
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب زكاة احليوان "
 

َاحليوانات ليس فيها زكاة إال النَّعم من إبل وبقـر وغـنم ، إال 
إذا اختذت للتجارة كأن يتاجر املرء بالـدجاج أو األرانـب أو 

 .اخليول فتجب فيها زكاة التجارة 
 :َويشرتط لوجوب الزكاة يف النَّعم ثالثة رشوط هي 

 . احلول -١
  .سوم ال-٢
  .نصاب ال-٣

 . ملكه للنصاب عىلميض سنة قمرية :  هوفاحلول 
 . دقيقة ٤٨ ساعات و ٨ يوما و ٣٥٤= والسنة القمرية 

فال عربة بالسنة امليالدية ، بـل بالـسنة اهلجريـة ذات األشـهر 
 :العربية وهي 

 -مجـادى األوىل  - ربيع اآلخـر- ربيع األول - صفر -رم حم
 ذو - شـوال - رمـضان - شـعبان - رجب -مجادي اآلخرة 

  . ذو احلجة-القعدة 



 :ويشرتط يف احلول أمران 
 .الكامل -١
 .التوايل -٢ 

 ملـك لو فيغتفر، احلول ال يففأما الكامل فمعناه أن أي نقص 
   فـال زكـاة بلحظـةشخص نصابا ثم زال ملكـه قبـل احلـول 

 .التقريبفاتضح أن املقصود بالسنة القمرية هو التحديد ال 
 فال يكفي التلفيـق يف احلول،وايل فمعناه هو استمرار التوأما 

 شهرا ثم ينقطع يوما ثم يرجع ١١احلول كأن يملك النصاب 
 فهنـا ال زكـاة ألن احلـول مل يـستمر شـهرا،يملك النـصاب 

 .الزكاة يرض بوجوب االنقطاع ُفتخلل
لو زال ملكه للنصاب أثناء احلول ثم عـاد امللـك فهذه قاعدة 

 .تأنف حوال جديداانقطع احلول واس
 يومـا ٣٥٣لكه هلا مت بقرة مىض عىل ٣٠ شخص يملك :مثال

 ثم يف اليوم التايل رجـع بقرة،ويف اليوم الرابع واخلمسني باع 



واشرتى بقرة فقد انقطع احلول األول وبدأ احلول اجلديد من 
 .احلوليوم رشائه للبقرة أي له يوم واحد من 

نـصاب حلاجـة فـال ملكـه للشـخص  َلـو  أزال: مسألةوهنا 
ولكن لو أزال ملكه بقصد الفرار من الزكاة فال زكاة  ،كراهة 

 .ربةُقعليه ولكن يكره هذا األمر لفراره من 
 لو ملك نصابا ثم بعد فرتة اشـرتى نعـام فهـل :أخرىمسألة 

 يزكي اجلميع بزكاة احلول األول ؟
ال يزكيهام بزكاة احلول األول بـل يزكـي كـل مـنهام : اجلواب
 .هبحول
 مـن ٤ ثـم يف حمرم، من ٥ من اإلبل يف ٥ شخص ملك :مثال

  أخرى فمتى يزكيهام ؟٥صفر اشرتى 
 من حمرم مـن العـام القـادم   ٥ األوىل يف ٥يزكي الـ : اجلواب 

  .  من صفر من العام القادم ٤ الثانية يف ٥ويزكي الـ 



أن احلول ال حيتسب إال بعد بلوغ : ونريد أن ننبه عىل أمر وهو
 خروفا ملكهـا سـنة إال يومـا ثـم ٣٩فلو كان عنده صاب الن

 .  النصابلاشرتى نعجة فيبدأ احلول من يوم الرشاء واكتام
ٍرسل املالك األنعام لتأكل من كأل مباح ُأن ي: أما السوم فهو و ٍ َ ََ ُ ِ

ُلوك قيمته َأو مم ُ  .ً تقريباِ احلولَكلٌة َيسريٍ
هبا بيوهتا فيخرج يأيت الراعي صباحا فيأخذ األنعام من : مثال

يف األرايض العامة التي فيها عشب وحشيش فيرتكها تـرسح 
 .وتأكل وهو يقف بجنبها ، هذا هو السوم 

 :ويشرتط فيه عدة رشوط تؤخذ من التعريف السابق وهي 
، أي أن مالكهـا يعلـم بأهنـا سـائمة ُأن تسام بعلم مالكها -١

ول ، فلـو وبالتايل يعلم أنه ستجب عليه الزكـاة يف هنايـة احلـ
 .ُأسيمت بال علمه فال زكاة عليه فيها 

 رأس من الغنم غصبها منه أمري مـن ١٠٠عند شخص : مثال
الظلمة فأعطاه لرعيانه يسوموهنا يف الـرباري فبقيـت سـائمة 
كــذلك حــوال كــامال ، ثــم إن صــاحبها قــدم شــكوى عنــد 



