
   

 
 
 

 

  

 

 (2) لزَّكاةا أحكام

 زكاة األنعام

ّ إعداد:
 

 يخ مباركنايف آل الش

 49 :النَّشرة

•  

 

•  

•  

•  
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فنا في  شرةكنا قد تعر 
َّ
ّ الن ّالسَّ  

كاةمات أحكام اابقة على مقد  ، وكان من بينها )األموال التي لزَّ

كاةتجب فيها ا شرة، وفي هذه األنعام )اإلبل والبقر والغنم((، ومن بين تلك األموال: لزَّ
َّ
تبيين  الن

ّ.عم بعون هللاألحكام زكاة النَّّ

عم التي تجب فيها-
َّ
كاةا الن  :لزَّ

ّ اإلبل والبقر والغنمتجب زكاة النعم في:  جارةمالكها ولو لم يملكها ألجل  لذاتها، أي: أنَّ  
، الت 

ّ
َّ
، أو ملكها للت

ً
ربية، أو لغير ذلك، وسواٌء كان صاحبها يعلفها بنفسه، أو وإنما ورثها، أو جاءته هبة

رع، أو غير حرث والزَّّكانت سائمة ترعى وال تحتاج للعلف، وسواء كانت تلك األنعام عاملة في ال

كاةعاملة، فتجب فيها ا ّإذا بلغت نصاًبا. لزَّ

شرةونستذكر ههنا ما تعرفنا عليه في 
َّ
عم زكاة النبالسابقة من شروط الوجوب الخاصة  الن

صاب)تمام امللك + بلوغ   
ّ+ حوالن الحول + مجيء الساعي(. الن 

ن معنا ش يء من متعلقاتها فيما مض ى، ونتعرف صابعلى  والشروط تبي   
الخاص بكل نوع  الن 

ّمن األنعام.

كاةفا صابتجب ببلوغ  لزَّ  
صاب، سواء كان تمام هذا الن   

بنفسه )أي: أنه كان يملك خمًسا  الن 

ّ  
 

صابراء من أول الحول أو ورثها(، أو كان تمام من اإلبل مثال بالش  
بنتاج: )أي: أنه كان يملك  الن 
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صابالأربًعا من اإلبل فقط وهذه لم تبلغ   
، ثم قبل تمام الحول أو مجيء الساعي أنتجت إحدى ن 

ل  صابالنوق ما يكم   
كاةخمًسا من اإلبل( فهنا تجب ا الن  ّكذلك. لزَّ

شرةوفي نهاية 
َّ
ن بعض الحاالت املتعلقة بما يّ  الن ستقبل به مالك النعم ضم  للحول أو ما يّ سأبي 

ّحوال جديدا.

-  
 أحكام مهم 

َّ
 عم عموًما:ة في نصاب الن

كاةمن الفروق بين زكاة األنعام وغيرها من أنواع ا كاة، أن األموال األخرى تجب الزَّ بدًءا  فيها لزَّ

صابمن بلوغ   
ّالن 

 
كاةخرج ا، ثم ت ّ  لزَّ

 
ّبالن

َّ
بع العشر رّ  فيه هبسبة الواجبة من مجموع املال، فالذ

ّ صابنانير عن سواء زادت الدَّ  
ّ  الن 

 
ّالواجب ديناًرا أو أكثر، وكذلك الحبوب والث  مار، في حين أنَّ

كاةعم تجب فيها االنَّّ كاةعند أرقام ثابتة، وما بين الرقمين من العدد ال تجب فيه ا لزَّ ، وهذا لزَّ

. وسأبين ذلك بعد معرفتنا ألنصبة أنواع النعم وهو ما بين الفريضتين(: الوقصيسمى )

ّاستقالال.

