
فقه العبادات المصور 
تبسيط و تعليم أحكام اإلسالم 

د. عبدالله بن سالم باهمام 

الحج الزكاة الصيام الصالة الطهارة

زكاة بھیمة األنعام

https://www.al-feqh.com/ar
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://www.ba-hammam.com/ar
https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85


فقه العبادات المصور٢٠٤

كتـــــــــــاب الزكاة

زكاة بهيمة ا#نعام٥

المحتويـــات
تعريف بهيمة ا#نعام

حكم زكاة بهيمة ا#نعام

شروط وجوب زكاة بهيمة ا#نعام.

النِّصاب الشرعي لزكاة بهيمة ا#نعام

أَْنِصبة اKبل ومقدارها

أَْنِصبة البقر ومقدارها

أَْنِصبة الغنم ومقدارها

في صفة الواجب

في الخلطة في بهيمة ا#نعام

تعريف بهيمة ا#نعام

حكم زكاة بهيمة ا#نعام
الَ  ، وَ رٍ قَ الَ بَ ، وَ بِ إِبِلٍ احِ نْ صَ ا مِ واجبـة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «مَ
انَتْ  ا كَ ظَـمَ مَ ةِ أَعْ يَامَ قِ مَ الْ ـوْ تْ يَ اءَ َا إِالَّ جَ اهتَ كَ دِّي زَ ـؤَ ، الَ يُ مٍ نـَ غَ
تْ  دَ لَّـامَ نَفِ ـا(١) ، كُ فِهَ هُ بِأظْالَ تَطَـؤُ ا، وَ ـَ وهنِ رُ ـهُ بِقُ نْطحُ ، تَ نَهُ ـمَ أَسْ وَ

» (رواه مسلم). َ النَّاسِ ىضَ بَنيْ قْ تَّى يُ ا، حَ هَ يْهِ أُوالَ لَ ادَتْ عَ ا عَ اهَ رَ أُخْ

(١) الظلف: هو احلافر.

بهيمة األنعام:
 اKبل، والبقر، والغنم.

شروط وجوب زكاة بهيمة 
ا#نعام

ل كامل عند مالكهـا؛ لقول النبي . ١ ـوْ أن يمـر عـىل األنعام حَ
» (رواه ابن ماجه). لُ َوْ يْهِ احلْ لَ ُولَ عَ تَّى حيَ الٍ حَ اةَ يفِ مَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص : «الَ زَ

ةٍ يفِ . ٢ ـائِمَ لِّ إِبِلٍ سَ ـائِمة؛ لقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «يفِ كُ أن تكون سَ
» (رواه النسائي)، واإلبل السائمة: هي التي  بُونٍ نَةُ لَ بَعِنيَ ابْ لِّ أَرْ كُ
يكـون غذاؤها عىل الرعي من نبات األرض، والكأل املباح 
-وهو الذي نبت بفعل اهللا سـبحانه دون أن يزرعه أحد-، 
دّ سـائمة وال زكاة  عَ أمـا إن كان غذاؤهـا مما يزرعه هو فال تُ

فيها.
ةً لالسـتفادة من ألباهنا ونسـلها، ال أن تكون . ٣ دَّ عَ أن تكون مُ

عاملـة، واإلبل العاملة: هـي التي يسـتخدمها صاحبها يف 
حرث أو سقي األرض، أو نقل املتاع، أو محل األثقال.

واإلبـل العاملة ال جتب فيها الـزكاة؛ ألهنا -حينئذ- تدخل 
ت  ـدَّ يف حاجـات اإلنسـان األصليـة كالثيـاب، أمـا إذا أُعِ
للتأجـري فـإن الزكاة تكون فيام حيصل مـن أجرهتا، إذا حال 

ل. عليه احلَوْ
أن تبلغ األنعام النِّصاب الرشعي.. ٤
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٢٠٥ فقه العبادات المصور

