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التمور زكاة إخراج

اجلاسر. د حممد بن إبراهيم بن حممد
بك املساعد الفقه اإلسالمية،أستاذ والدراسات الشريعة القصيملية جامعة

ـ٥/١/١٤٣٢يفللنشرقدم( ـ٣٠/٤/١٤٣٢يفللنشروقبل؛ه )ه

واملرالبحثملخص األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا وبعداحلمد : سلني،

مسائل وهي الزكاة، مسائل من مهمة ملسائل مفصلة فقهية دراسة البحث توسعت: هذا وقد التمور، زكاة إخراج
ألا بالدنا؛ يف خصوصاً حوهلا، أسئلة من العلم طالب على يرد ما لكثرة وذلك دراستها؛ هللا–يف أشهر-واحلمد من

و املباركة، الشجرة هذه زراعة يف التايلالبلدان النتائج إىل خلصت وأنه: قد الثمرة، صالح بدأ إذا جتب التمور زكاة أن
ـاً رطب خيرج أنه والراجح خالف، ففيه منها، جيف ال ما زكاة خترج كيف وأما والتصفية، اجلفاف بعد إخراجها جيب

أنه فالراجح اجلذاذ قبل الرطب من يستهلك وما قيمتها، من فيخرج يستهلكها أن إال أيمنها من وأما الزكاة، فيه جيب
قدامة ابن قال بل ردئياً أو كان جيداً منه خترج أا فالراجح واحداً نوعاً املوجود كان فإذا الزكاة، خترج نعلم: ((نوع ال

خالفاً ب)) فيه املالك عند التمر بقي وإذا القيمة، مراعاة مع الوسط من خيرج أنه فالراجح األنواع متعدد كان إذا أما عد،
ـن مل الزكاة شراء جيوز ال وأنه التجارة، لغرض بقاءه يكن مل إذا فيه زكاة فال احلول عليه حال حىت الزكاة ودفع اجلذاذ
قبل ذلك كان إذا جتب وال تسقط الزكاة أن على العلماء أمجع فقد الزكاة وجوب بعد آفة التمر أصاب وإذا إليه، دفعها

عدو وال تفريط هناك يكن ومل إذااجلذاذ، أما جتب، وال تسقط أا والراجح فخالف، اجلذاذ بعد ذلك كان إذا أما ان،
أنه والراجح فخالف، يكن مل وإن الزكاة، فيه وجبت نصاباً الباقي كان فإذا بعضها فبقى الوجوب بعد آفة التمر أصابت

ا على جتب الزكاة أن فالراجح الصالح بدو بعد التمر باع إذا وأنه ، فيه زكاة ـصالحال ال بدو قبل باعه إذا وأما لبائع،
فالراجح ، املشتري على الزكاة الصالح بدو بعد باع من شرط وإذا املشتري، على الزكاة أن فالراجح صحيح وجه على
ـاة، الزك ـن م الفرار يقصد مل فإن الصالح بدو قبل الثمرة قطع وإذا املشتري، على الزكاة وتكون صحيح، الشرط أن

الز أن جتب،فالراجح ال عليهكاة جتب أا فالراجح قصد . وإن

أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا .وصلى

٢٨٣



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٨٤

مقدمة

–

األول زكا: الفصل إخراج مباحثيف سبعة وفيه التمور، :ة



التمور زكاة ٢٨٥إخراج

الثاين مباحث: الفصل ستة وفيه التمور، زكاة إخراج وجوب موانع . يف



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٨٦

التمهيد

األول وإصطالحاً: املطلب لغة الزكاة تعريف

اللغة: انظر) ١( مقاييس ال)٣/١٧(معجم لسان .)٦/٦٤(عرب،



التمور زكاة ٢٨٧إخراج

الثاين الزكاة: املطلب حكم

 m  n   ml m     §  ¦  ¥

¨l

الكتاب: انظر) ٢( شرح .)١/١٣٦(اللباب

القريواين: انظر) ٣( زيد أيب رسالة نظم على الرباين .)٢/٥٨٧(الفتح

.)٤/٣(احلاوي: انظر) ٤(
اإلرادات: انظر) ٥( .)١/٤٣٥(منتهى

اآلية) ٦( البقرة .٤٣: سورة

األنعام) ٧( .١٤١: اآليةسورة



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٨٨

––

–

األو التمور: لالفصل زكاة إخراج يف

األول التمور: املبحث زكاة وجوب وقت

األول القول

ح) ٨( إميانكم، دعاؤكم باب اإلميان، كتاب ، البخاري أركان)٨(رواه بيان باب اإلميان، كتاب ، ومسلم ،
ح العظام ودعائمه .)١٦(اإلسالم

ح) ٩( الزكاة وجوب باب الزكاة، كتاب ، البخاري يف)١٣٩٥(رواه الناس أموال كرائم تؤخذ ال وباب ،
ح ح)١٤٥٨(الصدقة أخرى مواضع ويف باب)١٤٩٦،٤٣٤٧،٧٣٧٢(، اإلميان، كتاب ، ومسلم ،

ح الشهادتني إىل .)١٩(الدعاء

ص: انظر) ١٠( املنذر البن احلاوي)٥١(اإلمجاع الصنائع)٤/٨(، بدائع ا)٢/٧٥(، .)٤/٥(ملغين،



التمور زكاة ٢٨٩إخراج

: واستدلوا

––

التفريع)١/٣٧٨(املدونة) ١١(= للقرطيب)١/٢٩٢(، الكايف التمهيد)١/٣٠٥(، اجلليل)٧/٢٧(، مواهب ،
)٣/١٣٠ .(

ص: انظر) ١٢( املزين احلاوي)٧٠(خمتصر املهذب)٤/٢١١(، العلماء)١/٢١٠(، حلية ـان)٣/٨٠(، البي ،
العزيز)٣/٢٣٨( الوجيز، اموع)٣/٧٥(شرح الطالبني)٥/٣١٨(، روضة احملتاج)٢/٢٤٨(، مغين ،
)١/٥٧١(.

الكايف)٤/١٦٩(املغين: انظر) ١٣( املقنع)٢/١٣٩(، ـدة)٦/٥٣٢(، الع ـرحه ش مع العمدة ،)١/١٨٨(،
الكبري ـروع)٦/٥٣٢(الشرح الف ـصاف)٢/٣٢١(، اإلن اإلرادات)٦/٥٣٢(، ـهى منت ،)١/٤٧٣(،

قاسمالرو ابن حاشية مع املربع .)٣/٢٢٨(ض

.)٦٣-٤/٦٢(احمللى: انظر) ١٤(

مسنده)١٥( يف أمحد ح)٦/١٦٣(رواه ـاب)٢٥٣٤٥) (٢٥٣٤٤(، ب الزكاة، كتاب داود، وأبو ـىت: ، م
ح النخل؟، باب)١٦٠٦(خيرص البيوع، كتاب ويف ح: ، اخلرص، ـننه) ٣٤١٣(يف س يف والدارقطين

ح)٢/١٣٤( ـحيحه،)٢٦) (٢٥(، ص يف خزمية ح)٤/٤١(وابن ـسنن) ٢٣١٥(، ال يف ـي والبيهق
باب الثمار، زكاة أبواب مجاع الثمر: الكربى، ح...خرص ،)٧٢٣١(.

