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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

ذا ، ينقطع ال الحول فإن ، الزكاة من فرارا باعه أو صابالن أبدل إذا أنه أخذنا  فضة أو ، بفضة ذهبا أبدل وا 
 .  الحول ينقطع ال المذهب من الصحيح على فإنه ، بذهب

 .  والعكس بالذهب الفضة أبدل إذا ينقطع الحول أن آخر قول وهناك 

 ،، بالفضة والفضة بالذهب الذهب] يدسع أبي وحديث عبادة حديث في قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن -
 .  الذهب غير والفضة ، الفضة غير فالذهب [شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا

 :  الراجح

 .  آخر حول على حوال يبني وال الحول ينقطع ، ذهب بنصاب فضة نصاب أبدل إذا أنه ، أعلم واهلل القول هذا هو

 ذهب نصاب إبدال كان ولو آخر بجنس جنسا أبدل فإذا ، فيها ينقطع ال الحول وأن ، التجارة عروض وأخذنا
 . قيمتها العروض من المقصود ألن ؛ ينقطع ال الحول فإن ، تجارة عروض وهو ، فضة بنصاب

 ، أصلها حول حولها التجارة عروض ألن ؛ ينقطع ال ؟ الحول ينقطع هل ، تجارة بعروض نقدا أبدل لو كذلك
 .  النقد التجارة بعروض المقصود ألن ؛ معه التي التجارة عروض زكى النقد حول مضى فإذا ، مفيقو   ، النقد وهو

 :  مسألة

 :  الخيار بشرط ، جنسه بغير النصاب باع إذا

 .  ينقطع الحول فإن إليه رده أنه قدر ولو ، الحول انقطع الخيار بشرط باعه إذا أنه:  عندنا المذهب

ن ، الحول انقطع البيع تم فإن ، مطلقا الحول ينقطع ال أنه:  وايةر  في والحنابلة والمالكية  فإن البيع يتم لم وا 
 .  باق الحول

 .  المشتري دون للبائع الخيار كان إذا ينقطع ال أنه إلى:  الحنفية وذهب

 أنه ، األرجح وهي ، جدا قوية رواية وهي ، ثالثة ورواية ، السابقين كالقولين ، روايات ثالث عندهم:  والشافعية
ن ، الحول انقطع البيع تم فإن ، الخيار مدة نهاية به ُيراعى  .  الحول ينقطع ال البيع يتم لم وا 

 :  مثال

 ، مراعى الحكم يكون ، الخيار لي:  قلت ، فيه الخيار اشترطت لكن ، محمد على بعته ، غنم نصاب عندي لو
ن ، ولالح انقطع البيع تم فإن ، يحصل ماذا النهاية ننتظر  .  الحول ينقطع لم البيع يتم لم وا 

 :  الراجح

 .  ينقطع ال الحول فإن البيع يتم لم فإن ، البيع تم إذا إال ينقطع ال أنه هو
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 اإلنسان أبدل أو ، مثِله بذهب ذهبها المرأة أبدلت لو مثلما ، الحول على يبني بجنسه النصاب أبدل إذا أنه تقدم
 .  األصل حول حوله يعتبر الزائد أن عندنا لكن ، المذهب في عندنا وهذا ، أخرى شاة بأربعين شاة أربعين

 :  مثال

 فننظر ، األصل حول هو الزائد حول ويعتبر ، شاتان يلزمه ، الغنم من رأس بمائتي الغنم من رأس مائة أبدل لو
 تضم هذه فالزيادة ، السائمة ونتاج ، التجارة نماء على قياسا ؛ والحنابلة المالكية مذهب وهذا ، األصل حول إلى
 .  األصل حول حولُ  ويكون ، األصل إلى

 انقطع بأربعين أربعين أبدل لو ، انقطع جنسه من بنصاب نصابا أبدل فإذا ، الحول انقطاع إلى الشافعية وذهب
 ، [لالحو عليه يحول حتى مال في زكاة ال] يقول وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ جديد حول وبدأ ، الحول
 .  باألول عالقة له ليس ، هو بنفسه معتبرا حوله فيكون ، بنفسه أصل الجديد والمال

 والنقود والفضة الذهب) األثمان في إال ، الحول ينقطع فإنه ، جنسه من بنصاب نصابا أبدل إذا أنه:  ثالث قول
 يبنى بل ، الحول ينقطع لم كذلك كان فلما ، واحد األثمان في المعنى ، األثمان في المعنى لوجود ؛( المعاصرة

