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 :الزكاة فيها ال تجب أموال 
انًا. فال تجب على المال المغصوب. أي المال الذي استولى عليه غير المالك قهرًا وعدو  (1

 المالك زكاته ألنه ليس تحت سلطته وال يتمكن من التصرف فيه. 
 المال الغائب. إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه. (2
فإذا استدان شخص َديًنا  .رع وثيقة بَدينجعل عيٍن لها قيمة مالية في نظر الشهو  الرهن. (3

محبوًسا تحت يده حتى َيقضيه يكون  مااًل زكوياً ذلك الدين  مقابلمن شخص آَخر وجعل 
فأثناء مدة الرهن ال يتمكن من التصرف فيه، لذا ال تتعلق فيه الزكاة حتى يخرجه من  دينه،

 الرهن.
هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة. فمن أوقف ماله )مما تتعلق فيه الزكاة( لجهة  الوقف. (4

 لتالي ال تتعلق فيه الزكاة.معينة فقد خرج عن ملكه، وال يمكنه التصرف فيه بعد الوقف، وبا
الضال. أي الحيوان الضائع. فإذا ضاعت بعض أنعام المالك ال تجب فيها الزكاة ألنه ال  (5

 يتمكن من التصرف فيها حال ضياعها وليست تحت ملكه وتصرفه. 
 زكاه لسنته استحبابًا.  الى مالكه المال المفقود. فإن مضى عليه سنون وعاد (6
  .ضالمقِرض قطع جزءًا من ماله وأعطاه للمقترِ  أن القطع ، أي لغة ومعناه .القرض (7

  .من دون تحديد وقت سداده أو قيمةً  عيناً  بدله ينتفع به ويردمن لدفع مال  :أما شرعًا فهو
 وجبت ، فاذا ارجعه لصاحبهبالقبضالنتقاله الى ملك المقتِرض ه الزكاة وانما ال تجب في

 ان تحققت فيه شروطها. فيه الزكاة
وهو أعم  متفق عليه.معين  لوقتهو كل معاوضة يكون أحد العوضين فيها مؤجاًل . الدين (8

  من القرض حيث يشمل األمور العينية والمالية مما ثبت لشخص في ذمة شخص آخر.
 ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه تجب الزكاة على مالكه. يقبضه ه الزكاة حتىفي تجب الو 
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 .وما تستحب فيه النظر الثاني: ما تجب فيه الزكاة

 

 تجب الزكاة في أربعة امور:

 األنعام الثالث: اإلبل، والبقر، والغنم.   .1
 الذهب، والفضة،  .2
 الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب والحبوب.الغالت األربع:  .3
 مال التجارة،  .4

 وال تجب فيما عدا ذلك.

في كل ما تنبت من األرض مما يكال أو يوزن، وفي الخيل اإلناث. وتسقط عما عدا  وتستحب الزكاة:
 ذلك إال ما سنذكره. 

 وال زكاة في البغال، والحمير، والرقيق. أي: العبيد واإلماء. 

كما لو تولد حيوان  في إلحاقه بالزكوي إطالق اسمه. وان بين حيوانين أحدهما زكوي، روعيولو تولد حي
من كلب وشاة ، فإن كان يطلق عليه شاة عرفًا وجبت فيه الزكاة ويدخل ضمن نصاب الغنم ، وإال فال 

  تجب فيه الزكاة.
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 .زكاة األنعام 
 الكالم في ثالثة امور: يقع و 

 ـ اللواحق.3ـ الفريضة.   2ـ الشرائط.  1

 

 األمر األول : شرائط وجوب زكاة األنعام.

 الشرائط المعتبرة في وجوب زكاة األنعام أربعة وهي:

كي تجب فيها  ةأي العدد المعتبر تحققه في كل جنس من األنعام الثالث النصاب. اعتبارالشرط األول: 
 الزكاة. ولكل جنس من األنعام نصب خاصة به . وهي:

 وفيها اثنا عشر نصابًا ولكل نصاب منها زكاة معينة:: اإلبل. أوالا 

 خمسة إبل. زكاتها شاة. .1
 عشرة إبل. زكاتها شاتان. .2
 خمسة عشر. زكاتها ثالث شياه. .3
 عشرون. زكاتها أربع شياه. .4
 خمسة وعشرون. زكاتها خمس شياه. .5
ونه من النصب ست وعشرون. اذا بلغت هذا العدد صارت كلها نصابًا واحدًا وال ينظر لما د .6

 داخلة في السنة الثانية.  ،السابقة. وزكاتها بنت مخاض
 داخلة في السنة الثالثة.  ،ست وثالثون. وزكاتها بنت لبون  .7
 داخلة في السنة الرابعة.  ،ست وأربعون. وزكاتها حقة .8
 داخلة في السنة الخامسة. ،إحدى وستون. وزكاتها جذعة  .9

 .ست وسبعون وزكاتها بنتا لبون. 10
 إحدى وتسعون وزكاتها حقتان.  ـ11



ـمائة وإحدى وعشرين. ففي حسابها مخير بين أربعين أو خمسين أو منهما، وفي األربعين بنت لبون ـ 12
 وفي الخمسين حقة.

