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على بيان النصاب املعترب  -حديث أيب سعيٍد اخلدري رضي هللا عنه وأرضاه  -الشريف اشتمل هذا احلديث 
] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق نصاب الفضة يف قوله:   يف األموال اليت جتب الزكاة فيها، فقد بني النيب

يف ما دون مخس  ] ) والنصاب اإلبل من هبيمة األنعام يف قوله:  -عليه الصالة والسالم  -وبني  صدقة ( [
 -ويف روايٍة يف الصحيح: مخٍس ذوٍد، ويف روايٍة يف الصحيح أيًضا: وال يف ما دون مخٍس ذوٍد من اإلبل  - ذودٍ 

وهي اخلارج من األرض  -نصاب النوع الثالث من األموال الزكوية  -عليه الصالة والسالم  -وبني  صدقة ( [
. اشتمل هذا ] ) وال يف ما دون مخسة أوسٍق صدقة ( [: -عليه الصالة والسالم  -، وذلك يف قوله -

احلديث الشريف على بيان النصاب يف هذه األنواع ويعترب من أمجع األحاديث اليت بينت النصب، وإن كانت 
بالنسبة ألقل اإلبل  -أيًضا  -هناك أحاديث أخر متمت وكملت وبينت النصاب يف الذهب، وبينت النصاب 

 -رضي هللا عنه وأرضاه  -وفصلت: ككتاب أيب بكٍر الصديق  -و مخٌس وعشرون وه -يف ما جتب زكاته 
الذي بعثه يف الصدقات، وكذلك أيًضا:   والذي بعث به إىل عامله على البحرين، وهو كتاب رسول هللا

مبجموع حديثنا مع  -جاءت أحاديث أخر يف بيان نصاب الغنم والبقر من هبيمة األنعام، وهبذه األحاديث 
 يكمل بيان النصب يف األموال الزكوية. -ذه األحاديث ه

أول هذه األنواع: الفضة، وقد  ] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق صدقة ( [: -عليه الصالة والسالم  -يقول 
 قدمنا أن األموال اليت جتب الزكاة فيها تنقسم إىل أربعة:

 األمثان، وتشمل الذهب والفضة. -
 اإلبل والبقر والغنم.وهبيمة األنعام، وتشمل  -
 واخلارج من األرض من الزروع والثمار مما يكال. -
 وكذلك أيًضا: عروض التجارة. -

فيمكن ضم عروض التجارة إىل الذهب والفضة؛ ألن عروض التجارة يعترب نصاهبا إما بالذهب وإما بالفضة أو 
يف هذه املسألة.  -رمحهم هللا  -العلم  بالنظر إىل األقل منهما؛ رعايًة ملصلحة الفقراء على تفصيل عند أهل

فإذن، إذا كانت األموال اليت جتب الزكاة فيها تنقسم إىل هذه األنواع، فقد بني احلديث النوع األول املتعلق 
] ) ليس يف ما : -عليه الصالة والسالم  -باألمثان ولكنه اقتصر على الفضة ومل يبني نصاب الذهب، فقوله 

: ) ليس يف ما دون مخس قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنه - اخلدري عن أيب سعيدٍ  - 283 ]
 صدقة ( [. وال يف ما دون مخسة أوسقٍ  صدقة ، وال يف ما دون مخس ذودٍ  ،صدقة   أواقٍ 
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يف هذه  صدقة ( [ -روايٍة: ليس يف ما دون مخس أواٍق من الورق، يعين: من الفضة  ويف -دون مخس أواٍق 
اجلملة دليٌل على أن نصاب الفضة هو مخس أواٍق، واألوقية تعادل أربعني درمهًا، وإذا كانت كذلك فمعناه: 

ماننا فمن أعدل أن النصاب إما مخس أواٍق وإما مئتا درهٍم، وقد حرر ذلك بالغرامات والوزن املوجود يف ز 
األقوال فيه وأنسبها: أنه إىل مخس مئٍة ومخٍس وتسعني غراًما، فاخلمس أواٍق تعادل املئتني درهٍم اليت وردت 

