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:
: تمهید: أوالً 

طهر الحمد هللا رب العالمین مزكي الطائعین، وم
وال المستجیبین، ومثیب الصالحین، ومعاقب غیر ـأم

المزكین من المالكین، بمنع البركة في أموالهم، ووعدهم 
رف ـأشبعقابهم في آخرتهم، والصالة والسالم على 

رة،ـوخیر المرشدین إلى خیري الدنیا واآلخالمرسلین
، ، قسم الشریعة والمصارف اإلسالمیة، جامعة النجاجمساعدأستاذ *

.فلسطین

وعلـــى آلـــه وصـــحبه والتـــابعین بإحـــسانٍ إلـــى یـــوم الـــدین؛ 
:وألحقنا بهم صالحین وبعد

فلـــم یـــستخدم الفقهـــاء لفـــظ الثـــروة الحیوانیـــة والثـــروة 
الــــسمكیة، بــــل اســــتخدموا عبــــارة الــــسوائم وعــــروض التجــــارة، 
وهكــذا فلغــة الثــروة لغــة علمــاء االقتــصاد والمحاســبة والمالیــة 

المـزارع ذات إنتـاج لم تكن الثـروة الـسمكیة وكـذا العامة، كما 
اقتصادي فـي حیـاة الـصدر األول مـن الفقهـاء المجتهـدین 

. فلم یفردوها بالبحث
والتصنیعومشموالت الثروة الحیوانیة المعدة لإلنتاج

 

*

م٦/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٨/١/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

استخدام مصطلح المعدة لإلنتاج، والقادرة على تولید الدخل، وتمَّ بحریة والبریة روة الحیوانیة التتناول هذه الدراسة زكاة الث
اإلنتاج الحیواني؛ مزارع األنعام، المعدة لإلنتاج، ومشموالتبحریة والبریة دل على الثروة الحیوانیة الیل" األصول االستثماریة" 

نتاجها من ،ومزارع الدواجن ٕ التي هي إنتاج حیواني بحریةو المجمد والحلیب ومشتقاته، ومشموالت الثروة الاللحم الطازج أوا
أما الثروة الحیوانیة السائمة أكثر السنة، أو المتخذة للتجارة، فقد جادت علینا ، )لیبالسمك المعد للتجارة، ومزارع السمك، والتع(

یان أحكام زكاتها، ویهدف هذا البحث إلى فحص مقولة بعض المدونات الفقهیة في المذاهب المختلفة ومن قبل السنة النبویة بب
إلى ، كما یهدف "بعدم زكاة األنعام المعلوفة المعدة لإلنتاج، وانعدام الزكاة في الثروة الحیوانیة الدواجن باتفاق الفقهاء"الباحثین 

من حیث نطاقها، وتحقق الشروط الشرعیة لمعدة لإلنتاج، البریة والبحریة امعرفة الحكم الشرعي لزكاة هذه الثروة الحیوانیة 
وتوصلت الدراسة إلى وجوب زكاتها، مظهرة خالف ، للزكاة فیها، والحق الواجب فیها، وبعض التطبیقات الحسابیة علیها

.المعاصرین في مقدار الحق الواجب 

Abstract
The study tackles Zakah of Livestock and Fisheries designated for Production which could be considered

as a source of income. The phrase investment funds is being used to indicate the livestock prepared for
production including grazing livestock, poultry and fisheries. as for the grazing livestock (more than one
year) or raised for trade the jurisprudence documents of different schools as well as the Sunnah of the
Prophet have shown statement provision to pay it in addition to all of its aspects, investments funds, animal
production, cattle farms, fresh or frozen meat, milk and all of its productions. All aspects of fisheries zakah
which is considered as animal production (fish for trade, fish farms, mining fish). This study aims also at
examining the view of some researchers that says there is no Zakah to be paid for the feeding cattle raised
for production as well as for the livestock according to what the interpreters have agreed on. One of this
sty’s aims is to realize the religious rules of paying the livestock and fisheries Zakah regarding its range,
religious conditions and obligations and some mathematic applications to clarify the way of paying this
Zakah. This study has shown the obligation of paying this Zakah contradicting some of the modern
interpreters in the right amount especially.
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البقــر، ((؛ مــزارع األنعــام )اإلنتــاج الحیــواني(فــي هــذا البحــث 
مــن وبهـذا یخـرج ته، واللحـم، الحلیـب ومــشتقا، ))الغـنم، اإلبـل

، والمعلوفـة بقـصد )١(إطار بحثنا في األنعـام، األنعـام الـسائمة
ومــزارع ، )٢(التجــارة التــي یطبــق علیهــا زكــاة عــروض التجــارة

ــالــدجاج((، )٣(الــدواجن الحــبش، والــبط، ، و ))اضالالحــم والبّی
مــزارع الطیــور، التــي تمــدنا وبعــض األرانــب، كــذا واإلوز، و 

انعــــدام ذهــــب الــــبعض إلــــى ج أو المجمــــد، و اللحم الطــــاز بــــ
، )٤(الزكاة في الثروة الحیوانیة الدواجن فیها باتفاق الفقهـاء

التـــي هـــي إنتـــاج حیـــوانيسمكیة ومـــشموالت زكـــاة الثـــروة الـــ
، ))الـسمك، والتعـدین الـسمكيالسمك المعـد للتجـارة، ومـزارع ((

هي المقصودة فـي هـذا البحـث، فاألسماك والحیوانات البحریة
فتزكـــــى صـــــافي اإلیـــــرادات إذا ثـــــروة الحیوانیـــــة البحریـــــة،ال

، وبهـذا فقـد )٥(تـوافرت فیهـا الـشروط، بعـد خـصم التكـالیف
خرجــــت جمیــــع المعــــادن الــــسائلة والمنطبعــــة التــــي یمكــــن 

المحیطــــــات، وكــــــذا الجــــــواهر اســــــتخراجها مــــــن البحــــــار أو 
الحیوانیــــــة المعــــــدة لإلنتــــــاج، نظــــــرًا لكــــــون الثــــــروة )٦(واللؤلــــــؤ

ـــة الغذائیـــة فـــي والتـــصنیع  ـــسم بهـــذه األهمی البـــري والبحـــري تت
. حیاتنا المعاصرة

وموضــــوع زكاتهــــا مــــن المــــستجدات التــــي تحتــــاج إلــــى 
بیــان، بعــد أن أخــذت هــذه الثــروة شــكل الــشركات، ذات رأس 
مــــال ضــــخم، فتنمیــــة الثــــروة الحیوانیــــة تحتــــل أهمیــــة كبیــــرة، 

علـــى ومثلهـــا الثـــروة الـــسمكیة التـــي أصـــبحت بـــنفس األهمیـــة
مـــستوى األفـــراد والحكومـــات؛ بـــل وتـــدافع الـــدول عـــن میاههـــا 
اإلقلیمیـــة حفاظـــًا علیهـــا، دفاعهـــا عـــن أرض الـــوطن وثرواتـــه 
الهامــة، كمــا أن تعــدین األســماك وتــصدیرها بــذات األهمیــة، 
نتیجــة لالســتثمار فــي قطــاع الثــروة الــسمكیة والتعــدین، وفــي 

نیــــــة هـــــذا البحــــــث نــــــود الوقــــــوف علـــــى معنــــــى الثــــــروة الحیوا
والــــسمكیة، وشــــروط وجــــوب زكاتهــــا، وأحكــــام إخــــراج الحــــق 
الواجــــب منهــــا؛ باإلضــــافة إلــــى بعــــض التطبیقــــات الحــــسابیة 

. التي توضح طریقة زكاتها
ـــروة الحیوانیـــة المعـــدة لإلنتـــاج  ویمكـــن القـــول أن الث
والتصنیع حالة غیر التي تكلـم عنهـا الفقهـاء قـدیمًا، حیـث 

وجـــوب زكاتهـــا إلـــى ســـائمة قـــسموا الحیوانـــات مـــن ناحیـــة 

، واختلفــوا )٧(ومعلوفــة وعاملــة، فــأوجبوا الزكــاة فــي الــسائمة
، )٨(فجمهــــور الفقهــــاء علــــى عــــدم زكاتهـــــافــــي المعلوفــــة؛

، بینمـا أعفـى جمیـع )٩(والمالكیة على أنها تزكـى كالـسائمة
ـــة نیَّ ـــة مـــن الزكـــاة النـــشغالها بالِق ، ولهـــذا )١٠(الفقهـــاء العامل

التعـدین الـسمكي وأحواضـه مـن أصبحت مزارع الحیوان، و 
األعمــال االســتثماریة الهامــة فــي حیاتنــا، وطبــق علیهــا مــا 

األخـــرى مـــن مبـــادئ وینـــسحب ینطبـــق علـــى االســـتثمارات 
التــــي تربــــى لتبــــاع وتحقــــق ذلــــك علــــى الحیوانــــات األخــــرى

. إیرادات
تظهــر أهمیــة :أهمیــة الموضــوع ودوافــع اختیــاره: ثانیــاً 

:اآلتيهذه الدراسة من خالل 
موقـــع الثـــروة الحیوانیـــة مـــن دنیـــا النـــاس، فحاجـــة النـــاس )  ١

الثـروة، حیـث إلیها داعیة، فقوام الحیاة قـائم علـى وجـود هـذه 
أظهرتـــه أضـــحت مـــن ضـــروریات الحیـــاة، وأهمیـــة زكاتهـــا 
اإلبـــل، (الـــسنة النبویـــة حـــین فـــصلت زكـــاة الثـــروات الحیوانیـــة 

تــــاریخ المــــن قــــدم التــــي اهــــتم النــــاس بتربیتهــــا ) البقــــر، الغــــنم
الفقهــاء اإلنــساني، ممــا یــستدعي النظــر فــي الحكــم الــذي قــرره 

. المعاصرون في زكاتها
أوجــب ) حجــم الطلــب(تطــور الحیــاة وأعــداد الــسكان )  ٢

اقتنـــاء هـــذه الثـــروات الحیوانیـــة والـــسمكیة، فأصـــبحت لهـــا 
مـــزارع الـــدواجن، الـــدجاج، (مكانتهـــا وأهمیتهـــا فـــي حیاتنـــا 

مك، وتعدینـــــه وتجمیـــــد الحـــــبش واألرانـــــب، وأحـــــواض الـــــس
، التـي أصــبحت مـصدر الغـذاء للمالیــین مـن النــاس،)لحومـه

. بل وال یستغني عنها بیت
قربهــا فــي التكییــف الفقهــي مــن األصــول االســتثماریة )  ٣

فــي الثابتــة المــدرة للــدخل، وتعــدد آراء الفقهــاء المعاصــرین 
ــــة  ــــى النظــــر وتمحــــیص األدل ــــدعو إل زكاتهــــا وعدمــــه، ممــــا ی

التطبیـق العملـي ن األقـوال للخـروج مـن ذلـك فـيوالترجیح بـی
إلـــى رأي متوافـــق مـــع مقاصـــد التـــشریع والتطبیـــق المركـــوم 

. علیه في الواقع
أهمیــة الثــروة الــسمكیة، فقــد أصــبحت لهــا مكانــة فــي )  ٤

غـــذائنا نـــستوردها مـــن الـــدول ذات اإلنتـــاج الـــوفیر وتكلفنـــا 
. الثروات النقدیة الطائلة
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الثـــروة الحیوانیـــة [لیمان األشـــقر مـــا أورده محمـــد ســـ
فــال زكــاة فیــه عنــد الجمهــور، وعلــى . . . المعــدة لإلنتــاج

هذا فإن المشاریع االستثماریة التي یرتكـز االسـتثمار فیهـا 
علــى اإلبــل، أو البقـــر، أو الغــنم، وتقــدم لهـــا أغــذیتها فـــي 
المعالف، ال یستحق فیها زكـاة، سـواًء كانـت معـدة إلنتـاج 

المعلوفــة لكــن مــذهب اإلمــام مالــك أن . وماأللبــان أو اللحــ
منهـــا فیـــه الزكـــاة أیـــضًا، وبهـــذا أخـــذت الهیئـــة الـــشرعیة لبیـــت 

تـــستثمر فـــي تربیـــة أمـــا المـــشاریع التـــي ... الزكـــاة الكـــویتي، 
ــــم، والحیوانــــات حیوانـــات أخــــرى، كالــــدجاج البّیـــاض  والالِح

وغیرهــا فـــال زكـــاة فیهـــا األخــرى، كطیـــور الزینـــة، واألرانـــب،
: یقــول محمــد ســلیمان األشـــقرهــي كمـــا، فهــل)١١(]اتفاقــاً 

نهـــــا أمـــــوال إأم بأنهـــــا أمـــــوال وال زكـــــاة فیهـــــا زكـــــاة أنعـــــام، 
نـصوصه یتـرجح استثماریة وتزكـى بطریقـة أخـرى؟ وبقـراءة

. الثانيالرأي لي أنه یقول ب
ـــــدواجن الالحـــــم )  ٥ ـــــل وال ـــــار واإلب ـــــام واألبق مـــــزارع األغن

اتنـــا ثـــروات والبیـــاض والحـــبش واألرانـــب، أضـــحت فـــي حی
هامـــة مـــدرة للـــدخل بـــشكل كبیـــر، خاصـــة إذا نظمـــت تنظیمـــًا 

نتاجیـًا فعــاًال، ولقـد أخـذ هــذا القطـاع أهمیـة بالغــة؛ إداریـاً  ٕ وا
فالحاجة إلى معرفة طریقـة زكاتهـا ومقـدار الحـق الواجـب مـن 
ــــي هــــذا القطــــاع  ــــون ف ــــر ممــــن یعمل المــــسائل الملحــــة، والكثی

ســــات التــــي الدرایبحثــــون عــــن الطریقــــة فــــي خــــضم غیــــاب 
. أفردتها بالبحث

عامــةبحجــم االســتیراد فــي بالدنــا بخاصــة، وفــي العــالم )  ٦
لهــذه الثــروات، ممــا یــستدعي االهتمــام بهــذه الثــروة، فتجــد 
بعـض بالدنـا العربیـة عظمــت إنتاجهـا مـن األغنـام، وبعــضها 

، وبعـضها مـن البقـر، وبعـضها مـن الحـبش، )١٢(من الـدواجن
تجاورنـــا تنـــتج مـــن هـــذه وتجـــد بعـــض الـــدول صـــغیرة الحجـــم

. الثروات مجتمعة بحجم إنتاجنا من البترول

اإلجابـةفـيالبحـثإشـكالیةتكمـن:مشكلة الدراسة:ثالثاً 
:األسئلة اآلتیةعن
زكــاة الثــروة الحیوانیــة البحریــة والبریــةمــشموالتمــا.١

؟المعدة لإلنتاج والتصنیع
ةوالبریتجب الزكاة في الثروة الحیوانیة البحریةهل.٢

التي تعد لإلنتاج أو التعلیب؟
هل تتحقق فیها شروط وجوب الزكاة؟.٣
هــل هنــاك اتفــاق بــین الفقهــاء علــى عــدم تزكیــة غیــر .٤

األنعام؟

یتــضح مــن خــالل العــرض آنــف :هــدف الدراســة: رابعــاً 
تهـدف الذكر لموضوع هـذه الدراسـة وأهمیتهـا، أن الدراسـة 

المعـــدة والـــسمكیةمعرفـــة طریقـــة تزكیـــة الثـــروة الحیوانیـــة إلـــى 
لإلنتــاج، والحــق الواجــب فیهــا، والخــروج مــن خــالف الفقهــاء 

فـــــي مـــــشموالت الدراســـــة المعاصـــــرین الـــــذین بحثـــــوا بعـــــض 
ـــــدت لبحـــــث بعـــــض  ـــــي عق ـــــة الت ـــــدوات والمـــــؤتمرات الفقهی الن
مــشموالت الموضــوع أو زكــاة الثــروة الحیوانیــة بــشكل عــام 

. والخروج برأي راجح في المسألة
فــي ســیرنا لتحقیــق الهــدف الــسالف : راســةمــنهج الد: خامــساً 

االســتنباط مـــن نتبــع المــنهج االجتهــادي الفقهــي القــائم علــى 
النصوص، في تكییف الثـروة الحیوانیـة البحریـة والبریـة، وهـل 

تجاریــة، أم متــرددة بــین هـي أصــول اســتثماریة، أم عــروض 
إلـى الحكـم فـي االثنین، وبیان التكییف الـشرعي لهـا یهـدینا 

ب فیهــا، ومــن ثــم مــنهج عــرض المــشكالت التــي الحــق الواجــ
للخلـوص إلـى رأي راجـح، وبنـاء تعترضنا على النصوص، 

قــسمت الدراســة إلــى ولقــد . التطبیقــات الحــسابیة علــى ذلــك
:مقدمة، وأربعة مباحث وخاتمة ونتائج

ـــروة الحیوانیـــة : ولالمبحـــث األ  ـــة الث ـــة حقیق ـــوالالبحری ة بری
.المعدة لإلنتاج وأنواعها

شـــروط وجـــوب زكـــاة الثـــروة الحیوانیـــة :نيلثـــاالمبحـــث ا
.المعدة لإلنتاجالبحریة والبریة

ـــروة الحیوانیـــة ال:ثالـــثالمبحـــث ال بحریـــة أحكـــام زكـــاة الث
.المعدة لإلنتاجوالبریة

تطبیقــات حــسابیة توضـــح كیفیــة إخـــراج :رابـــعالمبحــث ال
. الحق الواجب فیها

.لخصت فیها أهم نتائج البحث:الخاتمة
بعــــد جــــرد نــــدوات الزكــــاة :الدراســــات الــــسابقة: اً سادســــ

والمؤتمرات الخاصة بها وما ُألف فـي فقـه الزكـاة، لـم أجـد 
ــــالرغم مــــن أهمیــــة  ــــاحثین مــــن أفردهــــا بالبحــــث، ب مــــن الب
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المـزارع فــي حیاتنــا المعاصــرة، بـل تــم الحــدیث عــن بعــض 
مــــــضامینها ضــــــمن إطــــــار البحــــــث عــــــن المــــــستغالت أو 

مــن صــرة فقــط، وأول عــروض التجــارة فــي الدراســات المعا
، )١٣(أومـــــأ إلیهـــــا مـــــن االقتـــــصادیین المـــــسلمین منـــــذر قحـــــف

. )١٤(وأشار إلیها أیضًا محمد سلیمان األشقر

 


:

الثــــروة الحیوانیــــة المعــــدة لإلنتــــاج والتــــصنیع مــــصطلح
معاصر اسـتخدمه العلمـاء المعاصـرون الـذین تحـدثوا عـن 

التـي ، وذلك للتفریق بینه وبین بقیـة األمـوال )١٥(فقه الزكاة
الثـــــــروة التجاریـــــــة والزراعیـــــــة: تجـــــــب فیهـــــــا الزكـــــــاة، مثـــــــل

