
  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  3_64  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
1 

  
 

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

َمخاضٍ  بنتُ  اإلِبلِ  من وعشرين َخْمسٍ  في فَيجبُ :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  أقسام عمى لمرعي بالنسبة البييمة أن ليعمم

 مربعة األرض كانت لو كما ، الزكاة فييا تجب أنو في إشكال ال وىذا ، كامال الحول ترعى أن:  األول القسم
 .  آخره حتى الحول ولأ من وترعى ، خضراء

 .  فييا زكاة فال ، الحول نصف ترعى أن:  الثاني القسم

 .  فييا زكاة فال النصف من أقل ترعى أن:  الثالث القسم

 .  خالفية مسألة فيي الحول أكثر ترعى أن:  الرابع القسم

 .  والحنابمة الحنفية إليو ذىب ، الزكاة فييا وجبت ، الحول أكثر ترعى كانت إذا األنعام بييمة أن:  األول القول

 :  األدلة

 .  الشريعة في كثير وىذا ، باألكثر ممحق األقل أن :األول الدليل

 داخمة فكانت ، اليسير بالعمف يزول ال السوم واسم ، الماشية في لزكاةا وجوب في النصوص عموم :الثاني الدليل
 .  النص في

 .  البيائم عن الزكاة يسقط الحول جميع في فاعتباره ، منو التحرز يمكن ال اليسير العْمف أن :الثالث الدليل

 تعرض فإنو ، الموانع لعروض جميعيا في وقوعو ويندر ، كثيرا السنة في عادة يقع السوائم رعي أن :الرابع الدليل
 فيو األقل اعتبارو  ، بالفقراء إجحاف فيو كمو العام في سوميا واعتبار ، كمو العام في البييمة سوم من تمنع موانع

 .  الحول أكثر ترعى أن بينيما التعديل فكان ، باألغنياء إجحاف

 .  اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، كامال الحول البييمة تسوم أن يشترط:  الثاني القول

 فمن ، ووكمال النصاب ممك عمى لمسوم قياسا ، النصاب وكمال كالِممك ، الزكاة في شرط السوم ألن :األول الدليل
 أثناء في النصاب نقص ولو ، عميو تجب لم الحول بعض في إال عنده النصاب يكمل لم لو اإلنسان أن المعموم
 .  السوم فمثمو ، الزكاة عميو تجب لم الحول

 لم لو ، الزكاة وجوب في سبب والِممك النصاب فكمال ، النصاب وكمال الممك بين فرقا ثمة بأن:  يناقش وىذا
 وأما ، الزكاة وجدت لما ِممك يوجد لم ولو ، زكاة وجدت لما النصاب يكمل لم ولو ، الزكاة وجدت لما نصاب يوجد
 .  الحول أكثر في اعتبر ولذلك ؛ لموجوب شرط فيو السوم

 اإلسقاط ُغمب اجتمعا فإذا ، لمزكاة موجب والسوم ، الزكاة يسقط الحول أثناء في البييمة عمف أن :الثاني الدليل
 . يجاباإل عمى
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 يرون فيم ، األول القول أصحاب بيا استدل التي السابقة النصوص بعمومات االستدالل مقابل في تعميل وىذا 
 .  النصوص عمومات في داخل الحول أكثر رعي أن

 :  الراجح

 .  كثيرة مواضع في الشريعة في باألكثر ممحق األقل ألن ؛ أكثره بل ، كمو الحول ترعى أن يشترط ال أنيا

َمخاضٍ  بنتُ  اإلِبلِ  من وعشرين َخْمسٍ  في فَيجبُ :  قال ثم  . 

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في العرب أموال أكثر وألنيا ، أىم ألنيا ؛ اإلبل بزكاة اهلل رحمو المؤلف بدأ
 اإلبل بو فالمراد ، عندىم المال أطمق إذا العرب بعض إن حتى ، بو ويتغنون يتمدحون كانوا الذي المال وىي
 بيا النبي بدأ أنس حديث وفي ، أجساما وأكبر ، أىميا عند وأنفسيا ، قيمة وأكثرىا ، عندىم األموال أثمن وألنيا
 .  المشيور الكتاب في

 :  منيا ، كثيرة اإلبل في الزكاة وجوب عمى والدليل

 ، البحرين إلى بكر أبو بعده من فأنفذه ينفذه ولم مات الذي ، المشيور النبي كتاب ، أنس حديث :األول ليلالد
 [ . ...شاة خمس كل في اإلبل من دونيا فما وعشرين أربعين في] وفيو ، البخاري صحيح في كما