يف بيان نصب الزكاة،   مرفوًعا إىل النيب -رضي هللا عنه وأرضاه  -صرحيًة يف كتاب أيب بكٍر الصديق 
، وعلى هذا: فمن كان عنده فضٌة، -هي معروفة يف زماننا اليت  -وتعادل مخس مئٍة ومخسًا وتسعني غراًما 

سواًء كانت من النقد املضروب، أو كانت غري مضروبٍة كالسبائك، أو كانت مصنعًة كاحللي: فإنه ينظر إىل 
فإنه جتب عليه الزكاة،  -واليت هي مخس مئٍة ومخٌس وتسعون غراًما  -وزهنا، فإن عادل وزهنا مخس أواٍق 

ذا التقدير بالفضة اخلالصة، أما لو كانت مشوبًة وفيها شوٌب وغشٌّ، أو كانت خملوطًة بغريها: فإنه والعربة يف ه
ينظر إىل حترير الفضة اخلالصة، فلو كان عنده مخس مئٍة ومخٌس وتسعون غراًما وفيها غشٌّ: مل جتب عليه 

، لكن -مس مئٍة ومخساً وتسعني غراًما أعين: اخل -الزكاة؛ ألننا نتحقق أن هذا القدر وإن كان أصالً يف الزكاة 
ينقصه عن احلد الذي فرض هللا الزكاة فيه، مث يشمل كذلك: السبائك اليت  -ولو كان قلياًل  -وجود الشوب 

مل تصنع، فإذا كانت معادلًة هلذا الوزن وجبت الزكاة فيها، وكذلك احللي من األسورة والقالئد والفتخات 
وهو اخلمس مئٍة ومخٌس وتسعني غراًما من  -نظر إىل عدل هذا الوزن الذي ذكرناه واخلواتيم وحنو ذلك: كله ي

 فال زكاة فيه. -ولو بالقليل  -، فإن عادله وجبت الزكاة فيه، وإن نقص عنه -الفضة 
يف احلديث منطوٌق ومفهوٌم، فقد  ( [ ] ) ليس يف ما دون مخس أواقٍ : -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
ث مبنطوقه على إسقاط الزكاة يف ما دون مخس أواٍق، والدون هو األقل، وقُصَر الشيء عن الشيء دل احلدي

على أن الذي قل عن مخس أواٍق ال زكاة  -عليه الصالة والسالم  -فكان دونه، فالدون هو األقل، فلما نص 
بزكاة الفضة   به حينما أمر النيبفيه: فهمنا أنه إذا بلغ مخس أواٍق ففيه الزكاة، وقد جاء هذا املفهوم مصرًحا 

 إذا بلغت مئيت درهٍم، وأنه ال زكاة فيها إذا قلت عن ذلك.
أصاًل أو كان هناك بديٌل  سواًء كانت -فرض الزكاة يف كل مخس أواٍق، فننظر إىل الفضة   ثانًيا: أن النيب

دمية املضروبة: فإهنا فضٌة حقيقيٌة، فالفضة األصلية، كما هو موجوٌد يف احللي وموجوٌد يف الدراهم الق -عنها 
وينزل منزلتها ما كان قائًما مقامها من املستندات الورقية أو الورق النقدي املوجود يف زماننا، فاملوجود يف زماننا 
من الرياالت أصله فضٌة، فإن الريال الورق أصله لايٌر من الفضة، وكان يتعامل بالفضة احلقيقية مث أعطي هذا 

فإن  -الذي هو لاير الفضة  -اًل عنه فحل حمله ولذا وجبت الزكاة فيه، فلما حرر الريال القدمي املستند بد
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رمحة هللا  -العلماء اختلفوا فيه ما بني ثالٍث ومخسني ريااًل إىل ستٍي ومخسني، فالذي اختاره بعض مشائخنا 
ومخسني من لاير الفضة فإنه جتب عليه : أنه حيتاط حلظ الفقري بثالٍث ومخسني، فإذا كان ميلك ثالثًا -عليهم 

الزكاة، وكل لايٍر من الورق املوجود منزٌل منزلة لاير الفضة القدمي، فعدل الثالث ومخسني هو الذي جتب فيه 
الزكاة؛ ألن الفرع تابٌع ألصله، وألن هللا مل يأمرنا بزكاة الورق وإمنا وجبت الزكاة يف هذا الورق؛ ألن أصله من 

، ولذلك مسي بامسه وكان عدله قائًما مقامه يف الرواج والتعامل به، ولذلك -وهو الفضة  -ية األموال الزكو 
 يبقى احلكم للفرع تابًعا لألصل ونوجب الزكاة فيه بالنظر إىل أصله.

