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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

 بَاُب َزَكاِة بَِهيَمِة األَْنعَامِ 

 فِي إِبٍِل َوبََقرٍ َوَغنٍَم، إَِذا َكاَنْت َسائَِمَة الَحْوِل َأْو َأْكثَرِِه. َتِجب   

 فِي َخْمٍس َوِعْشرِيَن ِمَن اإِلبِِل: بِنْت  َمَخاٍض. َفيَِجب   

لِّ َخْمٍس َشاٌة. َوفِيَما   د وَنَها: فِي ك 

 ِستٍّ َوَثََلثِيَن: بِنْت  لَب وٍن. َوفِي 

ٌة. َوفِي   ِستٍّ َوَأْربَِعيَن: ِحقَّ

 : َجَذَعٌة.إِْحَدى َوِستِّينَ  َوفِي 

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
  ذلك. وأحكام ،هبيمة األنعام اب  ِنصَ  يهِ فِ  أي: هذا ابٌب ي ذكر  ( َزَكاِة بَِهيَمِة األَْنعَامِ  بَابُ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

ل أوَّ  (2)يف البخاري ه يف حديث أيب بكر ألن ؛ه املصنفبوبدأ  ،ب فيه الزكاةجتوهذا الباب هو الباب األول مما 
والبهيمة  ،وألن الغالب فيمن هو حول املدينة كانوا أهل هبيمة األنعام ؛هو هبيمة األنعام ملسو هيلع هللا ىلصبدأ به النيب  صنفٍ 

 ،والغنم قروالب اإلبل :املراد ابألنعام (األَْنعَامِ ) :هوقول   وهو الع ْجمة، ، من البَ ْهمْ ألهنا ال تتكلم (؛بَِهيَمةِ )يت س  ِ 
 وهذا ابإلْجاع. 

  .زئ يف األضحيةوهي اليت جت   ،كرت يف القرآن هبيمة األنعام فهي املقصودةذا ذ  إوهذه األصناف الثَلثة هي اليت 
  .واحد أو سنامني سواء كانت ذات سنامٍ  ؛أبنواعها (فِي إِبِلٍ ): أي: الزكاة (َتِجب  ): ولذا قال 

  .منها من األهلية أو املتوحشة أو اجلاموسِ  ا؛أبنواعه ا  أيض (َوبََقرٍ )قال:  :والصنف الثاين

   .سواء كان من الضأن أو من املعز ا؛أبنواعه أيضا   (َوَغنَمٍ )قال:  والصنف الثالث:

                                                
  .ه 12/03/1439 اخلميس يوم درس (1)
 (.1454) البخاري صحيح ٱنظر  (2)
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 ام تنقسم إىل أربعة أنواع:دستخاالوهذه األنواع الثَلثة يف 

  .ف سيذكره املصن بشرطٍ  ؛كاةالز  افيه هوهذ :اللنب منها ربِ ش  يعين: لِ  ؛ر ِ للدَّ  ذ  خَ تَّ ت    النوع األول:
 .فهذه أيضا  جتب فيها الزكاة :ها مث يذحبها ألكلهار حلم  ربيها الشخص ليكث  ي   :يعين ؛للتسمني ذ  خَ تَّ ت    :والنوع الثاين

احلمل يف أو  عملها يف احلرث :مثل ،«لوامِ العَ » يت تسمىلَّ اوهي  ،خدم يف العملتَ سْ إذا كانت ت   الثالث:النوع و 

 .فيها الزكاة فهذه ال جتب   :وحنو ذلك
بثمٍن يبيعها  مخسني من اإلبل وبعد أسبوع مثَل   شخص يَ تَ شْ مثل أن يَ  ،للتجارة ذ  خَ تَّ إذا كانت ت    والنوع الرابع:

  زكى زكاة عروض التجارة.كانت للتجارة فت  فإذا   :أكثر

 

إَِذا )ب فيهما الزكاة بشرط ذكره املصنف بقوله: جفت :- للَدرِ  أو التسمني - وإذا كانت من النوع األول والثاين

ليها إِ  لبوال ي   نة( يعين: أتكل بنفسها يف ْجيع السَّ َسائَِمَة الَحْولِ (، )َكاَنْت َسائَِمَة الَحْوِل َأْو َأْكثَرِهِ 

ن ذلك: ، وإذا كان دو فيها الزكاة جتب   :إذا كانت أكثر من ستة أشهر أتكل بنفسهايعين:  (َأْو َأْكثَرِهِ ) ،هاطعام  

 (1)«َن َوِمَئٍة َشاةٌ َويف َصَدَقِة اْلَغَنِم يف َسائَِمِتَها ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعنَي ِإىَل ِعْشرِي» :ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك قول النيب  ؛فَل

 .شتاط السائمةٱعلى  فدلَّ 

 

 .على مالكها جحافٌ إيكون يف ذلك  َئَلَّ لِ  ؛احلول ْجيع   طَ ت ِ شْ ٱو 

 .على الفقري جحافٌ إيكون فيه  َئَلَّ لِ  ؛كثره  أَ  طَ ت ِ شْ ٱو 

الب وهذا اآلن هو الغ ،ال جتب فيها الزكاة ا :فصاعد أشهرٍ  ستةَ  ف  لَ عْ أهنا إذا كانت ت    :ومفهوم قول املصنف 
عنده يف مزرعته  لو كان شخص فمثَل   ،أو أكثره ألهنا ال ترعى بنفسها احلولَ  ؛الزكاة اب فيهيف أكثر املواطن ال جت

ومن ابب أوىل  ،هذه ال جتب فيها الزكاة مثَل   أشهرٍ  عطيها من مزرعته سبعةَ ي   وأ علفها، يشتي هلا من اإلبل مخسٌ 
 عطيها.ي  إذا كان طول العام 

                                                
 (.1454) البخاري خرجه الذي  بكر أبو كتاب  يف كما  (1)
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 ذْ إِ  ؛اإلبل ابصَ نِ  بيان يف بعد ذلك شرع ،والشرط يف ذلك جتب فيه الزكاة من هبيمة األنعامما  ا ذكر مَّ  ول
خراج إأي:  (َفيَِجب  )قال: ف ،[17:الغاشية سورة] ﴾خض حض جض مص خص حص﴿: ها اإلبل لقول للا أشرف  

 ،هاسِ فْ ا من ن َ كاهتز ف :إذا بلغت اإلبل مخسا  وعشرين :يعين (َمَخاضٍ فِي َخْمٍس َوِعْشرِيَن ِمَن اإِلبِِل: بِنْت  ) الزكاة

 .سنة اهل ما َتَّ  يبنت خماض وه :وأصغر اإلبل هو ،اإلبل من أصغرِ 

لِّ َخْمٍس َشاةٌ  َوفِيَما) قال: :والنصاب الثاين زكاهتا  :بلمن اإل وعشرين إىل مخسٍ  عٍ أرب نْ يعين: مِ  (د وَنَها: فِي ك 

 .هسِ نْ ه من غري جِ رج زكات  وهذا هو الصنف الوحيد الذي ت  واحدة،  شاة

 من مث : إذا مَلَك الشخص مَخْسا  منها، ففي اخلمس إىل أربٍع وعشرين: شاة،اب اإلبل يبدأصَ فإن نِ  :وبناء  عليه
 .بنت خماض :وثَلثني رين إىل مخسٍ شوع مخسٍ 

 

 ا  ست تذا بلغإ يف الزكاة: لبونالخراج بنت إيبدأ  :يعين (ِستٍّ َوَثََلثِيَن: بِنْت  لَب ونٍ  َوفِي)مث بعد ذلك قال: 

 إىل مخسٍ  وثَلثني النصاب من ستٍ املقدار من ويستمر هذا ، انتَ ن َ هلا سَ  هي ما َتَّ  :لبونالوبنت  ،وثَلثني
 .وأربعني

 مث يستمر النِ صاب من ست ،سنوات هلا ثَلث   ما َتَّ  وهي (ِستٍّ َوَأْربَِعيَن: ِحقَّةٌ  َوفِي)بعد ذلك قال: مث 

 وأربعني إىل ستني: ك لُّه  ِحقة واحدة.

، وهو إىل مخٍس وسبعني من اإلبل سنوات أربع  هلا  ما َتَّ  :اجلذعةو  (: َجَذَعةٌ إِْحَدى َوِستِّينَ  َوفِي)مث قال: 

 ،نوات يف اإلبلس أربعِ رج يف الزكاة ما هو أكرب من فَل ي   ،رم  رج يف الع  هي أكرب ما يكون مما ي   :ةعواجلذ يكون،
 .- كما سيأيت إبذن للا  -ن النصاب الذي يليه ال يكون فيه غري ما سبق يف الس ِ  :لذلك

 
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا
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