 يؤدي ال بقر وال غنم وال إبل صاحب من ما] قال وسمم عميو اهلل صمى بيالن أن ، ذر أبي عن  :الثاني الدليل
 . عميو متفق[  ،،، زكاتيا

 عبيد كأبي ، العمم أىل من طائفة اإلجماع نقل وقد ، فييا الزكاة وجوب عمى انعقد قد اإلجماع أن :الثالث الدليل
 عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، خسيوالسر ،  المنذر وابن ، قدامة ابن ، حزم وابن ، البر عبد وابن ،

 .  األنعام من الثالثة األصناف في اإلجماع وىذا ، منيم كبيرة طائفة ، والنووي ، جميعا

 :  قسمين إلى تنقسم اإلبل زكاة

 .  عمييا مجمع -أ

 .  فييا مختمف -ب

 .  أوال عمييا المجمع الزكاة اهلل رحمو المؤلف وسيبين

شاةٌ  خمسٍ  كل   في دوَنيا وفيما َمخاضٍ  بنتُ  اإلِبلِ  من وعشرين َخْمسٍ  في فَيجبُ :  اهلل رحمو قال  . 

 عشرين وفي شياه، ثالث بعيرا عشر خمسة وفي ، شاتان عشر كل وفي ، شاة خمس كل في:  عمييا المجمع
 أربع إلى الخمس من والنصاب ، خمسا يكون لإلبل نصاب فأقل مخاض، بنت وعشرين خمس وفي ، شياه أربع

 ( .اإلبل) جنسيا من المخرج يكون ذلك بعد ، الغنم فيو وعشرين

 بنت وسميت ، سنة ليا تم التي الَبكرة ىي:  المخاض وبنت ، مخاض بنت فييا اإلبل من والعشرون الخمس
 فإنيا حامال أميا كانت لو ، حامال اأمي تكون أن شرطا وليس ،( ماخض) حامل الغالب في أميا ألن ؛ مخاض
 .  حامال أميا تكون ، سنة لمبكرة تم إذا أنو الغالب لكن ، تخرج
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َلُبونٍ  بنتُ  وثالثين ِست   وفي:  اهلل رحمو قال  . 

نما ، سنتان ليا تم التي الناقة ىي:  لبون بنت  .  وضعت قد مرضعا أميا ونتك الغالب في ألنيا ؛ بيذا سميت وا 

ُحقَّةٌ  وأربعينَ  ست   وفي:  المؤلف قال  . 

 .  والحمل الركوب وتستحق ، الفحل يطُرقيا أن استحقت ألنيا ؛ حقة وسميت ، سنين ثالث ليا تم ما ىي:  الحقة

ُحقَّةٌ  وأربعينَ  ست   وفي:  اهلل رحمو قال ثم  . 

 الوقص ، َوْقصا يسمى النصابين بين ما ، الفرق انظر ، 96 في ثم ، 79 في ثم ، 69 في ثم ، 58 في ، الحظ
 .  96 إلى 79 من ، 68 إلى انتقل ثم ، عشر   عشر

 ،( سقطت) نياأسنا تجذَّعت قد ألنيا ؛ جذعة وسميت ، سنين أربع ليا تم ما:  والجذعة ، جَذعة وستين إحدى في
 ، النقص فييا بدأ ذلك جاوزت فإذا ، والنسل الدر في يكون ما وأحسن ، اإلبل في والحسن الكمال غاية وىذا

 .  سنين أربع يتجاوز ال الزكاة في فالُمخَرج وليذا ؛ فييا سن أحسن سنوات األربع

 .  96 ، 79 ، 69 ، 58:  األرقام تكون إذن

َلُبونٍ  ِبْنَتا وسبعينَ  ست   وفي:  قال . 

 .  لبون بنتي إلى جديد من عاد ثم ، الجذعة من انتيى

 .  لبون بنتا والسبعين الست في

َلبونٍ  بناِت  فَثالثُ  واحدةٌ  وعشرينَ  مائةٍ  عمى َزاَدتْ  فإذا ، ِحقََّتانِ  وتسعين إحدى وفي:  قال . 