ص جامعه يف الترمذي فقال((): ١٧١٠(وقال احلديث هذا عن حممداً ـري: وسألت غ ـريج ج ـن اب حديث
.))حمفوظ

احلبري التلخيص يف حجر ابن ـدارقطينوهذا((): ٢/١٧١(وقال وال الرازق عبد رواه وقد الواسطة، جهالة فيه
مدلس وهو واسطة يذكر ومل الزهري، عن جريج ابن عن طريقه .))من

احملتاج حتفة يف الدارقطين((): ٢/٥٥(وقال ووصله منقطع، بإسناد داود أبو .))رواه

الزوائد جممع يف ورج((:)٣/٧٦: (وقال الكبري، يف والطرباين أمحد الصحيحرواه رجال أمحد .))ال



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٩٠

الثاين القول

املعبود=  عون يف ـال((): ٩/١٩٩(وقال ق يعرف، ومل والزهري، جريج ابن بني واسطة فيه عائشة حديث
جريج: املنذري وابن املذكورة الواسطة بدون والدارقطين الرازق عبد رواه وقد جمهول، رجل إسناده يف

تدليساً فلعله يف))مدلس األلباين وقال ابن((): ٣/٢٨١(اإلرواء، بني منقطع أنه غري كلهم ثقات رجاله
جابر حديث من شاهد وله شهاب، وابن .))جريج

األلباين قول جابر: ((وأما حديث من شاهد جابر))وله ـسنده:فرواهفحديث م يف ح)٣/٢٩٦(أمحد ،
اهللا) ١٤١٩٤( عبد بن جابر مسع أنه الزبري أيب طريق ح)٣/٣٦٧(،من ـزبري) ١٤٩٩٦(، ال أيب عن

اهللا عبد بن جابر .عن

باب البيوع، كتاب داود، أبو ح: ورواه اخلرص، صرح) ٣٤١٥) (٣٤١٤(يف الذي احلديث أمحد عن الثاين
بالسماع الزبري أبو .فيه

احملتاج حتفة يف ثقات((): ٢/٥٦(قال إسناده ورجال البيوع، كتاب يف داود أبو ال))رواه جممع يف زوائدوقال
الصحيح((): ٤/١٢١( رجال ورجاله أمحد اإلرواء،))رواه يف األلباين ـناد((): ٣/٢٨١(وقال إس وهذا

ألمحد رواية يف بالتحديث صرح قد لكنه عنعنه، وقد مدلس الزبري أبا أن لوال ثقات، فذكرها))...رجاله
قال مسلم((: مث شرط على صحيح إسناد .))وهذا

ا: انظر) ١٦( شرح الفروع)٧٦-٣/٧٥(لوجيزالعزيز ـم)٢/٣٢١(، قاس ـن الب ـع املرب الروض حاشية ،
)٣/٢٢٩(.

العمدة)٢/١٣٩(الكايف: انظر) ١٧( شرح العدة الكبري)١/١٨٨(، الشرح الفروع)٦/٥٣٢(، ،)٢/٣٢١(،
املربع .)٣/٢٢٩(الروض

الصنائع: انظر) ١٨( التاتارخانية)٢/١٨٦(بدائع الفتاوى ،)٢/٣٣٣(.
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:واستدلوا
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الثالث القول

: واستدلوا
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اآلية) ١٩( األنعام .١٤١: سورة

الصنائع) ٢٠( .)٢/١٨٧(بدائع

الصنائع: انظر) ٢١( احملتار)٢/١٨٦(بدائع رد ،)٣/٢٧٣(.

اجلليل: انظر) ٢٢( املالكية)١٣١-٣/١٣٠(مواهب من للمغرية ثالث قول وعندهم باخلرص: ، جتب .أا

الكبري)٤/١٦٩(املغين: انظر) ٢٣( الشرح اإلنصاف)٦/٥٣٢(، ،)٦/٥٣٢(.

الوجيز: انظر) ٢٤( شرح اموع)٣/٧٦(العزيز الطالبني)٥/٣١٨(، روضة ،)٢/٢٤٨(.

اآل) ٢٥( األنعام .١٤١: يةسورة

الكبري: انظر) ٢٦( الفروع)٦/٥٣٢(الشرح اإلنصاف)٢/٣٢١(، ،)٦/٥٣٢(.

الصنائع: انظر) ٢٧( احملتار)٢/١٨٧(بدائع رد ،)٢٧٣(.



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٩٢

الرابع القول

: استدلوا
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الصنائع: انظر) ٢٨( وقيده)٢/١٨٦(بدائع بقوله، ـا: بعضهم  ـع ينتف حداً بلغت ـر.إذا ـاوى: انظ الفت
احملتار)٢/٣٣٣(التاتارخانية رد ،)٣/٢٧٣(.

اآلية) ٢٩( البقرة .٢٦٧: سورة

الصنائع: انظر) ٣٠( .)٢/١٨٧(بدائع



التمور زكاة ٢٩٣إخراج

الثاين التمور: املبحث يف زكاة إخراج وقت

للقرطيب: انظر) ٣١( امل)١/٣٠٥(الكايف .)٤/١٧٠(غين،

الصنائع: انظر) ٣٢( .)٢/١٨٧(بدائع

ص) ٣٣( الثاين الفصل من الثاين املبحث يف املسألة هذه .)٣٢(انظر

احلاوي)١/٣٧٨(املدونة: انظر) ٣٤( للقرطيب)١٩٥-٤/١٩٤(، الكايف الفروع)١/٣٠٥(، ،)٢/٣٢٦(.

اتهد)١/٢٧٢(املوطأ: انظر) ٣٥( بداية شرح)١/٢٦٧(، ).  ٢/١٨٤(الزرقاين،

املهذب)٢/٤٣(األم: انظر) ٣٦( العلماء)١/٢١١(، حلية البيان)٣/٨٠(، الوجيز)٣/٢٥١(، شرح العزيز ،
اموع)٣/٧٧( الطالبني)٥/٣٣٠(، روضة احملتاج)٢/٢٤٩(، مغين ،)١/٥٦٨  .(

الكايف)٤/١٧٩(املغين: انظر) ٣٧( املقنع)٢/١٤٣(، ـ)٦/٥٣٨(، ش مع العمدة ـدة، الع ،)١/١٨٨(رحه
الكبري الفروع)٦/٥٣٨(الشرح اإلنصاف)٢/٣٢٢(، اإلرادات)٦/٥٣٨(، منتهى ،)١/٤٧٤(.

ص)٤/٢٠(احمللي: انظر) ٣٨( اإلمجاع مسائل يف اإلقناع ،)٢١٣(.

.)٧/٢٧(التمهيد: انظر) ٣٩(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٩٤

:واستدلوا

ح) ٤٠( العنب، خرص يف باب الزكاة، كتاب داود، أبو ـال-،)١٦٠٤) (١٦٠٣(رواه مل((: وق ـعيد س
شيئاً عتاب من ـديث-))يسمع ح ـرص، اخل يف ـاء ج ما باب الزكاة، كتاب والترمذي، ،)٦٤٤(،

باب الزكاة، كتاب ح: والنسائي، الصدقة، بلفظ) ٢٦١٩(شراء مرسالً سعيد اهللا((: عن رسول أن
أسيد بن عتاب ـحيحه)٢٠) (١٩(ح) ٢/١٢٣(والدارقطين))أمر ص يف ـة خزمي وابن ح)٤/٤١(، ،

)٢٣١٦(.

انظر حامت، وأبو زرعة أبو إرساله حامت: وصحح أيب ابن املعبود)١/٢١٣(علل وعون ،)٩/٢٠٠(.

النووي اهللا–قال اموع–رمحه ـم((): ٥/٣٠٦(يف وغريه والنسائي والترمذي داود أبو رواه احلديث هذا
مرس وهو أسيد، بن عتاب عن املسيب بن سعيد عن ألنبأسانيدهم ـشرةل؛ ع ـالث ث سنة تويف ،عتابا

بسنتني ذلك بعد ولد سنني:وقيل،وسعيد أن،بأربع الشرح هذا مقدمة يف السابقة الفصول يف سبق وقد
قال من أصحابنا مطلقاً:من املسيب ابن مبراسيل ـة:صحواأل،حيتج أربع بأحد اعتضد إذا به حيتج إمنا أنه

يسند:أمور أخرى،أن جهة من يرسل الصحابة،أو بعض به يقول العلماء،أو أكثر ذلك،أو وجد وقد
والزبيب،هنا التمر يف الزكاة وجوب على بعدهم ومن والتابعني الصحابة من العلماء أمجع .))فقد

احلبري التلخيص يف حجر ابن عتاب((:)٢/١٧١(وقال عن املسيب بن سعيد على داود،مداره أبو قال :وقد

منه يسمع قانعوقال،مل يدركه:ابن املنذري،مل ظاهر:وقال عمر؛انقطاعه خالفة يف سعيد مولد ،ألن
بكر أبو مات يوم عتاب الرب،ومات عبد ابن ذلك إىل حامت...وسبقه أبو بن:وقال سعيد عن الصحيح

النيب أن الزهرياملسيب عن إسحاق بن الرمحن عبد رواية وهذه مرسل عتابا ـذلك))أمر ك وانظر ،
املعبودعو ).٩/٢٠٠(ن

التهذيب ذيب يف داود): " ٣/٤٨(وقال أبو شيئاً،: قال عتاب من املسيب بن سعيد يسمع ـوبمل أي وقال
حديثا فذكر أسيد بن عتاب مسعت عقرب أيب ابن عمرو عن يسار بن عبداهللا ـن–لهبن ع سعيد يعين