بهيمة ا#نعام

النَِّصاب الشرعي لزكاة 
بهيمة ا#نعام

أوال: أَْنِصبة اKبل، ومقدار ما يجب 
في كل نصاب

ه  ذِ عن أنس بن مالك  أن أبا بكر الصديق  كتب له: «هَ
تِي  الَّ ، وَ نيَ لِمِ ىلَ املُْسْ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصِ عَ سُ ضَ رَ تِي فَرَ ةِ الَّ قَ دَ ةُ الصَّ يضَ فَرِ
نَ  َا مِ ـامَ دُوهنَ بِلِ فَ نَ اإلِ ينَ مِ ِ عِرشْ ـعٍ وَ بَ ، يفِ أَرْ هُ ـولَ سُ َا رَ ـرَ اهللا هبِ أَمَ
ْسٍ  ينَ إِىل مخَ ِ عِرشْ ـا وَ ْسً تْ مخَ لَغَ ا بَ ، إِذَ ـاةٌ ْسٍ شَ لِّ مخَ نْ كُ ، مِ مِ نـَ غَ الْ
ثَالَثِنيَ إِىلَ  ـتا وَ تْ سِ لَغَ ا بَ إِذَ ثَى، فَ (١) أنْ َاضٍ ا بِنْتُ خمَ يهَ فِ نيَ فَ ثـِ ثَالَ وَ
بَعِنيَ  أَرْ تا وَ تْ سِ لَغَ ا بَ إِذَ ثَى، فَ بُون(٢) أُنْ ا بِنْتُ لَ يهَ فِ بَعِنيَ فَ أَرْ ْسٍ وَ مخَ
تِّنيَ  سِ ةً وَ دَ احِ تْ وَ لَغَ ا بَ إذَ ، فَ لِ مَ ةُ اجلَْ وقَ (٣) طَرُ ةٌ قَّ ا حِ يهَ فِ تِّنيَ فَ إِىلَ سِ
ن  عٌ مِ بَ هُ إِالَّ أَرْ عَ نْ مَ كُ نْ ملَْ يَ مَ (٤) وَ ةٌ عَ ذَ ا جَ يهَ فِ ـبْعِنيَ فَ سَ ْسٍ وَ إِىلَ مخَ
نَ  ـا مِ ْسً تْ مخَ لَغَ ا بَ إِذَ َا، فَ هبُّ ـاءَ رَ ةٌ إِالَّ أَنْ يَشَ قَ دَ ا صَ يْسَ فِيهَ لَ بِلِ فَ اإلِ

اةٌ (٥)» (رواه البخاري). ا شَ يهَ فِ اإلبِلِ فَ
(١) بنت املخاض: ما تم هلا سنة.
(٢) بنت الَّلبُون: ما تم هلا سنتان.
ة: ما تم هلا ثالث سنني. قَّ (٣) احلِ

ة: ما تم هلا أربع سنني. عَ ذَ (٤) اجلَ
(٥) وال جيزئ يف الغنم املخرجة إال اجلذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثَّنِي من 

املعز وهو ما له سنة.

أنصبة وزكاة اKبل

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد اإلبل

شاة٥: ٩
شاتان١٠: ١٤
يَاه١٥: ١٩ ثالث شِ
يَاه٢٠: ٢٤ أربع شِ
بنت خماض (ما تم هلا سنة)٢٥: ٣٥
بنت لبون (ما تم هلا سنتان)٣٦: ٤٥
حقة (ما تم هلا ثالث سنني)٤٦: ٦٠
جذعة (ما تم هلا أربع سنني)٦١: ٧٥
بنتا لبون٧٦: ٩٠
حقتان٩١: ١٢٠

يف كل أربعني: بنت لبون، ويف كل ١٢٠:....
مخسني: حقة
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٢٠٦

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

ثانيا: أَْنِصبة البقر، ومقدار ما يجب 
في كل نصاب

 ، نِ يَمَ ي ملسو هيلع هللا ىلص إِىلَ الْ ي النَّبـِ ثَنـِ عَ : « بَ ـالَ بَلٍ  قَ اذِ بْـنِ جَ عَ ـنْ مُ عَ
لِّ  نْ كُ مِ ةً (١)، وَ بِيعَ ا أَوْ تَ بِيعً ةً تَ ـرَ قَ ثِنيَ بَ لِّ ثَالَ نْ كُ ذَ مِ ينِ أَنْ آخُ ـرَ أَمَ فَ

نَّةً (٢)» (رواه أبو داود). سِ بَعِنيَ مُ أَرْ
أنصبة وزكاة البقر

ثالثا: أَْنِصبة الغنم، ومقدار ما يجب 
في كل نصاب

مِ يفِ  نـَ غَ ـةِ الْ قَ دَ يفِ صَ جـاء يف حديـث أنـس  السـابق: «وَ
ادَتْ  ا زَ إِذَ ، فَ ـاةٌ ةٍ شَ ائَ مِ ينَ وَ ِ بَعِـنيَ إِىلَ عِرشْ انَتْ أَرْ ا كَ ا إِذَ تِهَ ـائِمَ سَ
ِ إِىلَ  تَنيْ ائَ ىلَ مِ ادَتْ عَ ا زَ إِذَ ، فَ ـاتَانِ ِ شَ تَنيْ ائَ ةٍ إِىلَ مِ ائَ مِ ينَ وَ ِ ىلَ عِرشْ عَ
اة،  ةٍ شَ ائَ لِّ مِ ي كُ ةٍ فَفِ ئَ ثِامِ ىلَ ثَالَ ادَتْ عَ ا زَ إِذَ ، فَ ثٌ ا ثَالَ يهَ فِ ةٍ فَ ئَ ثِامِ ثَالَ
يْسَ  لَ ةً فَ دَ احِ ـاةً وَ بَعِنيَ شَ نْ أَرْ ةً مِ لِ نَاقِصَ جُ ةُ الرَّ ـائِمَ انَتْ سَ ا كَ إِذَ فَ

َا» (رواه البخاري).  هبُّ اءَ رَ شَ ، إِالَّ أَنْ يَ ةٌ قَ دَ ا صَ فِيهَ
(١) التَّبِيع والتَّبِيعة: ما تم له سنة من البقر.

