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، ْشتَد  ٱ َوإَِذا . َوَجبَِت  الث َمرِ: َصََلح   َوبََدا الَحبُّ َكاة   الز 

؛ َيْستَِقرُّ  َوَل  وب  ج   ِمنْه : َعد  تَ  بَِغيْرِ  َقبَْله   َتِلَفْت  َفإِنْ  البَيَْدِر، فِي بَِجْعِلَها إِل   الو 

 َسَقطَْت.

ْشر   َوَيِجب   ْستَأِْجرِ  َعَلى الع   األَْرِض. م 

 

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

 لِه َوَأْصَحاِبِه َأْْجَِعنَي. آ
، ْشتَد  ٱ َوإَِذا) :قَاَل  َكاة   َوَجبَِت  الث َمرِ: َصََلح   َوبََدا الَحبُّ   رَ كَ ا ذَ مَّ ـ( لالز 

 ر بعد ذلك مىت يكون وجوب الزكاة؟ذك ا ُُيرَج من زكاة احلبوب والثمارمقدار م
عرض له ٱشتداده قد تتو  هِ ( أي: يبس؛ ألن احلب قبل يـُْبسِ الَحبُّ  ْشتَد  ٱ َوإَِذافقال: )

(، لث َمرِ ا َصََلح  ) ظهر :( أيَوبََداوال يصلح أيضًا لألكل، وأم ا الثمر فعَلمته قال: ) اآلفة

ارُّ َتْحَمارُّ َوتَ »: بقولهملسو هيلع هللا ىلص عَلمة، فعَلمة التمر بيَه الَيب  الثمر لهُ  منَ  نوع   وكل   ََ يعين:  (2)«ْْص

                                                

  .ه 22/05/1439 اخلميس يوم درس (1)
 جابر: قال كامَلً   احلديث ولفظ ، هللا عبد بن جابر حديث من (1536) ومسلم ،(2196) البخاري رواه )2(

  َنَهى»
ُّ
َح  َحتَّى الثََّمَرةُ  ُتَباعَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي ارُّ  َتْحَمارُّ » قَاَل: ُتَشقِ ُح؟ َوَما َفِقيَل: .«ُتَشقِّ ََ  حجر ٱبن قال ،«نَْهامِ  َوُيْؤَكُل  َوَتْْص

 َح » قوله: فسر  الذي هو فيمن (4/397 الفتح )يف ِسيرُ  َهَذا» :«ُتَشقِّ َْ  ِديِث حَ لا َراِوي مِينَاءَ  ْبنِ  َسِعيدِ  َقْولِ  مِنْ  التَّ

هُ  َحيَّانَ  ْبنِ  َسلِيمِ  َعنْ  َأَسد   ْبنِ  َبْهزِ  َعنْ  َحِديِث ال لَِهَذا ِرَواَيتِهِ  فِي َأْحَمدُ  َذلَِك  َبيَّنَ  ِذي ُهوَ  َأنَّ  َذلَِك  نْ عَ  مِينَاءَ  ْبنَ  َسِعيدَ  َسَأَل  الَّ

 الِ  َرَجهُ َوَأْخ  َبْهز   َطِريِق  مِنْ  ُمْسلِم   َأْخَرَجهُ  َوَكَذلَِك  بَِذلَِك، َفَأَجاَبهُ 
ُّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  َطِريِق  مِنْ  ْسَماِعيلِي  َسلِيمِ  َعنِ  َمْهِدي   ْبنِ  الرَّ

: ُقْلُت  ِرَواَيتِِه: فِي َفَقاَل  َحيَّانَ  ْبنِ  ائَِل  َأنَّ  َفَظَهرَ  إَِلْخ  ُتْشَقُح؟ َما لَِجابِر  ِذي َسِعيد   ُهوَ  َذلَِك  َعنْ  السَّ َرهُ  َوالَّ ،َج  ُهوَ  َفسَّ  َوَقدْ  ابِر 

م   ْخَرَج أَ 
لا  َجابِر   َعنْ  َولِيدِ ال َأبِي َعنْ  ُأَنْيَسةَ  َأبِي ْبنِ  َزْيدِ  َطِريِق  مِنْ  َحِديَث ال ُمْسلِ  ُيْشَقهَ  تَّىَح  النَّْخَل  َيْشَتِرَي  َوَأنْ  َوفِيِه: ُمَطوَّ

رَّ  َأوْ  َيْحَمرَّ  َأنْ  قْْشَقاءُ الِ وَ  ََ ء   مِنْهُ  ُيْؤَكَل  َأوْ  َيْْص ْ
: اَل َفقَ  آِخِرهِ  َوفِي قَْشي  نَّبِِي ال َعنِ  َهَذا َيْذُكرُ  اا َجابِر َأَسِمْعَت  لَِعَطاء   َفُقْلُت  َزْيد 

