إن اهلل رسول يا قمت]:  قال أنو ، الُمَتعي سيارة أبي حديث :األول الدليل
 رواية من فإنو ، منقطع بإسناد الرزاق وعبد ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو [لي فحماىا ، لي احميا اهلل رسول يا

 ، منقطع فيو ، غيره وال سيارة أبا ال ، البخاري قال كما الصحابة من أحدا يدرك لم وىو ، موسى بن سميمان
 .  الضعيف أقسام من منقطعوال

[ العشر العسل من خذأ وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " جده عن أبيو عن ، شعيب بن عمرو حديث :الثاني الدليل
 فييم ليس ، ضعاف كميم أسمم بن زيد وآل ، أسمم بن زيد بن أسامة فيو ، ماجو ابن أخرجو ، أيضا ضعيف وىو
 .  األئمة قال كما ، ثقة
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 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى ، ُمْتعان بني أحد ىالل جاء:  قال ، شعيب بن عمرو حديث:  الثالث الدليل
 عمر ولي فمما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فحماه ، َسَمبة:  لو يقال واديا يحمي أن سألو وكان ، لو نحل بعشور
 اهلل صمى اهلل رسول إلى يؤدي كان ما إليك أدى إن:  عمر إليو فكتب ، وىب بن سفيان اسمو رجل إليو أرسل
ن ، سمبو لو فاحم ، وسمم عميو  والنسائي داود أبو أخرجو ، يشاء من يأكمو غيث ذباب ىو فإنما لك يؤد لم وا 

 .  صحيح حديث وىو ، العمم أىل بعض وصححو

 أن اليمن أىل إلى موسم عميو اهلل صمى اهلل رسول كتب ": قال ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث :الرابع الدليل
 .  متروك رجل ، المحرر بن اهلل عبد وفيو ، والبييقي الرزاق عبد أخرجو األثر وىذا ،"  العشر العسل من يؤخذ

 .  ضعاف العسل في األحاديث غالب

 .  الحنابمة من مفمح ابن إليو ومال ، والشافعية المالكية إليو ذىب ، الزكاة فيو تجب ال العسل أن:  الثاني القول

 :  األدلة

 .  العسل في الزكاة وجوب عمى السنة وال الكتاب من دليل يثبت فمم ، الدليل عدم :األول الدليل

ذا ، التكميف وعدم الذمة براءة األصل أن :الثاني الدليل  .  دليل بال الزكاة يخرج لم من مناأثّ  فقد الزكاة أوجبنا وا 

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الزكاة وجوب عمى يدل ال فيو ، صحيح حديث وىو المتعي ىالل حديث وأما
 ىذا فيم عنو اهلل رضي وعمر ، الزكاة منو وأخذ الوادي لو حمى فيو ، المال حماية مقابل العسل منو أخذ إنما

ن ، سَمَبو لو فاحم ، يؤدي كان ما إليك أدى إن:  قال ، الشيء  ، ءيشا من يأكمو غيث ذباب ىو فإنما يفعل لم وا 
 واجبة ليست الزكاة أن عمى دل خير فمما ، سيوجبو كان بل ، عمر فيو يخير ال والزكوات الصدقات من كان وما
 .  الحماية مقابل ىي إنما ،

 :  الراجح

 منعيا ليم ويكره ، عمييا ويحثون ، بصدقتو يؤمرون أربابو يكون أن ، عندي أمره في الوجوه وأشبو" عبيد أبو قال
 أن وذلك ؛ األرض صدقة كوجوب عمييم فرضا ذلك يكون أن غير من ، كتمانيا في المأثم مييمع يؤمن وال ،

 ، يؤدوىا لم إن المأثم عمييم يخشى ، الذمة إبراء باب من ىذا أن يرى ىو" فييا صحت كما فيو تصح لم السنة
 ال:  يقول فإنو ، اهلل رحمو شيخنا اختاره الذي وىذا ، نص ثمة ليس ألنو ؛ يؤثميم أن اإلنسان يستطيع ال لكن
 .  المسالة ىذه في بالتأثيم يحكم حتى صحيح نص عنده ليس ألنو ؛ بالتأثيم اإلنسان يجزم

 :  العسل نصاب

 ألف أنو ويحتمل" قال ، قدامة ابن قالو ، ألف:  وقيل ، رطل ستمائة:  وقيل ، َرطال وستون مائة أنو المؤلف ذكر
 .  عندىم فرق ال ، وكثيره قميمو في اةالزك تجب:  الحنفية وقال" َرطل

 :  ؟ العسل من يخرج كم

 .  فيو مؤونة ال وىو ، األرض من الخارج عمى قياسا ؛ العشر العسل من يخرج
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 دليل فال ، الجبل في كان إن العشر ونصف ، السيل في كان إن العشر عنو اهلل رضي عمر عن عبيد أبو ونقل
 العسل من يؤدوا أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كتب:  السابق الضعيف يثبالحد يستدلون لكن ، المخَرج عمى
 .  تثبت ال ، ضعاف أحاديث كميا ىذه لكن ، [ِزق ِزقاق عشر كل وفي ، قربة قرب عشر كل في] وجاء ، العشر

