
  مادة/التربية اإلسالمية                                       وزارة التربية والتعليم

 الصف /السابع                       المديرية العامة للمدارس الخاصة   

 مدرسة ابن خلدون الخاصة 

  

 

 

 

 

                       

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشرالدرس الرابع 

 زكاة األنعام  

 معنى الزكاة والحكمة منها

 الزكاة:

هي مقدار معين 

حب يدفعه صا

المال 

للمستحقين بعد 

استكمال 

  .الشروط

الزكاة ركن من 

أركان اإلسالم 

الخمسة وقد 

إلسالم شرعها ا

طهارة لنفس 

 الغني من الشح

وطهارة لنفس 

 الفقير من الحسد.

 

 زكاتهامعنى األنعام ومشروعية 

اإلبل،  وهي: األنعام جمع نَعَم  

 قال والبقر، والضأن، والمعز

َن الله تعالى:  ثََمان يَةَ أَْزَواج  م 

َن اْلَمْعز  اثْنَْين   أْن  اثْنَْين  َوم  الضَّ

َم أَم  اأْلُْنثَيَْين   قُْل آَلذََّكَرْين  َحرَّ

ا اْشتََملَْت َعلَْيه  أَْرَحاُم  أَمَّ

ْلم  إ ْن ُكْنتُْم  اأْلُْنثَيَْين  نَب  ئُون ي ب ع 

ق يَن ) ب ل  341َصاد  َن اإْل  ( َوم 

َن اْلبَقَر  اثْنَْين  اثْنَْين    َوم 

من األدلة على وجوب الزكاة *

 ليسَ :"ملسو هيلع هللا ىلص في اإلبل قول الرسول

 فيما دون َخْمس  ذود  صدقة"

وقد رأى العلماء أنَّ البقر مثل *

 اإلبل.

من األدلة على وجوب الزكاة *

 في الضأن والمعز قول الرسول

ليَس فيما دون أربعين شاةً :"ملسو هيلع هللا ىلص

 صدقة"

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               اإلبل والبقر:-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أُن:-2  المعُز والضَّ

 األنعام   زكاة   شروطُ 

 أن تستكمل النصاب

)العدد المحدد في 

وهو في  الشرع(

اإلبل: خمس، وفي 

خمس، وفي  :البقر

الغنم )الضأن 

 والمعز(: أربعون. 

أن يحول عليها  

سنةٌ هجريةٌ عند 

 مالكها.

أن تكون سائمة 

تأكل من )

، فإن (المراعي

كان مالكها يدفع 

القيمة لشراء 

الطعام لها، فال 

  زكاة عليه فيها.

من زكاة  ه المسلمُ جَ ر  خْ المقدار الذي يجب أن يُ 

 األنعام.

َج 9إلى  5إذا كان العدد )من -3  .شاةً واحدة( يجب أْن يُْخر 

َج 34إلى 31إذا كان العدد )من-2  شاتين.( يجب أْن يُْخر 

 .ثالث شياه( يجب أن يُْخرَج 39إلى  35إذا كان العدد )من -1

 .أربع شياه( يجب أن يُْخرَج 24إلى  21إذا كان العدد )من-4

 ابنإذا بلغت خمساً وعشرين أو أكثر فإنها تُْخَرُج من نفس نوعها وهو  مالحظة:

 لذي أكمل عاماً واحداً.  )ابن الناقة ا مخاض

 

َج 321إلى 41إذا كان العدد )من -3  .شاةً واحدة( يجب أْن يُْخر 

َج 211إلى 323إذا كان العدد )من-2  شاتين.( يجب أْن يُْخر 

 .ثالث شياه( يجب أن يُْخرَج 411إلى 213إذا كان العدد )من -1

 .أربع شياه( يجب أن يُْخرَج 511إلى 413إذا كان العدد )من-4

 شاةٌ واحدةٌ زادْت عن الخمس مائة، ففي كل مائة شاة  تخرُج إذا  مالحظة:

 