السلطان فأمر بإعادهتا إىل مالكها ، فهنا مسألة هل عليه زكـاة 
 سائمة ؟ إرجاعها باعتبار أهنا بعد

 .وإذنهُال ألهنا مل تسام بعلم صاحبها : اجلواب
 . وهو احلشيش رتعى من الكألل األنعام َكَرتُأن ت -٢

أما إذا مجع الراعي هلا احلشيش وأوراق الشجر مـن األرايض 
 .العامة فهي معلوفة وليست سائمة فال زكاة فيها

ح، أو مـن كـأل مملـوك طعامها إما من كأل مبـاأن يكون  -٣
 .قيمته يسرية

أي إما أن يكون احلشيش قد نبـت بـإذن اهللا يف أرض مباحـة 
 أو يف أرض مملوكــة لــه أو لغــريه ألحــد،أي ليــست مملوكــة 

 .يسرية قيمته توكان
ن ينبت العشب يف أرض مملوكة ألحد الناس فيطلـب أ: مثال

يف مالك األنعام أن ترعى أنعامه يف أرضه مقابل مبلـغ زهيـد 
مقابل ما بحيث يعده العرف تافها السنة كدوالر أو دوالرين 

 .حيصل عليه من األنعام من نسل وحليب وصوف 



 يف عرف الناس مقارنة بـام حيـصل بريةفلو كان الكأل قيمته ك
 .فيهاعليه من األنعام فإنه ال زكاة 

ل أن الكأل إما أن يكون مباحا ، أو مملوكا ولكن قيمته ّفتحص
عد مثله كلفة عند الناس يف مقابل نـسلها وحليبهـا يسرية ال ي
 .وصوفها 

  .أن يكون السوم يف كل العام تقريبا -٤
 .يومنيأي أن ترعى من الكأل سنة كاملة ، أو سنة إال 

ّأما السنة الكاملة فأمرها بني ، وأمـا الـسنة التقريبيـة فهـو أن 
ّعلف مدة ال تصاب برضر بني لو تركت بال علف وهي مدة ُت
العام وعلفـت يـومني ومني ، فلو كانت األنعام سائمة طيلة ي

فتجب الزكاة ألن املاشية يمكـن أن تـصرب عـن العلـف فقط 
يومني فال يكون هذا القـدر الـذي أكلتـه مـن العلـف طيلـة 

 .اليومني مؤثرا يف منع الزكاة 



تـصاب بـرضر إهنا سواملاشية ال تصرب ثالثة أيام عن الطعام ف
 تركـت أربعـة أيـام فـإن أكـل،ملـدة بـال  تركت هذه انّبني إ

 .هلكت
طـل بُفلهذا لو أسيمت األنعام طيلة العام وعلفت ثالثة أيـام 

 . أيام عن الطعام٣ وال زكاة عليه ألهنا ال تصرب حكم السوم
 وهو أن الزكاة عبادة من العبادات وهلذا جتـب تنبيه مهموهنا 

العبـد النية عند دفع املال للمـستحقني، وإذا كانـت كـذلك ف
أراد التهرب من الزكاة لن تنقـصه الوسـيلة ن مؤمتن عليها فإ

ــا مل يعجــز ولكــن  ــضا منه ــه أو بع ــي أموال وإذا أراد أن خيف
احلساب عسري يوم العرض عىل اجلبار ملك امللوك أن تقـول 

 .نفس يا حرستا عىل ما فرطت يف جنب اهللا 
عي وهو الـذي يرسـله أمـري املـؤمنني فإذا علم هذا فإن السا

 هـل أنعامـه معلوفـة أو َجلمع الزكاة من الناس يسأل املالـك
ّسائمة وكم علفت ، فإذا أحـس الـساعي أنـه يكـذب حلفـه   



كأن قال بعتها قبل احلول ورجعت اشـرتيت فـانقطع احلـول   
 . أيام يف أثناء احلول فانقطع حكم السوم ٣أو قال علفتها 
اة ببلوغه ّفهو قدر معني حدده الرشع جتب الزكوأما النصاب 

 .نقصوال جتب إذا 
  .٥وأول نصاب اإلبل 
  .٣٠وأول نصاب البقر 

 .٤٠وأول نصاب الغنم 
  هل يكمل النقص يف نصاب األنعام ببعضها اآلخر ؟:مسألة

 .خمتلفة ال يكمل ما دامت األنواع :اجلواب
 مـن ٣٩ مـن البقـر، و٢٩ من اإلبل، و٤شخص عنده : مثال

 املاشية، وال يقال نأخذ واحـدة الغنم فال زكاة عليه يف أي من
من اإلبل ونعتربها كأهنا بقرة، أو شاة ونـدفع الزكـاة هـذا ال 

 .يصح
 يملك ك إذا كان ال خيرج املماألنصبة، ك بقي أن نعلم مجيع 

 .نصابا هذا ما سنبينه يف فصول



 " فصل يف نصاب اإلبل "
 