اخلرص-عتاب يف حديث عن،عندهم النهي يف آخر ماجة ابن يضمنوعند مل ما ـن–قلت،شف اب
الواقدي: -حجر قال عما وفاته تأخرت عتابا أن ترمجته–ومقتضاه يف ذلك قبل فيما: قال وفاته فكانت

الصديق بكر أبو مات يوم الواقدي ثقةأل-ذكر أيوب يف،ن ـاري البخ ـره ذك عقرب أيب بن وعمرو
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وقال= أعلم:التابعني واهللا عتابا جع،مسع أبو ذكر وفاتهوقد تاريخ يعرف ال فيمن عتابا الطربي وقال،فر
تارخيه عشرينإ:يف سنة لعمر مكة وايل كان سنة،نه يف ذكره مث عمر سين يف ذلك قبل مث) ٢١(وذكره
سنة سنة) ٢٢(يف عمر مقتل يف قال انتهى) ٢٣(مث احلارث عبد بن نافع مكة على وعامله ـذا،قتل فه

أو يف كان عتاب موت بأن سنةيشعر سنة) ٢٢(اخر أوائل ـن) ٢٣(أو ب سعيد مساع فيصح هذا فعلى
منه أعلم،املسيب .))واهللا

املوطأ على شرحه يف الزرقاين الواقدي((): ٣/٤٩٧(وقال قول على مبين االنقطاع مبعىن اإلرسال إن:ودعوى
الصديق بكر أبو مات يوم مات ل،عتابا عامال كان أنه الطربي جرير ابن ذكر ـنةلكن س مكة على عمر

وعشرين األصح،إحدى على عمر خالفة من مضتا لسنتني سعيد ولد فال،وقد ممكن عتاب من فسماعه
السنن،انقطاع وأصحاب مسلم به احتج فصدوق إسحاق بن الرمحن عبد وانظر.أ))وأما ـ، تقريب: ه

ص املعبود)٢٧٨(التهذيب عون ،)٩/٢٠٠(.

ويل: قلت ممن جرير ابن ذكره انظربل أيضاً، وعشرين اثنتني سنة لعمر الطربي: اإلمارة .)٢/٥٤٣(تاريخ

الوجيز)١/٢١١(املهذب: انظر) ٤١( شرح العزيز العمدة)٣/٧٧(، شرح العدة ،)١/١٨٨(.

سعيد) ٤٢( أيب حديث من مسلم بابرواه الزكاة، كتاب ح: ، ـدقة، ص ـق أوس مخسة دون فيما ليس
)٩٧٩(.

احملتاج)٤/٦٢(احمللي: انظر) ٤٣( مغين ،)١/٥٦٨  .(

الكايف)٤/١٧٩(املغين: انظر) ٤٤( الكبري)٢/١٤٣(، الشرح العمدة)٦/٥٣٨(، شرح العدة ،)١/١٨٨(.

الكبري)٤/١٨٠(املغين: انظر) ٤٥( الشرح العمدة)٦/٥٣٩(، شرح العدة ،)١/١٨٨(.

ص)٤/٢٠(احمللي: انظر) ٤٦( اإلمجاع مسائل يف اإلقناع التمهيد)٢١٣(، ـد)٧/١١٣(، عب البن اإلمجاع ،
ص املربع)١١٣(الرب الروض على قاسم ابن حاشية ،)٣/٢٣٢(.



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٩٦

الثالث التمور:املبحث من جيف ال ما زكاة

األول القول

:واستدلوا

: ويناقش

الثاين القول

وهو) ٤٧( بالربين، له متراً: ميثل منه يكون وال رطباً يكون النخيل من ).   ١٨١-٤/١٨٠(املغين: انظر.نوع

والثمن) ٤٨( القيمة بني القيمة: الفرق النا: أن عامة عند مثنه والثمنهي ـإذا: س، ف العقد، عليه وقع الذي هو
انظر ستة، والثمن مثانية فالقيمة بستة مثانية يساوي ما املمتع: اشتريت .)٦/٣١٨(الشرح

التفريع)١/٣٧٧(املدونة: انظر) ٤٩( والزيادات)١/٢٩٤(، النوادر للقرطيب)٢/٢٦٨(، الكايف ،)١/٣٠٧(.

انظر) ٥٠( الرطب، استهلك إذا ص)٢/٤٤(ألما: فيما املزين خمتصر احلاوي)٧١-٧٠(، البيان)٤/٢٢٢(، ،
)٣/٢٤٦(.

.)٦/٥٤١(اإلنصاف: انظر) ٥١(

احلاوي)٣/٢٤٦(البيان: انظر) ٥٢( ،)٤/٢٢٢(.

الكايف)٤/١٨٠(املغين: انظر) ٥٣( ـبري)٣/١٤٣(، الك الشرح ـروع)٦/٣٤٣(، الف ،)٣٢٤-٢/٣٢٣(،
الفروع)٦/٥٤١(اإلنصاف تصحيح ،)٢/٣٢٤(.



التمور زكاة ٢٩٧إخراج

:استدلوا

: ويناقش

الث الثالقول

:واستدلوا

الرابع القول

الكبري: انظر) ٥٤( .)٦/٥٤٣(الشرح

احملتاج)٣/٥٥١(البيان: انظر) ٥٥( مغين ،)١/٥٦٨(.

الكبري)٦/٥٤٠(املقنع: انظر) ٥٦( الشرح اإلنصاف)٦/٥٤٠(، ،)٥٤١-٦/٥٤٠(.

الكبري: انظر) ٥٧( .)٦/٥٤١(الشرح

الكبري: انظر) ٥٨( .)٦/٥٤١(الشرح

احملتا: انظر) ٥٩( .)١/٥٦٨(جمغين

مصلحة) ٦٠( ختيري فهو الوالية مبوجب الغري حق يف كان إذا التخيري أن .معلوم



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٢٩٨

:ستدلواوا

:الترجيح

الرابع اجلذاذ: املبحث قبل الرطب من يستهلك ما زكاة

األول القول

احلاوي)٢/٤٤(األم: انظر) ٦١( املهذب)٤/٢٢٢،٢١٨(، ـوجيز)٢١٢-١/٢١١(، ال ـرح ش ـز العزي ،
اموع)٨٧-٣/٨٦( ،)٣٢٥-٥/٣٢٤(.

ـايف)١٨١-٤/١٨٠(املغين: انظر) ٦٢( الك ـع)٣/١٤٣(، املقن ـروع)٦/٥٤٣(، الف ،)٣٢٤-٢/٣٢٣(،
الفروع)٦/٥٤١(اإلنصاف تصحيح ،)٦/٥٤١(.

الكايف)١/٣٧٩(املدونة: انظر) ٦٣( التمهيد)١/٣٠٥(، اتهد)١٢/٣١٨(، بداية ،)١/٢٦٨(.
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:واستدلوا
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احلاوي)٢/٤٣(األم: انظر) ٦٤( املهذب)٤/٢١٧(، البيان)١/٢١١(، اموع)٣/٢٤٦(، ،)٥/٣٢٣(.

العلماء: انظر) ٦٥( اختالف الصنائع)١/٤٥٠(خمتصر بدائع التاتارخانية)٢/١٨٧(، الفتاوى ،)٢/٣٣٣ (،
احملتار)٤٣٢-٣/٤٣١(البناية رواد ،)٣/٢٧٤  .(

املمتع: انظر) ٦٦( ).  ٦/٩١(الشرح

اآلية: سورة) ٦٧( .)١٤١: (األنعام

اتهد: انظر) ٦٨( ).  ١/٢٦٨(بداية

حديث) ٦٩( من البخاري عمررواه عنهما-ابن اهللا باب-رضي الزكاة، كتاب ماء: ، من يسقى فيما العشر
ح اجلاري، واملاء جابر) ١٤٨٣(السماء حديث من بابومسلم الزكاة، كتاب او: ، ـشر الع فيه ما

ح العشر، ).  ٩٨١(نصف

املمتع:انظر) ٧٠( .٦/٩١الشرح

الصنائع: انظر) ٧١( )  ٢/١٨٧(بدائع

).  ١/٢٦٨(اتهدبداية: انظر) ٧٢(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٠٠

الثاين القول

:استدلوا

الثالث القول

العلماء: انظر) ٧٣( اختالف التمهيد)١/٤٥٠(خمتصر التاتارخانية)١٢/٣١٨(، الفتاوى البناية)٢/٣٣٣(، ،
)٣/٤٣١(.