والحیوانیــة وغیرهــا، ولبیــان معنــى الثــروة الحیوانیــة المعــدة 
لإلنتــاج، ال بــد مــن بیــان مفــردات المــصطلح علــى النحــو 

:اآلتي

 : :
:

ــرع األ  ــة: ولالف ــردات المــصطلح دالل ــة،(مف ــروة، الحیوانی الث
):بحریةال

مــن ثــرى الــشخص: لغــة:الثــروة فــي اللغــة واالصــطالح* 
یثري ثراء، إذا كثـر مالـه وازداد، واالسـم الثـراء، وهـو كثـرة 

، )١٦(وة بمعنـى زیـادة القـوم أو النـاسالمال، كما تـأتي الثـر 
فــــالثروة فــــي لغــــة العــــرب تطلــــق علــــى الكثیــــر مــــن المــــال 

. والناس
ال یختلــف معناهــا االصــطالحي عــن معناهــا : اصــطالحاً 

اللغــــوي، فهــــي تطلــــق علــــى الممتلكــــات المادیــــة والبــــشریة 
. )١٧(التي یمتلكها بلد من البلدان

فلهــا معــانٍ ،)١٨(أمــا الثــروة فــي االقتــصاد المعاصــر
ـــى ـــق فـــي االســـتعمال عل ـــرة، فتطل وفـــرة الممتلكـــات : ((كثی

، وقریبًا منه تعریف الشرباصي الـذي یقـصره )١٩())المادیة
الثــــراء والثــــروة، : ((علــــى الممتلكــــات المادیــــة، حیــــث قــــال

القـوم وأثـروا كثـر مالـه، وثـرى : المال الكثیر، وأثرى الرجـل

ت ال تقتـصر علـى ، والحقیقـة أن الممتلكـا)٢٠())كثرت أموالهم
مثـــــــــل المبـــــــــاني واألســـــــــهم األشـــــــــیاء المادیـــــــــة الملموســـــــــة، 

نمـــــا تـــــشمل عالقاتـــــه التجاریـــــة وشـــــهرته ...والـــــسندات ٕ ، وا
رصـــید : (( ، وتعـــرف الثـــروة بأنهـــا)٢١()الحقـــوق المعنویـــة(

ــــه منفعــــة، ومحــــدود مــــن  ــــسلع ل ــــث أو مخــــزون مــــن ال حی
ــــصرف فیهــــا ــــل أو الت ــــة للنق ــــسلع قابل ــــه، وهــــذه ال ، )٢٢())كمیت

القــادرة علــى تولیــد جمیــع الوســائل المادیــة : ((ارة أخــرىوبعبــ
الـــــــــدخل والقابلــــــــــة للتبــــــــــادل بقــــــــــصد إشــــــــــباع الحاجــــــــــات 

ــــشریة ــــد اســــتغالل الثــــروة)٢٣())الب ــــدخل هــــو عائ ، )٢٤(، فال
القیمـــة الحالیـــة لتـــدفقات الـــدخل التـــي : وقیمـــة الثـــروة هـــي

. )٢٥(یمكن أن تولدها هذه الثروة
ذيكلعلىطلقی:لغة: الحیوانیة لغة واصطالحاً * 

اةـالحیمنناطق، مأخوذغیرأوكانروح، ناطقا
مصدروالجمع، ألنهالواحد) الحیوان(لفظفيویستوي

. الموتضدالحیاةبمعنىالحیوانوقیل. األصلفي
الحساسالناميالجسمهو:االصطالحفيوانـوالحی

كل ذي روح من المخلوقات غیر"أو . باإلرادةالمتحرك
. ، والتعریف األخیر هو المختار عندي)٢٦("الناطقة

ــة *  ــا الــسمكیة( البحری هــي كــل مــا یــستخرج ):أعظمه
ـــــه مـــــن  ـــــه ممـــــا خلقـــــه اهللا تعـــــالى فی مـــــن البحـــــر مـــــن مائ

، والـــــذي یهمنـــــا الحیوانـــــات البحریـــــة، لقـــــد )٢٧(المخلوقـــــات
تحــدث المعاصــرون عــن الثــروة البحریــة، وهــي أوســع مــن 

والتـــــي تخـــــضع الحـــــدیث عـــــن الثـــــروة الـــــسمكیة الطازجـــــة
للتعــدین، فــالثروة البحریــة تــشمل مــا یــستخرج مــن البحــر؛ 
كالبترول والغـاز والفوسـفات والحدیـد والنحـاس والرصـاص 

التـي نتحـدث عنهـا واللؤلؤ وغیرها الكثیر، والثروة الـسمكیة 
ـــا هـــي ـــسمك هن ـــسمك، الطـــازج ال المعـــد للتجـــارة، ومـــزارع ال

. )٢٨(یةمن الثروة البحر ، وهي جزءوالتعدین السمكي

بوصـــفهاالثـــروة الحیوانیـــة البحریـــة معنـــى : الفـــرع الثـــاني
:اـً لقب

ال نطمح أن نجد لها تعریفًا فـي معـاجم لغـة الفقهـاء،
ومـــن خـــالل مـــا ســـبق یمكـــن أن نعـــرف الثـــروة الحیوانیـــة 
: البحریـــة والبریـــة المعـــدة لإلنتـــاج فـــي نظـــر الباحـــث بأنهـــا
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البریــــة التـــي یمكــــن اســـتثمار الثـــروة الحیوانیــــة البحریـــة و ((
بیعهـــا أو قـــادرة علـــى تولیـــد الـــدخل وقابلـــة للتبـــادل بقـــصد 

تقتنـى ، ویـشمل التعریـف مـزارع األنعـام التـي ))تحقیق ربح
من أجل تحقیق ربح سنوي، ومثلهـا أحـواض الـسمك، والثـروة 
الـــسمكیة الطازجـــة، وتعلیبـــه مـــا دامـــت تنـــتج بحجـــم تجـــاري، 

ــــــد ــــــات األخــــــرى نحــــــو مــــــزارع ال جاج، الالحــــــم وكــــــذا الحیوان
. والبیاض والحبش، والبط، واألرانب

ذكــر الثــروة الحیوانیــة البحریــة فــي النــصوص: الفــرع الثالــث
:وأهمیتها
وأخصهاتعالى علینا بالمملكة الحیوانیة،امتن اهللالقد

األنعـــام، وهـــي البقـــر ویـــشمل الجـــوامیس، واإلبـــل، والغـــنم 
فــــي بیــــان ، قــــال اهللا تعــــالى)٢٩(ویــــشمل الــــضأن والمــــاعز

ـا :منافعها َه ْن ِم ـاِفُع وَ َن َم ٌء وَ فْ ـا ِد یَه ْم ِف ا َلُك َلَقَه َعاَم َخ ْن وَاَأل
ونَ * تَْأُكُلونَ  رَُح ـینَ تَـْس ِح ـونَ وَ ـینَ ُترِیُح اٌل ِح َم ْم ِفیَها َج َلُك وَ

ـــِه *  ی ـــوْا َباِلِغ ـــْم َتُكوُن ـــٍد لَّ َل ـــى َب ْم ِإَل ـــاَلُك ـــُل َأْثَق ِم َتحْ قِّ وَ ـــشِ ِإالَّ ِب
ــــیمٌ اَألنُفــــسِ إِ  وفٌ رَِّح ُؤ ــــْم َلــــرَ بَُّك ، وفــــي ]٧-٥:النحــــل[نَّ رَ

ـــرًَة :موضــع آخـــر قــال تعـــالى ْب ـــامِ َلِع َع ْن ـــي اَأل ـــْم ِف وَإِنَّ َلُك
اِلـصًا  مٍ لََّبنـًا َخ َد نِ َفـرْثٍ وَ ـن َبـْی ـِه ِم ـي ُبُطوِن م مِّمَّا ِف یُك ِق نُّْس

ینَ  غًا ِللـــشَّارِِب ـــآِئ موضـــع ثالـــث قـــال وفـــي، ]٦٦: النحـــل[َس
ـم مِّـن وَ :تعالى َل َلُك َع َج نًا وَ َك ْم َس ُك م مِّن ُبُیوِت َل َلُك َع الّلُه َج

َم  َیـوْ ْم وَ ـِنُك َم َظْع ا َیوْ فُّوَنَه َتِخ َعامِ ُبُیوتًا َتْس ْن ُلوِد اَأل ْم ُج ِتُك ِإَقـاَم
ــــى  تَاعــــًا ِإَل َم ــــَعارَِها َأثَاثــــًا وَ ــــا وََأْش َبارَِه ا وََأوْ ــــوَاِفَه ــــنْ َأصْ ِم وَ

ینٍ  االمتنان بهـذه النعمـة مواضع ، وغیرها من]٨: النحل[ِح
للخــالق ، وأبــرز أنــواع الــشكر )٣٠(مــن الحیــوان أي األنعــام

لهــذه الثــروة إیجــاب الزكــاة فیهــا، وتحدیــد الحــق الواجــب فیهــا 
ســـــــائمة أو معـــــــدة لإلنتـــــــاج كـــــــالمزارع التـــــــي أخـــــــذت شـــــــكل 

.االستثمارات في القطاع الزراعي للثروة الحیوانیة
ي ُینتفع منها لحمًا، ولبنًا، فالثروة الحیوانیة، الت

وجلدًا وصوفًا، ال یقتصر على األنعام؛ بل تتعداها إلى 
الثروة الحیوانیة البحریة، فاألسماك، كذلك نعمة عظیمة، 

ْیُد :فقال تعالى في حل صیده لَّ َلُكْم صَ ُه ُأِح اُم َطَع رِ وَ اْلَبحْ
مْ  ُك َلْی رَِّم َع ُح ِللسَّیَّارَِة وَ ْم وَ َتاعًا لَُّك ُتْم َم ْم ا ُد ُد اْلَبرِّ َم ْی صَ

يَ ِإَلیْ  رُمًا وَاتَُّقوْا الّلَه الَِّذ ونَ ـُح َشرُ ، وورد ]٩٦:المائدة[ِه ُتحْ

نِ في الحدیث فیما روي نِ َع َ اْب ر َم رَُسولُ َقالَ : َقالَ ُع
لَّتْ ((اللَّهِ  َتَتانِ َلَناُأِح ْی انِ َم َم َد َتَتانِ َفَأمَّاوَ ْی َم وتُ اْل َفاْلُح
رَادُ وَالْ  انِ وََأمَّاَج ِبدُ الدََّم َك الُ َفاْل والحوتالجراد، )٣١())وَالطَِّح
، ولم )٣٢(حل لنا"والطحالوالكبد) أنواعهبجمیعالسمكأي(

بلفظ الثروة في القرآن، ولكنه یذكر السمك بهذا اللفظ وال 
رَ :وصف وصفًا؛ فقال تعالى رَ اْلَبحْ خَّ ي َس وَُهوَ الَِّذ

ُلوْا مِ  ا ِلتَْأُك َیًة َتْلَبُسوَنَه ْل ُه ِح ْن وْا ِم رُِج َتخْ َتْس ّیًا وَ مًا َطِر ُه َلحْ ْن
ْم  لَُّك َلَع ِلِه وَ ن َفضْ َتُغوْا ِم ِلَتْب یِه وَ رَ ِف وَاِخ ُفْلَك َم َترَى اْل وَ

ونَ  رُ ُك َتِوي :، وقوله تعالى]١٤: النحل[َتْش ا َیْس َم وَ
َاُبُه  اِئٌغ َشر َاتٌ َس بٌ ُفر ْذ ا َع َانِ َهَذ ر ااْلَبحْ َذ وََه

یّ  مًا َطِر ُلونَ َلحْ لٍّ تَْأُك ن ُك ِم اٌج وَ ْلٌح ُأَج ونَ ـِم رُِج َتخْ َتْس ًا وَ
ن  َتُغوا ِم رَ ِلَتْب وَاِخ یِه َم ُفْلَك ِف َترَى اْل َیًة َتْلَبُسوَنَها وَ ْل ِح

ونَ  ُكرُ ْم َتْش لَُّك َلَع ِلِه وَ وصفه بأنه لحمًا ، ]١٢:فاطر[َفضْ
فیسرع إلیه ألنه أرطب اللحوم؛طریًا؛ یعني السمك

، وفي حیاتنا المعاصرة التي عرفت التعلیب )٣٣(الفساد
. والتجمید، أصبحت األسماك ثروة غایة في األهمیة

 :


::
س المــــال األصــــول الثابتــــة االســــتثماریة، رأ(: وهــــي

ــــد )٣٤()االســــتعمالي، المــــستغالت وعــــروض التجــــارة، وعن
توصـیف الثــروة الحیوانیــة البحریــة والبریــة المعــدة لإلنتــاج، 
ال بـــد مـــن مالحظــــة أنهـــا تتـــردد فــــي التكییـــف بـــین زكــــاة 
ـــروة  المـــستغالت وعـــروض التجـــارة، والقـــصد مـــن هـــذه الث
لــیس الــدر والنــسل، بــل مــا تــدره مــن دخــل ســنوي، ولهــذا 

المعـــــدة ة بـــــین الثـــــروة الحیوانیـــــة البحریـــــة والبریـــــة فالعالقـــــ
لــذا ال لإلنتــاج، وبــین هــذه المــصطلحات االقتــصادیة وثیقــة،

:بد من بیان ماهیتها على النحو اآلتي

المــصطلحات ذات الــصلة بــالثروة الحیوانیــة: الفــرع األول
:المعدة لإلنتاج

ــــستخدم هــــذا :األصــــول الثابتــــة االســــتثماریة)١( ــــم ی ل
، )٣٥("األصــــــول الثابتــــــة االســــــتثماریة"ًا، المــــــصطلح قــــــدیم

mailto:�@�h
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:@P
mailto:N@X
mailto:@�
mailto:@k


.......................................................................................... 

 ٢٩٠

وردت عـــدة تعریفـــات لألصـــول الثابتـــة فـــي الكتـــب االقتـــصادیة
:والمحاسبیة نذكر منها

ممتلكــــات منقولــــة أو غیــــر منقولــــة أو منتجــــة لغیــــر .١
أغــــراض البیــــع أو التحویــــل؛ بــــل الســــتمرار اســــتعمالها

. )٣٦(طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج
منقولـــة ملموســـة أو غیـــر ممتلكـــات منقولـــة أو غیـــر.٢

ملموســــــة مقتنــــــاة أو منتجــــــة بمعرفــــــة الوحــــــدة لغیــــــر 
أغــــراض البیــــع أو التحویــــل؛ بــــل الســــتمرار اســــتعمالها

، فأضـــاف )٣٧(طـــوال فتـــرة وجودهـــا كـــأدوات اإلنتـــاج
الثابتة،المعنویة إلى األصولالحقوقالتعریفهذا

ولهــذا اختــاره الكثیــرون مــن البــاحثین فــي علــم المحاســبة
. تهلشمولی

:ومشموالت األصول الثابتة بحسب التعریف السابق
ــــة؛ كالمــــصانع-أ ممتلكــــات المــــشاریع االســــتثماریة المنقول

. وآالت التشغیل، وما شابه
ممتلكــــــات المــــــشاریع االســــــتثماریة غیــــــر المنقولــــــة؛ - ب

كاألراضــــــي، والمبــــــاني، واآلالت الثابتــــــة والمتحركــــــة ((
تــــــي النــــــسبیة، الوغیرهــــــا مــــــن األشــــــیاء ذات األهمیــــــة 

یملكهـــا المـــشروع ممـــا یـــساهم فـــي إنتاجـــه، أو مبیعاتـــه، 
دون أن یكــون ویــستعمل بــشكل یقــصد بــه االســترباح، 

نفــسه ممــا یبــاع أو ینفــد عنــد االســتعمال، أو خــالل 
. )٣٨())الدورة المحاسبیة

ممتلكـــــات المـــــشاریع االســـــتثماریة المنقولـــــة المتخـــــذة - ج
. لالنتفاع؛ كاألثاث المخصص إلدارة المشروع

ـــــر الملموســـــة؛ ممتل-د كـــــات المـــــشاریع االســـــتثماریة غی
كــالحقوق المعنویــة مــن بــراءة اختــراع وحقــوق تــألیف 
ــــر  وشــــهرة المحــــل واالســــم التجــــاري والعالمــــات وغی

. ذلك
ــــــین  ویمكننــــــا صــــــیاغة أوجــــــه االتفــــــاق واالفتــــــراق ب
األصـــــول الثابتـــــة االســـــتثماریة والثـــــروة الحیوانیـــــة المعـــــدة 

الخـــصائص التـــي یتمتعـــان لإلنتـــاج والتـــصنیع مـــن خـــالل 
:)٣٩(یأتيبها كما 

أن یكــون الــشيء ممــا یــستعمل فــي المــشروع، اســتعماًال )  ١
یقــــصد منــــه تحقیــــق الــــربح، ففــــي األصــــول تــــستعمل اآلالت 

مثًال أو العقارات لتحقق ربحًا أو إیـرادًا، وفـي الثـروة الحیوانیـة 
، لتحقیـــق إیـــرادات فـــي نهایـــة )األمهـــات(نـــستعمل الحیوانـــات 

. ة المحاسبیةالدور 
أن یكــون الــشيء ممــا یعمــر، وهــو كــذلك فــي األصــول)  ٢

الثابتـــة االســـتثماریة والثـــروة الحیوانیـــة، ففتـــرة بقائهـــا داخـــل 
:الفروقأما . المشروع طویلة نسبیاً 

أن یكـــون الـــشيء ممـــا یعمـــر، أكثـــر مـــن دورة محاســـبیة،. أ
وهنــــــا الفــــــرق فــــــإن األصــــــول الثابتــــــة ال تنفــــــذ عنــــــد 

األحیــان المــزارع ال تنفــد فــي بعــضاالســتعمال، بینمــا
ـــــرُ لعـــــدة دورات؛ كاألنعـــــام،  عِم ◌ُ ـــــي تُ كـــــالمزارع الت
وأحـــــواض الـــــسمك، ومـــــزارع األرانـــــب، وتنتهـــــي فـــــي 

).الحبش، الدجاج الالحم، والبیاض(أخرى كالدواجن 
أن ال یكـــون هـــو نفـــسه ممـــا یـــشكل مبیعـــات المـــشروع،.ب

ـــا تفتـــرق المـــزارع عـــن األصـــول  ـــًا، وهن ـــًا أو جزئی كلی
مما تنتجه المـزارع هـو المـادة اً جزءنّ إلثابتة، حیث ا

التي یبیعها المشروع، واألصل معدًا للبیـع كالـدواجن 
. كذلك

فرق بعض الباحثین بینـه ،"رأس المال االستعمالي")  ٢(
، ورأس المـــــــــال )النقـــــــــدي(وبـــــــــین رأس المـــــــــال التجـــــــــاري 

ــــة واآللــــة  ــــار والداب ــــه األرض والعق ــــصد من االســــتعمالي یق
، القابلــــة )بـــالمفهوم المحاســـبي(األصـــول الثابتـــة، وســـائر 