 .  الثاني الحول على األول الحول

 ، جدا قوي الثالث والقول ، جدا قوي كذلك الثاني والقول ، احتمال فيه األول القول ، محتملة المسألة وهذه
 .  محتملة فالمسألة

 :  النصاب تبديل صور

 :  صور فله بنصاب نصابا أبدل إذا

 ذهب أو ، بمثلها شاة كأربعين ، الحول ينقطع فال ، وحكما جنسا يوافقه بنصاب نصابا ليبد أن:  األولى الصورة
 فإنه ، اإلبل من وثالثين بست اإلبل من خمسا أبدل لو مثلما ، الواجب اختلف إذا إال ، بفضة فضة أو ، بذهب

 بنت فيها وثالثون والست ، شاة فيها اإلبل من فالخمس ، يختلف الواجب ألن ؛ هذا حول على هذا حول يبني ال
 ينقطع وال ، واحد فالحكم واحدا الواجب كان إذا أما ، الحكم اختلف الواجب اختلف فلما ، مختلف فالواجب ، لبون

 .  الحول

بالذِّمَّةِ  َتَعلُّق   ولها المالِ  عينِ  في الزكاة   وَتِجب  :  اهلل رحمه قال  . 

 وال ، المزكي ذمة في تجب إنها أم ، والسائمة والفضة كالذهب ، منه تخرج الذي المال عين في كاةالز  تجب هل
 عليها يترتب أن ويمكن ، كثيرة ثمار عليها ويترتب ، العلم أهل بين الخالف فيها وقع ؟ المال بعين لها عالقة
 كان فلما ، المكلف ذمة في واجب لدينا بأن ويعللون ، الدين زكاة تجب:  بعضهم قال وقد ، الدين مسائل بعض
 .  المدين بيد الذي المال بعين له عالقة وال ، يزكيه أن وجب ، ذمته في واجبا

 :  أقوال على الفقهاء فيها اختلف المسألة هذه
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 عند المذهب وهو ، والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب وهذا ، المال عين في تجب الزكاة أن:  األول القول
 .  لحنابلةا

 :  األدلة

 . { مَّعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 [ . سائمتها في الغنم وفي] وسلم عليه اهلل صلى النبي قول ومثل :الثاني الدليل

 [ . شاة   شاة   أربعين وفي] وسلم عليه اهلل صلى قوله :الثالث الدليل

 .  البخاري صحيح في عمر ابن حديث [،، والعيون السماء سقت فيما] وسلم عليه اهلل صلى قوله :الرابع الدليل

 أن على فدل ، المال هذا عين في تجب الزكاة وأن ، الظرفية تفيد التي( في) بـ فيها عبر األحاديث من مجموعة
نما ، المال بعين متعلقة الزكاة  .  القوية الجمهور أدلة من هذا ، الرخصة ابب من غيره من الزكاة إخراج جاز وا 

 حتى ، وصفاته المال أجناس باختالف تختلف الزكاة وألن:  الحاشية صاحب قاسم ابن قال :الخامس الدليل
 .  المال عين في واجبة فكانت ، والرديء الجيد في وجبت

 والجيد الرديء في تجب ، الخ ،، لواإلب الغنم في فتجب ، وصفاته المال أجناس باختالف تختلف الزكاة ، الحظ
 من فيخرج ذكور كله النصاب كان إذا ، جيدا كله كان إذا وكذا ، منه يخرج فإنه رديئا كله النصاب كان فإذا ،

 بدل أنثى أخرج:  للمكلف لقيل ، المكلف بذمة متعلقة كانت ولو ، المال بعين متعلقة أنها على يدل وهذا ، الذكور
ن ، ذكور لهاك كانت إذا ، الذكر  أخرج أن أريد:  قال لو لكن ، األفضل وهي ، األنثى يخرج أن له يستحب كان وا 
 .  الحديث عليه دل وقد ، يجوز هذا:  لقيل ، المال هذا من

 ، قول في الشافعية إليه وذهب ، المال بعين لها عالقة وال ، المزكي ذمة في تجب الزكاة أن:  الثاني القول
 .  ةرواي في والحنابلة

 غير من إخراجها جاز فلما ، النصاب غير من ، الزكوي المال غير من إخراجها يجوز الزكاة ألن :األول الدليل
 .  المزكي ذمة في واجبة هي بل ، فيه واجبة ليست أنها على دل ، النصاب