األوىل) ٧٤( املبحث يف املسألة ص: انظر التمور يف الزكاة جتب .)٥(مىت
ص) ٧٥( الثاين الفصل من األول املبحث يف املسألة .)٣٠(انظر

الكايف،)٤/١٧٨(املغين: نظرا) ٧٦( ـع)١٤٢-٢/١٤١(، املقن ـبري)٦/٥٥٣(، الك ـشرح ال ،)٦/٥٥٣ (

اإلقناع)٦/٥٥٣(اإلنصاف اإلرادات)١/٤٢٣(، منتهى ،)١/٤٧٦(

ـال امل رب يأكل مل لو لكن املذهب، من الصحيح على النصاب به يكمل ال لألكل اخلرص يف املتروك القدر
زكا أخذت خرص عند له انظراملتروك املذهب، من الصحيح على .)٦/٥٥٢(اإلنصاف: ته

الصنائع: انظر) ٧٧( املختار)٢/١٨٧(بدائع رد ،)٣/٢٧٣(.

اجلليل: انظر) ٧٨( .)٣/١٣١(مواهب
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٧٩)(واستدلوا
:
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األول) ٧٩( املبحث يف كما باجلذاذ إال عنده الوجوب يثبت ال فإنه احلسن بن حممد أما للحنابلة وقت:األدلة
ص التمور زكاة .)٩(وجوب

اآلية: سورة) ٨٠( .)١٤١: (األنعام

وانظر)١٢/٣١٨(التمهيد) ٨١( العلماء: ، اختالف .)١/٤٥١(خمتصر

باب) ٨٢( الزكاة، كتاب داود، أبو ح: رواه اخلرص، باب)١٦٠٥(يف الزكاة، كتاب والترمذي، جاء: ، ما
ح اخلرص، العلم((:وقال-) ٦٤٣(يف أهل من كثري عند سهل حديث على وحبديثوالعمل اخلرص يف

وإسحاق أمحد يقول ح-))سهل اخلارص، يترك كم باب الزكاة، كتاب ـن)٢٤٩٣(والنسائي، واب ،
صحيحه يف ـحيحه)٢٣٢٠) (٢٣١٩(ح) ٤/٤٢(خزمية ص يف ـان حب وابن ) ٣٢٨٠(ح) ٨/٧٥(،

باب الثمار، زكاة أبواب مجاع سننه، يف ه: والبيهقي يأكل ما قدر احلائط لرب يترك قال وأهلهمن ،...و
املستدرك)٧٢٣٤(ح يف احلاكم وقال ـناد((): ١/٥٦٠(، بإس شاهد وله اإلسناد صحيح حديث وهذا

به أمر اخلطاب بن عمر أن صحته على .))متفق

احلبري التلخيص يف حجر ابن سهل((): ٢/١٧٢(وقال عن الراوي نيار بن مسعود بن الرمحن عبد إسناده ويف
البزار قال تفرد: وقد القطانإنه ابن وقال احلاكم: به، وقال حاله، يعرف ـق: ال متف ـناد بإس شاهد وله

به أمر اخلطاب بن عمر أن صحته .))على

احملتاج حتفة يف احلاكم((): ٢/٥٥(وقال وقال حبان، ابن وصححه الثالثة، ـن: رواه اب ـدا ع اإلسناد صحح
فأعله .))القطان
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:الترجيح

:األول

األلباين= ال((: وقال من فيه ضعيف، املؤلف؛إسناده ذكرمها من بتصحيح عربة وال وغريه، الذهيب عند يعرف
الترمذي أن ذلك على دليالً وحسبك املتساهلني، من به–ألما عرف الذي تساهله ـرج-على أخ ملا

حيسنه ومل عنه سكت ص))احلديث املنة ).٣٧٣(متام

التمهيد) ٨٣( يف الرب عبد ابن هليعة): ١٢/٣١٩(رواه ابن طريق جابرمن عن الزبري أيب هليعةعن ابن ففيه
ضعيف .وهو

باب) ٨٤( الثمار، زكاة أبواب مجاع السنن، يف البيهقي ـو: رواه ه يأكل ما قدر احلائط لرب يترك قال من
ح بغداد)٧٢٣٧) (٧٢٣٦(وأهله، تاريخ يف واخلطيب ـرح)١١٧٢(،)٣/١٤١(، ش يف والطحاوي ،

اآلثار وقا)٣٠٢٥(،)٢/٩١(معاين املستدرك، يف احلاكم ـحته((): ١/٥٦٠(ل ص على متفق ،))إسناد
اخلالفيات يف البيهقي ثقات((): ٢/٣١٠(وقال ورواته متصل إسناد يف،))هذا ـيبة ش أيب ـن اب ورواه

عمر) ١٠٥٦٠(،)٢/٤١٤(مصنفه خثيمةأن أبا .فذكره.. .بعث

الكبري)٤/١٧٨(املغين: انظر) ٨٥( الشرح ،)٦/٥٥٣(.

املمتع: انظر) ٨٦( .)٦/٩١(الشرح
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:الثاين

اخلامس التمور: املبحث زكاة منه خترج الذي النوع

:أوالً
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والزيادات: انظر) ٨٧( اتهد)٢/٢٦٣(النوادر بداية املهذب)١/٢٦٦(، ـان)١/٢١١(، البي ،)٣/٢٥٠(،
اموع)٤/١٨١(املغين الكبري)٥/٣٣٠(، الشرح ،)٥٥٦-٦/٥٥٥(.

وانظر)٤/١٨١(املغين) ٨٨( الكبري: ، ).٥٥٦-٦/٥٥٥(الشرح

الش)٤/١٨١(املغين: انظر) ٨٩( الكبري، .)٦/٥٥٦(رح

الرديء) ٩٠( التمر من .نوعان

ـائط)٤/٧٣(احمللي: انظر) ٩١( احل رب فليتبع جيداً كله أو رديئاً كله احلائط كان إذا أنه مالك عن وروي ،
انظر التمر، من والزيادات: وسطاً .)٢/٢٦٣(النوادر

اآلية) ٩٢( البقرة .)٢٦٧: (سورة
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: ويناقش

:الترجيح

:ثانياً

الزكاة،) ٩٣( كتاب داود، أبو ح: بابرواه الصدقة، يف الثمرة من جيوز ال الزهري) ١٦٠٧(ما لونني: قال
داود أبو قال املدينة، متر الزهري((: من عن كثري بن سليمان عن الوليد أبو أيضاً احلاكم))أسنده ورواه ،

املستدرك ح)١/٥٥٩(يف الزكاة، كتاب البخاري((: وقال) ١٤٦١(، شرط على صحيح حديث هذا
خيرجاه ح))ومل وح)١٤٦٢(، ح)٢/٣٢١(و) ١٤٦٣(، ـسري، التف كتاب ) ٣١٢٥(وح) ٣١٢٤(،

خيرجاه((: وقال ومل الشيخني شرط على صحيح حديث .))هذا

الكربى السنن يف باب)٤/١٣٦(والبيهقي الزكاة، كتاب الصدقة: ، يعطي أن من املال صاحب على حيرم ما
ح ماله، شر ).٧٣١٦(من

سننه يف باب)١٣١-٢/١٣٠(والدارقطين الزكاة، كتاب ـرص: ، وخ األرض أخرجت فيما الصدقة قدر يف
ح الكبري)١٣(وح) ١٢(وح) ١١(الثمار، يف والطرباين ح)٦/٧٦(، ،)٥٥٦٦.(

األوطار نيل يف الشوكاين ـه((): ٤/١٧٢(وقال رجال ـة وبقي به، بأس وال حبيب، بن اجلليل عبد إسناده يف
الت حنوه أخرج وقد الصحيح، وقالرجال الرباء: رمذي حديث من غريب صحيح .))حسن

الرباء حبديث ح: مراده القرآن، تفسري أبواب يف اآلية هذه تفسري يف الترمذي رواه .)٢٩٨٧(ما



التمور زكاة ٣٠٥إخراج

األول القول

:واستدلوا

الثاين القول

الفروع)٤/١٨١(املغين: انظر) ٩٤( اإلنصاف)٢/٣١٩(، اإلقناع)٥٥٦-٦/٥٥٥(، ـهى)١/٤٢٣(، منت ،
.)١/٤٧٥(اإلرادات

املهذب)٢/٢٤٧(األم: انظر) ٩٥( البيان)١/٢١١(، الوجيز)٣/٢٥٠(، شرح العزيز ـوع)٣/٧٥(، ام ،
الطالبني)٣٣١-٥/٣٣٠( روضة احملتاج)٢/٢٤٧(، مغين ،)١/٥٦٨.(

).٥/٣٣١(اموع: انظر) ٩٦(

والزيادات:انظر) ٩٧( ).٢٦٤-٢/٢٦٣(النوادر

الكبري)٤/١٨١(املغين: انظر) ٩٨( الشرح الفروع)٦/٥٥٦(، ،)٢/٣١٩(.

