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 األمر الثاني: الفريضة . 

لذي أوجب الشرع إخراجه في زكاة األنعام إن توفرت فيه الشروط المعتبرة الشيء ا المراد بالفريضة هنا:
في وجوبها. وفي كل نصاب من النصب المتحققة يجب إخراج مقدار معين وتسليمه لمستحقه مع نية 

 القربة هلل تعالى . 

 ولبيان الفريضة المعتبرة في زكاة األنعام، نتعرض لثالثة مقاصد:

 ريضة في اإلبل والبقر.المقصد األول: مقدار الف

 الفريضة الواجب إخراجها في اإلبل تكون بالنحو التالي:

( كانت 26شاة )المراد بها انثى الغنم( في كل خمسة حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإن زادت واحدة )بلغت 
ًا ( كانت الفريضة فيها بنت لبون، فإذا زادت عشر 36الفريضة فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرًا )بلغت 

(  كانت الفريضة فيها 61( كانت الفريضة فيها حقة، فإذا زادت خمَس عشرة )بلغت 46اخرى )بلغت 
( كانت الفريضة فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة 76جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى )بلغت

ال ينظر إلى  ( كانت الفريضة فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك أي91أيضًا )بلغت 
 النصب التي دونه، وكانت الفريضة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. 

فرض كل واحد من األمرين أي القسمة على األربعين  مثاًل( أمكن فيه 200ن لديه عدد )ولو كا
 والخمسين، كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء. 

يع أو تبيعة في كل ثالثين من البقر ، وفي كل أربعين مسنة. واذا والفريضة الواجب إخراجها في البقر؛ تب
 كان لديه عدد يقبل القسمة على كال األمرين، كان للمالك الخيار بينهما.

 

 المقصد الثاني: أسنان الفرائض.

تقدم فيما سبق ذكر بعض المصطلحات المتعلقة بالفريضة في زكاة األنعام نأتي اآلن لبيانها مع بيان 
 )العمر( المعتبر فيها، وهي:  السن



 بنت المخاض: هي التي أمها ماخض أي حامل، وقد أكملت سنة ودخلت في الثانية. 

 أمها ذات لبن، ولها سنتان ودخلت في الثالثة.  وبنت اللبون: هي التي

 والحقة: هي التي لها ثالث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها. 

 جذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى األسنان المأخوذة في الزكاة. وال

 والتبيع: هو الذي تم له حول، وسمي بذلك ألنه يتبع أمه في الرعي. 

 والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة. 

الضأن )الغنم(، أو الثني )دخل في السنة والشاة التي تؤخذ في الزكاة أقله الجذع )أكمل ستة أشهر( من 
 الثانية( من المعز. 

 وال تؤخذ المريضة وال الهرمة )بلغت اقصى الكبر(، وال ذات العوار) فيها عيب(. 

إذا تعددت أفراد ما هو  وليس للساعي )عامل جباية الزكاة( التخيير بين األعيان الموجودة عند المالك
بقرة( وكان فيها أكثر من بقرة مسنة )الفرد الواجب إخراجه في  30الك )بصفة الواجب، مثاًل لو كان للم

زكاة البقر( فللمالك الحق أن يخرج أيها شاء وفق الشروط المعتبرة في الواجب، وال يحق للساعي أن 
 يتحكم في المالك ويجبره على إخراج فرد معين.  

ر عين الفريضة؛ يتم اختيار العين عن وإذا وقعت المشاحة )الخصام( بين الساعي والمالك في اختيا
طريق القرعة، بأن يقسم األفراد )التي تتحقق فيها صفات الواجب( إلى قسمين ثم يقرع بينها، وإذا كان في 

 كل قسم أكثر من فرد، يقسمها مرة اخرى ويقرع بينها حتى يبقى السن التي تجب عليه.

بالقيمة السوقية، فيجوز له أن يعطي مبلغًا ماليًا ويجوز للمالك أن يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة 
أو طعامًا أو غير ذلك، بشرط أن يساوي قيمتها السوقية. لكن دفع الزكاة من العين أفضل، فمن كان لديه 

أغنام وأراد تزكيتها فاألفضل أن يعطي غنمًا منها للزكاة، ويجوز له أن يدفع من غير الغنم بما يساوي 
 ذا الحكم يجري في سائر األجناس وال يختص باألنعام.قيمتها السوقية. وه

 



 المقصد الثالث: األبدال.

