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 .النخولِ  ثمرةِ  زكاةُ  -67

 اخلطبة األوىل 

َد هلل َمح لِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  إِنَّ اْلح َتِعونُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َمُدُه َوَىسح َىحح

يَك َلُه، َوَأنَّ  َدُه الَ ََشِ َهُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه. َوَأشح  ُُمَمَّ

 أما بعد.

ُُ مرن األرِض مرن  فاتقوا اهلل عباد اهلل، واعلموا أن اهللَ فرَض علوكم زكاًة فوام خيرر

نَرا ﴿ الثامِر، قال اهلل تعاىل: َرجح ِذيَن آَمنُوا َأىحِفُقوا ِمنح َصوَِّباِت َمرا َكَسربحُتمح َوََِّّرا َأخح َا الَّ َيا َأَيه

ِمُضروا فِورِه  َلُكمح ِمنَ  ْح ُتمح بِآِخِذيرِه إاِلَّ َأنح ُت َبِوَث ِمنحُه ُتنحِفُقوَن َوَلسح ُموا اخلح ِض َوال َتَومَّ َرح األح

َلُموا َأنَّ اهللََّ َغنِيٌّ ََحِوٌد﴾  . َواعح

 وقد تساءَل كثٌر من الناِس عن زكاِة ثامِر النخوِل وما الواجُب فوها؟ 

َ ألمتِه ما جيب علروهم  وسلم  اهلل علوهصذ  بيَّ فاعلموا بارك اهلل فوكم أن الن قد بَّيَّ

من حديث عبِد اهلل بِن عمَر ريض  "صحوح البخاري"من زكاِة الثامِر بواىًا شافوًا، ففي 

قام و للسويق أو  ل : وسلم  اهلل علوهصذ  اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل  ََ  لسَّام ) فيام َسق

و ، لفيام  ا لسووْشر ِح نصفو لسووِْش (كاأ َعَثريًّ َي باسنامضر
َِ

فام سقَي بال ُكلفٍة وال َمؤوىرٍة  سو

، وأما ما ُسِقَي بالنَّضِح وسلم  اهلل علوهصذ  فوه الُعرُش، كام أخَز النبيه  فإن الواجَب 
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 ففوه ىصُف العرِش.  -أي: بالسواين أو ادكائنِ 

الرديء، ما كان منها يف البسراتَِّي أىواِع النخوِل اجلوِِّد منها و وهذا اْلكُم يشمُل كلَّ 

 أو البووِت ال فرَق يف ذلك. 

 .أَيا ادؤمنون

إن كثرًا َّن عندهم ىخٌل يف بووِِتم يْفلون عن هرذا األمرِر، فرال خيِرجرون الزكراَة 

روا ثمررَة مرا يف البورِت،  عنها، وهم هبذا الفعِل خمطئرون، فالواجرُب علروهم أن يقردِّ

َّا سقت السرامُء، أو ىصرف ُعرِشرها إن كاىرت َّرا سرِقَي وخيِرجوا ُعرَشها إن كاىت 

ِح .  بالنضح

فإن قال قائٌل: إن ثمرَة ىخِل البووِت تؤكُل شوئًا فشوئًا، ويصُعُب تقديُر الُعرِشر فوهرا 

 أو ىصِف الُعرش؟

َر ثمَن الثمِر الرذي يف بوتِره،  فاجلواب عذ هذا: أىه جيُب عذ صاحِب النخِل أن يقدِّ

َُ من ثمنِ  رىا أن وخير ه ىصَف الُعرِش إن كان َّا ُسِقَي بالنَّضِح، فعذ سبول ادثاِل: لو قدَّ

َُ ىصَف الُعرشر إن  ثمَر ىخِل البوت يساوي ألَف رياٍل، فإن عذ صاحِب الثمِر أن خير

ِح ، وىصُف ُعرش األلِف مخسون  رياال، فزكاُته مخسون رياالً.  كان َّا ُسِقَي بالنضح

دسلمون، وإياكم ومنَع ما أوجَب اهللُ علوكم يف أموالِكم، واحرذروا فاتقوا اهللَ أَيا ا

ديء من الطوِب، فإن اهللَ قد هناكم عنه فقرال:  َُ الرَّ ُمروا ﴿يا عباَد اهلل من إخرا َوال َتَومَّ

ِمُضوا فِوهِ  ْح ُتمح بِآِخِذيِه إاِلَّ َأنح ُت َبِوَث ِمنحُه ُتنحِفُقوَن َوَلسح صورٌب ال يقبرُل إال  فإن اهللَ تعاىل ﴾ اخلح
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 .وسلم  اهلل علوهصذ  وفقنا اهلل وإياكم لطاعته واالستجابة له ولرسوله ،، صوباً 

 


