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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

 فَْصلٌ 

  َشاٌة. الَغنَِم: ِمنَ  َأْربَِعينَ  فِي َوَيِجب   

  َشاَتاِن. َوِعْشرِيَن: َوإِْحَدى ِمئَة   َوفِي 

  ِشيَاه . َثََلث   َوَواِحَدة : ِمئَتَيْنِ  َوفِي 

ل   فِي ث م      َشاٌة. َشاة : ِمئَةِ  ك 

ْلطَة      َكالَواِحِد. الَمالَيْنِ  ت َصي ر   َوالخ 

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 يف ةالشرك حكم وكذا ،فيه والفريضة ،الغنم زكاة نصاب :الفصل هذا يف  يذكر (،فَْصلٌ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 .السائمة
 .له   ما  نْ غ   تكون عليها يعتدي فمن ،ضعيفة عندها اعفَ الد ِ  آلة   مَ نَ الغَ  ألن ؛مِ نْ الغ   من مأخوذة   م  نَ والغَ 
 .ْجاعواإل ،نةالس   :الغنم زكاة على دلَّ  وقد
 .(2)«َشاة   :َويف َصَدَقِة اْلَغَنِم يف َسائَِمِتَها ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعنَي ِإََل ِعْشرِيَن َوِمَئةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول نةالس   فمن
 .الغنم زكاة وجوب على اإلْجاع دلَّ  وقد

 فِي) ،فيه زكاة ال دونه فما ،أربعني من يبدأ :الغنم نصاب أنَّ  أي: (الَغنَمِ  ِمنَ  َأْربَِعينَ  فِي َوَيِجب  ) قال:

 .(4)وغريه (3)الصحيح يف  بكر أيب حلديث ابإلْجاع وهذا (َشاةٌ  الَغنَِم: ِمنَ  َأْربَِعينَ 

 ِمئَ  َوفِي) قال: لذلك ،وعشرون مئة إَل أربعني من :- شاة وهي - الفريضة هذه تستمر ذلك بعد مث
 َوإِْحَدى ة 

 .مئتني إَل الفريضة هذه وتستمر (5)(َشاَتانِ  َوِعْشرِيَن:

                                                
  .ه 17/03/1439 الثَلاثء يوم درس (1)
 «.َشاة   :َئةٍ َومِ  ِعْشرِينَ  ِإََل  أَْربَِعنيَ  َكاَنتْ   ِإَذا َساِئَمِتَها يف  اْلَغَنمِ  َصَدَقةِ  َويف » وفيه: ، بكر أبو كتاب  وهو (1454) البخاري رواه  (2)

 (.1454) البخاري صحيح ٱنظر  (3)

 (.1800) ماجه وٱبن (،2447) النسائي وسنن (،621) الرتمذي وسنن (،1567) داود أيب وسنن (،72) املسند يف كما  (4)

 (.1454) البخاري رواه «َشاََتنِ  :ئَ تَ نْيِ مِ  ِإََل  َوِمَئةٍ  ِعْشرِينَ  ىَعلَ  زَاَدتْ  فَِإَذا» ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله  (5)
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 وتستمر (،يَاه  ِش  َثََلث  ) :الغنم من أي: (َوَواِحَدة   ِمئَتَيْنِ  َوفِي) قال:ف ةالثالث لفريضةا إَل ينتقل ذلك بعد مث

 َفِفيَها :َثََلِثِاَئةٍ  ِإََل  ِمائَ تَ نْيِ  َعَلى زَاَدتْ  فَِإَذا» :ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول ؛مئة ثَلث إَل - شياه ثَلث يف - الفريضة هذه

 .(1)«َثََلث  

ل   فِي ث م  ) :فقال ذلك بعد الفريضة تستقر مث  ألن ؛مئة أربع من يبدأ النصاب وهذا ،واحدة (2)(َشاةٌ  َشاة : ِمئَةِ  ك 
 شياه، مخس مئة: اخلمس ويف شياه، أربع مئة: األربع مث شياه، ثَلث وتسعون: وتسعٍ  مئة ثَلث إَل مئة ثَلث من
 .وهكذا شياه، ست مئة: الست ويف
ْلطَة  ) فقال: كاءشر  بني طة  لْ خ   املال كان  إذا ذلك بعد ذكر ،فيه والفريضةَ  الغنم زكاة ابَ صَ نِ   بنيَّ  امَّ  ول  (َوالخ 

  قسمني: إَل نقسمت األنعام هبيمة يف لطةاخل   ،(َكالَواِحدِ  الَمالَيْنِ  ت َصي ر  ) ة ،اصخَ  األنعام هبيمة يف  ة  كَ ِر الشَّ  أي:
 منهما احدٍ و  وكل ،األنعام هبيمة يف شرتكنيم   أكثر أو شريكني يكوان أن :ومعناها ؛أعيانٍ  لطةخ   األول: القسم

  الزكاة بجت هناف :- الراجح القول على - ةٍ متعدد أمكنةٍ  يف أو ،واحد مكانٍ  يف وهي ا،شاع  م   أو نصيبه   يعلم
 ثونوثَل تسع   عنده أحدمها شريكان هناك لو ذلك: مثال ابلنقص، اآلخر على أحدمها ويرجع الواحد، كاملال