.)٣/٢٥٠(البيان: انظر) ٩٩(

.)٥/٣٣١(اموع: انظر) ١٠٠(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٠٦

:واستدلوا

الثالث القول

: واستدل

الرابع القول

والزيادات)١/٣٧٧(املدونة: انظر) ١٠١(= النوادر اتهد)٢٦٤-٣/٢٦٣(، بداية ،)١/٢٦٦.(

املهذب)٢/٤٢(األم: انظر) ١٠٢( البيان)١/٢١١(، الوجيز)٣/٢٥٠(، شرح العزيز اموع)٢/٢٤٧(، ،
الطالبني)٥/٣٣١( روضة احملتاج)٢/٢٤٧(، مغين ،)٥٦٩-١/٥٦٨.(

الكبري)٤/١٨١(املغين: انظر) ١٠٣( الشرح الفروع)٦/٥٥٦(، اإلنصاف)٢/٣٢٠(، تصحيح)٦/٥٥٥(، ،
).٢/٣٢٠(الفروع

الوجيز)٣/٢٥٠(البيان: انظر) ١٠٤( شرح العزيز الطالبني)٣/٧٥(، روضة ،)٢/٢٤٧.(

الكبري: انظر) ١٠٥( ).٦/٥٥٦(الشرح

بالقيمةاملراد: انظر) ١٠٦( املخرج: باألخذ وقيمة العدد يف متساويان ومها مثالً نوعان النخل يف كان إذا أنه
الثاين))الوسط(( من املخرج وقيمة عشر، اثنا أحدمها قيمته: من ما أحدمها من خيرج فإنه رياالت مثانية

أحد من أخرج عشر اثنا منه املخرج قيمته مما النخل أرباع ثالثة كان فإن ـدىعشرة، إح ـه قيمت ما مها
وهكذا تسعة قيمته ما أحدمها من أخرج مثانية منه املخرج قيمة مما أرباع الثالثة كانت وإن رياالً، عشر

عقيل(() ٥١-٤/٥٠(املغين: انظر ابن عليها قاس اليت واملاعز الضأن تقومي .    ))يف

اإلنصاف)٢/٣١٩(الفروع: انظر) ١٠٧( الفروع)٦/٥٥٥(، تصحيح ،)٢/٣٢٠(.

اإلنصاف)٢/٣١٩(الفروع: انظر) ١٠٨( ،)٦/٥٥٥.(



التمور زكاة ٣٠٧إخراج

:واستدلوا

اخلامس القول

:واستدل

 m  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q

{ l

الوجيز)٢/٢٥٠(البيان: انظر) ١٠٩(= شرح العزيز ـوع)٣/٧٥(، ام ـالبني)٥/٣٣١(، الط ـة روض ،
احملتاج)٢/٢٤٧( مغين ،)١/٥٦٩.(

اإلنصاف)٢/٣٢٠(الفروع: انظر) ١١٠( ،)٦/٥٥٦ .(

).٢/٢٥٠(البيان: انظر) ١١١(

).٤/٧٣(احمللي: انظر) ١١٢(

اآلية) ١١٣( البقرة .)٢٦٧: (سورة

ص) ١١٤( .)٢٢(سبق



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٠٨

:الترجيح

–

).٤/٧٣(احمللي: انظر) ١١٥(

عثيمني: انظر) ١١٦( ابن فتاوى ).١٨/٦١(جمموع

باملؤثرة) ١١٧( إال: املراد ـؤثر ت ال كانت إذا أما واضحاً تأثرياً الثمرة مجيع متوسط قيمة يف تؤثر اليت الكثرة
يسرية زياد–بنسبة يف الفرق لقلة ـوعنيإما الن ـني ب ـة القيم يف الفارق لقلة أو اآلخر النوع عن -ا

الوسط متوسط من وخيرج إليها يلتفت ال فإنه املقوميم تقومي بني يكون الذي .كالتفاوت



التمور زكاة ٣٠٩إخراج

السادس احلول: املبحث عليه حال حىت الزكاة ودفع اجلذاذ بعد التمر بقى إذا

:استدلوا

 m  ¦  ¥

¨     § l

ذلك) ١١٨( مثانون: مثال منه الكيلو سعر متوسط أحدمها القدر يف متساويان نوعان البستان يف عنده كان لو
سعر متوسط واآلخر منهرياالً نوع كل زكاة خيرج فإنه رياالت مخس منه .الكيلو

احلاوي)١/٢٨٦(املوطأ: انظر) ١١٩( املغين)٤/٢٥٤(، ـوع)٤/١٦٩،٧٤(، ام ـشرح)٥/٣٤١(، ال ،
التاتارخانية)٣٥٢-٦/٣٥١(الكبري الفتاوى احملتاج)٢/٢٤٤(، مغين ـاع)١/٥٧٤(، القن ـشاف ك ،

الزرقاين)٢/٨٢٥( ).٢/١٩١(،شرح

ص: انظر) ١٢٠( اإلمجاع ص)٦٨(مراتب اإلمجاع مسائل يف اإلقناع احلاوي)٢١٢(، ،)٤/٢٥٤(.

ص) ١٢١( خترجيه ). ١٨(سبق

).٤/٢٥٤(احلاوي: انظر) ١٢٢(

اآلية) ١٢٣( األنعام .١٤١: سورة

اموع)٤/٢٥٤(احلاوي: انظر) ١٢٤( احملتاج)٥/٣٤١(، مغين الق)١/٥٧٤(، كشاق ).٢/٨٢٥(ناع،

املغين)٤/٢٥٤(احلاوي: انظر) ١٢٥( اموع)٤/١٦٩(، احملتاج)٥/٣٤١(، مغين ،)١/٥٧٤.(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣١٠

السابع إليه: املبحث دفعها ممن زكاته املزكي شراء

األول القول

اموع)٤/٢٥٤(احلاوي: انظر) ١٢٦( ،)٥/٣٤١.(

اموع)٤/٢٥٤(احلاوي: انظر) ١٢٧( ،)٥/٣٤١.(

املغين)١/٢٧٦(املوطأ: انظر) ١٢٨( التاتارخانية)٤/١٦٩(، الفتاوي شرح)٢/٢٤١(، ).٢/١٩١(الزرقاين،

وألنه) ١٢٩( ابتاع، الذي ما يدري ال وألنه معني؛ غري شيئاً ابتاع ألنه جيوز؛ فال الفقري إىل يدفعها أن قبل أما
انظر أهلها، إىل يؤديها أن عليه اهللا اقترض اليت الزكاة يعط ).٤/٢٢٥(احمللي: مل

اإلنصاف) ١٣٠( يف شرحه((): ٦/٥٤٣(قال يف اد مج: قال ـعصرح البي أن الظاهر وأهل أصحابنا من اعة
وانظر))باطل احلاشية)١/٤٢١(اإلقناع: ، مع املربع الروض ـذر،)٣/٢٣٢(، املن وابن قتادة قول وهو ،
الباري)٧/١١٥(التمهيد: انظر فتح ،)٣/٣٥٣.(

املدونة)١/٢٨٢(املوطأ: انظر) ١٣١( التمهيد)١/٣٥٤(، الزرقاين)٧/١١٥(، شرح ـ)٢/٢٠٤(، لكن مل، ه
قال بل بالتحرمي صدقته((: يصرح شراء املرء يترك أن إيل ـرحياً))أحب ص ـول الق هذا إليه نسب لكن

احلاوي يف احمللي)٤/٣٥٢(املاوردي يف حزم وابن املغين)٤/٢٢٧(، يف قدامة وابن ،)٤/١٠٢(،
املقنع)٤/١٠٢(املغين: انظر) ١٣٢( الكبري)٦/٥٤٣(، الشرح اإلنصاف)٦/٥٤٣(، ـاع)٦/٥٤٣(، اإلقن ،

اإلرادات)١/٤٢١( منتهى قاسم)١/٤٧٤(، ابن حاشية مع املربع الروض ،)٣/٢٣٢.(

التمهيد)٤/١٠٢(املغين: انظر) ١٣٣( ،)٧/١١٥.(



التمور زكاة ٣١١إخراج

:واستدلوا

باب) ١٣٤( الزكاة، كتاب البخاري، صدقته: رواه يشتري ح...هل باب)١٤٩٠(، اهلبة، وكتاب حيل: ، ال
ح وصدقته، هبته يف يرجع أن والصدقة،)٢٦٢٣(ألحد كالعمرى فهو فرس على رجل محل إذا وباب ،