 نصاب اإلبل: -

 يبدأ نصاب اإلبل إذا بلغت )
ً
ّمن ذلك فال زكاة فيه. (، وما كان أقلَّّخمسة

ّبتختص اإلبل عن الّو يكون الواجب فيها من  (24 :إلى 5 :من) فيها الفروضل أوَّّ قر والغنم  أنَّ

ّ  
 

خرج ال يكون من اإلبل نفسها التي وجبت فيها ا ياه،الش
 
كاةأي: أن املال امل خرج من ، وإنما يّ لزَّ

ن خرج من جنس اإلبليّ فما فوق(  25تلك الفروض )من: وما بعد  الغنم، ّ.كما سيتبي 
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صاب  
 
كاةا الن  توضيح لزَّ

ّّال زكاة 1-4

ّّشاة 5-9

ّّشاتان 10-14

ّّشياه 3 15-19

ّّشياه 4 20-24

25-35 
ّبنت مخاض

 ودخلت في الثاني)
ً
 ة(ما أكملت سنة

ال يكفي ابن مخاض وال ابن لبون إال إذا 

ّ*أعدمت بنت املخاض

36-45 
ّبنت لبوّن

ّ(ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة)

ّ*إذا انعدمت يكفي حقة وال يجزئ حق

46-60 
ة ق  ّح 

ّ(ما أوفت ثالث سنين ودخلت في الرابعة)

ّ

61-75 
ّجذعة

ّ(أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسةما )

ّ

ّّبنتا لبوّن 76-90

ّّحقتان 91-120

ّّحقتان أو ثالث بنات لبوّن 121-129

ّّ( حقة50( بنت لبون وفي كل )40في كل  ) فأكثر 130
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 بين ابن  -
ُ
: أن ابن جزئ عن بنت اللبون ق  ال يُ والح   ،جزئ عن بنت املخاضاللبون يُ  الفرق

ّاللبون يمتنع من   
ّصغار الس 

َّ
 األنوثة باع، ويرد املاء، ويرعى الش

 
جر، فقابلت هذه الفضيلة فضيلة

ّ ّالتي في بنت املخاض، والح  ّليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون. ق 

ّ
َّ
ّكر عن األنثى إال ابن اللبون عن بنت املخاض.وليس فيما يؤخذ فيه الذ

ن ما  3تان أو الخيارين )حقَّّ( الخيار للساعي في أخذ أحد 121وإذا بلغت ) بنات لبون(، ويتعي 

ّيوجد عند رب  املال.

ّ راب )ذات السَّ ّوتضم  اإلبل الع  صابنامين( في تكميل نام الواحد( للبخت )ذات السَّ  
؛ ألنهما الن 

ّ.صنف واحد

 نصاب البقر:

صاب  
 
كاةا الن  لزَّ

ّال زكاة 1-29

ّالثالثة()أوفى سنتين ودخل في  تبيع 30-39

ة 40-59 ّ(أنثى دخلت في الرابعة) مسن 

ّ( مسنة40( تبيع وفي كل )30في كل ) فأكثر60

صابوتضم  الجاموس للبقر في تكميل   
ّ؛ ألنهما صنف واحد. الن 

كاةوال تجب ا ّفي بقر الوحش. لزَّ
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 نصاب الغنم:

صاب  
 
كاةا الن  لزَّ

ّال زكاة 1-39

ّالسنة الثانية()ذكر أو أنثى دخلت في ة شا 40-120

ّ)ذكر أو أنثى( شاتان 121-200

ّشياه 3 201-399

ّ( شاة100في كل ) فأكثر 400

عر( في تكميل  للمعز)ذو الصوف(  أنالضَّ يضم   صاب)ذي الشَّ  
؛ ألنها صنف واحد مندرج الن 

ّتحت الغنم.
ّضم من األصناف لغيره إن تساويا في العدد ووجبت في وفيما مض ى مما يّ   

نفين مجموع الص 

ر الساعي في األخذ من أيهما، وإال أخذ من األكثر، وأما إن وجبت في كل واحدة على حدة  يخيَّ

ّ( من الجاموس أخذ واحدة من كل صنف.30( من البقر و: )30):كـ

ّ

ّ

ّ
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 أحكام متعلقة بزكاة النعم: -

 الوقص في املاشية. -

كاةجب فيه اذكرنا آنًفا أن الوقص وهو ما بين الفريضتين ال ت ، وهذا من خصائص زكاة لزَّ

كاة( ال تجب فيه ا9و  8و  7و  6من اإلبل( وهي الـ) 10إلى  5املاشية، فما بعد ) ، وهكذا في جميع لزَّ

ّاألصناف.