 ، الزكاة فيه توجب إذا فيه يتصرف أن المال لصاحب جاز لما ، المال عين في واجبة كانت لو :الثاني الدليل
لزامه مطالبته من الزكاة أهل ولتمكن  الحق فله ، ماله في الزكاة وجبت إذا اإلنسان أن المعلوم ومن ، بإخراجها وا 

خراجها بها مطالبته في حق للفقير وليس ، ماله في عليه ُيحجر وال ، فيه التصرف في  .  وا 

 بتلف الجناية أرش كسقوط ، تفريط غير من النصاب لفبت لسقطت ، المال عين في واجبة أنها لو :الثالث الدليل
 .  الجاني العبد

 أن على دليل فهذا ، الزكاة تسقط ال عندهم أن اهلل شاء إن سيأتي ؟ الزكاة تسقط هل ، الزكوي المال تلف لو اآلن
 تعد غير من المال وتلف ، المال بعين متعلقة كانت لو ألنها ؛ المال بعين متعلقة وليست ، بالذمة متعلقة الزكاة

 .  تسقط الزكاة فإن ، تفريط وال
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 شيخ طريقة هو قول في الحنابلة إليه ذهب ، بالذمة تعلق ولها ، المال عين في واجبة الزكاة أن:  الثالث القول
 ، اهلل رحمه عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ،( الحجاوي) الماتن اختاره الذي وهو ، اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم
 .  العلم أهل من وطائفة

 :  األدلة

 تجب لم المال فلوال ، المال عين وجوبها وسبب ، الذمة في واجبة هي" اهلل رحمه عثيمين ابن شيخنا قال -
 . "الزكاة

 : الراجح

 القول على إيرادا أورد القولين كال ألن ؛ اآلخر على قول كل إيراد به يندفع القول هذا ألن ؛ األخير القول هو
 تعلقها لصار ، المال عين في واجبة كانت لو بأنها األول القول أصحاب ألزموا الثاني القول فأصحاب ، خراآل

 الدين عليه من ُيوفي حتى ، المرهونة العين في التصرف يجوز فال ، المرهونة بالعين الرهن كتعلق ، المال بعين
 واجبة كانت لو ألنها ؛ الثاني القول ألصحاب القول بأصحا إلزام به ويندفع ، منه فيستوفى الرهن يباع أو ، دينه
 ألنها ؛ المال تلف لو حتى الزكاة تؤدي أن عليك يجب:  يقال ، المال تلف ولو المزكي بها لطولب ، الذمة في

 تفريط وال تعد بغير الزكوي المال تلف إذا أنه العلم أهل أقوال من الراجح أن وسيأتي ، بالمال وليس بذمتك متعلقة
 .  فيه الزكاة وجوب بعد يده في أمانة هو بل ، بسببه يكن لم التلف ألن ؛ عليه شيء ال ، المكلف من

المالِ  بقاء   وال األداءِ  إمكان   و جوِبها في ي عتَبر   وال:  اهلل رحمه قال ثم  . 

 الزكاة تجب ولهذا ؛ يشترط ال:  قالوا ؟ الزكوي المال من أدائها من المزكي يتمكن أن الزكاة وجوب في يشترط هل
 ، العلم أهل جماهير قول وهو ، تقدم كما فيه واجبة فالزكاة ، منه الزكاة إخراج من يتمكن ال أنه مع ، الدين في

 فإن ، اجباتالو  سائر مثل وهذا:  قالوا ، الدين من الزكاة إخراج من يتمكن ال الدائن أن مع ، عليهم اهلل رحمة
مكان ، قائم الوجوب لكن ، أداءه يستطيعان ال أنهما مع ، والمريض الحائض على يجب مثال الصيام  األداء وا 
 لو مثلما ، فأد األداء من تمكنت فإن ، أخرى مسألة األداء إمكان لكن ، عليك يجب:  نقول فنحن ، آخر شيء
 أخرج وجده إذا ، فيه تجب الزكاة فإن ، ضائع غائب مال أو ، الجاحد وأقر ، مجحود مال اإلنسان عند كان

 :  خالف فيها مسألة وهذه ، المال في تجب فالزكاة ، الزكاة ووجوب األداء إمكان بين عالقة فال ، منه الزكاة

 .  القول هذا على:  والحنابلة فالحنفية

 عليه يحول حتى مال في زكاة ال] فقال ، الحول بحوالن الزكاة وجوب علق ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن -
 [ . الحول

 .  العبادات كسائر ، األداء إمكان الزكاة لوجوب يشترط أنه إلى:  والشافعية المالكية وذهب