نَّة: ما تم هلا سنتان. (٢) املسِ

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد البقر

بِيْع (ما تم له سنة من البقر)٣٠: ٣٩  تَ
نَّة (ما تم هلا سنتان)٤٠: ٥٩ سِ مُ
بِيعان٦٠: ٦٩ تَ
بِيع ومسنة٧٠: ٧٩ تَ

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد الغنم

شاة٤٠: ١٢٠
شاتان١٢١: ٢٠٠

ـيَاه (وكلـام زادت مائة ٢٠١: ٣٠٠ ثالث شِ
زادت شاة)

أَْنِصبة وزكاة الغنم

في صفة الواجب
الواجـب يف الزكاة بأن يكون من وسـط املال، ال من خياره، 
وال من رشاره، فيجب عىل السـاعي مراعاة السـن الواجبة، إذ 
ال جيـزئ أقلّ منها؛ ألنـه إرضار بالفقراء، وال يأخذ أعىل منها؛ 
ألنه إجحاف باألغنيـاء، وال يأخذ املريضة، واملعيبة، والكبرية 
اهلرمـة؛ ألهنا ال تنفع الفقري، وباملقابـل ال يأخذ األكولة، وهي 
بـى، وهـي التي تـريب ولدها،  ة لـألكل، وال الرُّ السـمينة املعـدّ
وال املاخـض وهي احلامـل، وال حرزات املـال، وهي خيارها 
التـي حترزها العني؛ ألهنا من كرائم األمـوال، وأخذها إرضار 
.« ـمْ اهلِِ وَ أَمْ ائِـمَ  رَ كَ وَ ـاكَ  إِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص:«فَ اهللا  رسـول  لقـول  بالغنـي؛ 

 (رواه البخاري).
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٢٠٧ فقه العبادات المصور

في الخلطة في بهيمة ا#نعام
وهي عىل نوعني:

النوع ا#ول: خلطة أعيان
ا  ا بني اثنني يف املِلك، مشـاعً وهي: أن يكون املال مشـرتكً
بينهـام، مل يتميـز نصيب أحدمها عن اآلخـر، وتكون خلطة 

األعيان باإلرث، وتكون بالرشاء.
النوع الثاني: خلطة أوصاف

ا معروفا، وجيمع  وهـي أن يكون نصيب كل منهـام متميزً
بينهام اجلوار فقط.

ريِّ املالني املختلطـني كاملال الواحد إذا  وهي بنوعيهـا تُصَ
كان جممـوع املالـني نصابًـا، وأن يكون اخلليطـان من أهل 
ا ال تصح اخللطة، وال  وجوب الزكاة، فلو كان أحدمها كافرً
تؤثر، وأن يشـرتك املـاالن املختلطان يف املراح، وهو املبيت 
ـا، ويرجعن  واملـأو، ويشـرتكا يف املـرسح فيرسحن مجيعً
ا، واملحلب واملرعى، والفحل، فيكون فحل الرضاب  مجيعً
ا، فإذا توافرت هذه الرشوط أصبح  ا هلام مجيعً ا مشرتكً واحدً
عُ  ْمَ املـاالن كاملـال الواحد بتأثري اخللطة؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ جيُ
انَ  ا كَ مَ ، وَ ةِ قَ دَ ـيَةَ الصَّ شْ عٍ خَ ْتَمِ َ جمُ قُ بَنيْ رَّ فَ الَ يُ قٍ وَ ـرِّ تَفَ َ مُ بَـنيْ
» (رواه ابن خزيمة).  ةِ يَّ ـوِ امَ بِالسَّ يْنَهُ انِ بَ عَ اجَ َ امَ يَرتَ هُ ، فَ ِ لِيطَـنيْ نْ خَ مِ
فاخللطـة تؤثـر يف إجيـاب الـزكاة ويف إسـقاطها، وذلك يف 

هبيمة األنعام خاصة دون غريها.
ومثال الجمع بين المتفرق:

 أشخاص ثالثة كل واحد منهم يملك أربعني من الغنم، 
فجميعهـا مائة وعـرشون، فلـو اعتربنا كل واحـد لوحده 
لوجـب عليهم ثالث شـياه، لكن إذا مجعنـا الغنم كلها فال 
يكـون فيها إال شـاة واحـدة. فهنا: مجعوا بـني متفرق؛ لئال 

جيب عليهم ثالث شياه، بل واحدة.
ومثال التفريق بين مجتمع: 

شـخص عنده أربعون شـاة، فـإذا علم بمجـيء العامل 
فرق بينها فجعل عرشيـن منها يف مكان وعرشين يف مكان 

آخر، فال يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.

بهيمة ا#نعام
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