-  
َّ
 سل ونتاج املاشية.الن

صابإذا كانت املاشية دون   
 ثم كمل نصابها قبل الحول من جهة تناسلها، فإن  الن 

 
تاج يعدُّ الن

صابهات في تكميل األمَّ مع   
 
أما إذا اكتملت بطريق آخر كشراء أو هبة أو إرث فحكمها سيأتي  .الن

ّ(.الفائدة في املاشيةبعد قليل في )

 .حكم الوارث للماشية -

 جديًداالساعي فإنه  ءإذا ورث شخص ماشية بعد موت صاحبها وقبل مجي
ً

، يستقبل بها حوال

ث، ومجيولو بعد تمام حول األول  شرط وجوب  يالساع ء؛ ألنه ملكها قبل أن تجب على املور 

ّ، وهذا الحكم ما لم يكن عند الوارث ماشية بلغت نصابا قبل انضمام الجديدة إليها.تعرفناكما 

كاةولإلرث أحكام مهمة في ا الساعي وأنها تجب من رأس املال،  ء، إن مات صاحبها بعد مجيلزَّ

رح الصغير للدردير( من موضعها في كتب املذهبومتى يخرجها الوارث، تطلب 
 

ّ.)كالش

ّ
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 الفائدة في املاشية. -

كاةة في باب االفائدة من املصطلحات الهامَّّ ر معنا في مواضع مختلفة في أنواع ، وهذا سيتكرَّّلزَّ

كاةا عم: فالفائدةاألخرى،  لزَّ
َّ
د أو حدث من الن أو مهر  بالهبة، أو الصدقة، أو الشراء، ما تجد 

ّ الزوجة  
، ثم استفاد ماشية أخرى من وكانت نصاًبا، فمن كانت له ماشية وغير ذلك يةأو الد 

ى على حولها )أي: حول األولى(، سواء كانت املستفادة 
 
نوعها فإن الثانية تضم  إلى األولى وتزك

ّلحول لألولى بكثير أو قليل، ولو بيوم.نصاًبا أو ال، وسواء حصلت االستفادة قبل كمال ا

من اإلبل( فالواجب عليه شاة واحدة، وقبل الحول وهبه شخٌص )ناقتين(  9فمن كان يملك )

ها لألولى صار املجموع: ) ّمن اإلبل( ففيه شاتان. 11وهما ليستا نصابا، لكن مع ضم 

صابدون أما إذا كانت له ماشية   
 
ى تضم  للثانية ويستقبل ثم استفاد ماشية أخرى فاألول الن

صاببهما حوال، ويكون الحول من تمام اكتمال   
ّبالفائدة. الن 

 ما يؤخذ من املاشية. -

كاةيجب على الساعي أخذ الوسط مما وجبت فيه ا )كالحوامل  ، فال يأخذ خيار األمواللزَّ

 وال يأخذ من الشراّرولو انفرد؛ لتعلق حق  أرباب األموال، إال إذا تطوعوا،  وذوات اللبن ونحو ذلك(

  الفقراء؛ إال أن يرى الساعي أن أخذ املعيبة أو املعيبة )كالهرمة واملريضة والضعيفة(
، لتعلق حق 

  الواجب شرًعا.
 للفقراء، إذا كانت أكثر لحًما أو أكثر ثمًنا، بشرط أن تكون مستوفية للسن 

 
ّأحظ

ّ
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 في املاشية. الخلطة -

، خلط املواش ي من مالكين فأكثرية أحكام الخلطة، وهي: من األحكام املتعلقة بزكاة املاش

ّ ّ (40)لكل واحد  كثالثة   
ثلثها، فالخلطة أثرت التخفيف،  من الغنم فعليهم شاة واحدة على كل 

ّ  
ّشاة.  ولو كانوا متفرقين لكان على كل 

ّ (36)وكاثنين لكل واحد منهما   
فلو كانا متفرقين لكان  ،نصفها من اإلبل فعليهما جذعة على كل 

ّ  
ّر في السن. بنت لبون، فأوجبت الخلطة التغيّ  على كل 

من الغنم فعليهما ثالث شياه، ولوال الخلطة  (101)وقد توجب التثقيل؛ كاثنين لكل منهما 

ّ  
ّمنهما شاة واحدة، فالخلطة أوجبت الثالثة.  لكان على كل 

ص ألثر الخلطة على املاشية، بأنها
 
وإنما تجعل عدة أشخاص كشخص  واحد،  فإذن هذا ملخ

ّيكونون كاملالك الواحد بشروط ثالثة:

1.   
 