لإلجـــارة شـــرعًا، فهـــذه األمـــوال االســـتعمالیة مقدمـــة ألغـــراض
. )٤٠(اإلنتاج، وهي نفسها األصول الثابتة

لـم یـستخدم الفقهـاء هـذا المـصطلح، وفـي:المستغالت) ٣(
مـــن قــــانون )٣٣(دیـــوان الزكـــاة بالـــسودان نــــصت المـــادة 

: تعریــــف المـــــستغالت بأنهـــــام علـــــى ٢٠٠١الزكــــاة لـــــسنة 
كل أصل ثابت یدر دخـًال وتتجـدد منفعتـه، وجعلهـا فـي ((

ـــاج المـــزارع (شـــرح المـــادة تـــشمل  نت ٕ صـــافي أجـــرة العقـــارات وا
وتعامــــــل معاملــــــة النقــــــد لتحدیــــــد . . . والمنتجــــــات الحیوانیــــــة

: القرضــــاوي بأنهــــا، وعرفهــــا )٤١())النــــصاب ومقــــدار الزكــــاة
م تتخــذ للنمــاء، فتغــل األمــوال التــي تجــب فــي عینهــا، ولــ((

ألصحابها فائدة وكـسبًا بواسـطة تـأجیر عینهـا، أو بیـع مـا 
صـــافي : ، وعلیـــه فهـــي تـــشمل)٤٢())یحـــصل مـــن إنتاجهـــا
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نتـــاج المـــزارع والمنتجـــات الحیوانیـــة ومـــا  ٕ أجـــرة العقـــارات وا
تدره وسائل النقل من صافي دخلها وأي مورد آخـر تقـرره 

المــستغالت، اة لجنــة الفتــوى بالــدیوان أنــه یــصلح وعــاء لزكــ
وعلیــه تجــب الزكــاة فــي المــستغالت، وتعامــل معاملــة النقــود 

أمــــوال نامیــــة، فهــــي . )٤٣(زكاتهــــالتحدیــــد نــــصابها ومقــــدار 
لهــا غلــة، وعــروض التجــارة لهــا ربــح، و كعــروض التجــارة، 

، غیــــــــر أن المــــــــستغالت الــــــــربح كالهمــــــــا نمــــــــاءو والغلــــــــة
عــروض التجـــارة واألصــول الثابتــة االســـتثماریة أوســع مـــن 

أو األصــول الثابتــة ومــن األمــوال االســتثماریة، فالمــستغالت
االســـــــتثماریة تـــــــشمل الحـــــــافالت التـــــــي تـــــــؤجر بأنواعهـــــــا 

ســـیارات، شـــاحنات، باصـــات، طـــائرات، ســـفن، بـــواخر، (
، والفنـــــــــادق، والعمـــــــــائر، والعیـــــــــادات ونـــــــــشاط )وغیرهـــــــــا

المعـــدة المستـــشفیات، والنـــاظر فـــي واقـــع الثـــروة الحیوانیـــة 
ها؛ یجــدها أكثــر قــدرة علــى التــسییل النقــدي لإلنتــاج ومــشموالت

إلـــــى )٤٤(التنـــــضیضمـــــن المـــــستغالت، التـــــي هـــــي صـــــعبة 
، غیــر أنهــا تختلــف عنهــا )٤٥(النقــد، فهــي كعــروض القنیــة

. في غرض االستعمال
: هــي: تعریــف عــروض التجــارة:)٤٦(عــروض التجــارة)  ٤(
، )٤٧()وقیــل ســوى النقــد والحیــوان( كــل مــال مــن غیــر النقــد، "

، وال یعنـــي عـــدم زكـــاة )٤٨("ه للبیـــع بقـــصد الـــربحیعـــده صـــاحب
األنعام فـي المـزارع كالـسائمة، عـدم وجـوب زكـاة أخـرى فیهـا، 
كعــــروض التجــــارة أو المــــستغالت، فالعالقــــة بــــین عــــروض 
التجارة والمستغالت عالقة وثیقة من ناحیـة النـصاب والحـول 
م  ــوَّ والتــسعیرة، وتفتــرق عنهــا فــي الوعــاء، فعــروض التجــارة تَُق

ــــــدورة المحاســــــبیة األ ــــــة خــــــالل ال ــــــرادات المتحقق صــــــول واإلی
وتزكـــى، وفـــي المـــستغالت تزكـــى اإلیـــرادات فقـــط، واألصـــول 
االســــتثماریة فــــي بعــــض المــــزارع تزكــــى األصــــول واألربــــاح 

. المتحققة، فهي تشبه عروض التجارة

:تقسیم األصول االستثماریة: الفرع الثاني
األصـــول لقـــد قـــسم المعاصـــرون مـــن االقتـــصادیین 

، وأصـــــول ِقنیَّـــــة، ثابتـــــةأصـــــول اســـــتثماریة: إلـــــى قـــــسمین
لالستعمالوالثانیة نوعان، ِقنیَّة لالستعمال الشخصي، وقنیة

. )٤٩(االستثماري

وعــروض القنیــة مثــل مطرقـــة الحــداد، ومقــص الحجـــام،
، والـــسیارة  ـــِه رِّسِ َد ـــم لطالبـــه أو ُم ـــاث البیـــت، وكتـــب العل وأث

ة معفــاة مــن الزكــاة، ووجــدت الخاصــة، كلهــا عــروض قنیــ
فــــي عــــصر النبــــوة وعــــصر الراشــــدین ولــــم یفــــرض علیهــــا 

هـــا مـــن الزكـــاة إعفـــاء العوامـــل مـــن ءزكـــاة، ومـــا یؤیـــد إعفا
ــــي  ــــة الت ــــل مــــن الزكــــاة، فالقنی ــــر واإلب الحیوانــــات مــــن البق

. )٥٠(لالستعمال الشخصي، معفاة من الزكاة
فاءالقنیة یرجع كله إلى إعالحدیث عنأنوالواقع

ــنْ الفــرس والعبــد مــن الزكــاة،  ــرَةَ َأِبــيَع ْی ــولَ َأنَّ ُهرَ ُس اللَّــهِ رَ
 ََلــــىَلــــْیسَ ((:َقــــال ِلمِ َع ــــسْ ُم ــــياْل هِ ِف ــــِد ْب ــــيوَالَ َع ــــهِ ِف َفرَسِ

َقةٌ  ــــَد ــــه فكــــل مــــا ُیعــــد لالســــتعمال العــــائلي )٥١())صَ ، وعلی
ــــاث مُ  ــــبس أو مــــسكن أو أث ــــوالشخــــصي مــــن مل مــــن ىعف

یمًا أیـــضًا إضـــافة لمـــا ذكـــر، الزكـــاة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــد
أدوات الحـــداد والحجـــام والنجـــار وســـالل الباعـــة وأوعیـــتهم 
التــي یــضعون فیهــا البــضاعة، فهــي معفــو مــن الزكــاة لتفاهتهــا، 
ــــــي  وكــــــذلك فــــــي المــــــزارع المعــــــالف والمــــــشارب والمعــــــدات الت

ومــا تــستعمل فــي المزرعــة للحیوانــات أو الــدواجن مــن أقفــاص 
رأس مــــال اســــتثماري، تخــــرج عــــدُّ شــــابه، فهــــذا أیــــضًا ال یُ 

الزكـــــــاة عنـــــــه، ومـــــــن الفقـــــــه الحـــــــسن أن تقـــــــسم األمـــــــوال 
:)٥٢(االستثماریة إلى ما یلي

وهــــي األراضـــــي األصــــول الثابتــــة االســــتثماریة،)١(
والمبــاني، واآلالت الثابتــة والمتحركــة، وغیرهــا ممــا یملكــه 
ـــــشكل  ـــــستعمل ب ـــــسبیة للمـــــشروع وی ـــــة ن المـــــشروع ذو أهمی

یبــاع، دون أن یكــون نفــسه ممــا ،)٥٣(یقــصد بــه االســترباح
وهــذه أو ینفــد عنــد االســتعمال، أو خــالل الــدورة المحاســبیة،

تجــب الزكــاة فیهــا كعــروض التجــارة مــن صــافي اإلیــرادات 
. )٥٤()م%٢.٥٧٦(أو ه%)٢.٥(بسعر 

ــة لالســتعمال االســتثماري) األصــول()٢( :عــروض القنی
كـــالمزارع بأنواعهـــا، أنعـــام للحـــم، أو لتحـــصیل المنتجـــات،

الحلیـــب ومـــشتقاته، والـــدواجن، مـــزارع الـــدجاج للبـــیض أو 
اللحـــم، وكـــذا الحـــبش واألرانـــب، مـــا دامـــت مـــزارع بأحجـــام 

األصـول اقتصادیة، وشركات صید الـسمك، كـل ذلـك مـن 
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والــسعر االســتثماریة، وســیأتي مزیــد بحــث لهــا فــي النــصاب
. وكیفیة زكاتها

وعــروض القنیــة لالســتعمال االســتهالكي، مــن أمثلتهــا •
مطرقة الحداد وآالت المنجرة، وكتب العلم لطالبـه، وأثـاث 
البیت والسیارة الخاصة، وفي المـزارع المعـالف والمـشارف 
والمولد الكهربائي، وآالت نقـل الحلیـب، ومـا شـاكلها وهـذه 

. ال زكاة فیها
، الثابتــــةمــــصطلحات؛ األصــــول االســــتثماریة: الخالصــــة

یمكـــــن إدارج ،"المـــــستغالت"، و"رأس المـــــال االســـــتعمالي"
المزارع بأنواعها المدرة للدخل تحتها فهـي مـن مـشموالتها؛ 
فالنــاس یقتنونهــا لتنــتج وتحقــق ربحــًا، فتزیــد مــن تراكمــات 
الثــروة، وقــد تفنـــى األصــول االســتثماریة بفتـــرة زمنیــة أقـــل 
من فترة المستغالت، التي تستثمر لتحقـق إیـرادات وتزكـى 

ة فـــي النقـــود مـــن مـــا تـــوافرت فیهـــا شــروط الزكـــاتاإلیــرادا
الحــول والنــصاب، فــي حــین المــزارع كالــدواجن فإنهــا تبــاع 
لتحقــق أربــاح األصــول نفــسها أیــضًا، ولــذا سنــستخدم هــذا 

. المصطلح للداللة على الثروة الحیوانیة المعدة لإلنتاج

:
:

الزكـــــــاة ال تجـــــــب أنَّ لقــــــد ذكـــــــر بعـــــــض البــــــاحثین 
إال فیما نصَّ علیه الـشارع مـن اإلبـل والبقـر )٥٥(اإلجماعب

ومــا عــدا ذلــك , )٥٦()علــى رأى أبــي حنیفــة(والغــنم والخیــل 
توصــیات النــدوة الثالثــة ، ولــذلك جــاءت )٥٧(فــال زكــاة فیــه
ال تجب الزكاة فیما سوى األنعام وهـى اإلبـل عشرة للزكاة 

ذا ، و ا مــن الحیوانــاتوالبقــر والغــنم وال یقــاس علیهــا غیرهــ ٕ ا
اتخــــذ مــــا عـــــدا اإلبــــل والبقـــــر والغــــنم للتجـــــارة فلهــــا حكـــــم 

، ونحـن ال نقـول بزكاتهـا زكـاة الحیوانـات، عروض التجارة
بــل بطریقــة أخــرى، غیــر أن المعیــار الــشرعي نــص فیهــا 

:على ما یلي
ویعامــلالمنــتجالــدجاجفــيزكــاةال)7/7/5(

اللحـامالـدجاج) 8/7/5(نـد والب) 4(البنـدینظـركالمـستغالت
ةـالحیوانیالثروةومخزونوالحلیبللبیعالمعدوالبیض
. )٥٨(للتجارةاتخذإذاالتجارةعروضزكاةیزكى

لــى هــذا العــصر وهــذا الحكــم ظــلَّ منــذ عهــده  ٕ وا
لكــنَّ بعــض المعاصـــرین مــن العلمـــاء قــد صـــدر مــنهم مـــا 

فُیلحقــون بهــا یفیــد أنَّهــم یجــرون القیــاس فــي زكــاة األنعــام
شـاركها فـي علَّتهـا بعـد أن حـصروا هـذه قیاسًا كـّل حیـوانٍ 

وهذا القول نسبه القرضاوى إلى . )٥٩(العلَّة في النماء فقط
ـــد أبـــو زهـــرة، وعبـــد الوهـــاب خـــالف، وعبـــد (:الـــشیوخ محمَّ

حــه، )٦٠()الــرحمن حــسن ونــسب إلـــیهم ، ثــمَّ استحـــسنه ورجَّ
لمـروي عـن عمـرالخبـر اأنَّهم استنبطوا ذلك مـنأیضاً 

یَّـَة : ((وفیه ـنَ ُأَم نِ ْب َم َد الـرَّحْ ْب اُه َع یََّة َأنَّ َأَخ نِ ُأَم َلى ْب نْ َیْع َع
اَئـِة َقلُـوصٍ  ثَـى ِبِم ـا ُأْن نِ َفرًَس ـَیَم ـلِ اْل ـنْ َأْه َترَى ِم َم , )٦١(اْش ـِد َفَن

ِ , اْلَباِئعُ  ر َق ِبُعَم ا ِلي: َفَقالَ , َفَلِح وُه َفرًَس َلى وََأُخ َبِني َیْع صَ ,َغ
ـقْ ِبـي َلـى َأنْ اْلَح ْع ـرُ إَلـى َی َم َتبَ ُع َ , َفَك َبـر َبرَُه اْلَخ , َفَأتَـاُه َفـَأخْ

ــالَ  ؟: َفَق ْم ُك ــَد ْن ا ِع ــَذ ــُغ َه ُل ــَل َلَتْب ْی ــا , إنَّ اْلَخ ًس ــت َأنَّ َفرَ ِلْم ــا َع َم
ا ــَذ ُلــُغ َه ْب ــنْ . َی ــُذ ِم ــاًة وَالَ َنْأُخ ــاٍة َش ــینَ َش َبِع ْ ــلِّ َأر ــنْ ُك ــُذ َع ُخ َفَنْأ
لِ شَ  ْی ًئا؟اْلَخ یَنـارًا, ْی ـلِّ َفـرَسٍ ِد نْ ُك ْذ ِم ـلِ ، ُخ ْی َلـى اْلَخ رَ َع َفَقـرَّ

ـــارًا یَن ـــارًا ِد یَن إنَّ عمـــر: ونـــسب إلـــیهم أنَّهـــم قـــالوا، )٦٢())ِد

ة النمـاء، ثـمَّ نقـل عـنهم بعـد ذلـك فیها لعلَّ إنَّما أوجب الزكاة 
ذا كـان الخلیفـة عمـر(...: (ما نصُّه ٕ قـد اعتبـر النمـاء وا

تبعــــه أبــــو حنیفــــة فیــــصحُّ بــــالتخریج علــــى هــــذا هــــو العلَّــــة و 
إنَّ الزكــاة تجــب فــي كــّل الحیوانــات الَّتــي : المــنهج أن نقــول

، )٦٣())تتخـــذ للنمـــاء وترعـــى فـــي كـــأل مبـــاح وبلغـــت نـــصاباً 
والحــق أن العلــة ال تقتــصر علــى النمــاء فحــسب؛ بــل ذكــر

واذكـر أخرى لوجوب الزكاة في الحیوان، فقد لالً الفقهاء عِ 
ن والـثَّمن وخفَّـة المؤنـةلدرِّ من كثرة ا ، الـخ...والنـسل والـسَِّم

توجــب تزكیــة أي حیــوان تتــوافر فیــه مثــل هــذه فهــذه العلــل 
. )٦٤(العلة

ــا مــا یمكــن أن یقــال بــأنَّ هنــاك حیوانــات فــي زماننــا أمَّ
، فـــإن الـــخ...اآلن تُّتخــذ وتقتنـــى لــدرِّها ونـــسلها ولحومهــا

وشـدَّة الحاجـة , النتفـاع بـهبلـغ فـي كثـرة االدواجن والسمك 
، مبلـغ األنعـامعلى شكل مـزارع بلغـت , إلیه، وكثرة وجوده

بحیــث إنَّهــا لــو فقــدت ألضــرَّ ذلــك بــأكثر النــاس، ولعظــم 
ـــد أنَّ مثـــل هـــذه ، و الـــضرر بفقـــدها الواقـــع الماثـــل اآلن یؤكِّ

كثیــــــرة النفــــــع، وكثیــــــرة االنتــــــشار فــــــي حیاتنــــــا الحیوانــــــات 
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ــــــي م ــــــوافرت ف ــــــدول، وســــــهل المعاصــــــرة، كمــــــا ت عظــــــم ال
، مـــن الـــدول ذات اإلنتـــاج الكثیـــف، إلـــى الـــدول ااســـتیراده

بهـا كالحیوانـات أو یزیــد، عاألقـل إنتاجـًا ممـا سـهل االنتفـا
بــل وجعلنــا نقــول بوجــوب زكاتــه، باإلضــافة إلــى إمكانیـــة 

. من األغنیاء بهذه الثروة للفقراءتحقَّق المواساة 
ة البریـة والبحریـة هـو فالعلة الجامعـة للثـروة الحیوانیـ

االســـــتنماء مـــــن أجـــــل تحقیـــــق الـــــربح، ولـــــیس ألن مـــــزارع 
األنعــام ســائمة، والتــي لهــا طریقــة زكــاة تختلــف عــن األمــوال
االســــتثماریة علــــى شــــكل مـــــزارع، أو المتخــــذة للتجــــارة، ومـــــا 

بــد مــن دامــت العلــة االســتنماء مــن أجــل تحقیــق الــربح، فــال 
لتجاریـــة، باإلضـــافة ألنهـــا أمـــوال نامیـــة كـــالعروض ا؛زكاتهـــا

كالــــــدواجن إلعــــــداد بعــــــض المــــــزارع للبیــــــع وتحقیــــــق الــــــربح 
. الالحمة، فال بد من إخراج الحق الواجب فیها

 


،: 

یــشترط لزكـــاة المـــال شـــروط، وهـــي شـــروط اجتهادیـــة
علیهــــا الفقهــــاء، اســــتنباطًا مــــن فهمهــــم للنــــصوص، نــــص 

:ولألصول كسائر األموال شروط لزكاتها وهي كاآلتي

 : :
ــــذي ((عــــرف الفقهــــاء النــــصاب فقیــــل إنــــه  القــــدر ال

وهو یختلـف بـاختالف ، )٦٥())تجب الزكاة بتوفره بشروطه
ــــــاس األمــــــوال الزّكوّیــــــة،  نواعهــــــا وبمــــــا أن المــــــزارع بأأجن