 من اإلبل فال زكـاة عليـه )٤ إىل ١(إذا كان عند شخص من 
 . بلوغ النصاب لعدم

إذا ( فقـد وجبـت عليـه الزكـاة  ) ٩إىل ٥(من إذا كان عنده و
  واحـدةًشـاةك الـ املووجب أن خيرج) حتقق احلول والسوم 

فإما أن خيرج من الضأن ما أتم سنة كاملة ، أو خيرج من املاعز 
 .ما أتم سنتني كاملتني 

 .شاتانفقد وجبت عليه ) ١٤ إىل ١٠(وإذا كان عنده من 
 فقد وجبت عليه ثالث شياه) ١٩ إىل ١٥( كان عنده من وإذا

 .فقد وجبت عليه أربع شياه) ٢٤ إىل ٢٠(وإذا كان عنده من 
يف مجيع ما ذكرنا خيرج من الضأن ما عمره سنة كاملة أو خيرج 

 .من الضأن ما عمره سنتان هو باخليار
فقد وجبت عليـه أنثـى مـن ) ٣٥  إىل٢٥(وإذا كان عنده من 

 .َخماض وتسمى بنت  سنة كاملةاإلبل أمتت



فقد وجبت عليه أنثـى مـن ) ٤٥ إىل ٣٦(وإذا كان عنده من  
 .لبون وتسمى بنت سنتني،اإلبل أمتت 

 فقد وجبت عليـه أنثـى مـن )٦٠ إىل ٤٦(وإذا كان عنده من 
ّاإلبل أمتت ثالث سنني ، وتسمى حقة  ِ. 

فقد وجبت عليـه أنثـى مـن ) ٧٥ إىل ٦١(وإذا كان عنده من 
َبل أمتت أربع سنني، وتسمى جذعةاإل َ َ. 

فقد وجبت عليـه بنتـا لبـون ) ٩٠ إىل ٧٦(وإذا كان عنده من 
 .سنتني اإلناث أمتت كل واحدة ناثنتان مأي 

ِفقد وجبت عليـه حقتـان ) ١٢٠ إىل ٩١(وإذا كان عنده من  
 . اإلبل أمتت كل واحدة ثالث سنني ناثنتان مأي 

فقد وجبت عليـه ثـالث ) ١٢٩ إىل ١٢١(وإذا كان عنده من 
 .سنتني من اإلبل أمتت كل واحدة ٣بنات لبون أي 

ِفقد وجبـت عليـه حقـة ) ١٣٩ إىل ١٣٠(وإذا كان عنده من 
 إناث مـن اإلبـل واحـدة أمتـت ٣وبنتا لبون أي وجبت عليه 

 .ا سنتنيتان أمتتثالث سنني ، واثن



ّيف كل عرش يتغري النصاب : قاعدة حتكم املسألة وهي ثم تبدأ 
ّفي األربعني بنت لبون ويف اخلمسني حقةف ِ ُ.  

 ففيـه بنـت ٤٠بمعنى أننا ننظر إىل العدد فإن كـان ينحـل إىل 
ّلبون وإن كان ينحل إىل اخلمسني ففيه حقة  ِ. 

 .وملزيد من التوضيح نذكر هذه األمثلة 
    من اإلبل فكم زكاهتا ؟ ١٤٠ عنده :مثال

 :تنحل هكذا  ١٤٠حقتان وبنت لبون ، ألن الـ : اجلواب 
بنت لبـون ؛ ألننـا + حقة + ، أي حقة  ١٤٠= ٤٠+٥٠+٥٠

 .قلنا يف اخلمسني حقة ، ويف األربعني بنت لبون 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٤٩ عنده :مثال

حقتان وبنت لبـون ، أي ال خيتلـف ألنـه ال يتغـري : اجلواب 
وما بني العـرشة ملحـق بالـذي القدر املخرج إال كل عرشة ، 

  .قبله
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٥٠ عنده :مثال

 .ثالث حقاق: اجلواب 



 : تنحل هكذا ١٥٠ألن الـ 
١٥٠=٥٠+٥٠+٥٠.  

  .١٥٠ ملحقة بـ الـ ١٥٩والـ 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٦٠ عنده :مثال

 .لبون أربع بنات :اجلواب
 : تنحل هكذا ١٦٠ألن الـ 

١٦٠=٤٠+٤٠+٤٠+٤٠.  
  .١٦٠ ملحقة بـ الـ ١٦٩والـ 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٢٠٠ عنده :ثالم

 .أربع حقاق ، أو مخس بنات لبون : اجلواب 
 : تنحل بطريقتني ٢٠٠ألن الـ 

٢٠٠=٥٠+٥٠+٥٠+٥٠. 
٢٠٠=٤٠+٤٠+٤٠+٤٠+٤٠. 