ِسيُر، فِيهِ  َفَيْدُخُل  َحِديِث ال َجِميعَ  َهَذا بَِقْولِهِ  ُمَراُدهُ  َيُكونَ  َأنْ  َيْحَتِمُل  َوُهوَ  َنَعْم. َقاَل: ؟ملسو هيلع هللا ىلص َْ  َراُدهُ مُ  َيُكونَ  َأنْ  َوَيْحَتِمُل  التَّ

ِسيرَ  َل  يِث َحدِ ال َأْصَل  َْ ِسيرُ  َفَيُكونُ  التَّ َْ اِوي َكََلمِ  مِنْ  التَّ اوَ  َأْعَلُم، َواَّللُ  َجابِر   َأنَّهُ  َمْهِدي   بن ِرَواَية مِنْ  َظَهرَ  َوَقدْ  الرَّ  مِمَّ

ي   .«ًاَأْيض َأَنس   َحِديِث  فِي َذلَِك  ُوُقوعُ  ًاَمْرُفوع َكْوَنهُ  ُيَقوِّ
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ثمار، كل ن يتموَه حلواً بعد أن كان حامضاً، وكذلك بقية الأب ويف العَب مثَلً  ،يبدأ يف التلوين
َكاة   َوَجبَِت لذلك قال: ) ؛مثرة هلا أمارة  .وأيضاً جاز بيع الثمرة ،(الز 

 
 ك مىت جتب الزكاة يف ذمة املزكي؟مث ذكر بعد ذل

وب   َيْستَِقرُّ  َوَل فقال: ) ج   يفِ  بَِجْعِلَها إِل  ( أي: ويبقى هذا الوجوب يف الذمة )الو 

ثمار، وعَد لل وهو مكان التجفيف والتشميس ،عَد أهل الشام صطَلح  ٱ ‘يدرُ البَ ’( والبَيَْدرِ 

 ، وغري ذلك. «الِمْْصَطح» ، ويف بعض الداير يسمى«الَجِرينْ »أهل مصر يسمى 

احلب أو  ( أي: قبل وضعَقبَْله   َتِلَفْت  َفإِنْ الوجوب ذكره بقوله: ) ٱستقرارذكر  وفائدة

، اابً على التمرر مثل: لو وضع تُ  ؛ما ال جيوز : هو فعلُ ي( التعدِمنْه   َتَعد   بَِغيْرِ الثمر يف البيدر )
قال:  ؛ت: لو وضع الثمار عَد ُسراق فسرقمثل ؛وأما التفريط فهو ترك ما جيب ؛فهذا تعد  مَه

  .عَه وجوب الزكاة سقط( أي: َسَقطَْت )
 ستقرار الوجوب كما يلي: ٱوالفرق بني الوجوب و 

  ؛بدو الصَلح وتلفت: ال زكاة عليهأو  اٱلشتدادوجبت الزكاة بعد  إذا
  .مَه: جتب الزكاة يدر وتلفت بتعد   بوضعها يف البَ  ،ستقر الوجوبٱوإذا 

 ،شتد فأهداها مالك املزرعة على زيدٱالثمرة بدا صَلحها واحلب  ومن الفروق: لو أنَّ 
 البيدر.  زيد، يستقر الوجوب عليه إذا وضعها يف :هَا (1)رجهافالذي ُيُ 

 :ويف البيدر مل يضمن، :مَه أنه لو تلفت الثمرة بعد البدو بتعد    :كَلم املصَف   ومعىن
 يضمن. 
 
ر ستأجٱذكر بعد ذلك فيما لو  ،لزكاة على املالك الثمر أو احلبا أنَّ  ذكر  امَّ ـول

  فمن الذي ُيرج الزكاة؟ ،أو الثمر أحد  املزرعة وفيها احلب

                                                

  الثمر. زكاة ُيرج )1(
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ْشر   َوَيِجب  قال: ) ْستَأِْجرِ  َعَلى الع  (؛ ألن املستأجر له حكم املالك هَا، األَْرضِ  م 
(1)بدومالك املزرعة قبل ال فهو الذي يَتفع ابلثمرة، ولو أنَّ 

ابعها: فَل زكاة على البائع وإمنا  
 شتد عَده احلب وبدا صَلح الثمرة.ٱعلى املشرتي إذا 

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

                                                

  احلب. ٱشتداد أو الثمر، صَلح بدو قبل )1(


