أهمية النخيل في اإلسالم
وأحكامها الشرعية ()3

د .فهد بن حمود العصيمي
ê
باحث من المملكة المغربية

احلمد هلل وال�صالة على �أ�شــرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �سبحانه وتعاىل
بذكرها يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من مو�ضع وبني �أهميتها للإن�سان ،كما
تطرقت ال�س ّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت �أهميتها ونفعها .كما �أخذت
ن�صيبها من ال�شعر ،وكما �أخذت ن�صيبها من الأقوال امل�أثورة.
هذه ال�شجرة هي النخلة -قال تعاىل (والأر���ض و�ضعها للأنام ،فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام) �سورة الرحمن �آية .11 - 10
وتعترب النخلة �إحدى �أقدم الأ�شجار التي عرفتها �شبه اجلزيرة العربية
كما تعترب �أهم هذه الأ�شجار لدى الإن�سان يف هذه املنطقة .وقد عرف
�أهل هذه املنطقة اال�ستفادة الق�صوى من النخل واال�ستثمار الأمثل لها
�سواء لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.
وت�أتي �أهمية النخلة من حتملها للظروف املناخية ال�صعبة ومن القيمة
الغذائية لثمرة النخيل التي ميكن تخزينها ملدة طويلة دون ما حاجة
للت�صنيع �أو التربيد .وال يعرف على وجه التحديد املوطن الأ�صلي ل�شجرة
النخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ش الآثار القدمية يف بالد الرافدين
وم�صر كما ورد ذكرها يف التوراة والإجنيل� .إال �أنه يعتقد �أن بالد العرب
هي املوطن الأ�صلي للنخيل.
ومن خالل هذا البحث �أقدم �صورة مف�صلة عن هذه النخلة التي باركها
اهلل عز وجل بذكرها يف القر�آن الكرمي ،و�أهتم بها الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم وذكرها يف �أحاديث كثرية ،ذاك��ر ًا امل�سائل ،التي لها �صلة
بالنخلة وثمرها و�أقوال العلماء ذاكر ًا خالفهم وترجيح ما �أراه موافق ًا
للدليل �أو ل��روح ال�شريعة و�أهدافها و�سوف �أق��وم بتق�سيم هذا البحث
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�إىل عدة �أبواب يتناول كل باب جانب من جوانب النخلة مدعم ًا بالأدلة
والرباهني املتوفرة لدي �أ�س�أل اهلل �أن ينفع به و�أن يكون دافع ًا لالهتمام
بهذه ال�شجرة املباركة على جميع امل�ستويات ،و�أن يجعل عملنا خال�ص ًا
لوجهه الكرمي و�صلى اهلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.
زكاة التمـر:
�أجمع العلماء على �أن يف التمر « ثمر النخل « والعنب والقمح وال�شعري
من الزرع  -الزكاة � -إذا متت �شروطها ،كالن�ضج ،و�صالح الأكل .قال
تعاىل (و�آتو حقه يوم ح�صاده) الأنعام �آية  .141وكـذلك حلديث «عبد
اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما مرفوع ًا (الـزكـاة فـي احلنطة وال�شعـري
والتـمـر والـزبيـب)( .)2ويف لفـظ (الع�شـر فـي التـمـر والزبيب واحلنطة
وال�شعري)(� .)3أخرجه الدار قطني .ومـنها حـديث �أبو مـو�سى ومعـاذ
ر�ضى اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ملا بعثهما �إىل اليمن
يعلمان النا�س �أمر دينهم ف�أمرهم �إال ي�أخذوا ال�صدقة �إال من هذه الأربعة
 احلنطة ،ال�شعري ،القمح ،الزبيب)(.)4( )1يراجع نيل الأوطار  -ال�شوكاين  -جـ� 5ص. 200
(�)2أخرجه ال��دار قطني جـ� 2ص 94دار املحا�سن  -من حديث عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص  -وقد �ضعفه ابن حجر يف التلخي�ص جـ2
�ص 166ط �شركة الطباعة الفنية .
()3ال��دار قطني يف جـ� 2ص  93ط دار املحا�سن  -من حديث عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص  -ويف �إ�سناده �ضعف  .ذكره ابن حجر يف
التلخي�ص جـ� 2ص. 164