 زكاة   وجتب بالنصا يتم الغنم يف رتاكهماشٱب فهنا ،الشركة هبذه النصاب مَّ فتَ  ،واحدة شاة   عنده واآلخر ،شاة  
رج واحدة ،  الذي من املبلغ من مخسني من واحد أيخذ عنده: من شاة أخرج إذا والثَلثني التسع ومالك شاة، ُن 

 على رجعي ،رايال   مخسني تساوي الشاة كانت  لو :مثَل   الزكاة، يف الشاة من نصيبه عنه دفع ألنه شاة؛ عنده
 .وهكذا رايال   أعطيين يقول: الواحدة الشاة صاحب

 م شاعا   اة ،ش أربعني شرتواٱف رايل، ألف عشرين مثَل   منهما واحدٍ  كل  دفع لو يعين: مشاعة الشركة كانت  لو وكذا
ْلطَة  ) قال: لذلك ؛الزكاة جتب فهنا :- ابلسوية منهما واحدٍ  كل  عدد كم  ي علم ال -  نِ الَمالَيْ  ت َصي ر   َوالخ 

 (.َكالَواِحدِ 
 وهذا اة،ش عشرون عنده هذا الغنم، من نصيبه يَعرف منهما واحدٍ  كل  :عيني ؛أوصافٍ  لطةخ   الثاين: والقسم

 ط:بشرو  الزكاة فيها جتب وهذه :الثمن يف شرتاكٱ بينهما وليس شاة، عشرون عنده
 ا .واحد – املبيت وهو - راح  م  الْ  يكون أن األول: الشرط
  ا .واحد املرعى يكون أن الثاين: الشرط

. ة  ذَ خَ تَّ م   كانت  إذا ا ؛واحد ب  لَ حْ مَ الْ  يكون أن الثالث: والشرط   للدَّرِ 
                                                

 . بكر أيب كتاب  من (1454) البخاري رواه  (1)

 (.1454) البخاري رواه «َشاة   َئٍة:مِ  ك ل ِ   َفِفي َئةٍ مِ  َثََلثِ  َعَلى زَاَدتْ  فَِإَذا» ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله  (2)
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ا الفحل يكون أن شرتطٱ بعضهم الرابع: والشرط  .واحد 
ْلو   َوه وَ  َواِحٍد: ْرطٍ ِبشَ  َوِقيلَ  ،ِبَشْرَطنْيِ  :َوِقيلَ  ،ش ر وطٍ  بَِثََلثَةِ  اخْل ْلَطة   َوت  ْعتَ بَ ر  » : اإلسَلم شيخ قال  َواحْلَْوض   الدَّ

 يف املرجعو  ،(1)«َذِلكَ  َغرْيِ  يف  َوََيَْتِمع ونَ  ََيَْتِمَعانِ  ِبهِ  أِلَنَّه   َوْحَده ؛ اِبلرَّاِعي َوِقيَل: َواْلَفْحل . َوالرَّاِعي َواْلَمِبيت   َواْلم رَاح .
 .(2)العرف إَل ذلك
 :مثَل   لوف ،(َكالَواِحدِ ) الزكاة فيها فتجب الواحد: كاملال  أهنا على العرف يدل ما أو طالشرو  هذه توفرت فإذا

 فكل ،الرابعو  والثالث ،كذلك  واآلخر ،بعَلمة هازَ ومي َّ  يعرفها ٍة،شيا بعشرة أتى شخصٍ  كل  ،أشخاص أربعة   عندان
 يف وتسرح ،احد  و  والطعام ،واحدة زريبةٍ  يف مثَل   وضعوها شرتكتٱ فإذا نصااب ، الغنم عنده تبلغ مل هنا منهم واحدٍ 
 .زكاة   واحدة شاة   منه رجت   ،واحد مال   اكأهن  فهنا واحد: مكان

 ال ،العدمك  غنمه جودفو  :كالكافر  الزكاة عليه جتب ال ممن األوصاف يف أو األعيان يف الشريكني أحد كان  وإذا
  املالني تصريِ   ال والفضة: الذهب ويف ،األرض من خيرج وفيما ،التجارة عروض يف لطةواخل   النصاب، من ت عترب

 لقول ؛األنعام يمةهب يف سوى اخللطة وليست نصااب ، ميلكه مما واحد كل  بلغ إذا نصيبه يزكي واحدٍ  فكل ،كالواحد
 .(3)«الصََّدَقةِ  َخْشَيةَ  ُم َْتِمعٍ  بَ نْيَ  ي  َفرَّق   َواَل  م تَ َفر ِقٍ  بَ نْيَ  َي َْمع   َواَل » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 األنعام يمةهب من نصاب   عنده شخص   كان  وإذا ابلسوية، بعض على بعضها فريجع املال: يف خليطني كانوا  وإذا
 ؛الزكاة فيها بجت فهنا شاة : عشرون املدينة ويف شاة ، عشرون مكة يف عنده كان  لو مثَل   ،البلدان يف متفرق   لكنه
 .- الراجح القول على - األنعام هبيمة يف رالداي تباعدت ولو واحد ، لكاملا ألن
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا

 

                                                
 (25/38) الفتاوى ُمموع ٱنظر  (1)

 (.4/41 الفروع )ٱنظر مفلح ٱبن قال وبه  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص. للا رسول فرضها اليت الصدقة فروض يف  بكر أيب كتاب  من (1450) البخاري رواه  (3)
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