اســتثمار ال یخــضع لزكــاة الــسائمة أو المعلوفــة التــي قــال 
بها الفقهاء، فنصابها لیس نصاب الحیوانـات؛ بـل النقـود؛ 
فال بد من إخضاعها ألقرب تكییف ُتكیَّفُ بوجوب الزكـاة 
: بطریقتـــه، وبمـــا أننـــا كیفناهـــا انطالقـــًا مـــن تعریفهـــا بأنهـــا

المعـد لإلنتـاج استثمار اإلنتاج الحیـواني البحـري والبـري((
فهي تأخذ حكم عروض التجارة في ، ))بقصد تحقیق ربح

ــــارًا مــــن  ــــإذا بلغــــت قیمــــة عــــشرین دین ــــصاب، ف ــــدار الن مق
، )غـم٥٩٥(درهـم مـن الفـضة أو مئتي ) غرام٨٥(الذهب 

اءً ـفقد وجب فیها الزكاة بن
. على سعر عروض التجارة

فــــي االســــتثمارات والحكمــــة فــــي اشــــتراط الّنــــصاب 
ة، وهــي أنّ الزّكــاة وجبــت مواســاًة، ومــن كــان فقیــرًا واضــح

إعانتــه، بــل تجــب علــى األغنیــاء ؛ال تجــب علیــه المواســاة
جعـل ، كمـا فإنّ الزّكاة تؤخذ مـن األغنیـاء لتـرّد علـى الفقـراء

ألنّ الغالــب فــي العــادات ; الــّشرع الّنــصاب أدنــى حــّد الغنــى
سـتثمار فـإذا بلـغ اال،أنّ من ملكه فهو غنّي إلى تمام سنته

. النصاب وتوافرت فیه بقیة الشروط وجبت فیه الزكاة

::
زیــادة حقیقیــة علــى المــال، متــصلة: "المــال هــيتنمیــة

ن لــــــم  ٕ ــــــى مظنــــــة الزیــــــادة وا ــــــدة مــــــن األصــــــل، وعل ومتول
لــدخل عــن لتولیــد ، أو بعبــارة أخــرى هــي كــل)٦٦("تحــصل

نـامي قـد یكـون نامیــًا والمــال ال، المـالطریـق اسـتثمار هـذا 
ــــستثمر(بالفعــــل ، والثــــروة )لالســــتثمارقابــــل (أو تقــــدیرًا ) ُی

ن إالحیوانیة المعدة لإلنتاج تدر دخًال على مالكها؛ حیـث 
الثـروة الحیوانیــة بأنواعهـا نامیــة بالفعـل لمــا تـدره مــن دخــل 
ســـــنوي علـــــى المـــــستثمر فـــــي هـــــذا القطـــــاع، فـــــإذا حققـــــت 

فــال زكــاة علیهــا، خــسائر مالیــة، بحیــث أنقــصت النــصاب
نمـــا الزكــــاة علــــى المــــزارع المـــدرة للــــدخل التــــي تتــــوافر فیهــــا  ٕ وا
ــــار بأنواعهــــا الحــــم أو  ــــالمزارع؛ أبق شــــرائط وجــــوب الزكــــاة، ف

الحــــبش والــــبط (حلــــوب، واألغنــــام كــــذلك واإلبــــل، والــــدواجن 
واألرانــب، وأحــواض الــسمك وصــید الــسمك وبیعــه ) والــدجاج

ریة یقـــصد منهـــا تحقیـــق أو تعلیبــه فهـــي جمیعـــًا أمـــوال اســـتثما
.الربح بالبیع لجزء من األصل أو الناتج

یـزداد المالكیـة أن النمـاء ىالضد من هذا، یر ىوعل
والتــــــرجیح بــــــین المــــــذهبین، مــــــذهب الجمهــــــور ، )٦٧(بــــــالعلف

ـــي دراســـة علمیـــة فـــي ضـــوء ـــة، یحتـــاج إل ومـــذهب المالكی
نفقـات علـف، فیهـاوالـسائمة عنـد الجمهـور لـیس. )٦٨(الواقـع

، وعند جمهـور الفقهـاء ال ُتعتبـر فیغلب علي الظن نماؤها
اإلسامة إعدادًا للنماء إال إذا قُـصد بهـا الّنـسُل أو الـدَّرُ أو 
السمن أو أحدهما، فإذا قصد بها أمر آخر لـم یعتبـر هـذا 
إعـــــدادًا للنمـــــاء فـــــي األنعـــــام، إال أن یقـــــصد بهـــــا التجـــــارة 

بهـذا یظهـر مـا و . )٦٩(فیكون ذلك إعدادًا للنماء في قیمتهـا
، وال یعنــي أثــر الــسوائملــشرط النمــاء مــن أثــر فــي زكــاة
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الزكـــاة فـــي الـــسائمة أن المعلوفـــة ال زكـــاة فیهـــا، ونحـــن ال 
ــــسوائم بــــل تزكــــى بطریقــــة أخــــرى . نقــــول بزكاتهــــا زكــــاة ال

وشرط النماء غیر مطـرد فـي جمیـع األمـوال التـي أوجبـت 
نمــا الــسنة تزكیتهــا، ولــذا لــم یــذكره القــدامى مــن الفقهــاء ٕ ، وا

، ولـذلك ال یوجـد )٧٠(أشار إلیـه بعـضهم كـابن رشـد الحفیـد
هــــذا الــــشرط إال فــــي األنعــــام، فهــــي الوحیــــدة التــــي تنمــــو، 

:ونماؤها من أربعة أشكال
تعطــــــي اللــــــبن والــــــصوف والــــــشعر، ولــــــم یــــــرد فــــــي . أ

. النصوص وجوب الزكاة فیه
تسمن ویزداد حجمها، ویدخل هـذا فـي الزكـاة بـشكل .ب

. عند أخذ الزكاة من أوسطهاعام، ولكنه غیر دقیق
تـزداد قیمتهــا الــسوقیة، ویــدخل فــي الزكــاة مــن خــالل .ج

. أخذ الزكاة من أوسطها
فتعــد فیمــا تجــب ) التولــد مــن المملــوك(تنــتج صــغارًا .د

ــــه الزكــــاة ــــة النمــــاء، . فی ــــة األمــــوال نتیجــــة عملی وبقی
ــــة األمــــوال  ــــذور، وبقی ــــي تنمــــو فیهــــا الب كــــالزروع الت

نمــــا فــــي قیمتهــــا، وهنــــاك لیــــست نامیــــة بأعیانهــــا، و  ٕ ا
الزكـاة المعلوفـة معفـاة مـن:موالسو النماءعالقة بین 

، الفتــراض أن نفقــة العلــف )٧١(عنــد جمهــور الفقهــاء
علفهــــا المعلوفــــة یــــستغرق"ألن :مائهــــانتــــأتي علــــي 

. )٧٢(نماءها
رََة فكل مال نامٍ معٍد للبیـع تجـب زكاتـه لعمـوم خبـر ـُم َس

ــــُدبٍ  ْن ــــنِ ُج ــــالَ ْب ــــوُل اللَّــــهِ ((:َق ــــانَ رَُس ــــا َأنْ ((: َك رَُن َیْأُم
ــعِ  ــدُُّه ِلْلَبْی ــا َنُع مَّ َقَة ِم َد ــرَِج الــصَّ تتــراكمفــي المعلوفــة ف. )٧٣())ُنخْ

والنمـــاء فـــي ، )٧٤(دم النمـــاء، فـــال تجـــب الزكـــاةعـــلمؤنـــه، فینا
إنمــا یطلــب مطلــوب مــن عینهــا، وفــي مــال التجــارة ة الــسائم

النمـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن مالیتهـــــــــــــــــــا، فاعتبرنـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــصاب
ـــــب النمـــــاءفـــــي ـــــث یطل ، واألصـــــول الموضـــــوعین مـــــن حی

االســـتثماریة محــــل البحــــث هـــي فــــي الحقیقــــة مـــال نــــام معــــد 
للبیــع؛ ألنهــا ال تــستعمل إال فــي االســتنماء مــن أجــل تحقیــق 

. الربح، وال یقدح في ذلك تعطلها في بعض أیام السنة
::

شـــهرًا هجریـــًا علـــى اثنـــا عـــشرمـــرور :بـــالحولُیقـــصد
تـــــه، فـــــال بـــــد مـــــن الحـــــول فـــــي األمـــــوال زكاالمـــــال الواجـــــب 

الــــــــدورة "ـاالســــــــتثماریة والتــــــــي تــــــــسمى عنــــــــد المحاســــــــبین بــــــــ
، فــــال بــــد مــــن ســــنة لتحقــــق األصــــول الثابتــــة أو "المحاســــبیة

األمــــوال االســــتثماریة ربحــــًا، وال حــــرج فــــي اســــتعمال الحــــول 
عمال التــأریخ القمــري كأســاس للتــأریخ، فــإذا قــام المزكــي باســت

تعدیل مقدار الزكـاة و لمـدة المیالدي فعند ذلك یقوم المزكي ب
إنالحـــول لیـــصبح مـــساویًا للـــسنة الشمـــسیة أمـــر ال بـــأس بـــه 

األمــوال الواجــب زكاتهــاال یــنخفض أن:اآلتــيتحقــق الــشرط 
كـــأن یحـــدث ، بعـــد اســـتحقاق الزكـــاة بحـــسب الحـــول القمـــري

أســهل علــى أصــحاب ، واعتبــار الــسنة المیالدیــةخــسارة مــثالً 
الشركات، وذلـك بـسبب ربـط المیزانیـة بالـسنة المیالدیـة، ومـع 

، الحــــول القمــــري هــــو األســــاس الحتــــساب الزكــــاةذلــــك فــــإن 
عـــن حـــول كامـــل أي مـــال مــا یجــب تزكیـــة أنـــهفعنــدما ُیقـــال 

، ولهـــذا ال بـــد )ســـنة هجریـــة(حـــول قمـــريعـــنتـــهیجـــب تزكی
تــى تجــب مــن تمــام النــصاب فــي أول الحــول وعنــد تمامــه، ح

. )٧٥(الزكاة

:،
:

فــــــي االصــــــطالح )الحــــــسم=(المقــــــصود بالخــــــصم 
ــــصادي )٧٦(اإلســــمیةقیمــــة الاســــتقطاع جــــزء مــــن : ((االقت

، والمقـــصود هنـــا اســـتقطاع التكـــالیف بأنواعهـــا، لـــشيء مـــا
، أو اإلیــــــرادات المتحققـــــة خــــــالل حــــــول مـــــن رأس المــــــال

ـــدیون مـــن رأس )٧٧())الزكـــاة ، والمقـــصود هنـــا اســـتقطاع ال
المـــال والـــربح المتحقـــق لیظهـــر الـــصافي مـــن الثـــروة لیقـــارن

بنــصاب الزكــاة، لمعرفــة هــل فیــه زكــاة أم ال، فــإذا اســتدان 
صــاحب المزرعــة دینــًا وثبــت علیــه فــي الذمــة فهــل یحــسم 

یــــرادات المزرعــــة ویزكــــى هــــذا الــــدین مــــن إ) یــــستقطع(= 
:الباقي أم ال؟ في المسألة للفقهاء قوالن

افعّیة الحنفیة، (منذهب الجمهور : القول األول والّش
وایة المعتمدة في المذهب ، )٧٨()على قولٍ والحنابلة في الرّ

ین  الباقي التكالیف ویزكى یحسم من الغلة وكذا إلى أنّ الّد
وا إذا بلغ نصاباً  ُهمْ ((: بي بحدیث الن، واحتّج ِلْم َأنَّ َفَأعْ

مْ اْفَترَضَ اللَّهَ  ِه َلْی َقةً َع َد مْ ِفىصَ وَاِلِه ذُ َأْم نْ ُتؤَْخ مْ ِم اِئِه ِنَی َأغْ
ُترَدُّ  مْ يفِ وَ ووجه االستدالل أنها تؤخذ من . )٧٩())ُفَقرَاِئِه
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األغنیاء، والمدینون لیسو من األغنیاء، ألن ذممهم مشغولة 
ومن علیه بحقوق اآلخرین، 

انَ  ْثَم لِ ُع ٌن : ِلَقوْ ْی ِه َد َلْی انَ َع نْ َك ْم َفَم اِتُك َك ْهرُ زَ ا َش َهَذ
اِلهِ  یََّة َم ِق ْلُیزَكِّ َب دِِّه وَ ین مانًعا إّال إن ، )٨٠(َفْلُیؤَ وال یعتبر الّد

ا إن وجب بعد  ة قبل وجوب الزّكاة، فأّم ّم استقرّ في الّذ
ته، فال ;وجوب الزّكاة لم تسقط ألّنها وجبت في ذّم

ین بعد ثبوتها . )٨١(یسقطها ما لحقه من الّد
ذهب الـشافعي فـي القـول الثـاني وهـو المـذهب :القول الثاني

یحـــسم مـــن ، إلـــى أن الـــدین ال )٨٢(وأحمـــد فـــي الروایـــة الثانیـــة
ـنْ :المال مطلقًا وكذا التكالیف، لعموم قوله تعالى ْذ ِم ُخ

َقًة تُ  ــَد ْم صَ ــوَاِلِه ْم ِإنَّ َأْم ِه ــْی َل ــلِّ َع صَ ــا وَ م ِبَه ُتــزَكِّیِه ــرُُهْم وَ َطهِّ
ِلیمٌ  یٌع َع ِم ٌن لَُّهْم وَالّلُه َس َك َالَتَك َس ، وألنـه ]١٠٣: التوبـة[صَ

. مالك للنصاب نافذ التصرف فیه فتجب زكاته
ذهـــب المالكیـــة فـــي روایـــة إلـــى أن الـــدین :القـــول الثالـــث

ول ثابتــة ال یحــسم مــن المــال إذا لــم یكــن عنــد المــدین أصــ
تجـــب فـــي عینهـــا الزكـــاة، أمـــا إذا وجـــدت أصـــول ثابتـــة ال 
تجب في عینها زكاة فإن الدین ال یحسم مـن المـال الخاضـع 

، لعمـــوم )٨٣(الـــدینللزكـــاة وتجعـــل تلـــك األصـــول فـــي مقابلـــة 
ــــى  ــــدین، وقیاســــًا للحیوانــــات عل ــــة القاضــــیة بحــــسم ال األدل

. )٨٤(المال الصامت
الجمهــور مــن حــسم الــدین مــا ذهــب إلیــه :والــراجح

ــــــه  والتكــــــالیف فــــــي المــــــزارع وتزكیــــــة البــــــاقي إذا بقــــــي لدی
تدانُ لــصالح المزرعــة إن كانــت ، نــصابٌ  ــْس فالــدین الــذي ُی

من األنعام أو الدواجن، فإنه یسقطها مـن حـساب األربـاح 
والخــــسائر، لیظهــــر صــــافي الــــدخل بالنــــسبة لــــرأس المــــال 

. الموجود
ــــــــي المــــــــزا ــــــــاج ف ــــــــات اإلنت ــــــــرة، فنفق رع متعــــــــددة وكثی

فــــاألعالف أصــــبحت متعــــددة فهــــي للحلیــــب تختلــــف عنهــــا 
للحم، یضاف إلى ذلك ماء وكهرباء وعمالـة وآالت حلیـب، 
ورعایة بیطریة وأدویة وعالجات، ونفقـات تجهیـز المزرعـة، 
وفـــي مـــزارع الـــدواجن أقفـــاص، ومعـــالف ومـــشارب ورعایـــة 

زارع صــحیة وتدفئــة ونقــل وغیرهــا، فــال یقــال إن نفقــات المـــ
في المشاریع االستثماریة تشبه نفقات الـسقي والزراعـة التـي 
تــسقى بمــاء المطــر، بحیــث تكــاد تتــساوى أو تتقــارب نــسبة 

اإلیـــرادات الـــصافیة لمجمـــل االســـتثمار لمـــزارع األبقـــار ومـــا 
یـــشبهها مـــن مـــزارع األنعـــام، فأصـــبحت هـــذه المـــزارع فیهــــا 
ــــــرات معینــــــة، فــــــضًال عــــــن  اختــــــصاص وتحتــــــاج إلــــــى خب

ات الكثیــــرة والنفقــــات الكبیــــرة، فــــال بــــد مــــن خــــصمها الخــــدم
الـــذي لتخـــرج الزكـــاة علـــى صـــافي الثـــروة المتحققـــة، والـــرأي

إجمــالي خــصم كافــة النفقــات مــن نأخــذ بــه فــي النفقــات هــو
إذا وصـــــل البـــــاقي النـــــصاب تحـــــسب الزكـــــاة اإلیـــــرادات؛ فـــــ

وهــــــــو مــــــــا علیــــــــه أغلــــــــب بالــــــــسعر الــــــــذي حــــــــددناه آنفــــــــًا، 
تجـــــب علـــــى صـــــافي فـــــي المـــــزارع، فالزكـــــاة )٨٥(المعاصـــــرین

. الثروة

 


،:

 :
 ::

األنعــام بالنــسبة لــسومها وعلفهــا ثالثــة أنــواع، ســائمة،
علــف طــوارئ، ومعلوفــة طــوال الــسنة، وال بــد فــي معلوفــة

بدایــة بیــان الحكــم الخــاص بتزكیــة الثــروة الحیوانیــة المعــدة 
ــــة كمــــا ذكرهــــا  ــــروة الحیوانی ــــان حكــــم زكــــاة الث ــــاج ببی لإلنت
الفقهاء بناًء على بیانها في السنة النبویة، وهمـا فـي الفقـه 

:حالتان

: األنعام السائمة: الفرع األول
الفقهاء قالوا بوجوب زكاتها إذا توافرت فیها قلنا إن 

الــــــشروط العامــــــة فــــــي الزكــــــاة، باإلضــــــافة إلــــــى شــــــرطین 
أكثــــر الــــسنة (أن تكــــون ســــائمة : خاصــــین باألنعــــام وهمــــا

، والثـــــاني، أن ال تكـــــون )٨٦()بتقییـــــد الكثیـــــر مـــــن الفقهـــــاء
. )٨٨(، وفق ما أوردته السنة النبویة)٨٧(عاملة

: ةاألنعام المعلوف: الفرع الثاني
الذيالفقهاء عن علف الحیوانات بأسلوب غیرتكلم

نعرفـــه فـــي حیاتنـــا المعاصـــرة، حیـــث تحـــدثوا عـــن الحیوانـــات 
یكفیهـــا فـــي التـــي لـــیس لهـــا مـــن الـــسوم والكـــأل الطبیعـــي مـــا 

العـــام، أمـــا فـــي حیاتنـــا المعاصـــرة فالحیوانـــات تعلـــف فـــي 
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 ٢٩٦

جـــزء مـــن العـــام قـــد یـــصل إلـــى النـــصف أو یقـــل أو یزیـــد 
علفهــا عــن طریــق شــراء الطعــام لهــا، ولــم یكــن هــذا فیكثــر 