(�)4أخ��رج��ه احلاكم جـ� 1ص 401ط دائ��رة
املعارف العثمانية وقد �صححه احلاكم ،
ووافقه الذهبي
هـل ي�شرتط احلـول يف زكاة التمـر:
ال ي�شرتط احل��ول يف زك��اة ال���زروع والثمار
اتفاق ًا .لقوله تعاىل( :و�آتو حقه يوم ح�صاده)
( .)1ولأن اخل��ارج مناء يف ذاته فوجبت فيه
الزكاة ف��ور ًا كاملعدن .بخالف �سائر الأم��وال
الأخ��رى التي البد لها من احلول ليتمكن فيه
اال�ستثمار (.)2
مـقـدار ن�صـاب زكاة التمر:
مبا �أن التمر جتب فيه الزكاة من واقع الأدلة
قال تعاىل( :كلوا من ثمره �إذا �أثمر و�آتوا حقه
يوم ح�صاده)( .)3وقد بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ذلك يف (عن �سامل بن عبد اهلل عن

�أبيه ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال( :فيما �سقت ال�سماء والعيون
�أو كانت ع�ثري� ًا الع�شر ،وم��ا �سقي بالن�ضح
ن�صف الع�شر) ( .)4وقد بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم مقدار زكاة التمر عن �أبي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل عـنـه قـال :قـال �صـلى اللـه
عـليه و�سـلم( :لـيـ�س فيما دون خم�سة �أو�سق من
التمر �صدقة) (.)5
( )1الأنعام � :آية . 141
( )2يراجع املغني  -ابن قدامه  -جـ� 6ص.696
( )3الأنعام � :آية . 141
()4ينظر البخاري  -كتاب الزكاة  -الباب 55
ويف الفتح  -جـ� 3ص - 347ط ال�سلفية
والرتمزي – كتاب الزكاة الباب .14

()5رواه البخاري  -كتاب ال��زك��اة -الباب
4ويف م�سلم كتاب الزكاة حديث ( )1و()3
و�إليك ما قاله العلماء حول ذلك.
�شروط وجوب بلوغ زكاة التمر:
عند اجلمهور :من ذلك بلوغ الن�صاب ،ون�صاب
التمر بلوغ خم�سة �أو�سق عند اجلمهور .حلديث
�أبي �سعيد عنه �صلى اهلل عليه و�سلم( :لي�س
فيما دون خم�سة �أو� �س��اق م��ن مت��ر وال حب
�صدقة) (.)1
تعريف الو�سق :لغة حمل البعري.
وه��و يف احلنطة وال�ع��د���س ونحوهما �ستون
�صاع ًا ب�صاع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سـلـم،
الـمجـمـوع � 300صـاع وال���ص��اع � 4أم �ـ��داد
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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وال�صـاع ي�سـع مـقـدار  2,176كيلو غرام (. )2
الأح� �ن ��اف :ي ��رون ال��زك��اة يف ع �م��وم الثمار
واحل �ب��وب دون ن�صاب معني� ،أي يف القليل
والكثري(.)3
والراجح هو ر�أي اجلمهور يف حتديد الن�صاب،
حيث ورد احلديث ال�صحيح الثابت عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولعله مل يبلغ احلنفية
واهلل �أعلم.
خـر�ص النخل لإخراج الزكـاة:
ذهب اجلمهور خالف القلة �أنه ينبغي للإمام
�إذا بد�أ �صالح الثمار من نخل ونحوه �أن ير�سل
�ساعي ًا يخر�صها � -أي يقدّركم �سيكون مقدارها
بعد اجلفاف .ليعرف قدر الزكاة الواجبة على
�أ�صحابها وذل��ك ملعرفة ح��ق ال�ف�ق��راء و�أه��ل
ا�ستحقاق الزكاة .وللتو�سعة على �أهل الثمار
ليخلى بينهم وبينها في�أكلوا منها رطب ًا ثم
ي�ؤدون الزكاة بح�ساب اخلر�ص عند اجلفاف.
ومم ��ن ي ��رى اخل��ر���ص  -ع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب
و�سهل بن �أبي حتمة واحل�سن وعطاء والزهري
ومالك ،وال�شافعي ،و�أحمد ،و�أكرث �أهل العلم
(.)4
(�)1أخرجه م�سلم جـ� 2ص 674ط احللبي -
وتقدم عند البخاري كذلك .
()2يراجع  -فقه الزكاة  -يو�سف القر�ضاوي
 جـ� 1ص 373م�ؤ�س�سة الر�سالة ط الثانية.( )3يراجع  -ابن عابدين  -جـ� 2ص.49
( )4ينظر الأموال � -أبو عبيدة � -ص- 492
وال�شرح الكبري جـ� 1ص . 452وكذلك املجموع
على املهذب -جـ�5ص - 477ومغني املحتاج -
جـ�1ص - 386واملغني جـ� 2ص. 706
دلـيلهـم:
عن �أبي حميد ال�ساعدي�( :أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم خر�ص على امر�أة بوادي القرى حديقة
لها (عام تبوك) وكان خر�صه لها ع�شرة �أو�سق
وقال للمر�أة� :أح�صى ما يخرج منها فاح�صته
فكان كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم) (.)1
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قال اخلطابي :يف معامل ال�سنن�( .إن اخلر�ص
ثابت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والعمل
به ثابت عند �أهل العلم� ،إال ما روى عن ال�شعبي
و�أه��ل ال��ر�أي حيث يرى ال�شعبي� ،أن اخلر�ص
بدعة.
وق��ال بع�ض �أه��ل ال ��ر�أي� :إمن��ا ك��ان اخلر�ص
تخويف ًا للزراع لئال يخونوا  -ف�أما �أن يلزم به
حكم ف�لا ،ذل��ك �أن��ه ظن وتخمني .وفيه غرر
وكان جوازه قبل الربا والقمار.
ورد عليهم اخلطابي :ب ��أن العمل باخلر�ص
ثابت وحت��رمي القمار واملي�سر متقدم ،وقد
عمل باخلر�ص �أبو بكر وعمر ر�ضى اهلل عنهما
وعامة ال�صحابة والعلماء على ذلك.
و�أما قولهم �إنه ظن وتخمني فال ي�س ّلم لهم بل
هو اجتهاد يف معرفة مقدار الثمار عن طريق
اخلر�ص) (.)2
زكاة النخـل املغ�صوب:
ذهب املالكية �إىل �أن النخل �إذا غ�صبت ثم
ردت بعد �أعوام مع ثمرتها  -ف�إنها تزكى لكل
عام بال خالف �إذا مل تكن ز ّكيت �أي يزكى ما
يخرج منها �إذا رد الغا�صب جميعها ف��إن رد
بع�ض ثمارها وكان ح�صل يف كل �سنة ن�صاب
ومل يرد جميعه بل رد منه قدر ن�صاب ف�أكرث
وكان بحيث لو ق�سم على �سنني الغ�صب مل يبلغ
كل �سنة ن�صاب ًا ففيه خالف.)3( .
()1رواه البخاري  -يف كتاب الزكاة  -الباب
 - 54ويف الفتح جـ� 3ص 343ط ال�سلفية .
()2معامل ال�سنن  -اخلطابي  -جـ� 2ص212
خمت�صر ًا .
()3اخلر�شي  -جـ� 2ص 180وكذلك الد�سوقي
 جـ� 1ص. 457و�صـرح احلنابلـة:
ب�أن زكاة ال��زروع على مالك الأر���ض �إن متلك
الزرع قبل وقت احل�صاد وبعد ا�شتداده .وذلك
لأنه يتملكه مبثل بذره وعو�ض لواحقه .في�ستند
ملكه �إىل �أول زرع��ه �أم��ا �إن ح�صد الغا�صب

