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َّهذا الصنف الثاين من المزكى" واملال" : -رمحه اهللا-قوله  ُ َّقسم المزكى إىل كم قسم؟ إىل قسمني. ْ ُ ْ :
 .نفس ومال
 . النفس، وتقدم، وهي زكاة الفطر:القسم األول
،  من المال السائمة من بهيمة األنعام:والمال أربعة أنواع": املال، وقال فيه رمحه اهللا:القسم الثاين

ٍ والغنم، ففي خمس من اإلبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرينروهي اإلبل والبق ٍ ٍ، 
 وأربعين ، ثم إلى ستَُ وثالثين بنت لبونًّ، فإذا بلغ ستاٍ إلى خمس وثالثين،ٍفتجب بنت مخاض

 ثم إلى ، فتجب ابنتا لبون، وسبعين، إلى ست ثم إلى إحدى وستين فتجب فيها جذعة،ِحقة
َ إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب ثالث بنات ل،ِإحدى وتسعين فتجب حقتان  ثم في كل ،بونٍ

ٌأربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي البقر في كل ثالثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين  ٌ ِ
ِمس  إلى مائتين وواحدة ثالث ،تاناٍنة، وفي الغنم في األربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين شُ
 .ٍ ثم في كل مئة شاة،شياة

 فيجب فيها نصف مثقال، وفي ،ً فتجب في كل عشرين مثقاال،والفضة الذهب:  وهي،واألثمان
فن الجاهلية الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها ي درهم خمسة دراهم، وفي الركاز دمائت
 .ُويدخر إذا بلغ خمسة أوسق ُ يكالًابا، والخارج من األرض في كل حب وثمرنص
 .كل، والحول في غير الخارج من األرضشترط النصاب في الُوي

هم الثمانية أصناف؛ الفقراء، ــ المال أو وكيله بالنية، وأما المدفوع إليه فُّفهو رب وأما الدافع
والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل اهللا، وابن 

 .السبيل
 .ي نسب، وال زوج، وال بني هاشم، وال مواليهموال يجوز دفعها إلى غني، وال عمود

 ."ٍ وفي قريب تلزمه مؤنته، وبني المطلب خالف
 . يف بقية باب الزكاة، أو ثاين العبادات وهي الزكاة-رمحه اهللا–هذا ما ذكره املؤلف 

 . يف هذا الصنف من العبادات، وهذا القسم من أنواع الزكاة، وهي زكاة املال-رمحه اهللا–وقول 
ُاألصل يف املال أنه يطلق على كل ما يتمول، أي" واملال أربعة أنواع": - اهللارمحه-قوله  ُكل ما يتخذ : ُ

ٍماال على أي صفة كان، واهللا تعاىل قد أمر بأخذ املال من الزكاة فقال ًَخذ من أموالهم صدقة ﴿: ً َ َ ْ ِِ َ َْ ْ ِ ْ ُ
َِتطهرهم وتـزكيهم بها ْ ِْ َِّ ُ َُ ُ ُ : ل يف وجوب إخراج الزكاة، فقالنوعني من املا، ونص على ]١٠٣ :التوبة[﴾ َِّ

ٍوالذين يكنزون الذهب واْلفضة وال ينفقونـها في سبيل الله فـبشرهم بعذاب أليم﴿ َِ ٍ َ َِ ِْ ُْ َِّ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ ُ ُ ََ َ ََ َّ َ َّ َ ُِ ْ َ َيـوم ) ٣٤ (َّ ْ َ
َيحمى عليـها في نار جهنم فـتكوى بها جباههم وجنوبـهم وظهورهم ه ُ ُْ ْ ُْ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ ُْ َُ ُ َ ُُ ََ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َّ ِ َ ْذا ما كنـزتم ألنفسكمِ ُْ ِ ُِ َ ُ ْ َ َ َ َ ﴾