 .  الواجب في عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين الخالف يقع فينا ، وعشرين مائة عن زادت إذا

 جاء وىذا ، حقة ينخمس كل وفي ، لبون بنت أربعين كل ففي ، وعشرين مائة عمى زادت إذا أنو عمى:  الجميور
 أربعين كل ففي ، ومائة نعشري عمى زادت فإذا] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كتاب في ، أنس حديث في
 .  المسألة في نص وىذا، [ ِحقة خمسين كل وفي ، لبون بنت

 ُتستأنف وعشرين مائة عمى زاد إذا أنو إلى ، والحنفية والثوري والنخعي ، عنو اهلل رضي مسعود ابن وذىب
 ثالث فييا عشرة والخمس ، شاتان فييا والعشر ، شاة فييا خمس كل ، الخمس من فيبدأ ، األول من الفريضة

 .  جديد من أنادب فكأنا ، الفريضة وتستمر ، وأربعين وخمس مائة إلى ، شياه

 :  األدلة

 الزكاة مقادير وفيو ، لو وسمم عميو اهلل صمى النبي كتبو الذي ، حزم بن عمرو كتاب في جاء ما :األول الدليل
 تقدم الكتاب وىذا [اإلبل فريضة أول إلى اديع فإنو فضل وما] الكتاب وفي ، نجران إلى بعثو حين ، والديات
 مالك اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،" طاىر إال القرآن يمس ال" المصحف مس في ن الطيارة كتاب في عنو الكالم
 .  العمم أىل من وطائفة ، الدارميو  والدارقطني ، الرزاق عبد وأخرجو ، الموطأ في اهلل رحمو

 :  بمناقشات حزم بن عمرو بحديث االستدالل الجميور وناقش
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 .  ضعيف مرسل حديث أنو:  األولى المناقشة

 النبي عن يثبتونو:  اهلل رحمو الشافعي قال فقد ، يصححونو عمييم اهلل رحمة العمم أىل أن ، ىناك الكالم تقدم وقد
 في البر عبد ابن وقال ، يصححونو العمم أىل من طائفة إن:  حجر ابن الحافظ وقال ، وسمم عميو اهلل صمى

 تواترت التي األحاديث من وىو ، إسناده عن تغني الحديث ىذا شيرة:  وقال ، بالقبول األمة تمقتو قد:  التمييد"
 .  معتبر فالحديث عميو بناء ، إسناده عن يبحثوا ولم ، بالقبول األمة وتمقتيا

 النبي فإن ، متأخرا كان أنس ديثح ألن ؛ السابق أنس بحديث منسوخ حزم بن عمرو حديث أن:  الثاني الجواب
 صمى النبي كتاب أنفذه الخالفة بكر أبو ولي لما ثم ، ينفذه أن قبل توفي ثم ، الكتاب كتب ، وسمم عميو اهلل صمى
 ، متأخر حديث أنس حديث"  قال ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره وقد ، البحرين إلى وسمم عميو اهلل

 " . نجران إلى بعثو لما لو كتبو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، متقدم يثحد حزم بن عمرو وحديث

 نفسو الحديث في أن خاصة ، عميو فيقدم ، حزم بن عمرو حديث من أصح أنس حديث أن:  الثالث الجواب
 جبالوا حزم بن عمرو حديث وفي ، اإلبل جنس من الواجب ذكر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، منو مرجحا

 كل ففي ، ومائة عشرين عمى زادت فإذا] فقال أنس حديث في أما ، الشياه إلى يرجع فيو ، اإلبل جنس غير من
 ناحية ومن المفظ ناحية من ترجيح فيو ، داخمي مرجح فيذا ،[ حقة خمسين كل وفي ، لبون مائة أربعين
 .  اإلسناد

 من مائتان ، حقة خمسين كل وفي ، لبون بنت عينأرب كل في أن فالراجح ، وعشرين مائة عمى زاد إذا:  إذن
:  لبون وبنتا ، وخمسون خمسون:  حقتان ، لبون وبنتا حقتان فييا اإلبل من وثمانون مائة ، حقاق أربع فييا اإلبل

 أن نستطيع الطريقة بيذه ، وأربعون وأربعون أربعون ، لبون بنات ثالث فييا وعشرون مائتان ، وأربعون أربعون
 .  لزيادةا نعرف