. أمرًا شائعًا في حیاة فقهاء المذاهب
للتفریقویمكننا أن نسمي هذه الحالة علف الطوارئ،
الحالــة هـــي بینهــا وبــین الحیوانــات المعــدة لإلنتـــاج، ففــي هــذه 

ــــاف أو ألي ســــبب آخــــر  ــــسبب الجف حیوانــــات ســــائمة، وب
إنهـــا تعلـــف، وقـــد یكـــون طـــارئ علـــى ظـــروف معیـــشتها، ف

العلــف موســمي یخــزن لهــا العلــف مــن موســم ســابق لتأكــل 
في وقت المطر أو الجفاف، فهذا الذي اختلـف الفقهـاء فـي

:اآلتيطریقة تزكیته على النحو 
ذهــب جمهـور الفقهــاء مــن الحنفیــة والــشافعیة:القــول األول

ال تجـب فـي ) زكـاة الـسائمة(، إلـى أن الزكـاة )٨٩(والحنابلـة
: وانات المعلوفة إذا كانت تعلف أكثر الـسنة لقولـه الحی
ــــي(( ِف َقةِ وَ ــــَد ــــَنمِ صَ ــــياْلَغ ِتَهاِف ــــاِئَم اَس ــــتْ إَذ اَن ــــینَ َك َبِع ْ إَلــــىَأر

رِینَ  ْش اَئةٍ ِع ِم اةٌ وَ أن فالحدیث یدل بمفهومه علـى ، )٩٠())َش
إلـــى الغـــنم المعلوفـــة ال تجـــب فیهـــا الزكـــاة وألن الـــسوم یـــؤدي

ال فــــة، فوجــــوب الزكــــاة فــــي الــــسائمةنمــــاء الحیــــوان بــــدون كل
. )٩١(یشق على النفوس

ذهـب المالكیـة والظاهریـة إلـى وجـوب زكـاة :القول الثاني
:إلطـــالق قولــــه )٩٢(الـــسائمة فـــي الحیوانــــات المعلوفـــة

ینَ ِفي(( َبِع ْ اةً َأر اةٌ َش . )٩٣())َش
والــراجح عنــدي مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن 

ألن الــسوم ؛)كالــسائمة(هــا الزكــاة أن المعلوفــة ال تجــب فی
ذا قلنــا بعــدم وجــوب زكــاة  ٕ شــرط كمــا نــصت األحادیــث، وا

، فـــال یعنـــي )علـــف طـــوارئ(الحیوانـــات الـــسائمة المعلوفـــة 
ذلــك عــدم خــضوع تلــك الحیوانــات إلــى الزكــاة مطلقــًا فــإذا 
ــــى شــــخص حیوانــــات وعلفهــــا بقــــصد تحقیــــق اإلیــــراد  اقتن

ــــة ــــان، ومــــزارع : والغل ــــوب مثــــل مواشــــي األلب األبقــــار الحل
ة لبیـع إنتاجهـا، فإنهـا تجـب فیهـا زكـاة مـن نـوع آخـر  المعّد
ــة مــن  غیــر زكــاة األنعــام، وتعــّد الحیوانــات فــي هــذه الحال

الدجاجاألموال االستثماریة، ویلحق بذلك أیضًا مزارع
ة الســـــتخرج  ة لبیـــــع البـــــیض، وخالیـــــا النحـــــل المعـــــّد المعـــــّد

تجــارة، ســیأتي العــسل وبیعــه، والمعلوفــة نوعــان، بقــصد ال

حكمها اآلتي وهي عروض تجارة، والثـاني المـزارع بقـصد 
. النماء واألوالد وبیعها لالسترباح

:األنعام المتخذة للتجارة: الفرع الثالث
التجارةعروضسائرتشبهاألنعامفيارةـالتج

األسـواق أو المقتناة بقصد بیعها وتحقیق الـربح بـسبب حوالـة 
، وهذا النشاط النیـة فیـه لیـست تربیـة )٩٤(الزمان أو المكان

إنتـاج األنعام مـن أجـل الـدر والنـسل، أو تحقیـق زیـادة فـي 
اللحــم أو الحلیــب ومــشتقاته، ویطبــق علــى هــذا النــشاط ســائر 

:)٩٥(اآلتيأحكام عروض التجارة، على النحو 
تحـــصر األمـــوال الزكویـــة فـــي نهایـــة الحـــول، وتقـــوم .١

:م بنود التقویم، وأه)٩٦(على أساس القیمة السوقیة
األنعـــام بالحظـــائر التـــي لـــم تبـــع حتـــى نهایـــة الحـــول - 

. بالقیمة السوقیة ولیس الدفتریة
م علـى -  الدیون لدى العمالء والمدینین والعـاملین، ُتَقـوَّ

). الذي على مليء( أساس المرجو الدفع 
. النقدیة في الصندوق حسب الجرد الفعلي- 

ن أهـــم االلتزامـــات الحالـــة، ومـــ) الخـــصوم(تحـــصر .٢
:بنودها

. مستحقات الموردین والدائنین- 
ــــة المــــسحوبة لحــــساب الغیــــر -  أوراق (األوراق التجاری

). الدفع، الشیكات
. المصروفات المستحقة للغیر- 

ــــرق بــــین األمــــوال الزكویــــة،.٣ ــــل الوعــــاء الزكــــوي الف یمث
وااللتزامـــات الحالـــة، فـــإذا بلـــغ البـــاقي نـــصاب الـــذهب أو 

ى تـــسعیرة عـــروض التجـــارة الفـــضة، حـــسبت الزكـــاة بنـــاًء علـــ
، أو ه%)٢.٥(فیجـب فیــه الزكـاة بــضرب الوعـاء فــي الــسعر 

ــــة %)٢.٥٧٦( ــــي الفــــصل م، وســــنورد لهــــذه الحال ــــًا ف تطبیق
:رـاألخی

 :

 ::
یوانیـــة المعـــدة لإلنتـــاجمـــشموالت الثـــروة الحقلنـــا أن 

مـــــزارع األنعـــــام مـــــن ) اإلنتـــــاج الحیــــواني(والتــــصنیع هـــــي 
للحلیـــب ومــشتقاته، واللحـــم، المنــتج، ))البقــر، الغــنم، اإلبـــل((

الحــــبش، الــــدجاج، و ، ))الالحــــم والبیــــاض((ومــــزارع الــــدواجن 
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 ٢٩٧

اللحم الطــازج أو بــالتــي تمــدنا األرانــب، كــذا والــبط، واإلوز، و 
المعــدالــسمك ((سمكیة الثــروة الــالمجمــد، ومــشموالت زكــاة

وهنا،))للتجارة، ومزارع السمك، والتعدین السمكي
:ال بد لنا من بیان زكاتها

ـــروة: الفـــرع األول آراء الفقهـــاء المعاصـــرین فـــي زكـــاة الث
:الحیوانیة البریة المعدة لإلنتاج

:یمكننا قسمة هذه الثروة إلى قسمین رئیسینو 
الثـروة الحیوانیـة البریـة المعـدة حكم زكـاة:القسم األول

ــاج  ســأعرض هنــا آراء الفقهــاء المعاصــرون : )األنعــام(لإلنت
اســــتثماریة، بعــــد أن حــــول زكــــاة الثــــروة الحیوانیــــة كأصــــول 

خـــرج مـــن هـــذه الثـــروة مـــا هـــو ســـائم أكثـــر الـــسنة، أو مـــا 
قاربه، وما هو معد لالتجار به لتحقیق الربح، وبقي لـدینا 

خــالل ح بمــا یحققــه مــن إیــرادات المعلــوف ألجــل االســتربا
فیهـــا ، ولقـــد اختلـــف الفقهـــاء)المحاســـبیة(الـــدورة االقتـــصادیة 

:یأتيعلى عدة أقوال كما 
ـــول األول فـــرََّق بـــین أنـــواع األمـــوال االســـتثماریة ففرضـــها :الق

بـــــأقوال علـــــى األنعـــــام الـــــسائمة ومنعهـــــا فـــــي المعلوفـــــة، أخـــــذًا 
ومعلوفـة، وبـه الفقهاء القدامى، بعد أن قسمها إلـى سـائمة

قــال محمــد األشــقر، فبعــد تقــسیمه للثــروة الحیوانیــة المعــدة 
لإلنتـــاج إلـــى ســـائمة ومعلوفـــة، فـــاألولى فیهـــا زكـــاة اتفاقـــًا، 

فقـــد أورد . )٩٧(والثانیــة ال زكـــاة فیهـــا عنـــد جمهـــور الفقهـــاء
الثــــروة الحیوانیــــة المعــــدة لإلنتــــاج إن ((كالمــــه فــــي بحثــــه 

) رعـى فـي الكـأل المبـاحالتـي ت(كانت مـن األنعـام الـسائمة 
فیهــــا الزكــــاة اتفاقــــًا، ولإلمــــام العــــادل حــــق جبایــــة زكاتهــــا 

أمـــا مـــا بنفـــسه ونوابـــه إلزامـــًا، عنـــد الجمیـــع عـــدا الحنابلـــة، 
كــان مــن األنعــام معلوفــة فــال زكــاة فیــه عنــد الجمهــور، وعلــى 

یرتكــز االســتثمار فیهــا هــذا فــإن المــشاریع االســتثماریة التــي 
أو الغــنم، وتقــدم لهـــا أغــذیتها فـــي علــى اإلبــل، أو البقـــر، 

المعالف، ال یستحق فیها زكـاة، سـواًء كانـت معـدة إلنتـاج 
. )٩٨())األلبان أو اللحوم

ــاني ــاَة ذهــب اإلمــام مالــك والظاهریــة إلــى :القــول الث َأنَّ الزََّك
ـــي  ـــا ِف وِبَه وُُج ِة َك ـــرِ الـــسَّاِئَم ْی ـــامِ َغ َع َْن ْ ـــي األ ـــبُ ِف ةِ َتِج )٩٩(الـــسَّاِئَم

تَّى َلوْ  لِ َح وْ ُلوَفًة ُكلَّ اْلَح ْع اَنتْ َم ـي : اُلوا، َقـ)١٠٠(َك ِییـُد ِف وَالتَّْق
ــــي  وَاشِ َلــــى َم اِلــــبُ َع َغ ــــوَ اْل َم ُه َنَّ الــــسَّوْ ِة ألِ یثِ ِبالــــسَّاِئَم ــــِد َح اْل

ــرَبِ  ْفهُــوَم َلــهُ , اْلَع ــِع الَ َم ــانِ اْلوَاِق ــٌد اتَِّفــاِقيٌّ ِلَبَی ، وبهــذا َفهُــوَ َقْی
وفـــي . )١٠١(لزكـــاة الكـــویتيأخـــذت الهیئـــة الـــشرعیة لبیـــت ا

الــسائمة، وغیــر الــسائمة، الحــق لإلمــام فــي : كــال النــوعین
قـبض زكاتهــا ویجـب الــدفع إلیـه، وال یقــال إن المعلوفـة مــا 
دامـــــت داخـــــل مبـــــاني المـــــشروع فهـــــي مـــــن جـــــنس المـــــال 
الباطن، وال حّق لإلمام فـي أخـذ زكاتـه؛ ألن زكـاة األنعـام 

العـــادل فـــي بحـــسب األدلـــة الـــشرعیة مفوضـــة إلـــى اإلمـــام
. جمیع أحوالها

القــــول بزكـــاة األمــــوال االســــتثماریة زكــــاة :القــــول الثالــــث
. عروض التجارة

یعنـــــي هـــــذا القـــــول أن الزكـــــاة تجـــــب فـــــي األمـــــوال 
باإلنفـاق دْ َفـنْ االستثماریة، وعلى جزء مـن غلتهـا الـذي لـم یَ 

خالل الحول، وذلك شریطة توافر الشروط العامـة للزكـاة، 
من مجموع ذلك، فال یـستأنف ه%)٢.٥(ل وتزكى بمعد

لهــا حــوًال جدیــدًا، بــل یكــون حولهــا حــول األصــول نفــسها، 
تمامًا كعروض التجارة، فإذا أنشئت مزرعـة مـن مئـة رأس 

ــــــــاریخ )١٠٢()الــــــــضأن العــــــــساف(مــــــــن األغنــــــــام  مــــــــثًال بت
م ه٣١/١٢/١٤٢٧، فإننـــا فـــي نهایـــة ه١/١/١٤٢٧ ـــوِّ ، ُنَق

وم منهـــا مـــا هلـــك، األصـــول بـــسعرها فـــي الـــسوق، مخـــص
ونضیف إلیه صـافي الغلـة بعـد حـسم التكـالیف، فـإذا بقـي 

فوجــب زكاتهــا بنــسبة ) نــصاب الــذهب أو الفــضة(نــصابًا 
حسبنا علـى الـسنة المیالدیـة ضـربنا النـاتج ، فإذا ه%)٢.٥(
. )١٠٣(فیظهر الحق الواجب إخراجه،)م%٢.٥٧٦(

ومستند هذا الرأي هو عموم النـصوص الدالـة علـى 
ــــنْ : وجــــوب الزكــــاة فــــي األمــــوال، كقولــــه تعــــالى ــــْذ ِم ُخ

ْم ِإنَّ  ِه ــْی َل ــلِّ َع صَ ــا وَ م ِبَه ُتــزَكِّیِه ــرُُهْم وَ َقًة ُتَطهِّ ــَد ْم صَ ــوَاِلِه َأْم
ــیمٌ  ِل یٌع َع ــِم ــُه َس ــْم وَالّل ٌن لَُّه ــَك ــَالَتَك َس فــالمزارع]١٠٣: التوبــة[صَ

أمــــوال اســــتثماریة یملكهــــا أغنیــــاء فــــال بــــد مــــن تزكیتهــــا، 
. یر المال والنفس منها كذلكوتطه

النَِّبيَّ َأنَّ وكذلك السنة؛ فیما رواه الشیخان

اَبَعثَ  َعاًذ نِ ِإَلىُم َیَم ُهمْ : ((َفَقالَ اْل ُع ُهمْ ... اْد ِلْم َأنَّ َفَأعْ
مْ اْفَترَضَ اللَّهَ  ِه َلْی َقةً َع َد مْ ِفيصَ وَاِلِه ذُ َأْم نْ ُتؤَْخ مْ ِم اِئِه ِنَی َأغْ
ُترَ  َلىدُّ وَ مْ َع تدر ، فإذا وجدت هذه المزارع التي )١٠٤())ُفَقرَاِئِه
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شرائط دخًال وهي أموال یملكها أغنیاء الناس، وتوافرت 
.وجوب الزكاة، فتزكى ویخرج الحق الواجب منها

ـــــــد نـــــــصت ال مـــــــن قـــــــانون الزكـــــــاة )١٩(مـــــــادة ولق
تـــؤدى زكـــاة الـــذهب والفـــضة : "فـــي فلـــسطین)١٠٥(المقتـــرح

ـــــرادات المـــــستغالتوالنقـــــود وعـــــ ی ٕ وكـــــسب ، روض التجـــــارة وا
ــــــشركات واألوراق  ــــــدًا العمــــــل والحــــــصص فــــــي ال المالیــــــة نق

ــة المحلیــة، دفعــة واحــدة أو مقــسطة وفــق مــا تقــرره  بالعمل
منــــه التــــسعیرة ة، وقــــررت الالئحــــة التنفیذیــــ"هیئــــة الــــدیوان

مـــن صـــافي ، (ه%٢.٥(ســـعر الزكـــاة فنـــصت علـــى أن 
ــــات  ــــرادات بعــــد طــــرح النفق ــــن(اإلی ــــت، اتفق األصــــل الثاب

ـــــون  ونفقـــــات حاجـــــات أصـــــلیة لـــــصاحب األصـــــل وأي دی
، )١٠٦()طریقــة صــافي األمــوال المــستثمرة(، علــى )مــسددة

، فــإذا بلـــغ البـــاقي النـــصاب تحــسب زكاتـــه بالـــسعر اآلنـــف
والمزارع قریبـة مـن المـستغالت مـع فـروق بـسیطة، فتـؤدى 
زكاتها متى تـوافرت شـروط الزكـاة فیهـا، بنـسبة الزكـاة فـي 

. روض التجارةع
وجـــوب الزكـــاة فـــي غلتهـــا فقـــط فـــي نهایـــة :القـــول الرابـــع

الحـــول، إذا بلغـــت نـــصابًا، وحـــال علیهـــا الحـــول، بمعـــدل 
، ألن الثــــروة الحیوانیــــة البریــــة المعــــدة لإلنتــــاج ه%)٢.٥(

والتـــصنیع مـــال، فـــإذا حـــال علیـــه الحـــول وجبـــت فیهـــا الزكـــاة 
والنــصاب كعـروض التجــارة، فتأخــذ أحكــام زكاتهـا فــي الحــول

وخالصــــة هــــذا الــــرأي أن الزكــــاة واجبــــة فــــي . )١٠٧(والتــــسعیر
، ه%)٢.٥(بـــــسعر غلتهــــا فقـــــط بتـــــوافر شـــــروط الوجـــــوب، 

قـرر بهـذا الـشأن ولذلك نجد مجمع الفقه اإلسالمي الـدولي 
ــــم یــــؤثر نــــص واضــــح یوجــــب الزكــــاة فــــي العقــــارات (( أنــــه ل

كمــــــا . )االســــــتثماریةاألصــــــول ()١٠٨(واألراضــــــي المــــــأجورة
أن الزكاة تجـب فـي ":ب الزكاة في الغلة فقالصرح بوجو 

الغلة وهي ربـع العـشر بعـد دوران الحـول مـن یـوم القـبض 
. )١٠٩(فر شروط الزكاة، وانتفاء الموانعامع اعتبار تو 

القــول بوجــوب الزكــاة فــي غلتهــا فقــط، : القــول الخــامس
مـــن %)١٠(، إذا بلغـــت نـــصابًا، بمعـــدل اعنـــد اســـتفادته

مــــن اإلیــــراد اإلجمــــالي، وبــــه %)٥(اإلیــــراد الــــصافي، أو 
. )١١٠(قال القرضاوي، والزرقا وحسین شحاتة وآخرون

ف،ـمعرفة صافي الغلة بعد خصم التكالیإذا أمكن

أخــذت الزكــاة مــن الــصافي بنــسبة العــشر، أمــا إذا لــم تعــرف 
، مــن %٥التكــالیف؛ فــإن الزكــاة تكــون بنــسبة نــصف العــشر 

رضـــاوي والزرقـــا كمـــا إجمـــالي الغلـــة، وهـــو رأي الـــشیخ الق
أسلفنا، قیاسًا على زكاة الحاصـالت الزراعیـة، وقـد نـوقش 

ـــشیخین عنـــدما ســـألهم )١١١(هـــذا القـــول ، فـــي نقـــاش مـــع ال
مــــن صــــافي %)٥(هــــل تعلــــم الفــــرق بــــین : منــــذر قحــــف
مـــن مجمـــل النـــاتج، قـــال أظنـــه قلیـــل، %) ١٠(اإلنتـــاج، و

