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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

 فَْصلٌ 

  فِي َثََلثِيَن ِمَن البََقرِ: َتبِيٌع َأْو َتبِيَعٌة. َوَيِجب   

ِسنٌَّة، َوفِي ِستِّيَن: َتبِيَعاِن. َوفِي    َأْربَِعيَن: م 

لِّ ث مَّ فِي   لِّ َثََلثِيَن: َتبِيٌع، َوفِي ك  ِسنٌَّة.ك    َأْربَِعيَن: م 

نَا، وَ  َوي ْجِزئ    َكر  ه  ورًا.ٱالذَّ ه  ذ ك  لُّ   بْن  لَب وٍن َمَكاَن بِنِْت َمَخاٍض، َوإَِذا َكاَن النَِّصاب  ك 

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
زئ إخراج الذكر مكان  اردَ قْ اَب زكاة البقر، ومِ صَ هنا نِ  يذكر (، فَْصلٌ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  ذلك، ومىت ُي 

 .األنثى

 .لشق األرض فسميت بقر ؛ احلر ِف  ذ  الشيء إذا شققته، ألن البقر ت  تَّخَ  والبقر مأخوذ من بَ َقْرتَ 

 .على وجوب الزكاة فيها: السنة، واإلْجاع وقد دلَّ 

َها َحقََّها؛ ِإَلَّ ِإَذا َكاَن يَ ْوم  اْلِقَيامَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب :فمن السنة ِة َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َوََل ِفضٍَّة ََل ي  َؤدِ ي ِمن ْ

َي  ب ه ، َوَجِبين ه  ص فِ َحْت َله  َصَفاِئح  ِمْن ََنٍر، فَأ ْحِْ َها ِف ََنِر َجَهنََّم، فَ ي ْكَوى ِِبَا َجن ْ ، َوَظْهر ه ، ك لََّما بَ َرَدْت أ ِعيَدْت َعَلي ْ
ِقيَل:  «ِإََل النَّارِ ْْلَنَِّة، َوِإمَّا اَله  ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدار ه  ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة، َحىتَّ ي  ْقَضى بَ نْيَ اْلِعَباِد، فَ يَ َرى َسِبيَله ؛ ِإمَّا ِإََل 

ِبل ؟ قَاَل:  َها َحَلب  َها يَ ْوَم ِوْردِ »ََي َرس وَل الِلَِّ، فَاإْلِ َها َحقََّها، َوِمْن َحقِ  َها، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن َوََل َصاِحب  ِإِبٍل ََل ي  َؤدِ ي ِمن ْ

َِِْخَفاِفَها، َوتَ َعضهه  ، أَْوفَ َر َما َكاَنْت ََل (2)يَ ْوم  اْلِقَياَمِة ب ِطَح ََلَا ِبَقاٍع قَ ْرَقرٍ  ا َتَطؤ ه   َها َفِصيَل ا َواِحد ا َفْ َواِهَها،   يَ ْفِقد  ِمن ْ ِِ  
؛ َضى بَ نْيَ اْلِعَباِد، فَ يَ َرى َسِبيَله  ك لََّما َمرَّ َعَلْيِه أ وََلَها؛ ر دَّ َعَلْيِه أ ْخرَاَها ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدار ه  ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة، َحىتَّ ي  قْ 

، َواْلَغَنم؟ قَاَل:  «ِإمَّا ِإََل اْْلَنَِّة َوِإمَّا ِإََل النَّارِ  َها َوََل صَ »ِقيَل: ََي َرس وَل الِلَِّ، فَاْلبَ َقر  َََنٍم، ََل ي  َؤدِ ي ِمن ْ اِحب  بَ َقٍر َوََل 

                                                
  .ه 16/03/1439 ثننياَل يوم درس (1)
  األرض. من الواسع املستوي هو  (2)
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َها شَ َحقََّها، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن يَ ْوم  اْلِقَياَمِة ب ِطَح ََلَا ِبَقاٍع قَ ْرَقٍر، ََل يَ فْ  ئ اا، لَْيسَ ِقد  ِمن ْ ، َوََل (2)، َوََل َجْلَحاء  (1) ِفيَها َعْقَصاء  ي ْ
َْظََلِفَها، ك لََّما َمرَّ َعَلْيِه أ وََلَها؛ ر دَّ َعَلْيِه أ ْخرَاَها ِف يَ ْوٍم كَ  (3)َعْضَباء   ِِ اَن ِمْقَدار ه  ََخِْسنَي أَْلَف تَ ْنِطح ه  ِبق ر وِِنَا، َوَتَطؤ ه  

 .(4)«َحىتَّ ي  ْقَضى بَ نْيَ اْلِعَباِد، فَ يَ َرى َسِبيَله ؛ ِإمَّا ِإََل اْْلَنَِّة، َوِإمَّا ِإََل النَّارِ  َسَنٍة،

 أي: أنَّ ( ََلثِينَ فِي ثَ ) وقوله:، أي: ف عدد ثَلثني من البقر( فِي َثََلثِيَن ِمَن البََقرِ ) أي: للزكاة( َوَيِجب  ) قال:

زآن ف األضحية واَل ؛نصاب البقر يبدأ من ثَلثني، واإلبل كما سبق يبدأ من َخسٍ  دي عن مع أن اإلبل والبقر ُي 
أي: ُيب (  َتبِيَعةٌ َتبِيٌع َأوْ ) سبعة، لكن ف نصاب الزكاة َيكث  ر  عدد البقر حىت يبلغ النصاب؛ حلكمٍة أرادها للا،

ما ََتَّ َلما  :-والتبيعة  أي: التبيع - وهي األنثى، ومها( َأْو َتبِيَعةٌ ) أي: ذكر،( َتبِيعٌ ) ف الثَلثني إَل تسع وثَلثني،

