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َـبََـَوُيْعتََ َََوْقَتََلَهًََُاَمْمُلوكَالنَِّصاُبَََيُكونَََنَْأََُر َكاَة،َُوُجوب  ُبَََفَلََالزَّ َاف يمََََتج 

بُهَُ
قَّاُط،ََيْكتَس  نََََيْجتَن يهَ َف يَماََوَلََب َحَصاد ه ،ََيأُْخُذهَََُأوََْاللَّ ،َــَالُمبَاح ََم  ،وََََكالبُطْم   ِ بَ ْْ َالزَّ

ه .َف يَبََتَـنََََولَوََْــَُقطُوَناََوب ْزرَ  ََأْرض 

 (1)الشَّْرُح:

َُُمَّد،، َوَعَلى ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، احلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  الَعاَلِمنَي، َوالصَََّلةُ َوالسَََّلُم َعَلى نَبِ  يِ ََا 
  آلِه، َوَأْصَحاِبِه َأْْجَِعنَي.

 أَمَّا بَ ْعُد:

َـبََـَوُيْعتََ) : الَ قَ ف َ  َََوْقَتََلَهًََُاَمْمُلوكَالنَِّصاُبَََيُكونَََنَْأََُر َكاةَََُوُجوب   ،(…الزَّ

 سبق أنُه يشرتط يف زكاة احلبوب والثمار شرطان:

الَصاب، وسبق أنه ثَلث مئة صاع، وابلوزن ألف وست مئة رطل،  الشرط األول:
م يف مقدار حتاط من أهل العلٱالصاع كيلوان فهو ست مئة كيلو، ومن  عتربان أنَّ ٱوابلكيلو إذا 

رام، وبعضهم وبعضهم بكيلوين وعشرين غ ،بعضهم بكيلوين وعشرة غرام عتربهٱالصاع ابلوزن 
بن ابز ٱالشيخ ذلك  حتياطاً ومنٱ كيلو  ثَلثةوبعضهم أوصله إىل عتربه بكيلوين وأربعني غرام، ٱ
 أن الصاع كيلوان وشيء يسري. حتياطاٱل، فإذا قلَا أنه ست مئة كيلو فيكون على 

ُيْعتَبَُرَوََامللك هلذه احلبوب والثمار؛ لذلك قال يف تفصيل هذا الشرط ) والشرط الثاين:

 ( وهذا هو شرط امللك.لَهًََُاَمْمُلوكيف الشرط األول )املتقدم ( أي: النَِّصاُبَََيُكونَََنَْأََ

َََوْقَتَقال: ) -وهو امللك  -مىت يتحقق هذا الشرط  مث ذكر  َكاةَََُوُجوب   ،(الزَّ

حها، وبدو إذا بدا صَل :ويف الثمار يعين يبست، شتدتٱإذا يف احلبوب: ووقت وجوب الزكاة 
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(1)«َوَتْصَفار   ََتَْمار  »: ملسو هيلع هللا ىلصالصَلح قال الَيب 
يعين يبدأ التلون يف الرطب، ويف غريه من الثمار،  

وإمنا الزكاة  اة،زك ليس عليه :شتداد احلبٱو أمزرعته قبل بدو الصَلح  مثَلً  فلو ابع شخص  
 أو قايض عليها. ،أو نقلها ،وهبها لو، وكذا اشرتاهٱعلى من 

 ثالثة مسائل ال يعترب من ملك النصاب فيها مالكاً هلا جتب عليه الزكاة: مث ذكر 

 شيئًا من احلبوب أو الثمار من غري مقابل ال بيع وال إجارةإذا ملك  املسألة األوىل:
ُبَََفَلَوكذا هبة، فقال: ) بُهََُف يَماََتج 

قَّاطَََُيْكتَس  ذخذ املتبقي ( يعين فَل جتب الزكاة فيمن أياللَّ

عليه الزكاة  فَل جتب :كتسابه بعد بدو الصَلحٱبعد احلصاد أو الساقط وحنو ذلك؛ ألنه وقت 
 فيه، وإمنا على مالك املزرعة.