ذا ، أدائها من متمكنا كان إذا إال فعلها اإلنسان على يجب أن يمكن ال العبادات بقية ألن :الدليل  من يتمكن لم وا 
 .  العبادة عليه تجب لم الفعل أداء
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 ، والحائض كالمريض ، أداءه يستطيع ال أنه مع ، المكلف على يجب الصيام فإن ، بالصيام بهذا كالمهم ويناقش
 ترك له تبيح التي الرخصة المريض حق في ووجد ، الحائض حق في المانع وجد فقد ، الصيام عليهما يجب وال

 . عليهما مترتب والوجوب ، الصيام

 :  مسألة

 ؟ ال أو الزكاة تسقط هل الزكاة وجوب بعد المال تلف فلو ، باقيا المال يكون أن الزكاة وجوب في طيشتر  هل
 ، المكلف ذمة في الزكاة وجب إذا بل ، باقيا المال يكون أن يشترط ال:  أي ، المال بقاء وال:  يقول المؤلف

 وهي ، يضر ال ، واحد كله وتلفه قاؤهب ، وجوده عدم أو المال وجود يشترط ال فإنه ، ذمته في دينا وأصبحت
 :  خالفية مسألة

 بعد المال تلف فلو ، تالفا المال كان لو حتى الزكاة فتجب ، الزكاة لوجوب المال بقاء يشترط ال أنه:  األول القول
 .  واجبة الزكاة فإن ، المكلف ذمة في الزكاة وجبت أن

 :  مثال

 نعم ؟ علي الزكاة تجب فهل ، الوجوب بعد النصاب تلف وجبت افلم ، الزكاة فيه وجبت ، زكوي نصاب عندي
 :  األقوال ذكر ، ذمته في دين ألنها ؛ الزكاة ووجب المال بقاء بين عالقة وال ، تجب

 .  المال بقاء يشترط ال أنه ، الشافعية مذهب وهو ، الماشية في إال والمالكية ، الحنابلة هذا إلى ذهب

   المكلف ذمة في دينا وجبت الزكاة ألن :الدليل

 ، الحنفية إليه ذهب ، تجب لم الزكاة أداء قبل المال تلف فإن ، المال بقاء الزكاة لوجوب يشترط أنه:  الثاني القول
د ق جاء إذا إال المالكية مذهب وهو ، فال قبلها أما ، فتجب بالزكاة اإلمام طالبه إذا إال  ، للماشية بالنسبة المص 
 . تلزم لم الساعي وصول قبل تلفت إذا وأما ، تالفة كانت ولو أداؤها وجب الساعي جاء فإذا

 اإلمام ألن ؛ فيها الفقراء حق تعلق فقد بها اإلمام طالبه إذا ربما ؟ وعدمه والساعي اإلمام طلب بين فرقوا ولماذا
 الزكوي المال فإن ذلك قبل وأما ، بها الفقراء حق بها فيتعلق ، الفقراء مقام يقوم الساعي وكذلك ، الفقراء مقام يقوم
 .  تجب لم تلف إذا

 :  الراجح

 فإنه ، المزكي من تفريط أو بتعد التلف كان فإن ، ُينظر فيه الزكاة وجوب بعد تلف إذا الزكوي المال:  يقال أن
ن ، الزكاة يخرج أن يلزمه  وجوب بعد الزكوي المال ألن ؛ عليه زكاة فال تفريط وال منه تعد بغير التلف كان وا 
 األمناء فإن  - األمانات كل في وهذا - األمانة في تعدى إذا ، يده في أمانة المزكي يد في يصبح ، الزكاة

 والعارية اإلجارة في ، األمناء جميع في هذا ، يضمن فال يفرط ولم يتعد لم إذا أما ، فرطوا أو تعدوا إذا ، يضمنون
ذا ، ضمن طفر  أو تعدى إذا أمين كل ، الخ ،، والوكالة  اإلنسان فإن ، كالموَدع ، يضمن لم يفرط ولم يتعد لم وا 

 إذا ، الزكاة عليه وجبت من:  ومثله ، عليه ضمان فال ، يفرط ولم فيها يتعد لم إذا ، ضمن الوديعة في تعدى إذا
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 ضمن وتفريط منه بتعد كان إن ، ننظر فإنا ، الزكاة وجوب بعد الزكوي النصاب تلف ثم ، ماله في الزكاة وجبت
ن ،  .  أمين ألنه ؛ يضمن لم تفريط وال منه تعد بغير كان وا 

التَِّرَكةِ  في كالدَّْينِ  والزكاة  :  اهلل رحمه قال . 