 :  مسألة

 كل في] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ لبون بنات ثالث ففييا ، ومائة عشرين عمى واحدة زادت إذا
 ففييا،  ومائة وعشرين إحدى كانت فإذا:]أنس حديث في ولقولو ،[ حقة خمسين كل وفي لبون بنت أربعين
 656 أن ، واألوزاعي إسحق رأي وىو ، الحنابمة مذىب من والصحيح ، الشافعية رأي ىذا [ لبون بنات ثالث
 .  وأربعون ، وأربعون ، أربعون ، لبون بنات ثالث

 أبي ومذىب ، إسحق بن محمد مذىب وىو ، رواية في والحنابمة ، رواية في المالكية إليو ذىب:  الثاني القول
 لبون بنت أربعين كل في كان وثالثين مائة بمغت افإذ ، وثالثين مائة من إال التعديل يبدأ ال أنو ، اهلل رحمو عبيد

  .الفروض سائر بدليل،  الواحدة بزيادة يتغير ال الفرض أن.  حقة خمسين كل وفي ،

نما ، بواحدة يكون ال التعديل ألن : أدلتيم  . بعدد يكون وا 
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 الفرض انتقال [وتسعين إحدى وفي ،، وستين إحدى وفي] الحديث في جاء قد بل ، صحيح غير ىذا:  فيقال 
 لم تسعين كانت لو ، بعدىا الذي النصاب فييا يجب لم ، رأسا ستين اإلبل كانت فمو ، بواحدة آخر فرض إلى

 .  بعدىا الذي النصاب فييا يجب

حدى مائة بمغت إذا الجميور رأي عمى:  إذن  وأما ، أربعون أربعون أربعونَ  ، لبون بنات ثالث ففييا وعشرين وا 
 .  وثالثين مائة بمغت إذا إال التعديل يبدأ فال ، ىؤالء رأي عمى

 :  مسألة

 بنت عشرين عن أخرج لو لكن ، يجزئ ال الفقياء قال ؟ يجزئ ىل ، شياه خمس وعشرين الخمس عن أخرج لو
 .  ؟ يجزئ فيل مخاض

 .  يجزئ ال أنو:  المذىب

 وال ، الغنم عمى فنص ،[ شياه خمس كل في،  الغنمُ  دونيا مايفو ] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن  -
 .  النص مع نبقى أن يجب بل ، عميو نص ما يتجاوز

 .  العشرين عن المخاض بنت إخراج يجوز أنو ، المذىب في وجو وىو:  الثاني القول

 :أدلتيم
 األشق جيخر  أن المؤلف اختار فإذا ، بالمكمف الرفق باب من الشياه إلى عدلت إنما الشريعة ألن :األول الدليل
 .  إليو األمر ، واألشد

 باب من اإلبل من عشرين عن فإجزاؤىا،  اإلبل من وعشرين خمس عن تجزئ المخاض بنت أن :الثاني الدليل
 .  أولى

 :  الراجح

 .  أجزأ مخاض بنت اإلبل من عشرين عن أخرج إذا أنو ، األخير القول اهلل رحمو شيخنا رجح

 :  الجبران مسألة

 .  غيرىا دون اإلبل في إال يأت لم وىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كتاب في ، أنس يثحد في جاءت ىذه

 إما ، منو أكثر أو أقل ىو ما عنده بل ، المطموب المقدار أو الجنس عنده ليس الزكاة مخرج يكون أن:  بو والمراد
 .  معيبا لكونو أو ، عنده ليس

 :  مثال

 أن لو ، حقة وأربعين ست وفي ، لبون بنت وثالثين ست في ، اضمخ بنت وعشرين خمس في أن عرفنا نحن
ذا ، ويعوض لو وُيجبر ، حقة يخرج فإنو ، حقة وعنده ، لبون بنت يجد لم لكنو ، لبون بنت منو المطموب  كان وا 
 معيا ويخرج مخاض بنت يخرج فإنو ، مخاض بنت عنده لكن ، لبون بنت عنده وليس ، لبون بنت منو المطموب

 .  ناجبرا
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 .  شاتان أو درىما عشرون الجبران أن ، عنو اهلل رضي أنس حديث في جاء -

 المصدق يعطييا ، شاتين أو درىما عشرين معيا يخرج ، لبون بنت منو والمطموب مخاض بنت أخرج فإذا
 شرينع الساعي يعطيو ، الحقة الساعي فأعطى ، حقة بنت عنده لكن ، لبون بنت عنده يكن لم فإن ،( الساعي)