الزرع ب�أن مل يتملكه ربها قبل ح�صاده فزكاة
الزرع على الغا�صب ال�ستقرار ملكه عليه ()1
ويقا�س النخل على الزرع يف امل�س�ألة.
�إخراج النقود بدل التمر للزكاة:
لقد منع البع�ض �إخراج القيمة ،و�أجازه البع�ض
مطلق ًا ،و�أج��ازه البع�ض يف �أ�شياء ومنعه يف
حاالت.
ي�ق��ول الإم���ام اب��ن تيمية ح��ول ذل��ك( :و�أم��ا
�إخ��راج القمية للحاجة �أو امل�صلحة �أو العدل
فال ب�أ�س به مثل �أن يبيع ثمر ب�ستانه �أو زرعه
بدراهم فهنا �إخراج ع�شر الدراهم يجزيه ،وال
يكلف �أن ي�شرتي ثمر ًا �أو حنطة � ،إذا كان قد
�ساوى الفقراء بنف�سه وقد ن�ص الإمام �أحمد
على جواز ذلك.
وقد نقل ذلك عن معاذ ابن جبل� ،أنه كان يقول
لأهل اليمن «ائتوين بخمي�ص� ،أو لبي�س �أ�سهل
عليكم ،وخ�ير ملن يف املدينة من املهاجرين
والأن�صار) وقد قيل �إنه قاله يف الزكاة �أو يف
اجلزية (.)2
وقد �أجاز �إخراج القيمة من املعا�صرين ال�شيخ
ابن عثيمني .وذل��ك يف �إجابة مكتوبة ل�سائل
حول ذلك.
()1ي��راج��ع �شرح منتهى الإي� ��رادات  -جـ1
�ص. 395
( )2فتاوى ابن تيمية جـ� 25ص. 82
وهذه ن�ص الفتوى مع �س�ؤالها.
اجلمعية اخلريية يف اخلرباء وال�سحابني 		
رقم  22يف 1410/3/15هـ
ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني
(حفظه اهلل)
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ...وبـعــد
امل��زارع يف اخل�براء وال�ساحبني ت�سقى مب�ؤنه
بوا�سطة املكائن ومت خر�ص النخيل وكلفت
اجلمعية من قبل القا�ضي بتوزيع زكاة التمور
على امل�ستحقني ولكن ه��ذا اخل��ر���ص زاد يف
بع�ض املزارع عن الواقع كما نق�ص يف مزارع