، فهل ترغـب )٥٠أو ٥(قال ال، كأنك تقول إما أن نأخذ 
أو )٥(تفتـــي مـــن ســـألك بـــأن تقـــول لـــه إمـــا أن تزكـــي أن 

ال، غیر معقول ال یفتى بمثل هذا، والحقیقة : ، قال)٥٠(
ولهــذا ال بـد مــن . )١١٢(أن الفـرق بینهمــا مثـل هــذا أو أكثـر

الفتــوى : (یقـالإعـادة النظـر فــي الفتـوى، إذ لـیس ســهًال أن 
مــــــــــن %)٥(مــــــــــن الــــــــــصافي أو %)١٠(إمــــــــــا أن تأخــــــــــذ 

. )١١٣(رق بینهما كبیراإلجمالي؛ ألن الف
بعـــد عـــرض أقـــوال العلمـــاء فـــي زكـــاة : الـــرأي الـــراجح

ـــراجح فـــي  ـــة مـــن المـــستغالت أرى أن ال ـــروة القریب هـــذه الث
زكــــاة األصــــول االســــتثماریة مــــزارع األنعــــام بأنواعهــــا هــــو 
الرأي الثالث، الذي نص على أن الزكاة تجب في صـافي 

م التكــالیف، األمـوال االسـتثماریة، وصـافي غلتهــا بعـد حـس
وذلك شریطة توافر الشروط العامة للزكاة، وتزكـى بمعـدل 

مــن مجمــوع ذلــك، فهــذه األمــوال االســتثماریة ه%)٢.٥(
ــــسمك وصــــیده  یقــــصد منهــــا االســــترباح وكــــذا أحــــواض ال
بكمیــات تجاریــة، وغیــره مــن حیوانــات البحــر، یخــرج منهــا 
الحــق الواجــب بعــد تــوافر شــرائط الوجــوب العامــة وتعامــل 

ــــة عــــروض التجــــارة مــــن ناحیــــة التقــــویم والنــــصاب معا مل
وخــصم النفقــات، مــا دام یقــصد منهــا تحقیــق فــائض مــن 

. السیولة على رأس المال المدفوع في المشروع
ویــضاف إلیــه عــدم وجــود نــص مــن كتــاب أو ســنة 
یــدل علــى زكاتهــا زكــاة الــسائمة، وعــدم وجــود حكــم اجتهــادي 

نص على األول، خاص بها في عصور االجتهاد الفقهي
مــن المعقــول المــزارع كمــا هــي فــي حیاتنــا المعاصــرة، ولــیس 

أن استثمارات هائلـة فـي المـزارع ال یقـال بتزكیتهـا، بـالرغم 
من أهمیة االستثمار في هذا القطاع اإلنتـاجي فـي حیاتنـا 
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المعاصـــرة، فوجـــب أن نقاربهـــا مـــع مـــا اســـتجد فـــي حیاتنـــا 
تغالت، لیخـــــرج والمـــــسمـــــن األصـــــول الثابتـــــة االســـــتثماریة 
الـشارع فـي الزكـاة مـن الحق الواجب منها وتحقیـق مقاصـد

. المواساة بین األغنیاء والفقراء من األمة

مــن (حكــم زكــاة الثــروة الحیوانیــة البریــة : القــسم الثــاني
أصــبحت:المعــدة لإلنتــاج)وغیرهــاغیــر األنعــام كالــدواجن

البیــــاض(الثــــروة الحیوانیــــة علــــى شــــكل مــــزارع مــــن الــــدواجن 
والحـــــبش واألرانـــــب وبعـــــض الطیـــــور األخــــــرى )والالحـــــم

) ّ مــن األهمیــة بمكــان فــي حیاتنــا المعاصــرة، وهــي ) كــالِفر
تدخل في نطاق عـروض القنیـة االسـتثماریة لتحقیـق ثـروة 
ـــــدورة المحاســـــبیة واالســـــترباح منهـــــا،  ـــــة ال وفیـــــرة فـــــي نهای

حیـــث نحتـــاج إلـــى ( وعالقتهـــا باألصـــول الثابتـــة ظـــاهرة، 
والمرافـــق والملحقـــات، واآلالت والمعـــدات مبنـــى للمزرعـــة، 

وهـــــــذه ووســــــائل النقـــــــل واألثـــــــاث والتـــــــراخیص الحكومیـــــــة 
العروض المقتناة معفوه من الزكاة؛ ألنهـا عـروض ِقنََّیـة؛ هـذا 
باإلضــافة إلــى رأس مــال یتمثــل فــي أثمــان الــدواجن وأعالفهــا 

والعمالـــة، وســـائر مـــا یـــساعد وأدویتهـــا، والمـــاء، والكهربـــاء، 
ـــى تنمیت ـــدورة االقتـــصادیة )هـــاعل ـــم النـــاتج فـــي نهایـــة ال ، ث

مخــصوم منــه النفقــات والمــصروفات المتعلقــة بالمــشروع، 
حیـــــــث نحـــــــسب فـــــــي نهایـــــــة الـــــــدورة المحاســـــــبیة صـــــــافي 
ـــــه رأس  اإلیـــــرادات التـــــي یحققهـــــا المـــــشروع، ونـــــضیف إلی
ــــإذا وصــــلته تحــــسب  ــــصاب الزكــــاة، ف المــــال، ونقارنهــــا بن

نة هجریـــة، أو إذا كـــان الحـــول ســـ%)٢.٥(الزكـــاة بـــسعر 
، وال یقــال )١١٤(إذا كـان الحـول ســنة میالدیـة)%٢.٥٧٦(

إن هــذه المــزارع لــم تكــن فــي عــصر النبــوة، فــال زكــاة فیهــا 
النعــدام الــنص، كمــا ال یقــال أنهــا تزكــى مــن عــین المــال، 
النعدم القدرة علـى تحدیـد النـصاب فـي البـیض أو الـسمك 

نمـــا فـــي أثمـــان عوائـــد المـــزارع ٕ ـــة بالعـــدد أو الكیـــل، وا َم َقوَّ ُم
ــــوافرت كعــــروض التجــــارة فهــــي  ــــي یجــــب زكاتهــــا، إذا ت الت
. الذي قلناه آنفاً شروط الوجوب، بالسعر

؛ )١١٥(ولقــــد قــــال بعــــض المعاصــــرین بعــــدم زكاتهــــا
ـــات : "فقـــالوا أمـــا المـــشاریع التـــي تـــستثمر فـــي تربیـــة حیوان

ــــم، والحیوانــــات األخــــرى ــــاض والالِح ، أخــــرى، كالــــدجاج البّی

ـــــــور الزینـــــــة ، واألرانـــــــب، وغیرهـــــــا فـــــــال زكـــــــاة فیهـــــــا كطی
، فأنت ترى أنه فرق بین زكاة األنعام المعلوفـة )١١٦("اتفاقاً 

وغیرهــا مــن الحیوانــات علــى شــكل مــزارع، فأوجــب الزكــاة 
في األنعام الـسائمة والمعلوفـة سـیرًا علـى مـذاهب الفقهـاء، 

، غیـــــر أن أغلـــــب المعاصـــــرین یـــــدخلون )١١٧(دون ســـــواها
تغالت ویجعلــون زكاتهــا بــنفس مــزارع الــدواجن تحــت المــس

. )١١٨(التسعیرة والشروط

آراء الفقهــاء المعاصــرین فــي زكــاة الثــروة : الفــرع الثــاني
:الحیوانیة البحریة المعدة لإلنتاج

ــــاب"ب ابــــن حجــــر العــــسقالني فــــي الفــــتح بــــوّ  ــــاَب َم
رَجُ  َتخْ نْ ُیْس ِ ِم ر بُ َهلْ َأيْ ، )١١٩("اْلَبحْ ـاةُ ِفیهِ َتِج َك ؟الَ َأوْ الزَّ
قُ  ِْٕطـالَ رَاجِ وَا ـِتخْ ْس ـمُّ االِ ــنْ َأَع ـونَ َأنْ ِم ـاِبـُسُهوَلةٍ َیُك َم ــدُ َك ُیوَج

ـي ، َأوْ ِف لِ ُعوَبةٍ الــسَّاِح ــاِبـصُ َم ـدُ َك ــدَ ُیوَج ْع صِ َب ــوِهِ اْلَغـوْ َنحْ ، وَ
كــالعنبر یــتم تغلیــب الــسمك علــى ســائر الحیوانــات البحریــة؛و 

لبحریــــة انظــــرًا ألغلبیــــة اســــتخدامه علــــى ســــائر الحیوانــــات 
ــــبالد ذات  علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا جمیعــــًا مهمــــة، وخاصــــة لل

وجـوب الزكـاة الشواطئ المائیة، هذا وقد اختلـف الفقهـاء فـي 
من الحیوانات البحریة التي یصیدها الصائدون مـن سـمك 

:)١٢٠(وحوت وعنبر وغیر ذلك على قولین
ذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفیـة والمالكیـة : القول األول
إلـــى )١٢٢(فـــي روایـــة وأبـــو عبیـــد)١٢١(لحنابلـــةوالـــشافعیة وا

عـدم وجـوب الزكــاة فیمـا یــصاد مـن البحــر مـن الــسمك إال 
: فــي حالــة كونــه عــروض تجــارة، قــال السرخــسي الحنفــي

شــيءرـالبــصــیدفــيولــیسالــصیودمــنفهــوالــسمكأمــا((
، وقـال ابـن )١٢٣())البحـرصـیدفـيفكـذلكأخـذهمـنعلى

ــا َلَفَظــُه و : ((المــالكي)١٢٤(شــاس ٍ َم ــر َب َعْن ــرُ َك ــا َلــْم ) اْلَبحْ مَّ ِم
ــٍد  ََح ــٌك ألِ ْل ــِه ِم َلْی َبقْ َع ــیسٍ ( ُیـْس ِم ِه ِبــالَ َتخْ ـِد ، وقــول )١٢٥())َفِلوَاِج
فلواجــدهكعنبــرالبحــرهُ َظــفَ لَ ومــا((... ابــن عرفــة فــي شــرحه 

البحـرلفظـهومـاوفیهـا: عرفـةابـنقال:ش".تخمیسبال
،)١٢٦())یدكــصتخمــیسدونآلخــذهولؤلــؤكعنبــریملــكولــم

، )١٢٧(وهــذا كلــه عــام یــدخل فیــه اللؤلــؤ والمرجــان والــسمك
بحـال، فـيفیـهشـيءفـالالـسمكوأما: ((وقال ابن قدامة

عبــدبـنعمـرعـنیـروىشــيءإال، كافـةالعلـمأهـلقـول
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هـذا، علىالناسلیس: وقال. عنهعبیدأبورواه، العزیز
. أیــضاأحمـدعـنذلـكرويوقــد، بـهیعمـلأحـدانعلـموال

فیـهیجـبصید، فلمألنهفیه؛شيءالهذاأنوالصحیح
الوجـوبعلـىإجمـاعوالنـصالالبر، وألنـهكصیدزكاة

ــــىقیاســــهیــــصحفیــــه، وال ــــهمــــاعل وجــــهالزكــــاة، فــــالفی
. )١٢٨())فیهإلیجابها

:یأتيوهؤالء الفقهاء استدلوا لما ذهبوا إلیه بما 
ألن السمك كان یستخرج على عهد رسول اهللا.١

وخلفائه الراشدین، فلم یأت فیه سنة عنه، وال عن 
َ أحد من خلفائه، فقد أخرج البخاري عن  اِبر نَ َج ْب

دِ  ْب َعَثَنا: َیُقولُ اللَّهِ َع ثَ اللَّهِ رَُسولُ َب اَئةِ َثالَ ِم
یرَُنارَاِكبٍ  ةَ َأُبوَأِم َد َبْی نُ ُع رَّاحِ ْب دُ اْلَج صُ َ َنرْ یر ِع
َناُقرَْیشٍ  لِ بِ َفَأَقْم فَ السَّاِح ٍ ِنصْ اَبَناَشْهر وعٌ َفَأصَ ُج
یدٌ  ِد تَّىَش َناَح ْل َبطَ َأَك ِلكَ َفُسمِّيَ اْلَخ ْیشُ َذ ْیشَ اْلَج َج
َبطِ  َقىاْلخَ ُ َلَناَفَأْل ر َبحْ ابَّةً اْل ُ َلَهاُیَقالُ َد َبر ْن َع ااْل َن ْل َفَأَك

هُ  ْن فَ ِم ٍ ِنصْ ْهر نَّاَش نْ وَادََّه هِ ِم ِك َد تَّىوَ َناتْ َثابَ َح ِإَلْی
َنا اُم َس ذَ َأجْ ةَ َأُبوَفَأَخ َد َبْی َلًعاُع نْ ضِ هِ ِم عِ الَ َأضْ
َبهُ  دَ َفَنصَ َم لِ ِإَلىَفَع لٍ َأْطوَ َعهُ رَُج ْفَیانُ َقالَ َم رَّةً ُس َم
َلًعا نْ ضِ هِ ِم ِع الَ َبهُ َأضْ ذَ َفَنصَ الً وََأَخ یرًارَُج َبِع رَّ وَ َفَم
َتهُ  أخبروا النبي ، فلم یرووا أنهم )١٢٩(...))َتحْ

. فیه شيءفأوجب
قیــاس صــید البحــر علــى صــید البــر، فــصید البــر ال .٢

. )١٣٠(زكاة فیه، فكذا صید البحر مثله
ویمكن أن یناقش الدلیالن بأن صید البحر في حیـاة .٣

والخلفــــــاء الراشــــــدین لــــــم یكــــــن بهــــــذه رســــــول اهللا 
نمـــا كـــانوا یتعـــاملون معـــه إذا  ٕ الطریقـــة وال الحجـــم، وا

بلغــــة ئًا مــــن الحیوانــــات خارجــــه، أو دفــــع البحــــر شــــی
ــــــصادیة، ــــــات اقت ــــــم یكــــــن بكمی اقتــــــصادیة معاصــــــرة، ل

والقیــاس مــع الفـــارق بــین صــید البـــر القلیــل، وصـــید 
. البحر الذي یشكل في حیاتنا ثروة كبیرة

ذهب عمر بن عبد العزیز والحنابلة في :القول الثاني
روایة ثانیة إلى وجوب الزكاة فیما یصاد من البحر من 

لسمك، وفیما یلقیه البحر من الحیوانات البحریة كالعنبر، ا

كتب: عبید قالعن یونس بن - بسنده- فقد روى أبو عبید 
ال((أن: مانعُ في)١٣١(عاملهإلىالعزیزعبدبنعمر
عبد، قال))مـدرهمائتيیبلغحتىشیئاً السمكمنیأخذ

خذفدرهممائتيبلغفإذا((: قالإالأعلمهوال: الرحمن
أنإلىیرىفیماعمریذهب: عبیدأبوقال))الزكاةمنه
المعادن، وكانمنالبرأخرجمابمنزلةالبحرأخرجما

. )١٣٢())الزكاةالمعادنفيرأیه
وجــوب موقــال المــرداوي الحنبلــي بعــد أن ذكــر عــد

ــُه : (( الزكــاة فــي اللؤلــؤ والعنبــر ونحــوه ُل ــا (َقوْ یَم ــاَة ِف َك وَالَ زَ
ـــرُ  ـــوِهِ َیخْ َنحْ ـــرِ وَ َب ْن ـــانِ وَاْلَع َج رْ ـــؤِ وَاْلَم ُل ـــنْ اللُّؤْ ـــرِ ِم ـــنْ اْلَبحْ ) ُج ِم

ـرِهِ  ْی یزِ وََغ ـي اْلـوَِج َم ِبـِه ِف ـزَ وعِ ؛ وََج فُـرُ نِ , وَاْل ــاَیَتْی ـي الرَِّع , َقـاَل ِف
نِ  َیْی ــاوِ ــحِّ فیــه : وَاْلَح َصَ ْ َلــى األ ــاُه َع َیُة . زَكَّ وِ ــَد التَّــْس َم َنــصُّ َأحْ وَ

ـــــرُ  ـــــا َیخْ نَ َم ـــــْی ِ َب ـــــر ـــــنْ اْلَبحْ ةٌ . ُج ِم ـــــةِ : َفاِئـــــَد اَی َد ِه ـــــي اْل ثَّـــــَل ِف , َم
ُبوكِ الـــذََّهبِ  ـــْس َم مْ , وَ ـــرِِه ْی كِ : وََغ كِ وَالـــسََّم ـــْس ـــنْ , ِباْلِم ُه ِم یِّـــُد ُیؤَ

ـــدَ  َم مِ َأحْ ـــالَ وَاَیَتْینِ : َك ـــرِ الـــرِّ ْك ـــَد ِذ فِ َبْع ـــالَ ـــي اْلِخ : َقـــالَ َأنَّ ِف
كُ  ــــْس ُك وَاْلِم ِلكَ الـــسََّم ـــَذ َك لَ , وَ ــــوِنيِّ َنـــصَّ َع ُم ْی ـــِة اْلَم وَاَی ــــي رِ ـــِه ِف , ْی

ـــَسنُ َیُقـــولُ : َفَقـــالَ  ـــانَ اْلَح ُبهُ : َك ـــاِح ـــاَبُه صَ ا َأصَ كِ إَذ ـــي الـــسََّم : ِف
ـاةُ  الحنابلـة روایتــان أحــدهما ، فأنــت تـرى أن لــدى )١٣٣())الزََّك

وقـد في صید البحر من السمك ونحوه من الحیـوان زكـاة، 
ـــــــة اســـــــتدل هـــــــؤالء الفقهـــــــاء علـــــــى وجـــــــوب زكاتـــــــه باألد ل

:)١٣٤(التالیة
ـن :عموم قوله تعـالى.١ ُقـوْا ِم ُنوْا َأنِف ینَ آَم َیا َأیَُّها الَِّذ

ـم مِّـنَ اَألرْضِ وََال  َنا َلُك رَجْ مَّا َأخْ ِم ُتْم وَ ْب َس ا َك َطیَِّباتِ َم
یـِه ِإالَّ َأن  ِذ ُتم ِبآِخ َلـْس ُقـونَ وَ ـُه ُتنِف ْن ِبیثَ ِم وْا اْلَخ َتَیمَُّم

ــو  َلُم ــِه وَاعْ ی وْا ِف ــضُ ِم ــدٌ ُتْغ ی ِم ــيٌّ َح ِن ــَه َغ :البقــرة[ْا َأنَّ الّل
، فمــــــا دام صــــــید البحــــــر ممــــــا یمكــــــن كــــــسبه، ]١٩٧

وبحیازتــــه یملكــــه فــــإذا تــــوافرت فیــــه الــــشروط العامــــة 
. للزكاة ففیه الزكاة