 .  شاتين أو درىما

 :  ودليمو

 صدقة اإلبل من عنده بمغت ومن] المشيور النبي كتاب في ، عنو اهلل رضي أنس حديث في جاء ما -
 استيسرتا إن درىما عشرين أو شاتين معيا ويجعل ، منو تقبل فإنيا حقة وعنده،  جذعة عنده وليس الجَذعة

 أو شاتين المصدق ويعطيو ، منو تقبل فإنيا جذعة وعنده ، حقة عنده وليس الحقة صدقة عنده بمغت ومن ،
  . البخاري أخرجو[ درىما عشرين

 ، المنذر وابن النخعي رأي وىو ، الحنابمة مذىب وىو الشافعية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول ىذا
 .  العمم أىل من وطائفة

 بع ، لبون بنت عندك ليس:  لو فيقال ، بالشراء يكمف فإنو الواجب السن عدم ومن ، جبران ال:  ولونيق المالكية
 . لمنص مخالف القول ىذا ولكن ، شرعا عميك الواجب وأخرج ، لبون بنت بقيمتيا واشتر ، الحقة أو المخاض بنت

  ؟ إليك مرفاأل تشتري أن أردت إن:  يقال أو ؟ المال عين من يخرج أن يجب ىل لكن
 شاة واشترى ذىب لو ، معو الذي النصاب من يخرج أن واجبا ليس ، ويخرجو خارج   من يشتري أن يجوز أنو تقدم

 .  بأس فال وأخرجيا لبون بنت اشترى أو ، بأس فال وأخرجيا ، شياىو كأوسط

 :  الراجح

 .  قولو مع ألحد لقو  وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي حديث في ثبت ألنو ؛ جبران يوجد أنو
 :  الجبران في أخرى مسألة

 ىل ،[ استيسرتا إن درىما عشرين أو شاتين لممصدق ويدفع] وسمم عميو اهلل صمى النبي يقول اإلبل زكاة في
 ، زمان إلى زمان من تختمف فإنيا التقويم سبيل عمى كانت إن ؟ التعيين سبيل عمى أو التقويم سبيل عمى ىذا
 سبيل عمى:  قمنا إذا وأما ، درىما ستين تكون وقد ، درىما أربعين الشاتين قيمة تكون دق األزمنة بعض ففي

 أنيا ، اهلل رحمو شيخنا اختاره الذي والراجح ، لمشاتين قيمة تكن لم لو حتى ، درىما عشرين يخرج فإنو ، التعيين
 التعيين سبيل عمى وليست ، التقويم سبيل عمى

 

 البقر زكاة

 

 .  البقر زكاة في ، اهلل رحمو المؤلف عقده فصلال ىذا

 .  الحراثة في تستعمل ألنيا ؛ تشقيا أي ، األرض تْبُقر ألنيا ؛ بيذا البقر وسميت
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 .  واإلجماع بالسنة البقر في الزكاة وتجب

 وابن ، دامةق ابنو  ، حزم وابن ، البر عبد وابن ، عبيد وأب حكاه ) عنو الكالم تقدم قدو  اإلجماع :األول الدليل
 . (  تيمية وابن،  رشد وابن ، المنذر

 يؤدي ال غنم وال بقر وال إبل صاحب من ما] وسمم عميو اهلل صمى النبي قال ، ذر أبي حديث :الثاني الدليل
 .  عميو متفق[ ،، زكاتيا

 أو تبيعا بقرة ثالثين لك من يأخذ أن وأمره ، اليمن إلى معاذا بعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" :الثالث الدليل
 .  اهلل رحمو األلباني وصححو ، اإلسالم شيخ وثبتو ، الخمسة وأخرج" مِسنة أربعين كل ومن ، تبيعة

تبيعةٌ  َأوْ  َتبيعٌ  الَبَقرِ  من َثالثينَ  في ويجبُ :  اهلل رحمو قال  . 