 يشمل حالتني: ] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
 اخلمس األواقي حقيقة. احلالة األوىل: أن يكون عنده

واحلالة الثانية: أن يكون يف حكم من ملك اخلمس األواقي، وصورة ذلك يف املسألة اخلالفية املشهورة وهي: 
أن ميلك أربع أواٍق من الفضة وما يعادل أوقيًة من الذهب، فلو كان عنده أربع أواٍق من الفضة وذهٌب 

 حكم من ملك مخس أواٍق.يساوي يف قيمته أوقيًة فأكثر: فإنه يكون يف 
على أنه جتب عليه الزكاة؛ ألنه مقدٌر حكًما أنه مالٌك للخمس األواقي، فهو  -رمحهم هللا  -مجهور العلماء 

وإن مل ميلكها حقيقًة بأن كانت حقيقتها مخس أواٍق لكنه يف معىن اخلمس األواقي بالِعدل، والشرع نزل 
ما ال حيصى كثرًة من مسائل العبادات ومسائل املعامالت نزلت  احلكمي منزلة احلقيقي ويف ذلك من املسائل

فيها األحكام التقديرية منزلة األحكام احلقيقية، وبناًء على ذلك نقول: هو يف احلقيقة ليست عنده مخس أواٍق 
حقيقًة، لكنه ملا ملك عدل األوقية اخلامسة صار كمن ملك اخلمس حمًضا، وبناًء على ذلك: جتب عليه 

شاماًل ملن ملك الفضة  ] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -ة، ويكون قوله الزكا
 أو كان عنده عدل اخلمس األواقي ملفًقا ما بني الفضة والذهب.

فيه حجٌة لفقهاء احلنفية ومن وافقهم  ] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
الذين ال يقولون بوجوب الزكاة فيه واستدلوا  -رمحهم هللا  -جتب فيه الزكاة، خالفًا جلمهور العلماء  أن احللي

قال: ) ليس يف احللي زكاة ( وهذا احلديث حديٌث ضعيٌف؛   أن النيب -رضي هللا عنه  -حبديث جابٍر 
هبذا احلديث الذي معنا حيث ألنه من رواية أيوب بن عافية وقد نص العلماء واألئمة على ضعفه، والعمل 

أن الفضة إذا بلغت مخس أواٍق ففيها الزكاة، ومل يفرق بني كوهنا معدًة للتجارة أو كوهنا   بني رسول هللا
، وقد كانت الفضة يف زمانه يتحلى هبا وتلبس، فدل -عليه الصالة والسالم  -معدًة لالستعمال وإمنا أطلق 

 ل.على وجوب الزكاة فيها كسائر األموا
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يف رواية الصحيح: "من الورق" أي:  ( [ ] ) ليس يف ما دون مخس أواقٍ : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
يشمل اخلالص واملشوب، فلو أن شخًصا كان عنده قدٌر من الفضة وشك  -كما ذكرنا   -من الفضة، وهذا 

هل بلغ النصاب أو مل يبلغ: فإنه يتحقق ويلزمه وزن تلك الفضة والتأكد هل بلغت قدر الزكاة أو مل تبلغ، فلو  
 كنه أن يصل إىل اليقني إال بفصلها خيري بني أمرين:كانت الفضة خملوطًة بغريها وال مي

 إما أن يفصلها ويذهب إىل الصائغ فيفصل الفضة اخلالصة عن الشوب. -
 أو خيرج الزكاة منها احتياطًا حلق الفقري واملسكني. -