 ٤فإذا وجد يف إبله أحد النصابني أخرجه ، كأن وجـد عنـده 
 . بنات لبون فيخرجها ٥حقاق فيخرجها ، أو وجدت عنده 



 .أحدمهاّ معا فيخري برشاء وإن مل يوجدا
 .فإن وجدا معا فيخرج األنفع للفقراء 

 بنـات لبـون ٥حقاق يف السوق أكثر مـن ٤فإذا كان سعر الـ 
 بنـات لبـون سـعرها يف ٥، وإن كـان وجوبا  حقاق ٤أخرج 

 .وجوبا بنات لبون ٥ حقاق أخرج ٤السوق أكثر من 
  :مسائل

الشاة الواجبة فامذا  من اإلبل مثال ومل جيد ٥ إذا كان عنده -١
 يفعل ؟
 فإن مل جيـدها للساعي، يشرتهيا من السوق ويدفعها :اجلواب

 . نلزمه أن يسافر ليشرتي الشاة، والقيمتهايف بلده أعطى 
  .ما جيزئ يف األعىل جيزئ يف األدنى -٢

 شـياه ومـن كانـت ٤ من اإلبل فيخرج ٢٠فمن كانت عنده 
ص أن خيرج بنـت  خيرج بنت خماض ، فلو أراد شخ٢٥عنده 

 ٢٥ شياه جاز ألن بنت املخـاض جتـزئ يف ٤ عن ًخماض بدال



 شـياه ٤ ، حتى لو كانت الــ ٢٠من اإلبل فكيف ال جتزئ يف 
 .أغىل من بنت خماض 

َ من اإلبل جذعة فلـو أخـرج بنتـي لبـون بـدهلا ٧٠يف : مثال 
 من اإلبل فكيف ال جيزئان عن الـ ٩٠أجزأه ألهنام جيزئان عن 

٧٠. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف نصاب البقر "
 

من البقر فال زكـاة عليـه لعـدم ) ٢٩ إىل ١(إذا كان عنده من 
 .النصاببلوغ 

من البقر فيجب عليه أن خيرج ) ٣٩  إىل٣٠(إذا كان عنده من 
 .يعاِبَت عمره سنة كاملة ويسمى عجال

لبقـر فيجـب عليـه أن مـن ا) ٥٩ إىل٤٠(وإذا كان عنده مـن 
ِمسنَّة سمىت سنتان كاملتان وامره عخيرج من البقر عجلة ُ. 

مـن البقـر فيجـب عليـه أن ) ٦٩ إىل ٦٠(وإذا كان عنده من 
 كل واحد منهام قـد أتـم سـنة كاملـة أي خيـرج نيخيرج عجل

 .تبيعني
ّيف كل عرش يتغري النـصاب  :وهيثم تبدأ قاعدة حتكم املسألة 

 .ُمسنّة ويف األربعني تبيع،ففي الثالثني 
  البقر فكم زكاهتا ؟ من٧٠ عنده :مثال

 .ومسنة تبيع :اجلواب



 : تنحل هكذا ٧٠ألن الـ 
٧٠=٤٠+٣٠. 

 . تبيع ، ويف األربعني مسنة ٣٠ففي الـ 
  ملحقة بالسبعني ؛ ألن ما بني النصابني يلحق باألقل ٧٩والـ 
  من البقر فكم زكاهتا ؟٨٠ عنده :مثال

 .مسنتان :اجلواب
 : تنحل هكذا ٨٠ألن الـ 

٨٠=٤٠+٤٠. 
  من البقر فكم زكاهتا؟٩٠عنده : المث

 .أتبعة ثالثة :اجلواب
 : تنحل هكذا ٩٠ألن الـ 

٩٠=٣٠+٣٠+٣٠. 
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٠٠عنده : مثال

 .وتبيعانمسنة : اجلواب
 : تنحل هكذا ١٠٠ألن الـ 



١٠٠=٣٠+٣٠+٤٠. 
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٢٠ عنده :مثال

 .اتمسن أو ثالث أتبعة، أربعة :اجلواب
 : تنحل بطريقتني ١٢٠ألن الـ 

١٢٠=٣٠+٣٠+٣٠+٣٠. 
١٢٠=٤٠+٤٠+٤٠. 