 . المرعى في أمو يتبع ألنو ؛ يعاتب وسمي ، سنة لو تم ما:  والتبيعة التبيع

 .  سنا ألقت قد تكون الغالب وفي ، سنتان ليا تم ما وىي ، مسنة األربعين وفي

 رأي فيذا ، ضعيفة لكنيا أقوال ىناك ، الراجح وىو ، العمم أىل جماىير رأي عمى ، ثالثون ىو لمبقر نصاب وأقل
سح ، الثوري ورأي ، والميث والحسن والنخعي الشعبي  وىو ،الحسن بن ومحمد ، يوسف وأبي ، عبيد وأبي ، قوا 
 . والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب

َتِبيٌع، ثالثينَ  كل   في ثم ُمِسنٌَّة، أربعينَ  وفي َتبيعٌة، أو َتِبيعٌ  البَقرِ  من ثالثينَ  في وَيِجبُ :  اهلل رحمو قال 
 .  ُمِسنَّةٌ  ينَ أربع كل   وفي

 كل وفي ، تبيع ثالثين كل في:  وىو ، ذكر ما إال األربعين بعد ليس أنو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير
 رحمة العمم أىل جماىير مذىب وىو ، رواية في والحنفية ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب ىذا ، مسنة أربعين

 .  عمييم اهلل

ىنا الذَكرُ  وُيْجِزئُ :  اهلل رحمو قال . 

 قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابقة األحاديث في جاء وليذا ؛ األنثى ىو ُيخرج الذي الجنس أن األصل
 حقتان ،، جذعة ،، حقة وأربعين ست وفي ، لبون بنت وثالثين ست وفي ، مخاض بنت وعشرين خمس في]
 جاء ما إال ، اإلناث عميو فالمنصوص ،[ حقة خمسين كل وفي ، لبون بنت أربعين كل في ،، لبون نتاب ،،

 شاة أربعين كل في) فييا جاء فالغنم ، كالغنم ، مجمال كان لما األنثى إخراج يجوز فيل ، فيو الذكر عمى النص
 :  قولين عمى ، عمييم اهلل حمةر  العمم أىل بين خالف فييا وقع ؟ فييا الذكر إخراج يجوز فيل ،( شاة

ليو،  الغنم سائمة في الذكر إخراج يجزئ أنو:  األول القول  .  والمالكية الحنفية ذىب وا 

 :  األدلة

 عمى تطمق فالشاة ، الشاة مسمى في داخل والذكر ،( شاة شاة أربعين كل في) السابق الحديث :األول الدليل
 .  والضأن ، والماعز ، واألنثى الذكر
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 أو ذكرا ىديا اإلنسان أخرج فمو ، واليدي األضحية عمى قياسا ؛ سواء حد عمى واألنثى الذكر أن :الثاني الدليل
 .  أجزأ أنثى

 وطائفة عمر قول وىو ، والحنابمة الشافعية إليو ذىب ، الغنم سائمة في الذكر إخراج يجزئ ال أنو:  الثاني القول
 .  السمف من

 نخرج أن فأمرنا ، والسالم الصالة عميو النبي (مصدق) ساعي أتانا" قال أنو ، َغْفمة بن ُسويد عن:  األول الدليل
 .  األلباني وحسنو ، والنسائي ، داود وأبو ، أحمد اإلمام وأخرج" المعز من ثنيةالو  ، الضأن من جذعةال

 .  الذكر من لمفقير أنفع األنثى أن :الثاني الدليل

 بين فرق وال ، وتؤكل ستذبح واليدي األضحية ألن ؛ الفارق مع قياس فيو يديوال األضحية عمى القياس وأما
 ، يستولدىا ، األنثى لو فاألنفع وليذا ، رباىا وربما يأخذىا ، بيا ينتفع الفقير فإن ، الزكاة بخالف ، وأنثى ذكر

 .  بولدىا وينتفع

 :  الراجح

 .  األنثى إخراج يجب بل،  الذكر إخراج يجزئ ال أنو

 :  الذكر إخراج فييا جاز مسائل اكىن

ذا َمخاٍض، بنِت  مكانَ  َلبونٍ  وابنُ  ىنا، الذَكرُ  وُيْجِزئُ :  اهلل رحمو قال  .  ُذُكوًرا كمُّو الن صابُ  كان وا 

 : التالية الصور في، ( ىنا الذكر ويجزئ)
 ( . تبيع) البقر في : األولى الصورة

 حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن جاء ألنو( : مخاض بنت مكان لبون وابن):  لثانيةا الصورة
 .  بالنص مستثنى والثاني فاألول ، بالنص فجاء ،[ لبون فابن مخاض بنتُ  تكن لم فإن] الصدقات

ذا):  الثالثة الصورة  .  ذكرا أخرج ذكورا كمو النصاب كان إذا( : ذكورا كمو النصاب كان وا 