في حال عدم توفر عين الفريضة لدى المالك يتعين عليه دفع بديل عنها، والبدائل تكون على النحو 
 التالي: 

يكونا من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر، فيدفع األكبر منها بسنة. ولو لم 
 عنده، كان مخيرًا في شراء أيهما شاء ألداء الزكاة. 

ومن وجبت عليه فريضة بسن معين وليست موجودة عنده، ويوجد عنده أعلى منها بسن )كما في المثال 
 المتقدم( دفع األعلى سنًَّا، وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا فضة أو الفرق بينهما بحسب القيمة السوقية. 

ريضة بسن معين وليست موجودة عنده، ولكن يوجد عنده أصغر منها بسن، كمن وجبت عليه ف وإن
وجبت عليه بنت لبون وليست موجودة عنده ولكن يوجد عنده بنت مخاض، يدفعها للزكاة و يدفع معها 

شاتين أو عشرين درهمًا أو الفرق بينهما، والخيار في ذلك إلى المالك ال إلى العامل، سواء كانت القيمة 
 قية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. السو 

ولو تفاوتت األسنان بأزيد من درجة واحدة، كمن وجبت عليه حقة وليست موجودة عنده وكان لديه بنت 
مخاض. هنا ال يتضاعف التقدير الشرعي، فال يدفع بنتا مخاض، وانما يدفع بنت مخاض والفرق بينها 

 سن( بحسب القيمة السوقية .   وبين الحقة )األعلى منها بأكثر من

 وهذا الحكم غير مختص باإلبل فيجري في بقية األنعام.

 

***** 

 وفيه عدة مسائل وهي: األمر الثالث: اللواحق.

إذا تحققت شرائط زكاة األنعام فعلى المالك إخراجها، ألن الزكاة تجب في عين المال الموجود  االولى:
يجب عليه زكاتها  ،ن بقرة اجتمعت فيها الشرائطثو ه. فمن كان لديه ثالعنده، وال تكون دينًا عليه في ذمت

 بإخراج تبيع منها، وايصالها لمستحقها.



ولكنه لم يوصلها فقد فرَّط )عليه السالم( وفي حال تمكن من ايصالها لمستحقها أو للساعي أو لإلمام 
لواجب إخراجه ودفعه لمستحقه،  فهي ويجب عليه ضمانها إذا تلفت. ألن الزكاة تعلقت بالعين أي بالفرد ا

 أمانة بيده يجب عليه ضمانها إذا تلفت بالتفريط ، وهو متحقق هنا بسبب إهمال اإلخراج مع التمكن منه.

من المعلوم أن المرأة تملك مهرها بالعقد وبعد القبض، ويكون كله لها بعد الدخول،  ونصفه لها  الثانية:
هرها نصابًا من اإلبل وحال عليه الحول وهو في ملكها، ثم طلقها إن طلقها قبل الدخول. فإذا كان م

الزوج قبل الدخول بها. فعلى الزوجة إخراج زكاته ألن الزكاة تعلقت به وهو في ملكها، ويكون مقدار 
الزكاة من حصتها من المهر. ونصف المهر اآلخر يرجع للزوج من دون نقصان. هذا اذا كان المهر كله 

 لم يتلف منه شيء.باقيًا عندها و 

رة في حفظه(  أما لو هلك نصف المهر بتفريط من الزوجة )كما لو ُسِرَق أو مات بسبب ما وكانت مقصِ 
بعد تعلق الزكاة به؛ فعليها دفع زكاته ، وللساعي )عامل جباية الزكاة( أن يأخذ الفرد الواجب إخراجه من 

وأما الزوج فيأخذ الباقي وتضمن له الزوجة ما  العين أي من النصف الباقي، ألن الزكاة تتعلق بالعين.
 نقص من نصفه حيث دفعت منه الزكاة . 