 ، دين وعليه مات إذا اإلنسان أن المعلوم ومن ،  الدين حكم حكمها الزكاة فإن ، زكاة وعليه اإلنسان مات إذا
 :  تقدم كما الحقوق وترتيب والميراث الوصية على مقدم والدين ، الدين يوفوا أن ورثته على جبو 

 .  التجهيز -1

 .  التركة بعين المتعلق الدين -2

 .  المرسل الدين -3

 .  الوصية -4

 .  الميراث -5

 ، قضاؤه يجب ، اآلدمي كدين اهلل فدين ، وجل عز ، هلل دين والزكاة ، الدين كحكم الزكاة حكم أن المؤلف أفاد
 [بالوفاء أحق فاهلل ، اهلل اقضوا] قال الصحيح في عباس ابن حديث في كما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن
 .  تحج ولم أمها ماتت التي المرأة قصة في

 اهلل دين أو دمياآل دين يقدم فهل ، ألحدهما إال يكفي ال المال وصار ، اآلدمي ودين اهلل دين وجد إذا:  يقال لكن
 ، ألف مائة الزكوات من اهلل ودين ، الميت هذا على ألف مائة اآلدميين وديون ، ألف مائة التركة أن قدر لو ؟

 أهل بين خالف فيها وقع ؟ اهلل دين يقدم أو اآلدمي دين يقدم فهل ، مائتين والمطلوب ، مائة الموجود فأصبح
 :  عليهم اهلل رحمة العلم

 الشافعية إليه وذهب ، اآلدمي دين على اهلل دين يقدم فإنه ، جميعا الديون تسع ال التركة كان أنه:  األول القول
 .  اهلل رحمهم

 :  األدلة

 ( . بالوفاء أحق فاهلل اهلل اقضوا) وسلم عليه اهلل صلى النبي قول -

 .  والمالكية الحنفية إليه وذهب ، اآلدمي حق يقدم أنه:  الثاني القول

 وهو ، أعطى من أكرم وجل أعز واهلل ، المشاحة على مبني اآلدمي وحق ، المسامحة على مبني اهلل حق ألن -
 والتجاوز المسامحة على مبني دينه فإن ، فيه تسومح وجل عز الرب دين الدين كان فإذا ، عباده على يتفضل
 .  المشاحة على مبني اآلدمي ودين ، والمغفرة

 ، المفلس دين في الغرماء مثل ، حصة واحد كل يأخذ ، الموجود إلى الدين بنسبة اصانيتح أنهما:  الثالث القول
 الدين هذا من جزءا منهم واحد كل يأخذ ، دينه في الغرماء تحاص ، يطلبونه غرماء وله أفلس إذا اإلنسان فإن

 فننسب ، ألف مائة دين وعليه ، ألف مائة زكاة وعليه ، ألف مائة ور ث كان إذا ، السابق المثال:  فمثال ، بالنسبة
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 الحنابلة مذهب وهذا ، خمسين اآلدمي ونعطي ، خمسين اهلل دين فنعطي ، النصف تكون ، المائتين إلى المائة
 .  اهلل رحمهم

ذا  على مبني اهلل دين ألن ؛ اآلدمي دين يقضى أنه ، جدا قوي قول فهو والمالكية الحنفية قول إلى نظرت وا 
 يبقى اآلدمي دين يوفَ  لم إذا وربما ، رحيم غفور واهلل ، المشاحة على مبني فهو اآلدمي دين بخالف ، المسامحة

ذا ، أحد يوفه لم لو حتى ، ذمته في  لكل الحق إعطاء يمكن ألنه ؛ قوي قول فهو بالتحاص القول إلى نظرت وا 
 خذأ ، يتحاصون أنهم رجح ، اهلل رحمه وشيخنا ، وجه لها كلها األقوال ، أيضا وجه له وهذا ، الدينين من

 .  بالمذهب

 األنعام بهيمة زكاة باب

 رَزَقَهُم مَا عَلَى مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامٍ فِي اللَّهِ اسْمَ وَيَذْكُرُوا} تعالى قال كما ، والغنم والبقر اإلبل بها المراد األنعام بهيمة

 وسيأتي ، نفسها في عما تعبر أن تستطيع ال مبهمة ألنها ؛ بهيمة سميت:  يقولون والعلماء ، {الْأَنْعَامِ بَهِيمَةِ مِّن
 .  حدة على منها كل بزكاة المؤلف