 .أخرجهفإذا كان فيام عنده من البقر أحدمها 
 .وإذا مل يوجدا معا اشرتى أحدمها

 فإذا فرضـنا أن للفقراء،جدا معا أخرج ما هو األفضل ُوإذا و
 مـسنات أكثـر ٣ وإذا كـان سـعر أخرجـه، أتبعة أكثر ٤سعر 

 .أخرجه
  
   

 
 

  



 "فصل يف نصاب الغنم  "
 

فـال زكـاة عليـه لعـدم بلـوغ ) ٣٩ إىل ١(إذا كان عنـده مـن 
 .النصاب

فتجب عليـه شـاة واحـدة ) ١٢٠  إىل٤٠(وإذا كان عنده من
 سنة كاملة، أو خيرج مـن ت أمتنعجةفإما أن خيرج من الضأن 

 . سنتني كاملتنيتأمتمعزة املاعز 
 .عليه شاتانفتجب ) ٢٠٠ إىل ١٢١( وإذا كان عنده من 
 .فتجب عليه ثالث شياه) ٣٩٩  إىل٢٠١(وإذا كان عنده من 
 .فتجب عليه أربع شياه) ٤٩٩إىل  ٤٠٠(وإذا كان عنده من 

 .شاة ١٠٠يف كل : وهيثم تبدأ قاعدة حتكم املسألة  
 . شياه٥ من الغنم فتجب عليه ٥٠٠عنده : مثال 
 .٥٠٠ تلحق بالـ ٥٩٩والـ 

 . شياه ١٠ فتجب عليه  من الغنم١٠٠٠عنده : مثال 
 

  



متى ما نقص النصاب أثناء احلول ولو للحظة انقطع : قاعدة 
  .احلول ، ومتى ما عاد ابتدأنا حوال جديدا

 من اإلبل ملدة سنة إال يوما ثم ماتت واحدة ٥فلو كان يملك 
 امن اإلبل فقد انقطع احلول فإذا رجع وملـك واحـدة ابتـدأن

 .ب احلول من حني اكتامل النصاب مرة أخرى بحسا
ّإذا تولد احليوان بني حيوانني أحدمها فيه زكاة واآلخر : مسألة

 .ليس فيه زكاة فال زكاة يف املتولد منهام
 .ّفلو تولد حيوان بني إبل وخيل فال زكاة يف النتاج منهام 

 
 
 
 
 
 
  



 " فصل يف زكاة اخللطة "
 

اه، وترد ّا من إبل وبقر وغنم زكإن املالك إذا ملك نصاب: قلنا
 هامـة وهـي أن يوجـد رشيكـان يف الـنعم فهـذان مسألةهنا 

 .يزكيان ماشيتهام زكاة املال الواحد
 من الغنم ٤٠ من الغنم وآخر يملك ٤٠شخص يملك : مثال

 ويرعامها راع واحد ويرسح هبام يف مكان واحد،جيمعها بيت 
 ُ وحال عليهام احلول فكيف يزكيان ؟واحد،
ِّ يزك:اجلواب َ  أي نقـول لـو فرضـنا أن  الواحـديان زكاة املالُ

 شخص واحد فكـم خيـرج ؟ اجلـواب خيـرج االثامنني يملكه
ً إذا هذان الشخـصان يـشرتكان يف إخـراج شـاة واحدة،شاة 

 .فقطواحدة 
 مل يكـن غـنمهام وألنـه لـفهنا أفادت الزكاة التخفيف عـنهام 

 .دةواح كل واحد منهام شاة ىّخمتلطني لزك



 فتجب غنمهام، من الغنم اختلط ٤٠شخصان يملكان : مثال
 .واحدةعليهام شاة 

 بـال ٢٠وهنا أرضت اخللطة ألنه لو كان كـل واحـد يملـك 
 .النصابخلطة ملا وجبت عىل أحدمها زكاة لعدم بلوغ 

 ٢٠ مـن الغـنم واآلخـر ٤٠شخصان يملك أحـدمها : مثال
األول ثلثا شاة  فتجب عليهام شاة واحدة فعىل غنمهام،اختلط 

 .شاةوعىل الثاين ثلث 
 بـصاحب تّفهنا قد أفات اخللطة صـاحب األربعـني وأرض

العرشين ألن األول كانت جتب عليه شـاة كاملـة لـو كانـت 
 وأرضت الثاين ألنه لوال اخللطة ملـا وجبـت لوحدها،ماشيته 

 .النصابعليه يف العرشين يشء لعدم بلوغ 
 ٦٥ يملك كل منهام من الغنم ١٣٠شخصان يملكان : مثال

 .شاة عىل كل واحد شاتان،فتجب عليهام 
 ألنه لو كان كل واحد تثقيال؛فهنا مل تفد اخللطة ال ختفيفا وال 

 .شاة لوحده لوجبت عىل كل واحد منهام  ٦٥يملك 



 :أربعفتلخص أن حاالت اخللطة 
 وتـرض بـاآلخر وقد تفيـد أحـدمها ترضمها، وقد تفيدمها،قد 

 .  ترضمهاوفد ال تفيدمها وال
التي تفيد اشرتاكهام يف زكاة واحدة يشرتط فيهـا وهذا اخللطة 

رشوط متى فقد واحد منها زكـى كـل مـنهام عـىل انفـراد ومل 
 :يعترب ماهلام واحدا وهي 

 أي يبيتان يف زريبة واحـدة أن يكون مأوى املاشية واحدا -١
فال خلطة، ويـسمى ملاشيته فإن كان لكل مالك زريبة خاصة 