( هَ ب َحَصاد َََيأُْخُذهَََُأوَْمن نصاب مبقابل، فقال: ) إذا كان ما ملكه واملسألة الثانية:

 اً شخص مبقابل أجرة حصاده، مثل: لو أنَّ  يبلغ فيه الَصاب، ولكن إذا أذخذ مثرة وما أذخذهيعين 
هذا  له: إذا قطعت وقال تلون التمر إىل أْحر أو أصفر أتى بشخص،  مزرعة وبعد أنْ  عَدهُ 

 جتب ال :-وهو ما إذا بلغ نصاابً  -. فهذا الذي أذخذه ابألجرة يل نصفلك نصفه و مر تال
 ألنه حازها بعد بدو صَلحها.عليه الزكاة؛ 

                                                

 جابر: قال كامَلً   احلديث ولفظ ، هللا عبد بن جابر حديث من (1536) ومسلم (2196) البخاري رواه )1(
َح  َحتَّى الثََّمَرةُ  ُتبَاعَ  َأن   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   نََهى» َمار  » قَاَل: ُتَشقِ ُح؟ َوَما َفِقيَل: «.ُتَشقِّ َفار   َتح  َكُل  َوَتص    حجر ٱبن قال ،«مِن َها َوُيؤ 

 ِديثِ احلَ  َراِوي ِميََاءَ  نِ بْ  َسِعيدِ  قَ ْولِ  ِمنْ  الت َّْفِسريُ  َهَذا» «:ُتَشقِ حَ » قوله: فسر  الذي هو فيمن (4/397 الفتح )يف
 َ  َعنْ  ِميََاءَ  ْبنَ  َسِعيدَ  َسَألَ  الَِّذي ُهوَ  أَنَّهُ  نَ َحيَّا ْبنِ  َسِليمِ  َعنْ  َأَسد،  ْبنِ  بَ ْهزِ  َعنْ  ِديثِ احلَ  هِلََذا ِرَوايَِتهِ  يف  َأْْحَدُ  َذِلكَ  بَ نيَّ

 َعنِ  َمْهِدي ،  ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  طَرِيقِ  نْ مِ  َمْْسَاِعيِلي  الِ  َوَأذْخَرَجهُ  بَ ْهز،  طَرِيقِ  ِمنْ  ُمْسِلم   َأذْخَرَجهُ  وََكَذِلكَ  ِبَذِلَك، َفَأَجابَهُ  َذِلكَ 
 ُهوَ  َفسََّرهُ  َوالَِّذي َسِعيد   ُهوَ  َذِلكَ  َعنْ  اِللَ السَّ  َأنَّ  َفَظَهرَ  ِإلَْ  ُتْشَقُح؟ َما ِِلَاِبر،: قُ ْلتُ  ِرَوايَِتِه: يف  َقالَ ف َ  َحيَّانَ  ْبنِ  َسِليمِ 

 َيْشرَتِيَ  َوَأنْ  َوِفيِه: ُمطَوَّالً  َجاِبر،  نْ عَ  َولِيدِ ال َأِب  َعنْ  أُنَ ْيَسةَ  َأِب  ْبنِ  زَْيدِ  َطرِيقِ  ِمنْ  ِديثَ احلَ  ُمْسِلم   َأذْخرَجَ  َوَقدْ  َجاِبر ،
ْعتَ  لَِعطَاء،  فَ ُقْلتُ  زَْيد : فَ َقالَ  هِ آذِخرِ  َويف  َشْيء   ِمَْهُ  يُ ؤَْكلَ  َأوْ  َيْصَفرَّ  َأوْ  ََيَْمرَّ  َأنْ  ْشَقاءُ الِ وَ  ُيْشَقهَ  َحىتَّ  الََّْخلَ   َجاِبراً  َأَمْسَِ
 الت َّْفِسرُي، ِفيهِ  فَ َيْدذُخلُ  ِديثِ احلَ  يعَ ْجَِ  َهَذا ِبَقْولِهِ  ُمرَاُدهُ  َيُكونَ  َأنْ  ََيَْتِملُ  َوُهوَ  نَ َعْم. قَاَل: ؟ملسو هيلع هللا ىلص الََّيبِ  َعنِ  َهَذا يَْذُكرُ 