ّ . بأن ينوي كل ّةيَّ الن  من الخلطاء الخلطة. واحد 

كاةالخلطاء ممن تجب عليه ا أن يكون كل واحد من .2  .لزَّ

 :االجتماع في األكثر من خمسة أمور  .3

 فيه آخر النهار ثم تساق للمبيت.تقيل فيه املاشية، أو تجتمع : وهو املحل الذي املراح -

 بأن تشرب املاشية من ماء واحد، مباح  أو مملوك للخلطاء أو ألحدهم، وال يمنع اآلخرين.: املاء -

 .املبيت -

 : سواء كان واحًدا أو متعددا، يرعى جميع املاشية بإذن أصحابها.اعيالرَّ  -

 : الذي يضرب في الجميع بإذن أصحاب املاشية.الفحل -



 

 

 

 

حة:
صف

ال
 10

 

 املاشية.إبدال  -

 من أبدل ماشيته ولو قبل الحول بيوم أو أقل فهذا له عدة حاالت:

يبني على حول املبدلة، سواء كانت املبدلة نصابا أو دون : نوعهامن  بنصاب  إن أبدلها -

صاب  
ا أو اضطراريا.الن  ّ، وسواء كانت للتجارة أو للقنية، وسواء كان اإلبدال اختياريًّ

( من الغنم 30( من اإلبل فأبدلها بخمسة منها، أو من كان عنده )40)مثل: من كان عنده 

كاة( منها. فإن ا40فأبدلها بـ) ّتجب لحول  من يوم ملك األصل. لزَّ

كمن أبدل بقًرا بغنم، فهذا يستقبل بها الحول مطلقا، ما لم  إن أبدل املاشية بغير نوعها:-

كاةيقصد الفرار من ا والحكم كذلك فيمن ذبح  امل بنقيض قصده.وكان املبدل نصابا، فيع لزَّ

كاةبعض ماشيته فرارا من ا ّ، أو وهب بعض أبنائه شيئا منها لذلك.لزَّ

  إن أبدل املاشية بنصاب عين  -
َّ
ّ :قدين()أي من الن

*  
 
صاببنى على حول أصلها، سواء كانت املبدلة نصاًبا أو دون  جارةفإن كانت للت  

، الن 

ا ّأو اضطراريا،  وسواء كان البدل اختياريًّ

ّ: فيبني على حول أصلها. للقنية وكانت نصابا*وإن كانت 

صابللقنية وكانت دون *وإن كانت   
 
: يستقبل بالثمن الحول مطلقا، سواء كان الن

ّاإلبدال اختياريا أو اضطراريا.

ّيستقبل باملاشية الحول مطلقا. إن أبدل نصاب عين  بماشية:-
ّوهللا

 وأحكم. أعلم
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ه نفسك  موقع  على شبكة الإنترنتفق ًّ

nafsak.comfaqih 

 

  

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ
ه نفسكسلسلة نرشات   يف املذهب املاليك فقِّ

غير مسائل فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي  رح الصَّ
َّ

)الش

ردير مرجع رئيس( ، ليس فيها سوى إعادة الصياغة، وترتيب املسائل، للعالمة الدَّ

 لتكون معينة على الفهم واالستذكار..

 لالشتراك في قناة التليجرم:▪

https://t.me/FaqihNafsak 

 ملتابعة إحدى الصفحات:

 :تويتر��

http://twitter.com/faqihnafsak  

 :صفحة الفيسبوك��

http://facebook.com/faqihnafsak 

 قناة اليوتيوب:��

https://www.youtube.com/faqihnafsak 

 * ساوند كالود:

https://soundcloud.com/faqihnafsak 

ه نفسك في املذهب املالكي(:
 
 خزانة ملفات موقع )فق

phttps://drive.google.com/open?id=1YdMpeJR

HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu 

http://www.faqihnafsak.com/
http://www.faqihnafsak.com/
https://t.me/FaqihNafsak
https://t.me/FaqihNafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu

