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 فَْصل  

ُ ْشٌر:َُيِجب  ِقيَُُفِيَماُع  ْؤَنٍة،ُبَِلُُس  ه :ُم   بِِهَما.َُأْربَاِعِه:َُوَثَلَثةُ َُمَعَها،َُونِْصف 

.ُالَجْهِل:َُوَمعََُُنْفعًا،َُفبِأَْكثَرِِهَماَُتَفاَوَتا:َُفإِنُْ ْشر  ُُالع 

 (1):الشَّْرحُ 
َُُمَّد  َوَعَلى ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، احلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  الَعاَلِمنَي، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى نَبِ  يِ ََا 

 لِه َوَأْصَحاِبِه َأْْجَِعنَي. آ
ر  من ككاة احلببب والممار، مقدار ما يُ  :يف هذا الفصل يذكر ( فَْصل  ): قَاَل 
 .والركاك ككاة العسلوكذا يذكر 

َرج من ز   ام:كاة احلبوب والثمار له مخسة أقسومقدار ما ُيخ
أن يكبن ربُّ هذه احلببب أو الممار يسقيها مبشقة وتعب وجهد يف  القسم األول:

 .إيصال املاء إليها، وأما جهده يف غري إيصال املاء هلا فَل اعتبار له يف مقدار الَصاب
ُلذا قال: ) ْشرٌُ) إخرا  :( أيَيِجب  ِقيَُُفِيَما) :( أي: من احلببب والممارع  ُبَِلُُس 

ْؤَنةٍُ  .( أي: بَل تعبم 
ابلعيبن  ى ابملطر، وإما أن يسقىسقَ يُ  ا أنْ إمَّ  :ثةأبمور ثل ،عب   ََ َل ى ب  قَ والذي يخس  

 . يهاملاء إلحتيا  إىل إيصال ٱمن غري  ا أن َيشرب الشجر بَفسه من األرضواألهنار، وإم
ؤُُْبَِلُ)ــ واحلب ظهر أبحد هذه األمبر المَلثة أو بكلها  ،كان الممر أمثرفإذا    ــ: (َنةٍُم 

 يرَ  ُعشر ما خر  مَها. 
من غري آلة  ــ ويسقي مزرعته مباء الَيل (2)ى الَيلممال ذلك: لب أن شخصًا مزرعته عل

وهب  ،أللفا رَ وأخر  حباً ألف كيلب: أنخذ ُعشْ  ، فلب كرع ممَلً أركاً ــ تسحب املاء إىل الشجر

                                                

  ه. 21/05/1439 األربعاء يبم درس (1)
 َدا،أوغ دول: بعدة ومير األفريقية القارة يف يبجد كم(،  6670بــ) يُقدر وطبله العامل أهنار أطبل من ،معروف هنر   وهب (2)

  ومصر. والسبدان، السبدان، وجَبب وكيَيا، ورواندا، وكبنغب، واتنزانيا، وببروندي، وإثيببيا،
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َماء  »: ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك قبل الَيب  ؛مئة كيلب تكبن للزكاة  عين: املطري «فِيَما َسَقِت السَّ

ي ون  »  ض: يشرب بعروقه من األر يعين «أَْو َكاَن َعمَرِي ً » ويف حكمها كذلك األهنار «َوالع 

ْشر  »  .(1)«الع 

حفر  :إذا كان املاء يصل إىل األشجار والزروع بتعب ومشقة، ممل الثاين: والقسم
عشر. خرَ  مَها نصف الفيُ  ــ: حىت ولب آبالت الكهرابءــ  وإخرا  املاء مَها ابآلالت ،اآلابر

مزرعة يف املديَة ويسقيها ابآللة إبخرا  املاء من البئر، فإذا  شخصًا عَدهُ  ممال ذلك: لب أنَّ 
 ـ؛ـ وهب مخسبن كيلبــ أخرجت مزرعته من التمر ألف كيلب: أنخذ من الزكاة نصف العشر 

ْشرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك قبل الَيب   بِالنَّْضِح: نِْصف  الع 
َ
ِقي  .(2)رواه البخاري «َوَما س 

 .هفف من ككاتخُ  :ب صاحب الممر والزرع يف سقيهمَّا تعِ ـوهذا من حكمة اإلسَلم ل
ألن  ،إنه مشقة :فهذا ال نقبل ،هأما تعبه ممَلً يف حفر تراب ليصل من الَيل إىل مزرعت

ار من غري  األشجالعربة ببصبل املاء وليس بشق أو حفر األرض، فإذا وصل املاء من الَيل إىل
 .وهكذا ،العشر :ففيه ،آلة

( يعين: بِِهَما) ( يعين: وثَلثة أرابع العشربِِهَماَُأْربَاِعِه:َُوَثَلَثةُ قال: ) :الثالث القسم
باً، ََ ا عِ يهَ فِ  عَ رَ شخصًا عَده مزرعة فزَ  مبا سقي بَل مؤنة وسقي مبؤنة أيضاً. ممال ذلك: لب أنَّ 

إمنا الزبيب، فإذا كان ألن العَب ال ككاة فيه و  ؛خره كبيباً ليبيعه أو ليد   ،ريد جتفيف العَبب يُ هُ وَ 
ثة أرابع العشر، هَا ثَل ــابآللة  ــسقى ابملطر، وستة أشهر ابلبئر هذا العَب ستة أشهر ممَلً يُ 

وسبعني   ويساوي: مخسةر  من الزكاة ثَلثة أرابع العشر فلب أخر  ألف كيلب من الزبيب نُ 
 وهكذا. ،كيلب

                                                

 بن جابر حديث من (9٨1) صحيحه يف لممس بَحبه ورواه ، عمر ٱبن حديث من (14٨3) البخاري رواه (1)
عَ  أَنَّهُ  فيهو  ، هللا عبد ، َوالَغْيم   األَْنَهار   َسَقِت  فِيَما» قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الََّيبَّ  َسَِ ور  ش    َوفِيَما الع 

َ
ِقي انَِيةِ بِال س  ْشرِ  نِْصف   سَّ  .«الع 

 حديث من (9٨1) صحيحه يف مسلم بَحبه ورواه ، عمر ٱبن حديث من (14٨3) البخاري صحيح ٱنظر (2)
عَ  هُ أَنَّ  وفيه ، هللا عبد بن جابر ، َوالَغْيم   األَْنَهار   َسَقِت  فِيَما» قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الََّيبَّ  َسَِ ور  ش   س   َوفِيَما الع 

َ
انَِيةِ  ِقي  نِْصف   بِالسَّ

ْشرِ   .«الع 
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 لب أنَّ  :مل( مَنْفعًاَُفبِأَْكثَرِِهَماَُتَفاَوَتا:َُفإِنُْوقال: ) :رابعمث بعد ذلك ذكر القسم ال
شخصاً عَده مزرعة، فأحياانً يسقي مباء الَهر، وأحياانً يسقي آبلة يف البئر، فإذا تفاوت السقي 

قي ابلعدد ابآللة؟ ألن حساب املزارع ابلس يَُظر أيهما أكمر نفعاً ومنباً للَبات، هل هب ابلَهر أو
 ر؟ فيه مشقة، فُيَظر ما هب األكمأو ابليبم أو ابللرت

ْشرُ ُالَجْهِل:َُوَمعَُقال: ) :اخلامس القسم  ؟( يعين إذا جهل ال يعلم أيهما أكمر نفعاً الع 

ْشرُ لذا قال: ) ،أو جهل أيضاً املدة، هل هي الَصف أو أقل؟ فيأخذ ابألحبط أحبط  ألنه (الع 
 من نصف العشر يف اإلخرا .

 عني.له وصحبه أْجا  هللا وسلم على نبيَا ُمد، وعلى وهللا أعلم، وصلى 