إذا كان عند المالك نصاب فحال عليه أحوال، كما لو كان عنده ثالثون بقرة، وهي باقية في ملكه  الثالثة:
الزكاة أو  لثالثة أحوال. فإن كان المالك يدفع زكاة النصاب من غيره في كل سنة )كما لو دفع قيمة

ودفعها زكاة(، فهنا تتكرر عليه الزكاة في كل حول، لبقاء النصاب تامًا على ملك مالكه  يعةبتاشترى 
 فيتعلق به الوجوب. 

وإن لم يخرج زكاة النصاب؛ وجب عليه زكاة حول واحد، لنقصان النصاب بسبب ما وجب فيه من الزكاة 
 ل. هذا لو كان عنده نصاب واحد.)لكون الزكاة تتعلق بالعين( بعد الحول األو 

أما لو كان عنده أكثر من نصاب ولم يزكها ألكثر من حول، كانت الفريضة في النصاب، ألن الزكاة 
تتعلق بالعين، واذا نقص نصاب منها بعد إخراج الفريضة، يجبر النقص من الزائد عن النصاب. وهكذا 

 صاب.يكون حساب الزكاة في كل سنة حتى ينقص المال عن الن

لو كان عنده ست وعشرون من اإلبل، ومضى عليها حوالن ولم يخرج زكاتها، وجب  مثال للتوضيح:
على المالك إخراج بنت مخاض وخمس شياه. وإنما وجب عليه ذلك ألنه في الحول األول لديه ست 

وعشرون والفريضة في هذا النصاب هي بنت مخاض. وبما أن الزكاة تتعلق بالعين التي هي بنت 



المخاض وهي من ضمن العدد، فبعد تعلق الزكاة بها وكونها الفرد الواجب إخراجه، ينقص العدد ويبقى 
 خمس وعشرون وهو النصاب المعتبر في الحول الثاني، وتجب فيه خمس شياه. 

ولو مضى على هذا النصاب )ست وعشرون( ثالثة أحوال، وجب على مالكه إخراج اربع شياه إضافة لما 
ن مجموع الزكاة بنت مخاض وتسع شياه. أما لماذا يخرج أربع شياه ؟ ألنه في الحول الثالث فيكو  تقدم،

ينقص من النصاب بمقدار قيمة الشياه الخمسة المدفوعة لزكاة الحول الثاني . وهكذا يكون الحساب لو 
 كان عليه زكاة أحوال أخرى.    

المجتمع منهما واحدًا، كما في البقر والجاموس ،  بعض أصناف األنعام تعد نوعًا واحدًا والنصاب الرابعة:
والغنم والمعز، واإلبل العراب والبخاتي. ومع تحقق النصاب المجتمع منهما فالمالك مخيَّر في إخراج 

الفريضة من أي الصنفين شاء. فإذا اجتمع عنده نصاب من البقر والجاموس فهو بالخيار في دفع الزكاة 
 من أيهما شاء.

ذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب عليَّ من زكاة، ُقِبَل منه إ الخامسة:
 قوله، وليس عليه إقامة بينة وال أداء يمين، بل قوله يكفي لتصديقه.

لكن لو شهد عليه شاهدان بأنه لم يخرج الزكاة، أو حال على ماله الحول، ُتقبل شهادتهما وال ُيقبل من 
  المالك قوله.

إذا كان للمالك أموال متفرقة، كما لو كانت لديه أغنام كل مجموعة منها ترعى في مناطق  السادسة:
 مختلفة، فكلها تعتبر نصابًا واحدًا، وله الحق في إخراج الزكاة من أيها شاء. 

، ألن المريضة ال تؤخذ في الزكاة الم يجز أخذه ةفي النصاب مريض ةلو كانت السن الواجب السابعة:
ويشترط سالمتها من المرض كما تقدم. فتؤخذ غيرها بما يساوي قيمة الفريضة والسن الواجب إخراجها. 

 ولو كان النصاب كله مراضًا لم يكلف المالك شراء صحيحة.

ال تؤخذ في الزكاة الُربى: وهي الوالدة إلى خمسين يومًا. وال األكولة: وهي السمينة المعدة لألكل،  الثامنة:
 لضراب: وهو الفحل المعد للتلقيح.وال فحل ا

يجوز للمالك أن يدفع فريضة الزكاة من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة غنم البلد، ويجزي  التاسعة:
 في الدفع الذكر واألنثى.



***** 

 