 ].٣٥ :التوبة[
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ِوآتوا حقه يـوم حصاده﴿: وكذلك قال يف احلبوب ِ َ ََ َ َْ ُ َّ ُ ا، ففرض ًّيف احلصاد حقفأثبت ] ١٤١: األنعام[﴾ َ
ًَخذ من أموالهم صدقة﴿: ُاهللا تعاىل الزكاة يف كل األموال فيما يفهم من قوله َ َ ْ ِِ َ َْ ْ ِ ْ :  فقوله]١٠٣ :التوبة[﴾ ُ

ْأموالهم﴿ ِِ َ َّلكن السنة بينت أن الزكاة ال جتب يف كل املال،  ،ُ مضاف يفيد العمومٌ مجع]١٠٣: التوبة[﴾ َْ
ٍبل جتب يف أموال حمددة معينة، وهي ما ذكره املصنف  ، "أربعة أنواع": قال هنا، حيث -رمحه اهللا–ٍ

 ترجع إليها أموال الناس اليت فرض ٍفاألموال اليت جتب فيها الزكاة أربعة، وليست كل مال، وهذه األربعة
 . فيها الزكاة-عز وجل–اهللا 

ا -رمحهم اهللا- العلماء يذكرهاإمنا و ،يمة األنعام أول ذلك  يف مقدم ما يذكرونه من زكاة األموال أل
يمة األنعام قدموا ذكرها  األكثر يف الزمن السابق، فلما كان أكثر أموال الناس يف الزمن السابق من 

م يف البداءة باألهم مث املهمًجري  .ا على عاد
مما جتب الزكاة فيه السائمة، والسائمة هي اليت ترعى املباح : أي" من املال السائمة":  -رمحه اهللا-قوله 

: من األرض، واختلفوا يف السوم؛ فجمهور العلماء على أن السوم املؤثر هو ما كان احلول أو أكثره، يعين
ًثر سنة، وهذا ما عليه اجلمهور، خالفا لإلمام الشافعي حيث اشرتط أن تكون ًترعى السنة كاملة أو أك

 .ًسائمة مجيع احلول
 .اليت ترعى احلول أو أكثره: أي" من املال السائمة" : -رمحه اهللا-قوله 

 . ما الذي جتب فيه الزكاة من السائمة-رمحه اهللا-ّالسائمة يف احليوان كثرية، بني 
يمة األنعام":  -ه اهللارمح-قوله  هنا بيانية؛ لبيان الذي جتب فيه الزكاة من السوائم، فليس ) ِمن(، فـ"من 

يرعى : ٍكل سائمة جتب فيها الزكاة، اخليل تسوم، وسائر ما ميلكه الناس من احليوان قد يسوم؛ أي
يمة األنعام  .ويأكل من املباح، من احلشائش واألشجار، لكن ال جتب الزكاة يف السائمة إال يف 

يمة األنع ٍ اسم يطلق على ثالثة أصناف من احليوان؛ وهي:امو ُ اإلبل، والبقر، والغنم، ولذلك مساها : ٌ
 ".وهي اإلبل، والبقر، والغنم": فقال

؛ إما أن تكون السائمة مملوكة للدر والنسل، فهذه جتب فيها الزكاة باالتفاق إذا والسائمة هلا أحوال
يمة األنعام من سامت احلول أو أكثره، وعلى قول الشافعي إذا س امت كل احلول، السائمة اليت من 

 .اإلبل، والبقر، والغنم إذا كانت مملوكة للدر والنسل فإنه جيب فيها الزكاة
ُ يف العوامل، يعين السائمة اليت تستعمل يف الزراعة أو يف االرحتال أو حنو ذلك، -رمحهم اهللا-واختلفوا 

ِّيها الزكاة؛ ألنه مل يفصل، ولكن الذي عليه اجلمهور أن  أنه جتب ف-رمحه اهللا–فظاهر كالم املؤلف  ُ
ًالسائمة العوامل ال زكاة فيها، خالفا ملذهب مالك رمحه اهللا، حيث أوجب الزكاة يف السائمة مطلقا ً. 

يمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم، بدأ باإلبل؛ ألنه أشرف -رمحه اهللا–مث قال   يف بيان تفاصيل زكاة 
 .عربأموال ال
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ًيعين إذا ملك مخسا من اإلبل سائمة وجب عليه فيها " ٍففي مخس من اإلبل شاة"  :-رمحه اهللا-قوله 
ًشاة، وهنا الزكاة جتب من غري جنس املال، خالفا لألصل ٌ. 

 .ًاألصل أن الزكاة جتب من جنس املال، لكن هنا أوجبها من غري جنس املال ختفيفا
ٍويف كل مخس شاة إىل مخس وعشرين"  :-رمحه اهللا-قوله   إىل فتجب بنت خماض هذا املبلغ فإذا بلغت" ٌٍ

 هي اليت هلا سنة وبنت خماضٍمخس وثالثني، فمن ست وعشرين إىل مخس وثالثني جتب بنت خماض، 
ذا ألن أمها قد محلت غالبا  .ًمن اإلبل، ومسيت 

 .ٍإىل مخس وأربعني "فإذا بلغت ستا وثالثني بنت لبون" : -رمحه اهللا-قوله  
مـا لـه ثـالث سـنني، : ِمـا لـه سـنتان، واحلقـة:  وبنـت اللبـون"ِمث إىل ست وأربعـني حقـة" : -رمحه اهللا-قوله 

ا استحقت أن حيمل عليها، وأن يطرقها الفحل، ولذلك مسيت حقة ِومسيت حقة أل ُِ ُُ. 
ِ وأربعني حقة، مث إىل إحدى وستني ستا وثالثني بنت لبون، مث إىل ستفإذا بلغت " : -رمحه اهللا-قوله 

ا، فسميت ُ ومسيت جذعة، وهي ما ،"جتب فيها جذعة ُله أربع سنوات؛ ألنه قد سقط بعض أسنا
جذعة، وهذا أعلى ما جيب يف زكاة اإلبل من السنني، بنت خماض أول الفروض من جنس اإلبل، مث 

 .ِبنت لبون، مث حقة، مث جذعة
فتجب فيها جذعة إىل ست وسبعني، فتجب ابنتا لبون، مث إىل إحدى وتسعني " : -رمحه اهللا-قوله 

ٍمائة وإحدى وعشرين، فتجب ثالث بنات لبون، مث يف كل أربعني بنت لبون، ويف ِفتجب حقتان إىل 
 يف فرض الصدقات، وقد -رضي اهللا تعاىل عنه–واألصل يف هذا كتاب أيب بكر ". ِكل مخسني حقة

 .رواه البخاري وغريه من حديث أنس رضي اهللا تعاىل عنه
 .يع ما له سنة أو تبيعةالتب" ٌويف البقر يف كل ثالثني تبيع أو تبيعة" : -رمحه اهللا-قوله 
 .ًّمن بلغت أعلى من ذلك سنا، وهي سنتان: أي" ويف كل أربعني مسنة" : -رمحه اهللا-قوله 

ًّواألصل فيه حديث معاذ، وقد اتفق العلماء على هذا املعىن إال خالفا شاذا من حيث ما يتعلق بالعدد ً. 
 ".َّويف البقر يف كل ثالثني تبيع أو تبيعة، ويف كل أربعني مسنة": -هللارمحه ا-قوله 

ٌإنه يف كل مخسني تبيع، والصواب ما عليه اجلمهور ممن استند إىل حديث معاذ رضي اهللا تعاىل : وقد قيل
 .عنه

 . واحدةٌ شاةًأربعني شاةيف  :أي، "ويف الغنم يف األربعني شاة شاة" :-رمحه اهللا-قوله 
إىل مائة وإحدى وعشرين شاتان، إىل مائتني وواحدة ثالث شياه، مث يف كل مائة " :-رمحه اهللا-قوله 
 يف الكتاب الذي كتبه أبو -رضي اهللا تعاىل عنه–جاء بالنص يف حديث أنس وكل هذا التفصيل  "شاة

يمة األنعام-رضي اهللا تعاىل عنه–بكر   . يف بيان فرائض الصدقة يف 
 