كمــــــا أنــــــه مــــــال مملــــــوك فأشــــــبه الكنــــــوز والمعــــــادن .٢
المــستخرجة مــن البحــر، فــالتفریق بینهمــا فــي وجــوب 

. حكم بال دلیل علیهالحق في الثاني دون األول ت
مــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول الثــاني مــن : الــراجح

أن اإلنفــاق ممـــا یــصطاد مـــن البحـــر مــن الـــسمك واجـــب، 
حیث یبلغ حجـم المنـتج منـه فـي حیاتنـا المعاصـرة كمیـات 
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اقتصادیة، تقدر فـي الـبالد المنتجـة لـه أو التـي تعمـل فـي 
التعـــدین الـــسمكي بـــالثروة الكبیـــرة؛ بـــل أصـــبح لـــه فـــي حیاتنـــا 
شـــركات اســـتثماریة ضـــخمة، فـــال ینبغـــي أن یعفـــى مـــن حـــق 
یفـــرض علیـــه قیاســـًا علـــى المعـــادن المـــستخرجة مـــن البحـــر، 
وســـائر مـــا أوجـــب الـــشارع الزكـــاة فیـــه مـــن األمـــوال؛ كمـــا أن 
الــــشارع أوجــــب الزكــــاة علــــى مــــالكي الثــــروات مواســــاة للفقــــراء،

ل مثـــــل هـــــذا المقـــــصد للـــــشارع مـــــن تزكیـــــة الـــــسمك، ویحـــــص
خاصة فـي الـبالد الـساحلیة التـي تنـتج منـه كمیـات اقتـصادیة 

.على المستویین الفردي وكذلك الشركات

نـــصاب ومقـــدار زكـــاة الثـــروة الحیوانیـــة : الفـــرع الثالـــث
:ة لإلنتاجعدّ البحریة والبریة المُ 

مقـدار نــصاب عــروض التجــارة هــو نــصاب الــذهب 
، وهــو نــصاب الثــروة٢٤غــرام مــن الــذهب النقــي عیــار ٨٥

النقدیــة، بحــسب القیمــة الــسوقیة للــذهب فــي یــوم اســتحقاق 
الزكاة على المشروع االستثماري، وهذه تختلـف مـن زمـان 
إلـى زمــان ومــن مكــان إلــى مكـان، فالــذي یهمنــا هنــا بدایــة 

أكبـــر مـــن الحـــول وآخـــره، فـــإذا بـــدأنا المـــشروع بـــرأس مـــال 
المحاســبة نتهــت الــدورة المحاســبیة بعــد إجــراءاتالنــصاب وا

في المشروع وكانت اإلیرادات أكبر مـن النـصاب، فـال بـد 
ــــصاب  ــــر ن ــــم نعتب مــــن تزكیتهــــا بحــــسب ســــعر الزكــــاة، ول
الفــــضة نظــــرًا للكــــساد العظــــیم الــــذي أصــــابها فــــي حیاتنــــا 

. المعاصرة
هــذا ولقــد رجحنــا فــي زكــاة الثــروة الحیوانیــة المعــدة 

، كونها أصول استثماریة یقـصد )األنعام() البریة(لإلنتاج 
منها االسترباح، وجوب زكاة صافي األموال االستثماریة، 
وصــافي غلتهــا بعــد حــسم التكــالیف، وذلــك شــریطة تــوافر 

ومثلهـا ه%)٢.٥(الشروط العامة للزكاة، وتزكى بمعـدل 
. مزارع األرانب

ي أمــــا الــــدواجن فیزكــــي رأس مــــال المزرعــــة وصــــاف
ـــــاض والحـــــبش إذا تـــــوافرت دخلهـــــا؛ كالـــــدواجن والالحـــــم والبّی

فیهمــــا شـــــروط الوجـــــوب، وبلــــغ نـــــصاب النقـــــدین، بـــــسعر 
. عروض التجارة وطریقته

، )البحریة(أما نصاب الثروة الحیوانیة المعدة لإلنتاج 
فهو نصاب الذهب، وال یشترط الحول في زكاة الثروة 

إذا كانت شركة البحریة للمصطاد من الحیوانات، إال
تعلیب سمكي أو صید تحسب زكاتها كل دورة محاسبیة، 

، )السمكیة(أما سعر زكاة الثروة الحیوانیة المعدة لإلنتاج 
وذ ـفقد اختلف الناس في سعره، على اعتبار أن المأخ

ر نوعان، المعدن وسعره الخمس والحیوانات ـمن البح
دًا، لكن البحریة التي سكت عنها الشارع فلم یحد لها ح

الخمس فیما یخرج البحر من ((ب بابًا بعنوان أبا عبید بوَّ 
نُ َقالَ ، وبذلك )١٣٥()العنبر والجوهر والسمك َس ِفي: اْلَح

 ِ َبر ْن َع ُلؤِ اْل ُمسُ وَاللُّؤْ َلهُ ، اْلُخ صَ دٍ َأُبووَ َبْی تَابِ "ِفيُع ِك
وَالِ  َْم ْ نْ "األ هِ ِم انَ َأنَّهُ "ِبَلْفظِ َطرِیِق ِ ِفيَیُقولُ َك َبر ْن اْلَع

ِلكَ  َذ َك ، وَ ُمسُ ُلؤُ اْلُخ ، ثم ساق آثارًا علق على أثر )١٣٦("اللُّؤْ
اة في السمك ـالذي یوجب الزكعمر بن عبد العزیز 

البحرأخرجماأنإلىیرىفیماعمریذهب: بقوله
المعادنفيرأیهالمعادن، وكانمنالبرأخرجمابمنزلة

هذا، والعلىالسمكفيالناسبه، ولیسالزكاة، فشبهه
ذلكیرىالمنوذهب)١٣٧((...)به، یعملأحدانعلم
اهللارسولسنةبینهمافرقت: یقولون، مفترقانأنهماإلى
س،ـالخمالركازفيجعلإذ

: عبیـــدأبـــوقـــال، شـــیئاً فیـــهیقـــلالبحـــر، فلـــمعـــنوســـكت
حكــمرأینــاأنــابمتـساویین، وذلــكعنــدنا، لیــساهمــاوكـذلك
، )١٣٨())اثنتـــینخلـــة، والغیـــرفـــيمختلفـــینروالبـــالبحـــر

وبمـــا أننـــا جعلنـــا الثـــروة الـــسمكیة جـــزءًا مـــن الثـــروة الحیوانیـــة
المعـــدة لإلنتـــاج، كأصـــول اســـتثماریة، فإنهـــا تزكـــى بنـــسبة 

فـــي الـــسنة الهجریـــة، مـــن صـــافي اإلنتـــاج، طبقـــًا %)٢,٥(
، وقیاســــها )١٣٩(لمـــذهب جمهـــور الفقهـــاء فـــي المـــستغالت

ـــى الـــزروع قیـــاسٌ ب ، فهـــي نـــوع مـــن عـــروض )١٤٠(عیـــدعل
التجــــارة علــــى شــــكل مــــستغالت، ورجحنــــا زكــــاة األصــــول 

. )١٤١)ه%)٢,٥(االستثماریة كالمستغالت بسعر 

:: 
:

 

ــــق ال ــــي لزكــــاة فــــي هــــذا المبحــــث نــــدرس التطبی عمل
المـــزارع بأنواعهـــا، مقـــدمین للـــشروط ثـــم المثـــال التطبیقـــي 

* )١٤٢("طریقــة صــافي األمــوال المــستثمرة"معتمــدین علــى 
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ــــسعر یطبــــق علیهــــا زكــــاة عــــروض التجــــارة مــــن حیــــث ال
یزكـــــى صـــــافي . * جـــــرام، والحـــــول٨٥، والنـــــصاب %٢.٥

، وصــافي اإلیــرادات الــسنویة بعــد )األصــول االســتثماریة(

ف، شــــریطة تــــوافر الــــشروط العامــــة للزكــــاة، حــــسم التكــــالی
نمــــوذج تطبیقــــي باعتبــــار الــــسنة . ومثلهــــا مــــزارع األرانــــب

:ه١/١/١٤٠٠هجریة تبدأ 

رأس، والكلفة بالدوالر١٠٠مشروع أغنام عساف )١(نموذج 
:المنشآت الثابتة: أوالً 

الكلفة اإلجمالیةالثمن× الوحدة البیان
$١٢٠٠٠$٤٠×١٠٠×٢م٣حظائر مسقوفة. ١
$٩٦٠٠$٤٠× ٢م٢٤٠حظائر موالید. ٢
$٥٥٠٠$٥٥×٢م١٠٠مخزن أعالف مركزة. ٣
$٥٦٠٠$٢٨×٢م٢٠٠مخزن أعالف جافة. ٤

$٣٢٧٠٠المجموع
)المیاكن(األدوات : ثانیاً 
$١٤٠٠$١٤×١٠٠معالف ومشارب. ١
$٦٦٠$٦٦٠×١ماكنة جز صوف. ٢
$٦٠٠$٦٠٠×١مولد كهرباء. ٣
$٥٥٠$٥٥٠×١ازمهاماكنة حالبة ولو . ٤

$٣٢١٠المجموع
$٣٤٥٠٠$٣٤٥× ١٠٠ثمن أغنام: ثالثاً 

$٢٠٧٠$٣٤٥×٦رؤوس٦مات خالل العام 
$٣٢٤٣٠صافي المجموع

مصروفات جاریة: رابعاً 
$٢٦٠٠٠$٢٦٠× رأس ١٠٠أعالف مركزة وجافة.١
$١٢٠٠$١٢× رأس ١٠٠میاه وكهرباء.٢
$١٥٠٠$١٥× رأس ١٠٠عالجات بیطریة.٣
$٨٠٠محروقات لسیارات والمولد والجرار.٤
$١٢١٢٦٠٠×$٣٥٠× ٣٣أجرة عمال .٥

$٤٢١٠٠المجموع
اإلنتاج: خامساً 

$٤٥٢١٠$٢٤٧× ١٦٥= ١.٦٥× ١٠٠الخراف الذكور. ١
$٦٧٥٠$٢٢٥× تقریبًا ٣٠الخراف اإلناث. ٢
$٣٠٠٠٠$١.٥× ٣٠٠٠٠= لتر٣٠٠×١٠٠حلیب. ٣
مهملفصو . ٤
دوالر٥٨٥٠. ٨× ١٠٠زبل. ٥

$١٠٨٤٩٠اإلنتاج المجموع+ ثمن األغنام 
$٣٥٩١٠)األدوات+ المنشآت( -مجموع تكالیف اإلنشاء
$٧٠٤١%= ١٠×$ ٧٠٤١٠%١٠× مجموع تكالیف اإلنتاج اهتالك المشروع الثابتة

اهـتالك رأس ) + المـصروفات الجاریـة(من مجمـوع تكـالیف اإلنتـاج % ١٥حصة هذا العام من التكالیف هو 
)=األدوات+المنشات+ (المال

١٢٧٥٧%= ١٥× $٨٥٠٥١=٧٠٤١+٤٢١٠٠$

$٩٥٧٣٣= $ ١٢٧٥٧-١٠٨٤٩٠=التكالیف ( قیمة الناتج ـ ( صافي الناتج 
$٢٣٩٣% )٢.٥× الناتج (الحق الواجب 

$٢٤٦٦% )٢.٥٧٦× الناتج (الحق الواجب بالسنة المیالدیة

:والتفریق بینه وبین القول الراجح في زكاة الغنم)١(كتطبیق على قول اإلمام مال
، وافترضـنا أن تكــالیف هــذا )التكــالیف المنفقـة علــى الماشــیة(فـي حــال أخـذ المــصدق بــرأي اإلمـام مالــك الــذي جعـل المعلوفــة كالـسائمة، وقــال بقولــه فـي شــأن حــسم الـدین

) $٢٦٦الــــسعر الوســــطي = ٢÷$٢٤٧+$٣٤٥= ات والموالیــــد كمــــا مــــر فــــي الجــــدولمقــــسومة علــــى الــــسعر الوســــطي لألغنــــام األمهــــ$ ١٢.٧٥٧= العــــام تــــساوي
رأس، فیهــــــا بحــــــسب الجــــــداول ثالثــــــة شــــــیاه ٢٤١= رأس التكــــــالیف ٤٨- رأس ٢٨٩=مــــــوت٦- موالیــــــد ١٩٥+رأس١٠٠رأس غــــــنم، وعلیــــــه فــــــإن ٤٨فیــــــساوي 

، وبالمقارنــــة مــــع الــــرأي المــــرجح فــــإن $١٠٣٥= $٣٤٥× ٣األمهــــات ، وحتــــى لــــو ضــــربناها بــــسعر$٧٩٨=٢٦٦×٣= مــــضروبة بالــــسعر الوســــطي لــــو دفــــع القیمــــة
).$٢٣٩٣: (األول أنفع للفقراء من جعلها كالسائمة فهو أكثر من ضعف قول مالك
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)٢(نموذج 
)ش٣.٤(رأس، والكلفة بالدوالر١٠٠) هولندي(دراسة جدوى اقتصادیة لمشروع أبقار حلوب 

:المنشآت الثابتة: أوالً 
الكلفة اإلجمالیةالثمن× الوحدة البیان

$٤٨٧٥٠$٦٥×٢م٧٥٠حظائر مسقوفة. ١
$٢٢٠٠٠$٤٠× ٢م٥٠٠حظائر عجول وعجالت. ٢
$٣٠٠٠٠$٤٠×٢م٧٥٠حظیرة مكشوفة. ٣
$١٩٢٠٠$٦٥×٢م٣٠٠مخزن أعالف مركزة. ٤
$٢٤٠٠٠$٣٠×٢م٨٠٠مظلة أعالف خشنة. ٥

$١٧٦٩٥٠المجموع
)المیاكن(األدوات : ثانیاً 

$٣٠٠٠$٧٥×٤٠$٧٥× ٤٠مشارب أحواض بالستیكیة مع عوامات عدد .١
$٧٥٠$٧٥٠×١ثالجة مبرد حلیب.٢
$٨٥٠$٨٥٠×١مولد كهرباء.٣
$٣٠.٠٠٠$٣٠٠٠٠×١لتر٢٥٠٠بسعة ١نقل حلیبسهریج .٤
١٠.٠٠٠حالبة٢٠أخرى حالبات.٥

$٤٤.٦٠٠المجموع
$٠٠٠. ٢٠٠$٢٠٠٠× ١٠٠ثمن األبقار: ثالثاً 
مصروفات جاریة: رابعاً 

$١٠٨٠٠$٤٠٠× طن ٢٧أعالف مركزة وجافة.٦
$٨٧٥٠$٢٥٠× طن٣٥أعالف خشنة .٧
$٥٠٠میاه وكهرباء.٨
$١٥٠٠جات بیطریةعال.٩

$٨٠٠محروقات لسیارات والمولد والجرار. ١٠
$١٢٢١.٠٠٠×$٣٥٠× ٥٥أجرة عمال . ١١

$٤٣.٣٥٠المجموع
اإلنتاج: خامساً 

$١٥٠.٠٠٠= =٧٥×٢٠٠٠أو = × $٤× كغم ٥٠٠×٧٥)١٤٣(عجول% ٧٥العجول بفرض أن . ٦
٢٦٢٥٠= =٢٥×١٠٥٠أو =× ٣.٥٠× كغم ٣٠٠×٢٥٢٥العجالت . ٧
$٩٩٠.٠٠٠$السعر $ ١.٥× یوم٣٠٠×١٠٠× لتر ٢٢حلیب . ٨
دوالرمهملزبل. ٩

$١٦٦.٢٥٠. ١المجموع
$٤٣٣٥٠٢٦٤.٩٠٠+٤٤٦٠٠+ $١٧٦.٩٥٠. المصروفات+ األدوات+ مجموع تكالیف اإلنشاء 
$٢٦٤٩٠%١٠× مجموع تكالیف اإلنتاج :اهتالك المشروع الثابتة
$٢٩١٣٩٠اهتالك رأس المال) + مصروفات الجاریةال( مجموع تكالیف اإلنتاج 

$٨٧٤.٨٦٠) =االهتالك+ التكالیف المتغیرة ( قیمة الناتج ـ ( صافي الناتج 
١.٠٧٤.٨٦٠صافي الناتج+ رأس مال المشروع 

$٢٦.٨٧١%)٢.٥× الناتج (الحق الواجب 

:في زكاة البقرتطبیق قول اإلمام مالك
، وأخـذنا بمــذهب )التكــالیف المنفقـة علـى البقــر(لـدین فـي حـال أخــذ المـصدق بـرأي اإلمــام مالـك الـذي جعــل المعلوفـة كالـسائمة، وقــال بقولـه فـي شــأن حـسم ا

خـــراج الحـــق الواجـــب منـــه، فلـــدینا  ٕ ـا بـــأن التكـــالیف تـــساوي٢٠٠القــائلین بجـــواز التقـــویم بالنقـــد وا مقـــسومة علـــى الـــسعر $٨٧٤.٨٦٠= رأس مـــن البقـــر، فقلنــ
رأس وبـــالنظر إلـــى ١٤٩=فالبـــاقي هـــو ) ٥١(تقریبـــًا يفـــإن التكـــالیف تـــساو $ ١٦٨٣=٣÷١٠٥٠+٢٠٠+$٢٠٠٠(الوســـطي لألبقـــار األمهـــات والموالیـــد 

ـا تـــساوي × جـــدول البقـــر ففیهـــا ثالثـــة مـــسنات وتبیـــع = $٢٠٠٠× ٤، فـــانظر الفـــرق، وحتـــى لـــو ضـــربناها بـــسعر األمهـــات $٦٥٢٠الـــسعر الوســـطي فإنهــ
.جها وقربها من الستغالت، وبالمقارنة مع الرأي المرجح فإن األول أنفع للفقراء من جعلها كالسائمة، نظرًا لحجم نات$٨٠٠٠
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)٣(نموذج 
مزرعة أرانبزكاة مزرعة مختلطة كل منهما نصاب لدواجن مع

: حساب زكاة مزارع الدواجن)  ١
یخضع نشاط المزارع للزكاة .
 األموال االستثماریةیطبق علیها أحكام زكاة .
 إذا وصل الوعاء النصاب% ٢.٥تحسب الزكاة سنویًا بنسبة .
همـــا شـــروط الوجـــوب، وبلـــغ نـــصاب یزكـــي صـــافي دخـــل مزرعـــة الـــدواجن الالحـــم والبیـــاض والحـــبش مـــع رأس المـــال إذا تـــوافرت فی