   .ُى باملراح املأو
أن يكون املوضع الذي جتمـع فيـه املاشـية ثـم تـساق إىل  -٢

 .مكان الرعي واحدا
مـن الزريبـة وجيمعهـا يف صباحا أي أن الراعي خيرج املاشية 

مكان واحد ثم تساق إىل املرعى فذلك املوضع الـذي جتمـع 
 .ح ويشرتط أن يكون واحدا لكال املالكنيَرسفيه يسمى امل



 أي يكون املكان الذي تسوم فيـه رعى واحداأن يكون امل -٣
 فإن كـان لكـل ماشـية مرعاهـا اخلـاص فـال واحدا،املاشية 
 .خلطة

 بل ،يلقحهاال يكون لكل ماشية فحلها اخلاص الذي  أن -٤
يكون مشرتكا بينهام ينزو مرة عىل هذه ومـرة عـىل تلـك بـال 

  .متييز
  فـال يكـون لكـل ماشـية راع،واحـداأن يكون الراعـي  -٥

 .خاص هبا
 أي موضـع الـرشب كنهـر أو ب واحـداَأن يكون املـرش -٦

 .عني
َأن يكون موضع احللب  -٧  أي يكون املكـان الـذي ،واحداَ

كل منهام موضع خـاص  فال يكون لواحدا،حتلب فيه املاشية 
 .حللب ماشيته

 
  



 " خالصة الباب "
  
 .األنعامال جتب الزكاة يف احليوان إال يف 

 :ة رشوط هي وال جتب إال بثالث
 . احلول-١
 . السوم-٢
 . النصاب-٣

 فلو نقص النصاب العام،فاحلول هو دوام ملك النصاب كل 
 .حلظة انقطع احلول

ٍوالسوم هو أن يرسل املالك األنعام لتأكل مـن كـأل مبـاح أو  ٍ َ ََ ُ ِ ُ
ٌمملوك قيمته يسرية كل احلول تقريبا َُ ُ ٍ َ. 

نقطـع الـسوم ومل فلو أسامها طيلة العام وعلفها ثالثـة أيـام ا
 .جتب الزكاة

 .والنصاب هو قدر حمدد ال جتب الزكاة فيام دونه 
 



 :نصاب اإلبل هكذا ف
 . شاة٥يف 

 . شاتان١٠ويف 
 . ثالث شياه١٥ويف 
 . أربع شياه٢٠ويف 
 . بنت خماض ٢٥ويف 
 . بنت لبون٣٦ويف 
ّ حقة ٤٦ويف  ِ. 
 . جذعة٦١ويف 
 . بنتا لبون ٧٦ويف 
 . حقتان ٩١ويف 
 . ثالث بنات لبون١٢١ويف 
 . حقة وبنتا لبون١٣٠ويف 

ّثم يتغري الواجب كلام زادت عرشة ففي األربعني بنـت لبـون  
 .ويف  اخلمسني حقة 



ّويسمى ما بني النصابني وقصا وهو معفو عنه ففي الـ   شـاة ٥َْ
 . شاة أيضا٩ إىل الـ ٦ويف الـ 

 :ونصاب البقر هكذا 
 . تبيع٣٠يف 

 . مسنة٤٠ويف 
 .يعان تب٦٠ويف 

ّثم يتغري الواجب كلام زادت عـرشة ففـي الثالثـني تبيـع ويف 
 .األربعني مسنة 

 :ونصاب الغنم هكذا 
 . شاة٤٠يف 

 . شاتان١٢١ويف 
 . ثالث شياه٢٠١ويف 
 . أربع شياه٤٠٠ويف 

 .ثم يف كل مائة شاة
 



وإذا اختلطت ماشية شخصني أو أكثر وجبـت علـيهام زكـاة 
 :املال الواحد بسبعة رشوط هي 

 .ُالـمراح واحدا  أن يكون -١
 .َ أن يكون املرسح واحدا-٢
 . أن يكون املرعى واحدا-٣
 .أن يكون الراعي واحدا-٤
 . أن يكون الفحل واحدا-٥
 . أن يكون املرشب واحدا-٦
 . أن يكون موضع احللب واحدا-٧

 مهاوهي قد تفيد ختفيفا للرشيكني أو تثقـيال أو ختفيفـا ألحـد
 .وقد ال تفيد ال ختفيفا وال تثقيالوتثقيال عىل لآلخر 

 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 

 زكاة األنعامرشوط 
 
 

            النصاب                                            السوم             احلول                         
 علم املالك                                   الكامل                   
 الرعي بنفسها                         التوايل                   

                                          الكأل املباح أو اململوك
                               الذي قيمته يسرية

 كل احلول تقريبا                      
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 " املخططات الفرعية "
 نصاب اإلبل 

 النصاب  الواجب فيه 
 ٩-٥ شاة 
 ١٤-١٠ شاتان

 ١٩-١٥ ثالث شياه
 ٢٤-٢٠ أربع شياه
 ٣٥-٢٥ بنت خماض
 ٤٥-٣٦ بنت لبون
 ٦٠-٤٦ حقة
 ٧٥-٦١ جذعة
 ٩٠-٧٦ بنتا لبون
 ١٢٠-٩١ حقتان

 ١٢٩-١٢١ ثالث بنت لبون
 ١٣٩-١٣٠ حقة وبنتا لبون

بنت لبون عني يف كل أرب
 ويف كل مخسني حقة

 ما زاد عىل ذلك

 



 نصاب البقر
 النصاب  الواجب فيه 

 ٣٩-٣٠ تبيع
 ٥٩-٤٠ مسنة
 ٦٩-٦٠ تبيعان

يف كل ثالثني تبيع ويف كل 
 أربعني مسنة

 ما زاد عىل ذلك

............................................................ 
 نصاب الغنم

 نصاب ال الواجب فيه 
 ١٢٠-٤٠ شاة 
 ٢٠٠-١٢١ شاتان

 ٣٩٩-٢٠١ ثالث شياه
 ٤٩٩ -٤٠٠ أربع شياه

 ما زاد عىل ذلك  يف كل مائة شاة
 

  



 " أضواء عىل النص "
 فصل

     ويف عـرش شـاتان* وأول نصاب اإلبل مخـس وفيهـا شـاة( 
ويف مخسة عرش ثالث شياه، ويف عرشين أربع شياه، ويف مخس 

 ويف  ،* ست وثالثني بنت لبون، ويف*وعرشين بنت خماض
، ويف سـت * ويف إحدى وستني جذعـة*ست وأربعني حقة

وســبعني بنتــا لبــون ويف إحــدى وتــسعني حقتــان ويف مائــة 
 يف كل أربعني بنـت *مثوإحدى وعرشين ثالث بنات لبون 

 ).لبون ويف كل مخسني حقة   
............................................................ 

 .املاعزإما هلا سنة من الضأن أو هلا سنتان من * 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت سنة* 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت سنتني* 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت ثالث سنني * 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت أربع سنني * 

 



 فصل
* ، ويف أربعني مسنة*وأول نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع( 

  .* )فقسا أبدا وعىل هذ
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .هو العجل الذي له سنة * 
 .سنتانهي العجلة التي هلا * 
 .عرشة ويف كل أربعني مسنة، ويتغري الواجب عند كل تبيع،يف كل ثالثني * 

 



 فصل
مـن الـضأن  *ٌةَعَذَوأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ج( 

ٌأو ثنية  من املعز ، ويف مائة وإحـدى وعـرشين شـاتان، ويف *ََ
مائتني وواحدة ثالث شياه، ويف أربعامئة أربع شياه، ثم يف كل 

 ) .مائة شاة 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .أي نعجة هلا سنة * 
 .أي سخلة هلا سنتان * 



 فصل
ِ يزكيان زكاة الواحد*ليطانواخل(  ِّ  : بسبع رشائط*ُ

واحـدا  ى، واملرعـ واحدا* واحدا، واملرسح*إذا كان املراح
ــرش واحــداوالفحــل ــب واحــداب، وامل واحــدا  *، واحلال
 ). احللب واحدا ُوموضع

 
 
 
 

 ............................................................ 
ِ يزكيان زكاة الشخص الواحدالطان ماليهامأي الشخصان اخل*  ِّ ُ. 
 .أي وجوبا فليس هلام أن يزكيا زكاة الواحد* 
 .أي الزريبة* 
 .أي املوضع الذي جتمع فيه املاشية ثم تساق إىل املرعى* 
 هذا القول ضعيف، واملعتمد أنه ال بأس بأن يكون مـن حيلـب املاشـية متعـددا* 

الـب آخـر مـن غـري أن يـرض فيجوز أن يكون ملاشية زيد حالب وملاشية عمـر ح
 .باخللطة



 " مسائل عملية "
 

 من الغنم مرت عليها سـنة قمريـة إال ٤٠ شخص يملك -١
 نصف يوم ثم ماتت نعجة من غنمه فهل عليه زكاة ؟

 بقرة وقبل يوم مـن كـامل احلـول بـاع ٣٠ شخص يملك -٢
 بقرة فهل عليه زكاة ؟

  مـن اإلبـل يـسومها٢٠ شخص عنده مزرعة لإلبل فيها -٣
ّ أشهر فهل عليه زكاة إذا مر عليهـا ثالثة أشهر ويعلفها تسعة

 احلول ؟
 رأسـا مـن البقـر وأبقياهـا ٥٠ مات شخص وترك البنيه -٤

 ّبينهام مشرتكة ومرت عليها حول فكيف يزكياهنا ؟
............................................................ 