نسبة شامٌل أيًضا لعروض التجارة بال ] ) ليس يف ما دون مخس أواٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
بالفضة بالقيمة، فما كان من قيمها بالًغا مخس  -كما سيأيت إن شاء هللا   -للتقدير، فتقدر عروض التجارة 

 أواٍق فإنه جتب الزكاة على صاحبه.
: -عليه الصالة والسالم  -قوله  ] ) وال يف ما دون مخس ذوٍد صدقة ( [: -عليه الصالة والسالم  -يقول 

بياٌن لنصاب اإلبل، وهي النوع األول من هبيمة األنعام فهناك اإلبل والبقر والغنم،  "وال يف ما دون مخس ذوٍد"
  ، وكانت أعز ما ميلكه الناس يف زمان النيب-وهو اإلبل  -واحلديث هنا نص على نوٍع من هبيمة األنعام 

بالقطع عن  -ٍس ذوٍد" ومن بعده، ولذلك اعتين ببياهنا ونبه على غريها، فقوله: "مخس ذوٍد" ويف روايٍة: "مخ
فملك  -فيه دليٌل على أن الزكاة ال جتب على اإلبل إال إذا بلغت مخًسا، فما كان دون اخلمس  -اإلضافة 

 فال جتب عليه الزكاة حىت ميلك مخًسا وحيول عليها احلول وهي يف ملكه. -أربًعا من اإلبل 
القدر الواجب  -عليه الصالة والسالم  -يبني أو "مخس ذوٍد" مل  ] ) ليس يف ما دون مخٍس ذود ( [وقوله: 

، وسيأيت -رضي هللا عنه وأرضاه  -يف حديث أيب بكٍر  -عليه الصالة والسالم  -فيه، والقدر الواجب فصله 
 تفصيل ذلك بعد شرح ألفاظ احلديث وبياهنا.

حالٍة واحدٍة وهي: أن فاملقصود هنا: أن أقل النصاب يف اإلبل هو اخلمس، وما دوهنا ال زكاة فيه إال يف 
يعرضه للتجارة، فلو كان قد عرض بعريًا واحًدا للتجارة ومضى عليه حوٌل كامٌل وهو يتاجر يف ماٍل اختذه 
لشراء اإلبل وبيعها، وكان يشرتي البعري والبعريين والثالثة يف ما دون اخلمس ويتاجر بذلك: فإهنا عرض جتارٍة، 

ض التجارة وقدرت إما بالذهب وإما بالفضة، وأخرج زكاهتا زكاة عروٍض فإذا حال عليها احلول زكيت زكاة عرو 
 ال زكاة سائمٍة.

 يدل مبنطوقه على إسقاط الزكاة يف ما ] ) وال يف ما دون مخس ذوٍد ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
فهوم يعترب عامًّا هبذا امل  مث إن النيبدون اخلمس، ويدل مبفهومه على وجوب الزكاة يف ما بلغ اخلمس، 
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رمحه هللا  -خالفًا لإلمام أيب حنيفة  -رمحهم هللا  -شامالً لإلبل اليت هي سائمٌة وغري سائمٍة، ومجهور العلماء 
، يقولون: ال جتب الزكاة يف اإلبل والذود من اإلبل إال إذا كان سائًما يرعى أكثر احلول، فلو كانت اإلبل -

 -قال يف حديث أيب بكٍر   أكثر احلول فال زكاة عليه؛ ألن النيب اليت هي اخلمس عند الشخص يعلفها
 -يف كتاب الصدقات: "يف السائمة" فنص على وجوب الزكاة يف اإلبل إذا كانت سائمًة  -رضي هللا عنه 

 ، فتنقسم اإلبل إىل أقسام:-والسوم هو الرعي 
 القسم األول: أن تكون سائمًة احلول كله.

 ون معلوفًة احلول كله.والقسم الثاين: أن تك
 والقسم الثالث: أن ترعى بعض احلول وتعلف يف بعض احلول.

