 ‐ 46315آﯾﺎ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت دارد؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ در ﻋﺴﻞ ﻫﻢ زﮐﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت دارد .آﻧﺎن ﺑﻪ ادﻟﻪای اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۸۲۴از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ از ﻋﺴﻞ
ﯾ دﻫﻢ ]آن را[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﮔﺮﻓﺖ« .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 ‐۲از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳ از اﺑﺳﯿﺎره ﻣﺘَﻌ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ
دارم .ﻓﺮﻣﻮد :ﯾ دﻫﻢ آن را ادا ﮐﻦ ﮔﻔﺘﻢ :آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ؛ ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد) .ﯾﻌﻨ از درهای ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در
آن ﻻﻧﻪ ﻣﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﻃﻤﻊ ﻧﯿﺎورد(.
ﺳﻨﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»در زواﺋﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦ اﺑ ﺣﺎﺗﻢ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳ اﺑﻮﺳﯿﺎرة را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺮده و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی در ﻋﻠﻞ از ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن را ﻣﺮﺳﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﯾ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ را درک ﻧﺮده اﺳﺖ.
 ‐۳اﺑﻮداود ) (۱۶۰۰از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾ از ﺑﻨ ﻣﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻼل ﺑﺎ ﯾ دﻫﻢ ﺛﻤﺮ
ﻋﺴﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻣﺪ .وی ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد درهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠَﺒﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﯿﺰ از آن دره ﺑﺮای او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ وﻫﺐ
ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و از وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ
ﻣداد ـ ﯾﻌﻨ ﯾ دﻫﻢ ﺛﻤﺮ ﻋﺴﻞ ـ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،ﺳﻠﺒﻪاش را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻦ ،وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦﻫﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘ ﺑﺎران،
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و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺴﻞ آن ﺑﺨﻮرد« آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﮐﺎت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از وی اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ زﮐﺎت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ زﮐﺎت در ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺴﻞ ،ﯾ دﻫﻢ زﮐﺎت اﺳﺖ
)ﯾﻌﻨ ﯾ دﻫﻢ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد( زﯾﺮا ﻋﻤﺮ از آﻧﺎن زﮐﺎﺗﺶ را ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای آن ]زﮐﺎت ﻣﮔﺮﻓﺖ[
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣآوردﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ از آﻧﺎن ﻣﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎ :اﻟﻤﻐﻨ.(۱۸۴ ،۱۸۳ /۴) 
اﻣﺎ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر اﻫﻞ ﻋﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ ،ﻋﺴﻞ زﮐﺎت ﻧﺪارد ،و آﺛﺎر وارده در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎرهی
آن دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ وارده از ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ
آﺷﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎب آﻧﻪ در ﮐﺸﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎران و آب ﺟﺎری آﺑﯿﺎری ﺷﻮد ﯾ دﻫﻢ زﮐﺎت اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﻋﺴﻞ زﮐﺎﺗ ﻧﻤدﯾﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﺔ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﺎﻓﻊ ،واﺑﺴﺘﻪی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻋﺴﻞ آنﻫﺎ ﯾ دﻫﻤﺶ را زﮐﺎت ﺑﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺣﯿﻢ
ﺻﻨﻌﺎﻧ ﮔﻔﺖ :در آن زﮐﺎﺗ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ :او راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ زﮐﺎت
در ﺑﺮاﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ]زﮐﺎﺗ [ﻧﺪارد.
از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رواﯾﺘ ﺑﺮ ﺧﻼف رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
و ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻧﺎم ﮔﺬاری ﯾ از اﺑﻮاب ]ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ[ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن رواﯾﺖ در
ﻋﺴﻞ ﯾ دﻫﻢ ]آن زﮐﺎت[ اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی زﮐﺎت ﻋﺴﻞ ﻫﯿﭻ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﯿﭻ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺿﺎﻓﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺴﻞ ﯾ دﻫﻢ ]آن زﮐﺎت[ اﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ«.
اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ]زﮐﺎت[ ﻋﺴﻞ ،رواﯾﺘ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ،وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آن زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ.
و ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣداد ﯾﻌﻨ ﯾ دﻫﻢ ﺛﻤﺮ ﻋﺴﻞ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،ﺳﻠﺒﻪاش را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻫﻼل ﮔﺮﻓﺘﻪ زﮐﺎت ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺴﻞﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺣﻨﺒﻠ در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮوع ) (۴۵۰‐۴۴۸ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ :ادﻟﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب زﮐﺎتِ ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﺳﭙﺲ
ﺿﻌﻒ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ در اﯾﻦ ]ادﻟﻪ[ و ﺟﺰ آن ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ وارد ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﻪ از ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎ]ی اﺷﺨﺎص[ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ از آنﻫﺎ ﯾ دﻫﻢ ]ﻋﺴﻞ[ را ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﮐﺎت
در ﻋﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آن را ﺑﺪﻫﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﺴﻠﺶ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ دادن زﮐﺎت آن ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد ،دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد.
ﻓﺘﺎوی اﻟﺰﮐﺎة ).(۸۷
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﻋﺴﻞ زﻧﺒﻮرِ ﻋﺴﻞ زﮐﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ـ در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ و ﯾ ﺳﺎل ﺑﺮ آن ﺑﺬرد ،زﮐﺎت دارد ﮐﻪ ﯾ ﭼﻬﻠﻢ )دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ( اﺳﺖ.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۲۲۶ /۹
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