 .احلول ليس عليه زكاة لعدم اكتامل -١
 .ذلك ثم إن كان قصده الفرار فقط كره زكاة، ليس عليه -٢
 . ليس عليه زكاة ألنه ال بد أن يكون السوم كل العام تقريبا -٣
  .عليهام يزكياهنا زكاة املال الواحد فتجب شاة واحدة -٤



 مـن ٤ مـن رجـب ثـم يف ٨ بقرة يف ٢٥ شخص اشرتى -٥
  بقرات فمتى يزكي ؟٧رمضان اشرتى 

 شهرا قمريا إال يومـا ١٢ من اإلبل ملدة ٥  شخص يملك-٦
ثم باع واحدا من إبله، ويف اليوم التـايل اشـرتى واحـدا مـن 

 اإلبل فمتى يزكي ؟
 بقرة مر عليها حول كامل ثم باع بقرة ٣٠ شخص يملك -٧

 فهل جتب عليه الزكاة ؟
 من الغنم فدفع يف هناية احلول نعجة هلا ٥٠ شخص عنده -٨
  عن زكاة غنمه ؟ أشهر فهل جتزئ هذه٥

............................................................ 
 من رمضان ألنه مل يكن قد ملك النصاب واحلـول ال حيتـسب إال ٤ يزكي يف -٥

 .النصاببعد اكتامل 
 ليس عليه زكاة يف العام الفائت ويبدأ حيسب حـوال جديـدا مـن يـوم اكـتامل -٦

 .ن قصده من البيع جمرد الفرار كره ذلك وإذا كاجديد،النصاب من 
 . نعم جتب عليه الزكاة ألنه باع بعد اكتامل احلول فال يؤثر -٧
 . ال جتزئ وال يصح ألنه ال بد أن خيرج نعجة هلا سنة أو معزة هلا سنتان -٨



 من الغنم وهو ال يـدري ٤٠ شخص كان مسافرا فورث -٩
م بملكه هلـا ثم علحول فبقي الراعي يسومها حتى مر عليها 

 فهل عليه زكاة ؟
حيبسها يف زريبتهـا ويـذهب  من اإلبل ٥ شخص عنده -١٠

 جيمع هلا احلشيش والعشب من الرباري فهل عليه زكاة ؟
 همملوكة لـصديق بقرة ترعى يف أرض ٥٠شخص عنده  -١١

ويدفع له كل عام مبلغا من املال مقابل الرعي يف أرضه فهـل 
  عليه زكاة ؟

يته طيلة العام ويف آخـر أسـبوع مـن شخص يسوم ماش -١٢
 احلول يعلف ماشيته فهل عليه زكاة ؟

............................................................ 
 . ليس عليه زكاة ألهنا سامت بغري علمه ألنه مل يعلم أصال بملكه هلا-٩

 . ليس عليها زكاة ألهنا معلوفة وليست سائمة-١٠
لعلف اململوك الذي ترعاه املاشـية يـسريا يف العـرف فتجـب  إن كان قيمة ا-١١

 .الزكاة وإن كان كبريا فليس عليه زكاة
 . ليس عليه زكاة ثم إن كان يفعل ذلك للفرار من الزكاة كره ذلك-١٢



  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٣شخص عنده  -١٣
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٢٨ شخص عنده -١٤
  زكاهتا ؟ من اإلبل فكم٦٣ شخص عنده -١٥
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٣٥٠ شخص عنده -١٦
  من البقر فكم زكاهتا ؟٣٣ شخص عنده -١٧
  من البقر فكم زكاهتا ؟٥٥ شخص عنده -١٨
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٠٠ شخص عنده -١٩
  من البقر فكم زكاهتا ؟٣٤٤ شخص عنده ٢٠

............................................................ 
 . شاتان-١٣
 . بنت خماض-١٤
 . جذعة-١٥
 . حقاق٧ -١٦
 . تبيع-١٧
 . مسنة-١٨
 .تبيعان ومسنة -١٩
 .ومسنة أتبعة ١٠ -٢٠



  من الغنم فكم زكاهتا ؟١٠٠ شخص عنده -٢١
  من الغنم فكم زكاهتا ؟٢٠٣ شخص عنده -٢٢
  من الغنم فكم زكاهتا ؟٤٠٥ شخص عنده -٢٣
 فكم زكاهتا ؟ من الغنم ٤٠٠٠ شخص عنده -٢٤

 بقـرة وكـان ٢٠اشرتكا يف بقـر لكـل مـنهام  شخصان -٢٥ 
 الراعي متعددا لكل مالك راعيه اخلاص فكيف يزكيان ؟

  
 

............................................................ 
 . شاة-٢١
 . شياه٣ -٢٢
 . شياه٤ -٢٣
 .شاة٤٠ -٢٤
عتـرب مـاهلام خلطـة الخـتالف الراعـي  ليس عىل أحد منهام زكاة ألهنـام ال ي-٢٥

أقل من النصاب فال زكاة عىل أحـد هنا وحينئذ ننظر إىل نصيب كل أحد فلام كان 
 .منهام

 