فإن كانت سائمًة يف احلول كله: فال إشكال، جتب فيها الزكاة؛ ألن الصفة املعتربة موجودٌة. وإن كانت معلوفًة  
حجٌة. وأما إذا كانت  كل احلول: فال إشكال؛ ألن الصفة املعتربة لوجوب الزكاة غري موجودٍة، ومفهوم الصفة

يأخذ اإلبل  -ترعى بعض احلول وتعلف بعض احلول: فينظر إىل أكثر احلول، فإن كان أكثره رعًيا وسوًما 
: ففيها الزكاة؛ ألن العربة باألكثر والغالب هو احملتكم إليه -ويرعاها سبعة أشهٍر ويعلفها اخلمسة الباقية 

: فال زكاة عليه، وأما إذا استويا: -يعلفها سبًعا ويرعاها مخًسا  -فتجب عليه الزكاة، وأما إذا كان العكس 
فقال العلماء: األصل عند من يشرتط السوم األصل: عدم الزكاة. فلما مل يتحقق السوم بالغلبة كان وجوده 

 وعدمه على حدٍي سواٍء، كما لو رعت األقل.
هذا هو النوع الثالث من األموال اليت  ( [ ] ) وال يف ما دون مخسة أوسقٍ : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

جتب الزكاة فيها وهو "اخلارج من األرض"، ويشمل ذلك: احلبوب والثمار مما يكال، فيشمل التمر ويشمل 
الزبيب، واحلبوب املختلفة كالشعري والذرة، ويشمل القطنيات والفاصوليا واللوبياء، ويف زماننا: األرز املوجود؛ 

ه الزروع واألشجار تزكى إذا بلغ اخلارج منها مخسة أوسٍق، ونفهم من ذلك: أن ما كان من ألنه يكال. كل هذ
الزروع واألشجار مثرته ال تكال فإنه ال جتب الزكاة فيه، مثل: الفواكه، فالتفاح ال زكاة فيه، والربتقال ال زكاة 

 زكاة فيها؛ ألهنا ال تكال، والدليل على فيه، واملوز ال زكاة فيه، واجلرجري والفجل والكراث وحنوها من البقول ال
، فالذي ال يكال مل ينبه -أي: مبا يكال  -جعل زكاة اخلارج من األرض مقدرًا باألوسق   ذلك: أن النيب

الشرع ومل يبني ما هو نصابه ومل يبني لزوم الزكاة فيه بتقدير النصاب؛ ألن األصل يف املال الزكوي: له نصاٌب، 
 إسقاط الزكاة فيه. -رمحهم هللا  -ة أهل العلم ففهم من ذلك مجهر 



 حفظه هللا تعاىلهذه الدروس مل يراجعها الشيخ                                                                                  (283احلديث ) رقم 

 

     
2338 

أما بالنسبة لألوسق: فإهنا مجع وسٍق، والوسق ستون صاًعا، وأصل الشيء الذي يوسق حيمل، وكان ضربًا من 
 -املكاتل اليت حتمل وتقل على األكتاف فسمي هبذا االسم، ويقدر هذا الوسق بستني صاًعا، فأصبح قوله 

: "مخسة أوسٍق" يعادهلا ثالث مئة صاٍع، فإذا بلغت احلبوب اخلارجة من األرض -عليه الصالة والسالم 
 املزروعة ثالث مئة صاٍع: فإنه جتب الزكاة فيها، وإال ال زكاة فيها.

هذا تابٌع للشيء الذي خيرج منه الزكاة فال يضم  ] ) مخسة أوسٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
جنٌس إىل جنٍس خمتلٍف: فلو كان عنده ثالثة أوسٍق من التمر ووسقان من احلبوب مل يضم بعضها إىل بعض 
وإن كان املالك لألرض واحًدا، ال بد من احتاد اجلنس وال يلزم احتاد النوع إذا احتد اجلنس الواحد، مثل: التمر 

بعضها إىل بعض وجتب فيها الزكاة، فلو كان عنده مئة صاٍع من السكري ومئٌة من الروثان ومئٌة تضم أنواعه 
من الربحي ومئٌة من العجوة ومئٌة من احللوة، فهذه مخسة أوسٍق لكنها من أنواٍع خمتلفٍة وجتمع حتت أصٍل واحٍد 