 
 وفيها نصابان: ثانياا: البقر.

 داخلة في السنة الثانية ،زكاتها بقرة تبيعة .ثالثون  .1
 سنة الثالثة.داخلة في ال ،أربعون. زكاتها بقرة مسنة .2

 

 وفيها أربعة نصب:ثالثاا: الغنم. 

 أربعون. زكاتها شاة. .1
 مائة وإحدى وعشرون. زكاتها شاتان.  .2
 مائتان وواحدة . زكاتها ثالث شياه.  .3
 ثالثمائة وواحدة. زكاتها أربعة شياه. .4

 وهكذا كلما زادت مائة زادت شاة ففي أربع مائة وواحد خمس شياه. 

 من نصب هذه األجناس، وما بين النصابين ال يجب فيه شيء.والفريضة تجب في كل نصاب 

 فروع:

ان فريضة الزكاة تجب على العدد البالغ نصابًا من األنعام. أما العدد الزائد عن النصاب فال  .1
تجب فيه الزكاة . فمن كان لديه تسعة من اإلبل، تتعلق الزكاة بخمسة منها ألنها نصاب، 

 تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابًا آخر. واألربعة الزائدة عن النصاب ال
العدد الزائد على النصاب مما ال تتعلق به فريضة الزكاة قد جرت العادة بتسميته حسب جنسه.  .2

فالعدد الزائد عن النصاب من اإلبل يسمى شنقًا، ومن البقر يسمى وقصًا، ومن الغنم يسمى 
 عفوًا، ومعناه في الكل واحد. 

شنق، فالنصاب خمس والشنق أربع. بمعنى أنه ال يسقط من الفريضة فالتسع من اإلبل نصاب و 
شيء ولو تلفت األربع. وكذا التسعة والثالثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثالثين 



والزائد وقص حتى تبلغ أربعين. وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون، والفريضة فيه 
 إحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عددناها. وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة و 

يعتبر في النصاب المتحقق أن تكون ملكيته عائدة لشخص واحد. فال يضم مال إنسان إلى غيره  .3
وإن اجتمعت شرائط الخلط فكانا شريكين وكانا في مكان واحد، بل يعتبر في مال كل واحد منهما 

 بلوغ النصاب.
في البلدان. كمن لدية أغنام متفرقة في عدة مراعي وأماكن. فال اذا كان للمالك أموال متفرقة  .4

 يفرق بينها، وتعتبر مااًل واحدًا ما دام المالك واحد حتى لو كانت في أماكن متباعدة.  
 

فال  بمعنى أن األنعام ترسل فترعى بنفسها وتأكل من نبات األرض وال ُتعَلف. الشرط الثاني: السوم.
اي التي يأكل العلف. وال تجب الزكاة في السخال. أي صغار األنعام \المعلوفة،  تجب الزكاة في األنعام

التي تعتمد على الرضاعة. إال إذا استغنت عن حليب األمهات وصارت تأكل بالرعي فحينئٍذ تجب فيها 
 الزكاة. 

أشهر  استمراره ثمانية أشهر في الحول. ويكفي استمرار السوم سبعة المدة المعتبرة في السوم هي:
والدخول في الشهر الثامن. بحيث تكون الفترة التي ُتعَلف فيها األنعام ال تزيد عن أربعة أشهر. فلو علفها 

أكثر من أربعة أشهر انقطع حساب الحول لغلبة مدة علفها على سومها ، وعلى المالك استئناف حساب 
سوم االنعام كالثلج، فعلفها  الحول عند استئناف السوم. وكذا ينقطع حساب الحول لو حصل مانع من

وعلى المالك استئناف حساب  المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه أكثر من أربعة أشهر خالل الحول.
 الحول عند زوال المانع  واستئناف السوم.

وهذا الشرط معتبر في األنعام الثالث، والذهب والفضة، ومال التجارة، مما تجب  الشرط الثالث: الحول.
 والخيل مما يستحب فيه. وغير معتبر في زكاة الغالت والحبوب.فيه. 