 .سنة، س ِ َي تبيعا ا: ألنه يتبع أمَّه

ِسنَّةٌ : )أي: من البقر( َأْربَِعينَ  َوفِي) قال:  .َلا سنتان وهي ما َتَّ  (5)(م 

  (.َوفِي ِستِّيَن: َتبِيَعانِ ) مث بعد ذلك:

ِسنَّةٌ فِي ) العدد إذا زاد عن هذا النصاب:بعد هذا ( ث مَّ ) لِّ َأْربَِعيَن: م  مثَل ا إذا كان ف (ك لِّ َثََلثِيَن: َتبِيٌع، َوفِي ك 

 .أْتِبَعةٍ  عأربعنده مئة وستون من البقر: ففيه أربع م سنَّات، وإذا كان عنده مئة وعشرون من البقر: ففيه 

                                                
 القرنني. امللتوية العقصاء:  (1)

 َلا. قرن َل اليت وهي  (2)

 الداخل. قرِنا ٱنكسر اليت هي  (3)

 َصرِيح   احلَِْديث   َهَذا» :(7/64 )املنهاج  النووي قال ، هريرة أيب حديث من (1658) داود وأبو (987) ومسلم (7563) أْحد رواه  (4)
ِبلِ  ِمنَ  اْلَمْذك ورَاتِ  ََبِقي وََكَذا ِفيِه، ِخََلفَ  َوََل  َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  ِف  الزََّكاةِ  و ج وبِ  ِف   َأَصحه  َهَذا» :(7/65 )املنهاج أيض اا قال ،«َنمِ َواْلغَ  َواْلبَ َقرِ  اإْلِ

 «.اْلبَ َقرِ  زََكاةِ  ِف  اْلَوارَِدةِ  اأْلََحاِديثِ 

 َثََلِثنَي: ك ل ِ   ِف  َقرِ اْلب َ  َوِف » وفيه: ملسو هيلع هللا ىلص للنيب رفعه ف الكوف اْلعفي معاوية بن زهري فيه شك الذي  طالب أيب بن علي حديث ف كما  (5)
َهه   َلمَّا ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  َأنَّ » : جبل بن معاذ وعن (،1572) داود أبو رواه «َشْيء   اْلَعَواِملِ  َعَلى َولَْيسَ  م ِسنَّة ، اأْلَْرَبِعنَي: َوِف  تَِبيع ،  نِ اْلَيمَ  ِإََل  َوجَّ
 (2450) والنسائي (623) والرتمذي (1576) داود أبو رواه «م ِسنَّة ا  أَْربَِعنَي: ك ل ِ   َوِمنْ  تَِبيَعة ا، َأوْ  تَِبيع اا َثََلِثنَي: ك ل ِ   ِمنْ  اْلبَ َقرِ  ِمنَ  ََيْخ ذَ  َأنْ  أََمرَه  
 تَِبيَعة ، َأوْ  يع  تَبِ  اْلبَ َقِر: ِمنَ  َثََلِثنيَ  ِف » قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  َعنِ  : مسعود ٱبن وعن ،«َحَسن   َحِديث   َهَذا» الرتمذي: قال (1803) ماجه وٱبن
  (.3905) وأْحد (622) الرتمذي رواه «ِسنَّة  م   أَْربَِعنَي: ك ل ِ   َوِف 
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كَ ) أي: ف إخراج الزكاة،( َوي ْجِزئ  ) ي زكى منه فيه ما هو ذكر، قال:ا بنيَّ نصاب زكاة البقر وأن الذي مَّ  ول ر  الذَّ

نَا  .ذكر، وإن شاء أنثى( َتبِيعٌ ) يعين: ف الثَلثني،( ه 

  يذكر هنا مىت ُيزئ إخراج الذكر؟ فاملصنف 
زئ  إخراج الذكر. احلالة األوىل:   ف نصاب البقر ُي 

بن لبون الذكر أكرب سنا ا من بنت خماض، فهنا يقول: ٱ( َمَكاَن بِنِْت َمَخاضٍ  لَب ونٍ بْن  ٱوَ ) قال: واحلالة الثانية:

رج ذكرا ا أعلى سنا ا منه من الذكر؛ للدَّرِ   س  فَ نثى ف البهائم أن ْ ؛ ألن األ  اإذا وجبت عليه أنثى ف زكاة اإلبل فله أن ُي 
 واحلمل. 

  .لبون مكان بنت خماض؛ ألن النص مل َيِت إَل َبألنثىبن ٱإَل أنه َل ُيوز إخراج  وذهب بعض أهل العلم
 في جزئ اإلخراج عنه. ؛أنه إذا مل يكن هناك إَل ذكرا ا : والراجح

وراً ) قال: واحلالة الثالثة: ه  ذ ك  لُّ أي: إذا مل يكن عنده ف ماشيته اليت وجبت فيها الزكاة ( َوإَِذا َكاَن النَِّصاب  ك 
إخراج مل يرِد اإلشقاق على املالك ف  سوى الذكور: فَل ي لَزم مالكها بشراء أنثى إلخراج الزكاة فيها، وللا 

كَ فَ »: ملسو هيلع هللا ىلصلعموم قول النيب  ؛ومناء ه، وهذا َل يكون مبا فيه مشقة تطهريه وتطهري ماله الزكاة، وإمنا وََكرَاِئَم  ِإَيَّ

 .(1)«أَْمَواَلِِمْ 

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

 

                                                
 . جبل بن معاذ عن ، عباس ٱبن حديث من (19) ومسلم (1496) البخاري رواه  (1)
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