وسق هذه جيزيئ الزكاة مخسة أجزاٍء: فتجب فيها الزكاة، لكنه حينما خيرج الزكاة اليت جتب عليه باخلمسة األ
فيخرج مخس الواجب من السكري ومخسه من الربحي ومخسه من احللوة ومخسه من الروثان ومخسه من 
العجوة، تعترب أنواعها يف اإلخراج إذا اختلفت جودًة ورداءًة وجتب زكاهتا زكاة املال الواحد، مث يف قوله: "مخسة 

لك اخلمسة األوسق، سواًء ملكها مع احتاد املكان أو اختالفه، مع احتاد أوسٍق" فيه عموٌم يشمل كل من م
املكان: كمزرعٍة واحدٍة خترج اخلمسة األوسق، ومع اختالف املكان: كأن يكون عنده مزرعٌة داخل املدينة فيها 

ون زكاهتا زكاة وسقان من التمر ومزرعٌة خارج املدينة فيها ثالثة أوسٍق من التمر، فإنه جيب عليه أن يزكي وتك
 املال الواحد.

يشمل أنواع احلبوب كلها وكل نوٍع  ] ) وال يف ما دون مخسة أوسٍق ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
، -وهو مخسة أوسٍق  -يكون معتربًا جبنسه، فالشعري ال يضم إىل الرب ولكن يكون للشعري جبميع أنواعه نصابه 

 إن كان الكل يوصف بكونه من احلبوب. وللرب نصابه؛ الختالف جنسيهما، و 
بعض األموال دون بعضها، وقد   ، وقد بني فيه النيب-كما ذكرنا   -يف هذا احلديث تقديٌر للنصاب 

يكمل بعضها بعًضا، فإذا علم أن نصاب الفضة هو مخس أواٍق، فإن نصاب   جاءت أحاديث رسول هللا
: أنه أوجب الزكاة يف كل عشرين مثقاٍل ربع  ول هللاالذهب عشرون مثقااًل، واألصل يف ذلك: حديث رس

 مثقاٍل. فالعشرون مثقاالً عشرها مثقاالن، وربع هذين املثقالني يكون نصف مثقاٍل من كل عشرين مثقاٍل. 
اختلف العلماء يف صحته وضعفه،  -حديث عليٍي رضي هللا عنه يف إثبات نصاب الذهب  -هذا احلديث 

، واختاره غري واحٍد من أئمة احلديث: تصحيح حديث نصاب -رمحهم هللا  -والعمل عند أهل العلم 
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الذهب، وممن نص على صحته: اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، حيث قال إنه حديٌث 
 صحيٌح. 

، مث أما بالنسبة لبهيمة األنعام، فاإلبل أقل النصاب فيها: مخٌس وجتب فيها شاٌة واحدٌة، مث العشر شاتان
مخسة عشر ثالث شياٍه، والعشرون أربٌع، ومخٌس وعشرون فيها بنت خماٍض، وهي: اليت متت هلا سنٌة كاملٌة، 

أي: محلها، أي: أجلأها احلمل. وإذا بلغت سًتا   چ ې ۉ چ واملاخض احلامل، ومنه قوله تعاىل:
ألن املاخض ألقت محلها وثالثني ففيها بنت لبوٍن، وبنت اللبون: ما متت هلا سنتان، ووصفت بذلك؛ 

بنت لبوٍن، إىل ستٍي وأربعني ففيها حقٌة،  -اليت هي البنت األوىل  -وأصبحت ترضعه، فصارت األوىل 
واحلقة: ما متت له ثالث  -ووصفت بذلك؛ ألهنا استحقت أن يركب عليها واستحقت أن يطرقها الفحل 

حقٌة طروقة الفحل ( أي: استحقت أن  يف كتاب أيب بكٍر الصديق: ) ففيها  ، ولذلك قال-سنواٍت 
يطرقها الفحل. مث بعد ذلك جتب فيها الزكاة بعد ستٍي وأربعني إىل إحدى وستني ففيها جذعٌة، وهي: اليت 
متت هلا أربع سنواٍت ودخلت يف اخلامسة، واجلذعة من اإلبل هي اليت جتزئ يف األضحية وال جيزئ ما دوهنا، 