باب)٢٦٣٦(ح اجلهاد، وكتاب ح: ، اهللا سبيل يف واحلمالن وباب)٢٩٧٠(اجلعائل ـى: ، عل محل إذا
ح تباع فرآها باب)٣٠٠٣(فرس اهلبات، كتاب ومسلم، ـن: ، مم ـه ب تصدق ما اإلنسان شراء كراهة

ح عليه، البخاري)١٦٢٠(تصدق ورواه عمر، ابن حديث عنهما-من اهللا اخلطاب-رضي بن عمر أن
بفرس باب... تصدق الزكاة، كتاب صدقته: احلديث، يشتري ح...هل الوصايا،)١٤٨٩(، وكتاب ،

ح: باب والصامت، والعروض والكراع الدواب واحلمالن)٢٧٧٥(وقف اجلعائل باب اجلهاد، وكتاب ،
حديث اهللا، سبيل وباب)٢٩٧١(يف حإذا: ، تباع، فرآها فرس على ـاب)٣٠٠٢(محل كت ومسلم، ،

باب ح: اهلبات، عليه، تصدق ممن به تصدق ما اإلنسان شراء ).١٦٢١(كراهة

مصنفه) ١٣٥( يف الرزاق عبد باب)٤/٣٨(رواه الزكاة، كتاب ـرقم: ، ب ـل، تعتق أن ـل قب ـصدقة ال بيع
شيبة)٦٨٩٦( أيب وابن الرجل)٢/٤٠٩(، يف باب الزكاة، كتاب ـن، م يشتريها غنمه أو إبله يصدق

برقم ).١٠٤٩٩(املصدق،

مصنفه) ١٣٦( يف الرازق عبد باب)٤/٣٨(رواه الزكاة، كتاب ـرقم: ، ب ـل، تعتق أن ـل قب ـصدقة ال بيع
شيبة)٦٨٩٧( أيب وابن باب)٢/٤٠٩(، الزكاة، كتاب ـن: ، م يشتريها غنمه أو إبله يصدق الرجل يف

برقم ).١٠٤٩٨(املصدق،



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣١٢

الثاين القول

يلي مبا :واستدلوا

  m  Y  X  Wl

املغين)٤/٣٥١(حلاويا: انظر) ١٣٧( اإلنصاف)٤/١٠٥(، ـروض)٦/٥٤٣(، ال ـى عل قاسم ابن حاشية ،
).٣/٢٣٢(املربع

الباري: انظر) ١٣٨( ).٣/٣٥٣(فتح

)٤/١٠٥(املغين: انظر) ١٣٩(

العلماء: انظر) ١٤٠( اختالف .)١/٤٣٩(خمتصر

).٦/٥٤٤(اإلنصاف: انظر) ١٤١(

).٤/٢٣٧،٢٢٤(احمللي: انظر) ١٤٢(

اآليةالبقر: سورة) ١٤٣( ٢٧٥: ة
).٤/٢٢٥(احمللي: انظر) ١٤٤(



التمور زكاة ٣١٣إخراج

مرفوعاً) ١٤٥(= اخلدري سعيد أيب عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن معمر طريق من أبو: روي رواه
باب الزكاة، كتاب ح: داود، ، غين وهو الصدقة أخذ له جيوز الثووي((: وقال-) ١٦٣٦(من ورواه

النيب عن الثبت حدثين قال زيد بابو-))عن الزكاة، كتاب سننه، يف ماجة الصدقة،: ابن له حتل من
مصنفه)١٨٤١(ح يف الرازق وعبد باب)٤/١٠٩(، الزكاة، كتاب ح: ، ـاة، الزك ـن ومل ـرت الك كم
مستدركه) ٧١٥١( يف حديث)١/٥٦٦(واحلاكم الزكاة، كتاب ـديث((: وقال-) ١٤٨٠(، ح هذا

ما إلرسال خيرجاه ومل الشيخني شرط على أسلمصحيح بن زيد عن إياه أنس بن يف-))لك ـي والبيهق
الكربى باب)٧/١٥(السنن الزكاة، كتاب ح: ، منها، يأخذ الصدقة على .)١٢٩٤٦(العامل

مرسالً يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك طريق من املوطأ: وروي يف مالك كتاب)١/٢٦٨(رواه ،
باب أخذ: الزكاة، له جيوز ومن الصدقة حأخذ باب) ٢٩(ها، الزكاة، كتاب داود، ـه: وأبو ل جيوز من

ح غين، وهو الصدقة الكربى)١٦٣٥(أخذ السنن يف والبيهقي باب)٧/١٥(، الصدقات، قسم كتاب ، :

ح منها، يأخذ الصدقة على .)١٢٩٤٥(العامل

السالم سبل يف الصنعاين ـا((): ٢/٢٩٥(قال احل ـححه وص ـة ماج وابن داود وأبو أمحد ـلرواه وأع كم
األوطار))باإلرسال نيل يف الشوكاين وقال ـن((): ٤/٢٠١(، ع بعضهم رواه ألنه باإلرسال؛ أعل وقد

النيب عن يسار بن اعطاء األخذ يتعني زيادة والرفع سعيد أيب عن عنه األكثر رواه .))ولكنه

احمللي)٤/٣٥٢(احلاوي) ١٤٦( املغين)٤/٢٢٧(، الزرقاين)٤/١٠٣(، شرح ،)٢/٢٠٤(.

باب) ١٤٧( الصيام، كتاب مسلم، ح: رواه امليت، عن الصوم ). ١١٤٩(قضاء

احلاوي)٢/٧٩(األم:انظر) ١٤٨( احمللي)٤/٣٥٢(، املغين)٤/٢٢٦(، اإلنصاف)٤/١٠٣(، ،)٦/٥٤٤.(

التمهيد)٤/٣٥٢(احلاوي: انظر) ١٤٩( ،)٧/١١٥.(

).٧/١١٦(التمهيد: انظر) ١٥٠(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣١٤

أدلتهم :وتناقش

الثالث القول

:واستدلوا

–

–

).٤/١٠٥(املغين: انظر) ١٥١(

احلاوي)٧٩-٢/٧٨(األم: انظر) ١٥٢( العلماء)٤/٣٥١(، حلية ،)٣/٧٨.(

).٦/٥٤٣(اإلنصاف: انظر) ١٥٣(

التمهيد)٤/٣٥٣(احلاوي: انظر) ١٥٤( الزرقاين)٧/١١٥(، شرح ،)٢/٢٠٤.(

الرازق) ١٥٥( عبد باب)٤/٣٧(رواه الزكاة، كتاب برقم: ، تعتقل، أن قبل الصدقة أيب)٦٨٩٤(بيع وابن ،
باب)٢/٤٠٩(شيبة الزكاة، كتاب ـرقم: ، ب ـصدق امل ـن م ـشتريها ي غنمه أو إبله يصدق الرجل يف

)١٠٥٠١.(



التمور زكاة ٣١٥إخراج

ص) ١٥٦( خترجيه .)٣٠(سبق

التمهيد)٤/٣٥٣(احلاوي: انظر) ١٥٧( الزرقاين)٧/١١٥(، شرح ،)٢/٢٠٤.(

احمللي)٤/٣٥٣(احلاوي: انظر) ١٥٨( املغين)٤/٢٢٥(، ،)٤/١٠٤.(

).٤/١٠٤(املغين: انظر) ١٥٩(

السالم)٤/١٠٥(املغين: انظر) ١٦٠( سبل األوطار)٢/٢٩٥(، نيل ،)٤/٢٠١.(

ص: انظر) ١٦١( املنة ).٣٨٤(متام



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣١٦

:الترجيح

الثاين التمور: الفصل زكاة إخراج وجوب موانع يف

األول الزكاة: املبحث وجوب بعد آفة التمر أصاب :إذا

).٤/١٠٤(املغين: انظر) ١٦٢(

).١٠٥-٤/١٠٤(املغين: انظر) ١٦٣(

ص: انظر) ١٦٤( املنذر البن ص)٥٣(اإلمجاع اإلمجاع مسائل يف اإلقناع املغين)٢١٤(، بدائع)٤/١٧٠(، ،
احملتاج)٢/١٨٧(الصنائع مغين اإلنصاف)١/٥٧٣(، يف املرداوي قال ـديفقال((): ٦/٣٧٩(، : القواع