 أن يمضي له أحد عشر شهرًا هالليًا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هالله تجب الزكاة والمراد بالحول هو:
عشر، ولو لم يكمل أيام الحول. بمعنى ان المراد بالحول اتمام احد عشر شهرًا والدخول بالشهر الثاني 

حتى وان لم يكتمل الشهر الثاني عشر والشروط مجتمعة. فمن  ،هالله يتحقق وجوب الزكاة فبمجرد رؤية
كان لديه انعام وهل عليها الشهر الثاني عشر والشروط المعتبرة مجتمعة فيها، لكنه بعد الهالل وفي اثناء 



وجبت عليه الشهر الثاني عشر باع بعضها فنقص النصاب. فهنا يجب عليه اخراج الزكاة ألن الزكاة 
 وإن لم يتم الشهر األخير من الحول.  ،بالليلة االولى من الشهر الثاني عشر حيث كان النصاب تاماً 

 فروع:

إذا اختل أحد الشروط المعتبرة في وجوب زكاة األنعام أثناء الحول، بطل حساب الحول وعليه  .1
 استئنافه من لحظة اجتماع الشروط مرة اخرى.

النصاب المعتبر. كمن لديه خمس إبل فنحر واحدة منها، أو إستبدلها  مثاًل: إذا نقص العدد عن
بواحدة مثلها، أو باعها واشترى غيرها مثلها أو من جنسها، ففي هذه الحاالت ينقطع حساب 

 الحول وعليه استئنافه من جديد.
 لكنه إذا فعل ذلك فرارًا من الزكاة وجب عليه دفعها بنهاية الحول وال يستأنف.  

األنعام المتولدة التي تعتمد على الرضاعة من امهاتها المعبَّر عنها بالسخال؛ ال يحسب صغار  .2
الحول فيها مع االمهات، ألنها حال رضاعها ليست سائمة، فال يتوفر فيها أحد شرائط وجوب 
 الزكاة. وإنما يحسب لها حول مستقل عن حول االمهات عند استغنائها عن امهاتها بالرعي.   

لحول فتلف من النصاب شيء، كما لو مات بعضها، أو أكلها حيوان مفترس، أو لو حال ا .3
ُسِرقت.  فإن كان المالك مفرِ طًا ومقصرًا في الحفاظ عليها، يتعين عليه  ضمنها ودفع الزكاة، وإن 
لم يكن قد فرط في حفظها، سقط من الزكاة بنسبة التالف من النصاب. فاذا تلف ثلثه مثاًل يسقط 

 لث من الزكاة وهكذا.  نسبة الث
 إذا ارتد المسلم عن دين اإلسالم فمرة يكون ارتداده أثناء الحول واخرى يكون بعده. .4

 وقبل بيان الحكم علينا أن نعرف أن المرتد إما فطري أو ملِ ي . 
المرتد الفطري: هو من كان أحد والديه مسلمًا في وقت انعقاد النطفة، وبلغ مسلمًا ثم ارتد عن 

 .اإلسالم
المرتد الملي: هو من انعقدت نطفته وكال أبويه كافرين، ثم أسلم قبل بلوغه أو بعده. ثم ارتد عن 

 اإلسالم بعد بلوغه وأظهر الكفر.
 والمسلم اذا ارتد تترتب عليه أحكام منها أن أمواله تنتقل الى ورثته. وفيه تفصيل متروك لمحله.

 المرتد بقسميه.إذا عرفنا هذا نأتي الى بيان حكم زكاة أموال 
 فإذا كان المرتد فطريًا؛ فمرة يكون ارتداده أثناء الحول ومرة بعد الحول.



فإن كان ارتداده أثناء الحول لم تجب الزكاة على ورثته، وعليهم استئناف حساب الحول من حين 
 انتقال ملكية االموال لهم. 

 وعلى الورثة أدائها.وإن كان ارتداده بعد الحول فقد تعلقت الزكاة بأمواله ووجبت، 
وإذا كان المرتد ملِ يًا؛ وكان ارتداده أثناء الحول لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول 

 ما دام المال باقيًا. وكذا لو كان ارتداده بعد الحول تجب الزكاة أيضًا.
 

 .فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة الشرط الرابع: أن ال تكون عوامل.

كما لو استعمل المالك بعض أنعامه كالثيران والجمال لحرث األرض، أو تدوير الطواحين، أو السقي، أو 
للحمل، أو تأجيرها للركوب والنقل، وغير ذلك. فالعوامل ال تدخل ضمن النصاب  وإن اجتمعت فيها باقي 

 الشروط.

***** 

 