�أخرى وكذلك هذه املزارع �أ�صناف التمور فيها
خمتلفة م��ن �سكري وب��رح��ي و�شقرى و�أن��واع
�أخرى كثرية وثمر الربحي بيع ب�سر ًا فما ر�أي
ف�ضيلتكم بتوجيه الفالحني �إىل بيع التمر ومن
ثم �إعطاء اجلمعية مقدار الزكاة وهو ن�صف
الع�شر حتى يكون ذل��ك �أب ��ر�أ لذمة امل��زارع
و�أف�ضل للم�ستحق حتى ي�شرتي من التمور �أو
غريها ما يريد من حيث النوع �أو الكيف وحتى
يزول احلرج عن بع�ض الفالحني الذي يتحرج
من بيعه واهلل يحفظكم ويرعاكم.
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
عبد الرحمن بن �إبراهيم ال�سحيباين
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وعليكم ال�سالم
ورح�م��ة اهلل وب��رك��ات��ه ..رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ال ب�أ�س �أن يخرج الفالح زكاة ثماره
من الدراهم �إذا باع الثمر ف�إن ذلك �أبر�أ للذمة
و�أقرب للعدل� ،أما �إذا مل يبعه فالواجب �إخراجه
من الو�سط وال يجوز �إخراجها من ال��رديء،
وال يلزم ب�إخراجها من اجليد ،وامل�شهور من
املذهب وجوب �إخراج زكاة كل نوع منه ولكن
الراجح ما ذكرت من �إخراج الو�سط .وفق اهلل
اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح .كتبه حممد
ال�صالح العثيمني يف  1410/3/ 16هـ
حممد بن �صالح العثيمني
1410/3/16هـ
وال��ذي يظهر من واق��ع الأدل��ة �أن زك��اة التمر
ت�خ��رج م�ن��ه .لقوله ت �ع��اىل( :و�آت� ��و حقه يوم
ح�صاده) ( .)1واحلديث (فيما �سقت ال�سماء
وال�ع�ي��ون �أو ك��ان��ت ع�ثري� ًا الع�شر ،وم��ا �سقى
بالن�ضح ن�صف الع�شر) ( .)2لكن �إن ترجحت
امل�صلحة �أو ح�صل �ضرورة مع وج��ود العدل
فالأمر فيه �سعة علم ًا �أن الأدلة لي�ست �صريحة
و�إمنا هي حمتملة .ف�إيتاء احلق يوم احل�صاد
هو الزكاة .وقد يكون متر ًا �أو نقود ًا.
و�أما احلديث .فهو عام فيما تخرج الأر�ض �أن
فيه �إما الع�شر �أو ن�صف الع�شر زكاة �إذا بلغ
الن�صاب ،ويحتمل �أن يكون املخرج من اجلن�س

�أو نقود ًا ،ولعل امل�صلحة �أحيان ًا �أن يكون املخرج
نقود ًا ،وذلك ل�صالح من دفعت له الزكاة من
امل�ستحقني� ،إذ قد يكون حمتاج ًا للنقود �أ�شد
من حاجته للتمر ،قد يقال يبيع الفقري التمر
�إذا جاءه ولكن �أن يبيعه �صاحبه الأ�صلي فهو
الأقدر على فهم �سعره ،وعدم الغنب فيه.
وكذلك من املعلوم �أن التمر يحتاج �إىل نقل
وكلفة ف�صاحب التمر الأ�صلي ي�ستطيع �أن ينقل
اجلميع ب�سهولة حيث لديه اال�ستعداد التام
لهذا اجلانب ،وذلك غري متي�سر ملن دفعت له

زكاة التمر لو �أراد بيعه ل�شراء حاجات مهمة
�أو لدفع دين عليه �أو �أجار منزل �أو �شراء ثياب
وفر�ش ونحوها ،فقد يغنب يف بيعه حيث ال علم
له يف الغالب ببيع التمر .وكذلك قد ي�صعب
عليه �إي�صاله �إىل ال�سوق �إال بكلفة مادية ال
ي�ستطيعها.
الناشر :مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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