أيضاً:قال،اتفاقا زكاا بوجوب وجها عقيل ابن حكاه:قال،وخرج الذي لإلمجاع خمالف ضعيف وهو
وغريه املنذر قاله: قلت،بن عقيلغريقد .))ابن

الكايف)٤/١٧٠(املغين: انظر) ١٦٥( الكبري)٢/١٣٩(، الشرح ،)٦/٥٣٦(.
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االول القول

:واستدلوا

الصنائع: انظر) ١٦٦( احملتار)٢/١٨٧(بدائع رد ،)٣/٢٧٥ .(

). ١/٣٨١(املدونة: انظر) ١٦٧(

ص)٢/٤٤(األم: انظر) ١٦٨( ـزين امل خمتصر ـاوي)٧٠(، احل ـان)٤/٢١٦(، البي ـوع)٣/٢٥٠(، ام ،
)٥/٣٢٨ .(

الكبري)٤/١٧١(املغين: انظر) ١٦٩( الشرح اإلنصا)٦/٥٣٦(، هذه)٦/٥٣٤(ف، يف املذهب يف الروايتان ،
أنه واملذهب ال، أو الوجوب استقرار يف شرط األداء من التمكن هل مسألة يف الروايتني على بناًء املسألة

، اليشترط
.)٦/٣٧٦(واإلنصاف) ٤/١٧١(املغين: انظر

). ٣/٢٥٠(البيان: انظر) ١٧٠(

). ٥/٣٢٨(اموع: انظر) ١٧١(

فيه: اجلرين) ١٧٢( جيفف الذي التمر العرب: انظر.موضع .)٨/٤٦٢(لسان

املمتع: انظر) ١٧٣( ). ٦/٨٢(الشرح



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣١٨

الثاين القول

:واستدلوا

: ويناقش

:الترجيح

الكايف)٤/١٧١(املغين: انظر) ١٧٤( الكبري)٢/١٣٩(، الشرح اإلنصاف)٦/٥٣٦(، كشاف)٦/٥٣٣(، ،
.)٢/٨٦٢(القناع

يرى)٤/٧١(احمللي: انظر) ١٧٥( حزم ابن بل خبرص: ، وتلزم جتب الزكاة ـهأن ألن ـه؛ طيب بدأ إذا الثمرة
انظر وغريه، بالبيع فيها التصرف وأمكنه الثمرة على يده أطلقت ) ٦٣-٤/٦٢(احمللي: باخلرص

الكبري)٤/١٧١(املغين: انظر) ١٧٦( الشرح ،)٦/٥٣٦ .(

القناع)٧٢-٤/٧١(احمللي: انظر) ١٧٧( كشاف ،)٢/٨٦٢ .(



التمور زكاة ٣١٩إخراج

الثاين يف: املبحث جيب فهل بعضها فبقى الزكاة وجوب بعد آفة التمرة أصابت إذا

زكاة الباقي

األول القول

:واستدلوا

الرب)٤/٢١٤(احلاوي: انظر) ١٧٨( عبد البن الكايف ـان)١/٣٠٦(، البي ـين)٣/٢٤٨(، املغ ،)٤/١٧٠(،
).٥/٣٢٨(اموع

ص: انظر) ١٧٩( اإلمجاع مسائل يف .)٢١١(اإلقناع

ـده: املراد) ١٨٠( بع أو شذ من إال باإلمجاع اجلذاذ قبل كان إذا كما التالف عن الزكاة سقوط يرى من عند
السابق املبحث يف كما اجلمهور قول على األداء من التمكن .قبل

الكايف)١/٢٧٢(املوطأ: انظر) ١٨١( والزيادات)١/٣٠٦(، النوادر ،)٢/٢٦٧.(

البيان)٤/٢٢٦،٢١٤(احلاوي: انظر) ١٨٢( اموع)٣/٢٤٨(، ،)٥/٣٢٨.(

اإلنصاف)٤/١٧٠(املغين: انظر) ١٨٣( اإلقناع)٦/٥٣٥(، القناع)١/٤٢٠(، كشاف ،)٢/٨٦٢.(

الصنائع: انظر) ١٨٤( ).١٨٩-٢/١٨٨(بدائع



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٢٠

الثاين القول

:واستدلوا

:الترجيح

اخلدري)١٨٥(= سعيد أيب حديث من البخاري بابرواه الزكاة، كتاب ـرت،: ، بك فليس زكاته أُدي ما
باب)١٤٠٥(ح ويف ح: ، الورق، باب)١٤٤٧(زكاة ويف ح: ، ـدقة، ص أوسق مخسة دون فيما ليس
باب) ١٤٨٤( الزكاة، كتاب ومسلم، ح: ، صدقة، أوسق مخسة دون فيما .)٩٧٩(ليس

القناع: انظر) ١٨٦( ).٢/٨٦٢(كشاف

الكبري)٤/١٧٠(املغين: انظر) ١٨٧( الشرح ،)٦/٥٣٤ .(

الصنائع: انظر) ١٨٨( )١٨٩-٢/١٨٨(بدائع

البيان)٤/٢١٦،٢١٤(احلاوي: انظر) ١٨٩( اموع)٣/٢٤٨(، ،)٥/٣٢٨.(

اإلنصاف)٤/١٧٠(املغين: انظر) ١٩٠( القناع)٦/٥٣٥(، كشاف ،)٢/٨٦٢ .(

الكبري)١٧١-٤/١٧٠(املغين: انظر) ١٩١( اإلنصاف)٦/٥٣٥(،الشرح ،)٦/٥٣٦ .(



التمور زكاة ٣٢١إخراج

الثالث الصالح: املبحث بدو بعد بيع إذا التمر زكاة

األول القول

:واستدلوا

باب) ١٩٢( الزكاة، كتاب ، مسلم ح: رواه ، املسألة له حتل .)١٠٤٤(من

).٢/٢٧٤(املبسوط: انظر) ١٩٣(

التفريع)١/٢٧٤(املوطأ: انظر) ١٩٤( والزيادات)١/٢٩٢(، النوادر الكايف)٢٧١-٢/٢٧٠(، ،)١/٣٠٥(،
اجلليلمواه الزرقاين)٣/١٣٣(ب شرح ،)٢/١٨٧.(

احلاوي)٢/٤٤(األم: انظر) ١٩٥( املهذب)٤/٢١٣(، البيان)٢١١-١/٢١٠(، شرح)٣/٢٤٦(، العزيز ،
اموع)٣/٨٣(الوجيز الطالبني)٣٢٨-٥/٣٢٧(، روضة ـل)٢/٢٥٣(، ه يف خالف عندهم بل ، ،

انظر أوالً، الزكاة قدر يف يتصرف أن ).٥/٣٢١(اموع: جيوز

الكايف)٤/١٧١(املغين: انظر) ١٩٦( الكبري)٢/١٤٤(، الشرح الفروع)٦/٥٣٧(، ـاع)٢/٣٢١(، اإلقن ،
القناع)١/٤١٩( كشاف ،)٢/٨٦١.(

).٦٣-٤/٦١(احمللي: انظر) ١٩٧(

ص)٧/٢٧(التمهيد: انظر) ١٩٨( الرب عبد البن اإلمجاع ،)١١٣.(

املغين)٤/٦٣(احمللي: انظر) ١٩٩( الش)٤/١٧١(، الكبري، ).٦/٥٣٧(رح

القناع: انظر) ٢٠٠( ).٢/٨٦١(كشاف



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٢٢

الثاين القول

:واستدلوا

:الترجيح

الرابع املشتري: املبحث على الزكاة الصالح بدو بعد باع من شرط إذا

).٢/٢٧٤(املبسوط: انظر) ٢٠١(

الكبري)٤/١٧٢(املغين: انظر) ٢٠٢( الشرح الفروع)٦/٥٣٧(، اإلنصاف)٣٢٢-٢/٣٢١(، ،)٦/٥٣٢.(

الكبري)٤/١٧٢(املغين: انظر) ٢٠٣( الشرح الفروع)٦/٥٣٧(، اإلنصاف)٢/٣٢٢(، ،)٦/٥٣٢.(

.)٥(ص: انظر) ٢٠٤(
الشرط: انظر) ٢٠٥( بدون البائع على الزكاة وجوب يرون ممن .املراد



التمور زكاة ٣٢٣إخراج

األول القول

:واستدلوا

الثاين القول

:واستدلوا

:الترجيح

والزيادات)١/٢٧٤(املوطأ: انظر) ٢٠٦( النوادر اجلليل)٢/٢٧١(، مواهب ـاين)٣/١٣٣(، الزرق ـرح ش ،
)٢/١٨٧(.