 .  الجملة في العلم أهل إجماع عليه وقع قد األنعام بهيمة زكاة وجوب أن وليعلم

 :  صور في األنعام بهيمة وتتخذ

 .  غنما أم بقرا أم إبال نتكا سواء ، العروض زكاة فزكاتها ، تجارة عروض تكون أن:  األولى الصورة

 ال ، عروض زكاة يزكي فإنه ، فيها ويشتري يبيع ، غنم سمسار( نعبر كما ُشريطي) سمسارا كان إذا اإلنسان فإن
 .  سائمة زكاة

 ، المالكية إال ، العلم أهل جماهير عند فيها زكاة فال ، معلوفة وهي والنسل للدر متخذة تكون أن:  الثانية الصورة
:  فقالوا ، السوم على ينص ولم ، [شاة خمس كل في] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ الزكاة فيها فيرون

 .  مطلق الحديث ، أيضا الزكاة فيها تجب معلوفة كانت إذا

 ، أنس حديث في ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، أخرى أحاديث في قيد لكنه ، مطلقا جاء الحديث بأن ويجاب
 ، السوم على فنص ، [شاة   شاة   أربعين كل في سائمتها في الغنم وفي] قال ، الصحيح في المشهور كتابه في

 وأبو أحمد اإلمام أخرجه[ َلب ون   اْبَنة   َأْرَبِعينَ  ك لِّ  في َساِئَمة   ِإِبل   ك لِّ  في] قال أنه،  حكيم بن َبهز حديث وكذلك
 .  السوم فذكر ، وغيرهما داود

 .  الزكاة ففيها ، سائمة تكون أن:  الثالثة الصورة

 أهل جماهير عند فيها زكاة ال فهذه ، عليها ويحمل عليها ُيْسنى التي كاإلبل ، عاملة تكون أن:  الرابعة الصورة
 خمس كل في) وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول الزكاة وجوب يرون فإنهم ، المالكية إال ، عليهم اهلل رحمة العلم
 ( . شاة

 .  أخرى نصوص في قيد مطلقا جاء أنه ، قبل نوقش كما به االستدالل شويناق
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وَغَنم   وَبَقر   ِإِبل   في َتِجب  :  قال ثم  . 

 :  وهي ، السائمة في الزكاة وجوب شروط لنا تقدم

 .  أكثره أو الحول سائمة تكون أن -1

 .  شرعا المعتبر النصاب تبلغ أن -2

 .  للعمل وليس ، والتسمين والنسل للدر تتخذ أن -3

 السنامين ذات اإلبل ، اإلبل أنواع من نوع كل ، جميعا اإلبل في ، والغنم والبقر اإلبل في إال تجب ال أنها األصل
 في بوتج ، الزكاة فيها فتجب ، رأيتها وقد ، البلد في عندنا سنامين ذات إبل يوجد ، تجب نعم ؟ الزكاة فيها تجب

 .  إبل عليه أطلق ما كل ، واألعرابية البخاتي

 ؛ شاة والمعز الضأن على يطلقون الحجاز أهل لغة وفي ، والمعز الضأن بها والمراد ، الغنم في تجب وكذلك
 .  ضأن أو ، معز:  يقل ولم ،( شاة   شاة   أربعين كل في) وسلم عليه اهلل صلى النبي قال ولهذا

 .  البقر أصناف جميع ، الجواميس يهاف يدخل ، البقر في وتجب

أكثَره أو الحولَ  سائمة   كانت إذا:  اهلل رحمه قال  . 

 ترعون أي {تُسِيمُونَ فِيهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِّنْهُ لَّكُم مَاء السَّمَاء مِنَ أَنزَلَ الَّذِي هُوَ} تعالى قال ، راعية:  سائمة
 صاحبها ألن ؛ الزكاة تجب لم سائمة تكن لم فإن ، سائمة كانت إذا والبقر واإلبل الغنم في الزكاة فتكون ، نامكمأغ

 .  ماله من عليها ينفق ألنه ؛ يواسى أن إلى يحتاج

 :  ذلك على والدليل

 (  .َلُبون   اْبَنةُ  َأْرَبِعينَ  ل  كُ  في َساِئَمة   ِإِبل   ُكل   في) (سائمة في الغنم وفي) السابقة األحاديث :األول الدليل

 .  أعلم واهلل( شاة   شاة أربعين كل في سائمتها في الغنم وفي) :الثاني الدليل

 محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