 :  الحديثة باألوزان مقداره

 كجم ٕ أي ،  جم ٕٓٗٓ يساوي لصاعا أن الراجح أن وتقدم ، وثمثا أرطال خمسة يساوي الصاع أن عرفنا نحن
 مقداره( × ٕٓٗٓ) الصاع وزن عمى ،( ٓٙٔ) األرطال عدد نقسم ، العمل طريقة نعرف أن أردنا فإذا ، جم ٓٗو

 فإذا ، جم ٓٓٙ و كجم ٔٙ بالتقريب ، 6٘ٔ.ٙ=  ٕٓٗٓ×  ٖ,٘÷ٓٙٔ قسمنا فإذا ، ٕٓٗٓ وىو ، بالكيموجرام
 .  بالوجوب قال من قول عمى الزكاة عميو وجبت ، جم ٓٓٙو ، العسل من كجم ٔٙ اإلنسان ممك

 الصاع وزن في ونضربيا الصاع أرطال عمى األرطال عدد نقسم ، جم ٖ٘ٓ,ٕ يساوي الصاع بأن القول وعمى
ذا ، تقريبا جرم ٓٓٙو كجم ٔٙ فنصابو ، تقريبا ونصف جم ٓٓٗو كجم ٔٙ ينتج ، ٖ٘ٓ,ٕ وىو  أو قميال زاد وا 
 .  كجم ٕٙ قرابة:  الممتع في شيخنا وقال ، إشكال فال نقص

 :  مسألة

 كانت إذا:  بالتفصيل قال من العمم أىل ومن ، رطبة تخرج ال ، يابسة إال تخرج ال والحبوب الثمار في الزكاة
ن ، رطبة تخرج فإنيا رطبة تجنى ن ، يابسة تخرج فإنيا يابسة تجنى كانت وا   فإنيا ويابسة رطبة تجنى كانت وا 
 .  رطبة ال يابسة تخرج

 :  مسألة

 ىذا في الزكاة وجبت واحدا نوعا كان فإن ، نوع من أكثر من أو واحد نوع من يكون أن إما ، يخمو ال المخرج
ن ، ُسكري يخرج السكري النوع من كان إن ، فقط النوع  رديئا أم جيدا ، فيو تجب ، خالص يخرج خالص كان وا 

 ال وىذا ، منو يـُخرج كمو وسطا كان لو ، منو يخرج كمو جيدا كان لوو  ، منو يخرج فإنو  كمو رديئا كان لو حتى ،
 وقال ، عندنا المذىب ىو وىذا ، حدة عمى نوع كل من يخرج:  فقالوا نوع من أكثر كان إذا أما ، فيو خالف
 . العمم أىل رأي أكثر ىذا:  المغني الشرح صاحب

 وقياسا ، والمشقة لمحرج دفعا ؛ الوسط من يخرج أنو ، وغيره الخطاب أبي رأي وىو ، والشافعية المالكية وذىب
 الجيد من يخرج وال ، الوسط من يخرج فإنو ، وسط ونوع رديء ونوع جيد نوع كان لو وكذا ، السائمة عمى

نما ، سيأتي كما الرديء إخراج يجوز ال ، والرديء  فإنو ، أنواعا كان إذا كذا ، لمحرج دفعا الوسط من يخرج وا 
 .  منو فنخرج منيا الوسط النوع إلى ننظر ، وخالص وبرني سكري عندنا ، الوسط لنوعا من يخرج

 :  ؟ الرديء إخراج يجوز ىل
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 فال ووسط وجيد رديء فيو النصاب كان إذا وأما ، بو بأس فال كمو رديء نصاب عن كان إن الرديء إخراج
 تُغْمِضُىا أَنْ إاِلَّ بِآخِذِيوِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُىنَ مِنْوُ الْخَبِيثَ مَّمُىاتَيَ واَل} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ عنو الرديء إخراج يجوز

 { . فِيوِ

 وأما ، بو بأس فال بو نفسو وطابت النصاب صاحب وافق إن أما ؟ والرديء الوسط عن الجيد إخراج يجوز ىل
 وكرائم إياك] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ يجوز ال فإنو ، ووسط رديء عن جيدا الساعي يأخذ أن

 ، الماشية في تقدم كما ، النفوس بو تتعمق الجيد ألن ؛ الجيد من وال الرديء من ال ، الوسط من فيأخذ[ أمواليم
 .  أعمم واهلل ، الوسط يأخذ بل ، المبن ذات الفاخرة وال ، األكولة وال الرُّبَّى يأخذ ال:  قمنا

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