الكبري)٤/١٧١(املغين: انظر) ٢٠٧( الشرح الفروع)٦/٥٣٧(، اإلنصاف)٢/٣٢٢(، اإلقناع)٦/٥٣٢(، ،
اإلرادات)١/٤١٩( منتهى القناع)١/٤٧٣(، كشاف ،)٢/٨٦١(.

اإلنصاف)٢/٣٢٢(الفروع: انظر) ٢٠٨( القناع)٦/٥٣٢(، كشاف ،)٢/٨٦١(.

اإلنصاف)٢/٣٢٢(الفروع: انظر) ٢٠٩( ،)٦/٥٣٢(.

.)٢/٣٢٢(الفروع: انظر) ٢١٠(

.)٦/١٧٣(املغين: انظر) ٢١١(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٢٤

اخلامس صحيح: املبحث وجه على الصالح بدو قبل الثمرة باع منإذا فعلى
الزكاة؟ جتب

األول القول

.)٦/١٧٤(املغين: انظر) ٢١٢(

صحي) ٢١٣( وجه على ـر: حالبيع انظ ـه ل ـت وهب أو الثمرة ويشترط أصوهلا مع يشتريها أن ـين: مثل املغ
الكبري)٤/١٧٣( الشرح ـوهلا)٦/٥٣٧(، أص دون ـشتريها ي كأن صحيح غري وجه على باعها إذا أما ،

انظر إمجاعاً يصح ال فالبيع التبقية ص: (ويشترط املنذر البن املغين)١٢٩(اإلمجاع ،)٦/١٤٨.(

التفريع)١/٢٧٤(املوطأ: انظر) ٢١٤( والزيادات)١/٢٩٢(، النوادر ـرطيب)٢٧١-٢/٢٧٠(، للق الكايف ،
الزرقاين)١/٣٠٥( شرح ،)٢/١٨٧.(

الوجيز)٣/٢٣٩(البيان: انظر) ٢١٥( شرح العزيز الطالبني)٣/٧٦(، روضة ـاج)٢/٢٤٨(، احملت ـين مغ ،
)١/٥٧١.(

الكبري)٤/١٧٢(املغين: انظر) ٢١٦( الشرح الفروع)٦/٥٣٧(، اإلقناع)٢/٣٢٢(، ـشاف)١/٤١٩(، ك ،
).٢/٨٦١(القناع

).٦٢-٤/٦١(احمللي: انظر) ٢١٧(



التمور زكاة ٣٢٥إخراج

:واستدلوا

الثاين القول

:واستدلوا

الثالث القول

:واستدلوا

الفروع)٤/١٧٢(املغين: انظر) ٢١٨( ،)٢/٣٢٢.(

الكبري: انظر) ٢١٩( ).٦/٥٣٧(الشرح

).٢/٤٧٤(املبسوط: انظر) ٢٢٠(

).٢/٢٧٤(املبسوط: انظر) ٢٢١(

).٢/٢٧٤(املبسوط: انظر) ٢٢٢(

).٢/٢٧٤(املبسوط: انظر) ٢٢٣(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٢٦

:الترجيح

السادس الصالح: املبحث بدو قبل النخل مثرة قطع إذا

األول القول

:واستدلوا

اجلليل) ٢٢٤( ).٣/١٣١(مواهب

ص)٢/٤٣(األم: انظر) ٢٢٥( املزين خمتصر ـاوي)٧٠(، احل ـان)٤/٢٢٠(، البي ـوع)٣/٢٤١(، ام ،
الطالبني)٥/٣٢٨( روضة ،)٢/٢٥٢.(

الكايف)٤/١٧٣(املغين: انظر: انظر) ٢٢٦( ـع)٢/١٣٩(، املقن ـبري)٦/٥٣٣(، الك ـشرح ال ،)٦/٥٣٣(،
اإلنصاف)٢/٣٢١(الفروع القناع)٦/٥٣٣(، كشاف ،)٨٦١-٢/٨٦٠.(

الصنائع: انظر) ٢٢٧( التتارخانية)٣/١٨٧(بدائع الفتاوي ،)٢/٣٣٣.(

الصنائع)٣/٢٤١(البيان: انظر) ٢٢٨( بدائع املغين)٣/١٨٧(، ـايف)٤/١٧٣(، الك ـب)٢/١٣٩(، مواه ،
).٣/١٣١(اجلليل

املغين)٤/٢٢٠(احلاوي: انظر) ٢٢٩( الكايف)٤/١٧٣(، كش)٢/١٣٩(، القناع، ).٢/٨٦١(اف



التمور زكاة ٣٢٧إخراج

الثاين القول

:واستدلوا

:الترجيح

األول القول

:واستدلوا

الصنائع) ٢٣٠( التتارخانية)٣/١٨٧(بدائع الفتاوي ،)٢/٣٣٣.(

الصنائع) ٢٣١( ).٣/١٨٧(بدائع

ص) ٢٣٢( .)٩(انظر
الكايف)٤/١٧٣(املغين) ٢٣٣( الفروع)٢/١٣٩(، اإلنصاف)٢/٣٢١(، ـاع)٦/٥٣٣(، القن ـشاف ك ،

)٨٦١-٢/٨٦٠.(

).٤/١٧٣(املغين) ٢٣٤(

الكبري) ٢٣٥( القناع)٦/٥٣٣(الشرح كشاف ،)٨٦١-٢/٨٦٠.(



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٢٨

الثاين القول

واستدلوا

:الترجيح

اخلامتة

الكبري) ٤/١٧٣(املغين) ٢٣٦( القناع)٦/٥٣٣(الشرح كشاف ،)٨٦١-٢/٨٦٠.(

ص)٢/٤٣(األم) ٢٣٧( ـزين ـ امل ـصر ـ خمت ـاوي)٧٠(، ـ احل ـان)٤/٢٢٠(، ـ البي ـوع)٣/٢٤١(، ـ ام ،
الطالبني)٥/٣٢٨،٣٢٠( روضة ،)٢/٢٥٢.(

البيان)٤/٢٢٠(احلاوي) ٢٣٨( ،)٣/٢٤١.(

).٥/٣٢٠(اموع) ٢٣٩(



التمور زكاة ٣٢٩إخراج



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٣٠

واملصادر املراجع



التمور زكاة ٣٣١إخراج



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٣٢



التمور زكاة ٣٣٣إخراج



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٣٤



التمور زكاة ٣٣٥إخراج



اجلاسر حممد بن إبراهيم بن حممد ٣٣٦



التمور زكاة ٣٣٧إخراج
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Abstract. This research doctrinal study detailed important issue from the issues of Zakat, a question: 

zakaah dates, has expanded a researcher in the study; and to the many that respond to the students of 

science questions around, especially in our country; for it - thank God - the most famous countries in the

cultivation of these blessed blessed tree, and the researcher the following results: The Zakat dates should

be paid if a Salah fruit, and that should be paid after the drought, filter, and the how to get out zakat does 

not dry them, is subject to dispute and correct it comes out damp, unless that consumed come out of their

value , but what is consumed in the wet before Aljmaz correct view that should the Zakat, and either of 

any kind out of Zakat, if the existing one type most correct they get out of it well he or Rdiia and Ibn

Qudaamah said: ((do not know of any difference of opinion)), if left Dates for the owner after Aljmaz and 

pay zakat even if one year has passed there is no Zakat where if you do not stay for the purpose of trade,

and it is not permissible to buy Zakat is paid to it, and if you hit the dates lesion after the obligatory zakat 

has scholars are unanimously agreed that the zakat falls not answer if that is before Aljmaz, there was no 

negligence and no aggression, but if that was after Aljmaz Fajlav, and correct it fall not answer, but if you

hit the dates lesion after the obligatory, leaving some of them if the rest was a quorum and zakaah is due,

although not Fajlav, and correct it does not zakaah and that, if sold, dates Bedouin goodness correct view

that the Zakat is obligatory upon the seller, but if sold by the Bedouin of righteousness on the right correct

view that the Zakat on the buyer, and if the condition of the sold after Bedouin Salah Zakat on the buyer,

the most correct that the condition is true, and be due on the buyer and, if cut before the fruit of 

righteousness, the nomads did not mean to escape from the Zakat, Zakat is not the most correct answer,

but in order to correct view that it must be it.

Blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and companions