 .  غيرىا من المواساة المخرج يكمف فال ، مواساة الزكاة ألن -

 في ُيخرج ال] قال أنس كتاب في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ المصدق شاء إذا التيس:  الرابعة الصورة
 لكن ، جاز التيس إخراج المصدق شاء فإذا ، [المّصدق شاء ما إال ، تيس وال ، َعوار ذات وال ، ىِرمة الزكاة
ال جاز التيس إخراج في المصمحة كانت فإن ، لممصمحة بل ، التشيي سبيل عمى ليس  .  فال وا 

 الغنم زكاة

 أو ، لو فيي ذئب لقييا إن ، شيء لكل غنيمة فيي ، نفسيا عن بيا تدافع ليا آلة ال ألنيا بيذا سميت:  الغنم
 . مفترس أي أو ضبع

 :  األدلة

 .  السابقة األخرى واألحاديث ،[ شاة شاة أربعين كل في سائمتيا في الغنم وفي] أنس حديث :األول الدليل
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 .  ذكره سبق الذي المنعقد اإلجماع :الثاني الدليل

حدى مائةٍ  وفي شاةٌ، اْلَغَنمِ  من أربعين في وَيِجبُ :  اهلل رحمو قال  دةٍ وواح مائتين وفي ، شاتان وعشرينَ  وا 
 . ِشَياهٍ  ثالثُ 

 .  المؤلف ذكر كما أربعون الغنم نصاب وأقل ، كميا المسائل في كفينا ، باإلجماع تقدم ما كل

 ذكره السابق غفمة بن سويد لحديث ؛ المعز من ثَنيّ  أو ، الضأن من جذعة ىو المخرج ؟ منيا خرجالمُ  ىو وما
 جميور قول وىو ، الواجب ىذا ، المسنة ىي والثنية" زالمع من ثنيةال أو ، الضأن من جذعةال نخرج أن أمرنا"

 .  الزكاة في المجزئةَ  ىي فكانت ، واليدي والعقيقة األضحية في تجزئ التي ىي وألنيا ، العمم أىل

 سائمة كان فإذا] :قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن أنس حديث فيو جاء فقد ، أربعون الغنم نصاب أقل
 . البخاري أخرجو[ ربيا يشاء أن إال ، فييا شيء فال واحدة شاةً ،  شاةً  عينأرب نم ناقصة الرجل

 :  مسألة

 إخراج يجوز وال ، سيأخذىا الذي لممسكين فييا فائدة ال ألنو ؛ المسنة الكبيرة وىي ، ىِرمة الزكاة في يؤخذ ال
 ، معيبا كمو النصاب كان إن لكن ، ةتيمي وابن رشد ابن نقمو،  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بإجماع وىذا ، المعيبة

 والمالكية الحنفية مذىب ىذا ، المعيبات من المعيبة إخراج جواز عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير فإن
 ، عوار ذات وال ، ىرمة الصدقة في خرجي الو ) وسمم عميو اهلل صمى النبي لقول ؛ والحنابمة والشافعية ، قول في
 ( . المصدق شاء ما إال ، تيس وال

 .  ليم ستمد ألنيا ؛ أخذت إذا مضرة أىميا وعمى ، أىميا عند نفيسة كريمة الحامل ألن ؛ حامل الزكاة في يؤخذ وال

:  وقيل ، لبنيا من يشرب البيت في تكون التي ىي:  وقيل ، ولدىا تربي التي وىي ، الرُّبَّى الزكاة في يؤخذ وال
 .  بالوالدة العيد الحديثة ىي

 .  ستحمل أو حامال تكون الغالب في ألنيا ؛ الفحل يطرقيا التي أي ، الفحل طروقة الزكاة في يؤخذ وال

 [ . أمواليم وكرائم إياك] وسمم عميو اهلل صمى لقولو ، الكريمة تؤخذ وال

 مضرة فييا نأل ؛ باالتفاق الضعيفة اليزيمة تؤخذ وال ، سمينة تكون الغالب في األكولة ألن ؛ األكولة تؤخذ وال
 .  الفقياء عمى

 .  صغارا الغنم في النصاب كان إذا تؤخذ لكن ، واإلبل البقر من الصغيرة تؤخذ وال

 " . صفتيا المراض من يؤخذ أنو عمى أجمعوا" الوزير قال ، مراض من مريضة وتؤخذ

 :  الزكاة في العيب

 .  أعمم واهلل ، البيع في بو ترد ما ىو:  وقيل ، األضحية في اإلجزاء يمنع الذي العيب ىو:  قيل

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


