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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

  ِستٍّ َوَسبِْعيَن: بِنْتَا لَبُوٍن.َوفِي  

تَاِن.َوفِي     إِْحَدى َوتِْسِعيَن: ِحقَّ

  َدْت َعَلى ِمئٍَة َوِعْشرِيَن َواِحَدًة: َفثَََلُث بَنَاِت لَبُوٍن.َزاَفإَِذا  

ٌة.ُكلِّ ُثمَّ فِي     َأْربَِعيَن: بِنُْت لَبُوٍن، َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن: ِحقَّ

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 :اإلبل إحدى وسبعون ففي ذلك أي: إذا بلغ نصاب   (2)(ِستٍّ َوَسبِْعيَن: بِنْتَا لَبُونٍ َوفِي ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 .س من الذكورفَ لبون يف البهائم أن ْ الن بنت أل ؛بن لبونٱر  وال ي   ،بنتا لبونٍ 

تَانِ َوفِي ) قال:  .أن يبلغ مئة وعشرينصاب إىل ويسري الن ِ  (3)(إِْحَدى َوتِْسِعيَن: ِحقَّ

 .(4)(اَدْت َعَلى ِمئٍَة َوِعْشرِيَن َواِحَدًة: َفثَََلُث بَنَاِت لَبُونٍ زَ َفإَِذا ) :قال بلغ مئة وواحد وعشرين فإذا 

يف ذلك  اب  صَ فالن ِ  :عدد اإلبل مئتان لو كان مثًَل  :يعين( ُكلِّ َأْربَِعيَن: بِنُْت لَبُونٍ ُثمَّ فِي ) مث بعد ذلك قال:

ةٌ ) :قال ،بنت لبون مخس    ففيها ثَلث :لو كان عدد اإلبل مئة ومخسون :يعين (5)(َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن: ِحقَّ

                                                
  .ه 15/03/1439 األحد يوم درس (1)
َتا َفِفيَها :- ِتْسِعنيَ  ِإىَل  َوَسْبِعنيَ  ِستًّا يَ ْعيِن  - بَ َلَغتْ  فَِإَذا» :لقوله  (2)  هبيمة صدقة يف  بكر أيب كتاب  من (1454) البخاري رواه «لَب ونٍ  بِن ْ

 األنعام.

 صدقة يف  بكر أيب كتاب  من (1454) البخاري رواه «اْلََْملِ  طَر وقَ َتا ِحقََّتانِ  َفِفيَها َئٍة:َومِ  ِعْشرِينَ  ِإىَل  ِتْسِعنيَ وَ  ِإْحَدى بَ َلَغتْ  فَِإَذا» :لقوله  (3)
 األنعام. هبيمة

 ِكَتابِ   ن ْسَخة   َهِذهِ  :احلديث هذا عن الزهري قال (15٧0) داود أبو رواه «لَب ونٍ  بَ َناتِ  َثََلث   َفِفيَها ًة:َوِمئَ  رِينَ َوِعشْ  ِإْحَدى َكاَنتْ   فَِإَذا» :لقوله  (4)
ت  َها ع َمرَ  ْبنِ  الِلَِّ  َعْبدِ  ْبن   اِِ  سَ  أَقْ رَأَنِيَها ِشَهاٍب: ٱْبن   قَالَ  اْلَْطَّاِب. ْبنِ  ع َمرَ  آلِ  ِعْندَ  َوِهيَ  الصََّدَقِة، يف  َكتَ َبه    الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ولِ   َعَلى فَ َوَعي ْ

ِِِ  ع َمَر، ْبنِ  الِلَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  الِلَِّ  َعْبدِ  ِمنْ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبن   ع َمر   ٱنْ َتَسخَ  الَِّت  َوِهيَ  َوْجِهَها،  ع َمَر. ْبنِ  الِلَِّ  ْبدِ عَ  ْبنِ  َوَسا

 يف  بكر أيب كتاب  من (1454) يلبخار ا رواه «ِحقَّة   :مَخِْسنيَ  ك ل ِ   َويف  لَب وٍن، بِْنت   :أَْربَِعنيَ  ك ل ِ   َفِفي َوِمَئةٍ  ِعْشرِينَ  َعَلى زَاَدتْ  فَِإَذا» :لقوله  (5)
 األنعام. هبيمة صدقة
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ق ما جاء والدليل على ما سب ؛، وهكذابنات لبون أو مخس   ،اققَ حِ  ففيها أربع   :ولو كان عدد اإلبل مئتان، اققَ حِ 
 .وذََكر األنصبة السابقة ،(1)يف زكاة سائمة اإلبل  يف صحيح البخاري من حديث أيب بكرٍ 

ن اإلبل يف ل يف األضحية، فأسناوأكرب سٍن يف الزكاة من اإلبل: هو اْلذعة، واْلذعة فما دوهنا يف السن: ال ي قبَ 
ْلذعة ا: من بنت لبون إىل جذعة، وال يصح فيها األضحية، ويف األضحية من الثَّين فصاعداً وال يصح فيها الزكاة

 فما دون.

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

 

                                                
 (.1454) البخاري صحيح ٱنظر  (1)
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