 أَنَّهُ  َمْهِدي ،  بن ِرَوايَة ِمنْ  ظََهرَ  َوَقدْ  ِوياالرَّ  ََلمِ كَ   ِمنْ  الت َّْفِسريُ  فَ َيُكونُ  الت َّْفِسريَ  اَل  ِديثِ احلَ  َأْصلَ  ُمرَاُدهُ  َيُكونَ  َأنْ  َوََيَْتِملُ 
  .«أَْيضاً  أََنس،  َحِديثِ  يف  َذِلكَ  ُوُقوعُ  َمْرُفوعاً  َكْونَهُ   يُ َقوِ ي َوِمَّا َأْعَلُم، َواّلِلَُّ  َجاِبر  



  

3 

ال جتب الزكاة إذا كان اخلارج من األرض من احلبوب والثمار  ذكر أنه واملسألة الثالثة:
نََ( أي: يقطفه وأيذخذه من الثمار )َيْجتَن يهَ َف يَماََوَلَمن غري فعله فقال: ) ( يعين بَاح َالمََُم 

 بثَلثة أمثلة: ومثَّل له ، هللامن الثمر املشرتك بني الَاس الذي نبت بفعل 

 .بغري فعل اآلدمي يَبتُ  وهو نبات  ؛ «احلبة اخلضراء»( ويسمى َكالبُطْمَ قال: )

( َِ بَ ْْ  حملرم.ااحلشيش وليس  ،الذي يؤكل «احلشيش»( ويسمى عَد بعض الَاس َوالزَّ

، «راً زْ بِ »مى يس الِبْزر إذا كان مثر البقوليات مثل الرشاد وحنو ذلك( ُقطُوَناََوب ْزرَ قال: )

بطها بفتح ض( بعض أهل العلم ُقطُوَناَب ْزرَ ) ف ابلذال، «ِبْذراً »أمَّا مثر الرب والشعري فُيسمى 

، (ُقطُوَنا) «القاموس احمليط»مثل  ، وبعضهم ضبطها بضم القاف«لسان العرب»القاف كما يف 

 مها صحيح،أعجمي فكَل سمٱ، وهو ويف بعضها بضم القاف ،تح القاففويف بعض الَسخ ب
 اً شجر األثلومثل أيض، «ُقطُوانَ  شجرة»شجرة أيضاً تَبت بفعل غري اآلدمي تسمى  (ُقطُوَنا)و

هبذه الزروع الثَلثة؛ ألن مث ل  لو نبت يف أرضه وأذخرج حبًا ال جتب فيه الزكاة، واملصَف 
انوا أبرض الشام ك  هذه الزروع غالبًا ما تَبت يف أرض الشام، ووقت تصَيف املؤلفني 

 لوا مبا يَبت يف أرضهم.فمثَّ 

هَ َف يَبََتَـنََََولَوَْقال: ) ََف ي) هذا الشجر الربي (بََتَـنََََولَوَْ)( يعين َأْرض  ( وبلغ هَ َأْرض 

 .، على قول املصَف ال جتب فيه زكاة :نصاابً 

وم احلديث: ؛ لعمفتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاابً أنه ما دام يف ملكه  والقول الثاين:
ً الُعْشُر، َوَما ُسِقَي اِبلََّْضِح ِنْصُف الُعْشرِ »  .(1)«ِفيَما َسَقِت السََّماُء َوالُعُيوُن، أَْو َكاَن َعَثرّي 

  ني.عوهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبيَا ُمد، وعلى آله وصحبه أْج
                                                

 بن جابر حديث من (9٨1) صحيحه يف مسلم بَحوه ورواه ، عمر ٱبن حديث من (14٨3) البخاري رواه (1)
عَ  أَنَّهُ  وفيه  هللا عبد انِيَ  ُسِقَي  َوفِيَما الُعُشوُر، َوالَغي مُ  األَن َهارُ  َسَقِت  فِيَما» قَاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص الََّيبَّ  َمْسَِ ُف  ةِ بِالسَّ رِ  نِص   .«الُعش 



  

4 

َف توضيحاً لقول املص ،منت من الفقرة ههذ بعد أن شرحالشيخ هذه الصور عرض * 
َبِل، َكالُبط ِم،»رْحه هللا:  ع  رِ  َوالزَّ   ؛«ُقُطوَنا َوبِز 

 https://youtu.be/kWgySyal9Mg :وفقه هللا عليها تعليقهالتايل  بطالرا علىو
 

https://youtu.be/kWgySyal9Mg