اخلامسة جتزئ يف األضحية وجتزئ يف هدي القران والتمتع والدماء الواجبة. مث  متت هلا أربع سنواٍت ودخلت يف
بعد ذلك إىل ستٍي وسبعني فإذا بلغتها ففيها بنتا لبوٍن، إىل إحدى وتسعني ففيها حقتان طروقتا الفحل، إىل 

كل مخسني حقٌة، مئٍة وإحدى وعشرين ففيها ثالٌث من بنات لبوٍن. مث بعد ذلك يف كل أربعني بنت لبوٍن ويف  
فبنتا  -ألن كل بنت لبوٍن بأربعني  -فإذا بلغت مئًة وثالثني تكون فيها بنتا لبوٍن وحقٍة: فبنتا اللبون بثمانني 

إذا وجدت  -حىت تنضبط املسألة معك  -اللبون بثمانني واحلقة خبمسني تصبح مئًة وثالثني. مث بعد ذلك 
وتضيف حقًة واحدًة، فاملئة والثالثني قلنا: فيها بنتا لبوٍن وحقٌة، بنات اللبون وزادت عشرًة: تسقط بنت لبوٍن 

فإذا زادت عشرًة وأصبحت مئًة وأربعني تقول: فيها حقتان وبنت لبوٍن؛ ألن احلقتني مبئٍة وبنت اللبون بأربعني 
ني فأربع فأصبحت مئًة وأربعني، فإذا بلغت مئًة ومخسني فثالث حقاٍق؛ ألن كل حقٍة خبمسني، إىل مئٍة وست

بنات لبوٍن، مث بعد املئة والستني يسهل األمر؛ ألنك تسقط واحدًة من بنات اللبون يف املئة والسبعني وتدخل 
بدهلا حقًة، فالثالث مبئٍة وعشرين من بنات اللبون واحلقة خبمسني يكون مئًة وسبعني، حىت تبلغ املئتني 

بنات اللبون، إن شاء أخرج أربع حقاٍق، وإن شاء  فيجتمع فيها الفرضان: فيكون فيها احلقاق ويكون فيها
 أخرج مخًسا من بنات اللبون، هذا بالنسبة لإلبل.

جعل نصاهبا أربعني شاًة، وعلى التفصيل الذي ذكرناه يف اإلبل: حيث يشرتط   أما بالنسبة للغنم: فإن النيب
ففيها شاٌة واحدٌة، حىت تبلغ مئًة  فيها السوم، ويشرتط فيها أال تكون معدًة للتجارة. وإذا بلغت أربعني
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وإحدى وعشرين ففيها شاتان حىت تبلغ املئتني، بعد ذلك تكون مئتني وواحداً فيها ثالث شياٍه، مث يف كل مئٍة 
 شاٌة.

ملا  -رضي هللا عنه  -بني نصاهبا والقدر الواجب فيها يف حديث معاٍذ وغريه   أما بالنسبة للبقر: فإن النيب
جعل يف كل ثالثني من البقر تبيٌع، والتبيع: هو الذي له سنٌة، ووصف   ن، وفيه: أن النيببعثه إىل اليم

بذلك؛ ألنه يتبع أمه ويسري وراءها لصغر سنه وحداثته. والتبيع ذكٌر، ولذلك بالنسبة للزكوات املذكور فيها يف 
ني؛ ألن اإلناث تتكاثر وحتمل، ذكر فيها اإلناث وهذا أحظ لبيت مال املسلم -خاصًة اإلبل  -الغنم واإلبل 

فقال: "تبيٌع أو تبيعٌة" وال خيرج الذكر إال يف هذا املوضع أو ابن اللبون يف مسألة فقد   ولكن يف البقر خريي 
، -واملسنة: ما متت له سنتان  -بنت املخاض. فيخرج التبيع يف كل ثالثني من البقر، ويف كل أربعني مسنٌة 

ظر فيه: فيكون الذكر بالنسبة للثالثني تبيٌع يف كل ثالثني، ففي الستني تبيعان، ويف فإذا أراد إخراج الزكاة ن
، أو قال بعض العلماء: إنه جيوز يف الغنم إخراج الذكر -كما ذكرنا   -الثمانني مسنتان، ويكون الذكر جمزئًا 

إال يف هذا املوضع بالنسبة واألنثى وخيري فيه. وقال احلنابلة ومن وافقهم: ال جيوز اإلخراج إال من اإلناث 
أنه جيوز  -رمحهم هللا  -. فاملالكية واحلنفية عندهم -كما ذكرنا   -للبقر، وابن اللبون بداًل عن بنت املخاض 

قال: ) يف كل أربعني شاٌة ( والشاة تطلق   أن خيرج يف زكاة الغنم األنثى والذكر وال بأس بذلك؛ ألن النيب
جعل   قويٌّ من حيث احلجة، ومذهب احلنابلة ومن وافقهم قالوا: ألن النيب على الذكر واألنثى، ومذهبهم

النصاب يف اإلبل معتدًّا به باإلناث، وألن اإلناث أرفق بالفقراء والضعفاء واملساكني وأرفق ببيت مال 
 ير الذي بينه النيباملسلمني. القدر الواجب بالنسبة للزكاة يف سائمة هبيمة األنعام حمدٌد هبذه الكيفية وهذا التقد

 .من جمموع األحاديث الواردة يف الزكاة 
وأما بالنسبة لألمثان: فالقدر الواجب فيها حمدٌد بربع العشر، فيخرج من الذهب والفضة ربع العشر. وأما 
 السائمة من هبيمة األنعام فال خيرج إال على التفصيل الذي ذكرناه من األسنان املقدرة شرًعا، لكن لو أنه يف
اإلبل عجز عن السن الواجب ومل جيد إال سنًّا أقل منها: كرجٍل وجبت عليه حقٌة ومل جيد إال بنت لبوٍن، 

أنه خيري: يدفع بنت اللبون وخيري بني  -عليه الصالة والسالم  -فحينئٍذ جيد األقل والواجب عليه أكرب، فبني 
: فلو كان الواجب عليه بنت لبوٍن ووجد أن يدفع عشرين درمهًا أو شاتني بداًل عن هذا النقص، والعكس

 احلقة: فإنه يدفع احلقة للمصدق والساعي ويرد عليه املصدق والساعي شاتني أو عشرين درمهًا.
: فنصابه كما ذكرنا، ولكن فصلت الشريعة يف القدر الواجب: -وهو اخلارج من األرض  -أما النوع الثالث 

أو جاءت السيول  ،ال مؤونة يف سقيه، كما لو سقي باألهنارفالعشر فيه يف ما سقت السماء وال كلفة و 
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كمياه العيون. ونصف العشر بالنسبة ملا فيه كلفٌة ومؤونٌة   :أو حنو ذلك مما ال كلفة فيه وال مشقة ،وغمرته
ومشقٌة، فإذا كانت مزرعته يسقيها باملكائن واآلالت وما فيه كلفٌة فعليه نصف العشر. وأما إذا كان يزرع على 
حسب األمطار، كما هو موجوٌد يف الروضات اليت تكون يف اجلبال أو تكون يف األماكن الصحراوية توضع 
على حسب املواسم اليت تكون فيها األمطار: فهذا خيرج عشر ما أخرجت األرض من احلب بعد أن يصفى 

) يف ما سقت  :-كما يف الصحيح   -قال   ، فيخرج منه العشر؛ ألن النيب-كما ذكرنا   -من الشوب 
 السماء العشر، ويف ما سقي بالنواضح نصف العشر (.

ولطفه وتيسريه على عباده أعطى الكثري وقبل القليل وهو الغين عن  ويف هذا احلديث دليٌل على كرم هللا 
، قبله من عبده يبارك له يف رزقه وينمي له ما يكون من ماله، ويطهر هبا نفسه -سبحانه وتعاىل  -ذلك كله 

ن الشح والبخل وأدران إيثار النفس على الغري، مع ما يف هذه الزكاة من املصاحل الكثرية اليت تعود باخلري على م
 أفراد املسلمني ومجاعاهتم.