. النقدین، بسعر عروض التجارة وطریقته

)زكاة مزرعة: ( الحل•
المجموعالحالةالبیان
دینار٨٠٠٠=رأس مال المزرعة الجاهزة

دینار١٥.٠٠٠+إیراد مزرعة الدواجن
دینار٦٥٠٠+إیراد مزرعة األرانب

دینار٤٠٠٠+أدویة
ینارد٥٠٠٠+األعالف

دینار٥٥٠٠+ما له على الغیر
دینار٤٤٠٠٠المجموع

٥٠٠٠-وبیطریة وخالفهمنفقة أدویة
٣٠٠٠-دیون للغیر
دینار٣٥٠٠-نفقات بیتیة

دینار٥٠٠٠نفقات عمال وأدویة وبیطریة
١٦٥٠٠المجموع 

دینار٢٧.٥٠٠=صافي إیرادات المزرعة واجبة الزكاة
%٢.٥×نسبة الزكاة
دینار٦٨٧.٥قیمة الزكاة

دینار٢٦٨١٢.٥=صافي العروض بعد الزكاة

)٤(نموذج رقم 

دینـار، ١٥٠٠٠مزرعـة دواجـن بیـاض صـافي إیراداتهـا الـسنویة : مزارع أحصى ما لدیه مـن حیـوان فـي المزرعـة فتبـین فـي نهایـة الحـول اآلتـي:نموذج
دینــار، ٥٠٠٠ازن دینــار، أعــالف فــي المخــ٦٥٠٠دینــار، مزرعــة أرانــب أنتجــت فــي الــسنة إیــرادات ٨٠٠٠دواجــن غیــر جــاهزة للبــیض رأس مالهــا 

دینــار، لــه علــى الغیــر دیــون جیــدة ٣٠٠٠دینــار، دیــون للغیــر بقیمــة ٥٠٠٠دینــار، نفقــات عمــال وأدویــة وبیطریــة وخالفــه ٤٠٠٠أدویــة مخزنــة بقیمــة
دینار، فما الحق الواجب في المال؟ ٣٥٠٠دینار، أنفق على نفسه وعیاله ٥٥٠٠بقیمة 
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وكانــت نتــائج المیزانیــة علــى النحــو التــالي علمــًا ٣١/١/٢٢٠٠٦كمــا فــي ٢٠٠٦شــركة دواجــن الحــم نــشرت میزانیتهــا لعــام 
اجن الالحــم مــن اقتنــاء أمهــات، ومــصانع علــف وكــل مــا لــه أن الــشركة تعمــل فــي مجــال الــدواجن الالحــم فــي مراحــل إنتــاج الــدو 

:اآلتیةعالقة باإلنتاج في قطاعه، مع مراعاة البنود 
یخــضع نــشاط المــزارع للزكــاة ، یطبــق علیهــا أحكــام زكــاة عــروض التجــارة والــصناعة، ومــن الفقهــاء مــن یــرى أن یطبــق علیهــا

. زكاة المستغالت
 ـــسبة ـــیس علـــى الموجـــودات . إذا وصـــل الوعـــاء النـــصاب% ٢.٥تحـــسب الزكـــاة ســـنویًا بن ـــة الموجـــودة) األصـــول(ل الثابت

. مثل المبانى واآلالت والعدد والسیارات والمولدات واألثاث وما فى حكم ذلك: بالمزارع زكاة

)١٤٤(لشركة دواجن فلسطین٢٠٠٦میزانیة 

٢٠٠٦إیضاحالبیان
بالدینار األردني

٢٠٠٥
بالدینار األردني

داتالموجو 
موجودات غیر متداولة
٣٨.٨٢٧.٤٢٧٨.٤٩٠.٢٩٢عقارات وآالت ومعدات

٤٤٣٨.٠٦٢٣.٥٤٩مشروع قید اإلنشاء
٥١٦٢.٨٢٠٣١٤.٨١٧موجودات مالیة متوفرة للبیع

٩.٤٢٨.٣٠٩٨.٨٠٨.٧٠٣موجودات متداولة
٦٤٦٩.٦٥٨٣٤٦.٤٢٩موجودات حیة ـ غیر ناضجة

٦٨٩.٠٣٦٣٣٨.١٠٧ةموجودات حیة ـ ناضجة ومنتج
٥٥٨.٦٩٤٦٨٤.٥٣٦مجموع الموجودات الحیة

٧٦٨٢.١٠١٣٠٧.٦٦١مخزون
٨١.٨٥٩.٥٢٠١.٩٣٤.٦٣٨ذمم مدینة

٩٩٩٩.٤٢٦١٠٢.٥٩٥موجودات متداولة أخرى
١٠٥٠.٠٥٤٥٣.١٤١النقد والنقد المعادل

٣.٥٩١.١٠١٢.٣٩٨.٠٣٥
١٣.٥٧٨.١٠٤١١.٨٩١.٢٧٤مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حق ملكیة حملة السهم

٩.٣٧١.٣٥١٩.٣٧١.٣٥١رأس المال المدفوع
١١١٠١.٧١٣٨٨.٧٧٩احتیاطي إجباري

-٥٣٤.٧٩٠فروق ترجمة عمالت أجنبیة
)٦٣.٨٥٣()٨٠.١١٣(التغیر المتراكم في القیمة العادلة

١٠٣.٢٨٩١٣.١٢١)خسائر متراكمة( أرباح مدورة 
١٠.٠٣١.٠٣٠٩.٣٨٣.١٧٤مجموع حقوق الملكیة

مطلوبات غیر متداولة 
١٢٢٨١.٥٤١٧٣.٣٦١قروض طویلة األجل

١٣١١٣.٩٦٤١٢٩.٥٢٥مخصص تعویض نهایة الخدمة
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مطلوبات متداولة
١٤١.٥٦٠.٢١٢١.١٥٢.٣٧٧ذمم دائنة

١٢٩٦٤.٢٤٨٩٥٠.٩٧٦الجزء قصیر األجل من القرض طویل األجل
١٥١٢٦.١٨٨٢٢.٣٢٦مطلوبات متداولة أخرى

١٦٥٠٠.٩٢١١٧٩.٥٣٥تسهیالت ائتمانیة
٣.١٥١.٥٦٩٢.٣٠٥.٢١٤

٣.٥٤٧.٠٧٤٢.٥٠٨.١٠٠مجموع المطلوبات
١٣.٥٧٨.١٠٤١١.٨٩١.٢٧٤مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

١٧٨.٢٩٥.٩٧١٧.٤٠٨.٩١٥المبیعات
٧.٠٧٤.٢١٦٦.٤٤٢.٤٨٢تكلفة المبیعات

١.٢٢١.٧٥٥٩٦٦.٤٣٣
)٣٣٦.١٨١()٥١٣.٤٩٤(١٨مصاریف إداریة وعمومیة

)١٦٣.٥١٧()٧٠.٠٤٦(١٩مصاریف أخرى
٦٣٨.٢١٥٤٦٦.٧٣٥الربح التشغیلي

)٢٢٦.٥١٣()٢٠٦.٠٩١(أرباح بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع) خسائر( 
)٤.٤٠٦()٢١٨.٩٧٧(٢٠صندوق المسؤولیة االجتماعیة

)٥١.٥٤٥()٨٣.٨٠٣(تكالیف التمویل
١٢٩.٣٤٤٦٣٧.٢٩٧ربح السنة

٢١٠.٠١٤٠.٠٦٨الحصة األساسیة والمخفضة للسهم من ربح السنة

: مالحظات
:ال بد من بین اإلیضاحات باختصار

ــــــم • ــــــضاح رق ــــــارات األراضــــــي، ) ٣(اإلی ــــــشمل العق ت
كة، ومعـــدات وآالت، واإلنـــشاءات والمبـــاني الخاصـــة بالـــشر 

. وأثاث مكتبي، وسیارات، وأجهزة حاسب وبرامج
یمثـــل التكـــالیف التـــي تكبـــدتها الـــشركة ) ٤(اإلیـــضاح رقـــم •

. إلقامة مزرعة تربیة دجاج الحم ومسلخ خالل العام
تمثـــــــــل الموجـــــــــودات المالیـــــــــة ) ٥(اإلیـــــــــضاح رقـــــــــم •

. استثمارات الشركة في األسهم في السوق المالي
تــشمل أمهــات الــدجاج حیــث العمــر ) ٦(اإلیــضاح رقــم •

. أشهر، تم تحویلها من مزارع التربیة٩اإلنتاجي حوالي 
یـــشمل مـــواد خـــام، مخـــزون بـــیض،) ٧(اإلیـــضاح رقـــم •

. مخزون أعالف، وأخرى
یـشمل الـشیكات برسـم التحــصیل، ) ٨(اإلیـضاح رقـم •

. ومخصص الذمم المشكوك في تحصیلها

قیمــــــة مــــــستحق مــــــن ضــــــریبة ال) ٩(اإلیــــــضاح رقــــــم •
المـــضافة، دفعـــات مقدمـــة لمـــوردین ومقـــاولین، مـــصاریف 

. مدفوعة مقدمًا، أخرى
یـــــشمل نقـــــد فـــــي الــــــصندوق، ) ١٠(اإلیـــــضاح رقـــــم •

. وحسابات جاریة لدى البنوك
یــــشمل المبــــالغ المجمعــــة فـــــي ) ١١(اإلیــــضاح رقــــم •

الحــساب خــالل الفتــرات الــسابقة ومــا یجنــب فــي الحــساب 
أ، ) ١٢١(مین، التزامـــا ســـنویًا وال یـــوزع علـــى المـــساه% ١٠
، مـــن نظـــام التأســـیس، غیـــر أن النظـــام لـــم یحـــدد مكـــان ه

ـــــشركة لتظهـــــر مـــــآل  نهـــــاء ال ٕ ـــــة تـــــصفیة وا صـــــرفه وال حال
. االحتیاطي، بل ترك للجمعیة العمومیة تقدیر ذلك

:یشمل) ١١(اإلیضاح رقم •
٢٠٠.٠٠٠قــروض طویلــة األجــل مــن بنــك محلــي - 

مـــضافاً ) لیبـــور(دوالر، بـــسعر فائـــدة فـــي أســـواق لنـــدن
. قسط٥٤یسدد على % ١.٥إلیها 
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مـــن شـــركة ) دینـــار أردنـــي٧٠٩.٠٠(قـــرض بقیمـــة - 
ــــشركة األم بــــسعر فائــــدة فــــي أســــواق لنــــدن تابعــــة لل

. قسط٤٨یسدد على % ٢مضافًا إلیها ) لیبور(
یــشمل مخــصص نهایــة الخدمــة ) ١٣(اإلیــضاح رقــم •

. في الشركة
ستحق یــشمل ذمــم المــوردین ومــ) ١٤(اإلیــضاح رقــم •

. لجهات ذات عالقة
یـــــشمل مــــــصاریف مــــــستحقة، ) ١٥(اإلیـــــضاح رقــــــم •

. ومخصص إجازات
یـــــــــشمل الفوائـــــــــد المدفوعـــــــــة ) ١٦(اإلیـــــــــضاح رقـــــــــم •

للتسهیالت االئتمانیة، والتسهیالت بالشیكل تخضع لفائـدة 
%. ١٥سنویة بمعدل 

یـــشمل مبیعـــات أعـــالف ومـــواد ) ١٧(اإلیـــضاح رقـــم •
. م على المبیعاتخام، ودجاج، وبیض، باإلضافة لخص

یــشمل الرواتــب واألجــور ومنــافع ) ١٨(اإلیــضاح رقــم •
المــوظفین، میــاه وكهربــاء، اســتهالكات، مــصاریف ســیارات 
ــــد وهــــاتف وفــــاكس،  ــــة، بری ــــل وســــفریات، أتعــــاب مهنی وتنق
ضـــــیافة، رســـــوم ورخـــــص واشـــــتراكات، مـــــصاریف تـــــأمین، 
مخــــــــصص ذمــــــــم مــــــــشكوك فــــــــي تحــــــــصیلها، قرطاســــــــیة 

. أخرىومطبوعات، صیانة عامة، 
یــشمل خــسائر نفــوق موجــودات ) ١٩(اإلیــضاح رقــم •

حیــة، خــسائر تــدني قیمــة المخــزون، خــسائر فــروق عمــالت، 
. مصاریف إیرادات أخرى، أرباح عقارات وآالت ومعدات

مـــــــا دفعتـــــــه الـــــــشركة یـــــــشمل) ٢٠(اإلیـــــــضاح رقـــــــم •
كمــــساعدات اجتماعیــــة للخــــسائر التــــي تكبــــدها أصــــحاب 

ــــدجاج المــــزارع نتیجــــة بعــــض األمــــراض التــــ ي أصــــابت ال
. الالحم خالل العام
خــــــالل قــــــراءة المیزانیــــــة واإلیــــــضاحات ظهـــــر مــــــن

ــــت الــــشریعة  ــــد فخالف ــــشركة اقترضــــت بالفوائ علیهــــا، أن ال
علــى، وأن الــشركة دخــل )١٢(الغــراء، كمــا فــي اإلیــضاح 

دـبمن الكسب الخبیث فال نسبةالسنویةاـأرباحه

یجــب (بــل أن نقــول مــن إنفاقهــا فــي وجــوه الخیــر العــام، فق
مــــضافًا ) ٩.٣٧١.٣٥١(فــــي رأس المــــال الــــشركة البــــالغ 

) ٩.٥٠٠.٦٩٥= (، )١٢٩.٣٤٤(إلیهـــا األربـــاح البالغـــة 
فــال بــد مــن إخــراج نــسبة الكــسب الخبیــث مــن المــال الحــرام 

والذي یـساوي لـو أن الـشركة % ٢.٥ومن ثم ضرب الباقي 
لیظهـــــر دینـــــار تقریبـــــًا، ) ٢٣٧.٥١٧(لـــــم تتعامـــــل بـــــالحرام 

. الحق الواجب في مال الشركة
)٥(نموذج 

دراسة جدوى اقتصادیة
فـــي ) ذكـــر٢٠أم و ١٠٠( لمـــشروع تربیـــة أرانـــب 

:)١٤٥(مصر نظرًا لتمیزها في تربیة األرانب
إن مـــشروع األرانـــب مـــن أربـــح المـــشاریع اآلن بمـــصر،

الـــــدواجن مثـــــل أنفلـــــونزا نتیجـــــة األمـــــراض التـــــي أصـــــابت 
الحمـــى القالعیـــة التـــي اقتلعـــت الكثیـــر و الطیـــور، والبقـــر

الكثیــــر مــــن ثــــورة الــــبالد االقتــــصادیة الحیوانیــــة و مــــرض 
مــــشروع مجــــدي جــــدا واألرانــــب ،،،الجلــــد العقــــدي أخیــــراً 

: وهي) بشروط(
أن تــضمن ســاللة األرانــب ویفــضل الحــصول علیهــا .١

). معاهد البحوث أو اكبر مزارع مصر( من 
٣.٥ال یقــــل عــــن أن تكــــون البطاریــــات وزن العــــین .٢

، و تكـــون مجلفنـــة ثـــم ٤٠*٥٠*٦٠كجـــم و ابعادهـــا
. علیها طبقة الكترو استاتیك

أن یكــــون العلــــف مطــــابق للمواصــــفات القیاســــیة لــــوزارة.٣
الزراعـــة المـــصریة و یكـــون مكتــــوب علـــى العبـــوة تلــــك

. الجملة
أن یكــون العنبــر مطــابق للمواصــفات أال تقــل التهویــة.٤

. رمن مساحة أرضیة العنب% ١٥على 
و أن یكــون المــشرف علــى المزرعــة مهنــدس زراعــي .٥

ـــیس طبیـــب بیطـــري؛  ـــدس یـــسمى مهنـــدس أل(ل ن المهن
نتاج حیوان ٕ ).تغذیة وا
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إیضاحاتالتكالیف بالجنیهالبیان
الحیوانات

ج٨٠٨٠٠٠× أم١٠٠
ج٨٥١٧٠٠×ذكر٢٠

ج٩٧٠٠مجمل تكالیف الحیوانات
البطاریات

ج٨٠١٩٢٠٠× عین للفطام٢٤٠
ج١٩٢٠٠٢٨٩٠٠+ ٩٧٠٠مجمل التكالیف الثابتة

التغذیة
طن١.٣٥=كجم١٣٥٠=أم١٠٠× یوم٤٥× غم٣٠٠األمهات 

طن٣.٧٨الجمیع طن١٨. ٠= كجم١٨٠= ٢٠×یوم٤٥×غم٢٠٠الذكور
ج٦٠٤٨=١٦٠٠× طن٣.٧٨طن٢.٢٥=كجم٢٢٥٠=٥٠٠×٤٥×غم١٠٠الخلفةتغذیة

الیف أخرىتك
٦٠٠أدویة

٢٥٠إیجار عقاري
٢٥٠العمالة

٥٠٠إشراف مهندس زراعي
١٠٠)ماء، كهرباء( مرافق 

١٠٠٧٧٤٨+٦٠٠+٥٠٠+٦٠٠+٦٠٤٨مجمل التكالیف الكلیة
:العائد من المشروع

١٤١٠٥٠٠×كجم١.٥أرنب وزن٥٠٠
یوم٤٥كل ٧٧٤٨٢٧٥٢-١٠٥٠٠صافي الدخل

١٦٥١٢متوسط العام٦×٢٧٥٢

جنیه٤١٢.٨%٢.٥×لو فرضنا أنها أكثر من النصاب ففیها= الحق الواجب 

:
ة عــــدَّ أظهــــرت هــــذه الدراســــة أن الثــــروة الحیوانیــــة المُ 

مهمــــة فــــي حیاتنــــا المعاصـــــرة، وذات لإلنتــــاج والتــــصنیع
األمــــــوال ((أنــــــواع ثالثــــــة كلهــــــا یمكــــــن أن نطلــــــق علیهــــــا 

وبینـــت مــشموالت هــذه األصـــول)) االســتثماریة) األصــول=(

وهــي الثــروة الحیوانیــة البریـــة التــي قــسمناها إلــى قـــسمین؛ 
البیــاض، الــدجاج، و الــدواجن الالحــم: ، والثــاني)مــزارع األنعــام(

الثـــــروة و ، كاألرانـــــبوالحـــــبش، والحیوانـــــات الالحمـــــة األخـــــرى
ـــة الحیوانیـــة  ـــه(البحری ـــسمك وتعدین قمـــت و ،)وتـــشمل صـــید ال

بدراسة الواقع التطبیقي لهذه المزارع وأنها أموال

.صیاد سمك:ه١/١١٤٠٠بدأ نموذج تطبیقي باعتبار السنة هجریة ت•
دوالر، فما الحـق ١٨.٠٠٠دوالر، أنفق على نفسه وشباكه وعمالة ٢٥٠٠طن في السنة وباعها، سعر الطن ١٥أنتج صیاد اسماك متمیز 

% = ٢.٥× وبمـــا أنهـــا أكثـــر مـــن نـــصاب فعلیـــه زكـــاة، ١٩.٥٠٠= ٠٠٠. ١٨-دوالر٥٠٠. ٣٧= ٢٥٠٠× ١٥:الحـــل: الواجـــب علیـــه
.الردو ٤٨٧.٥
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: ال یمكن إغفال الزكاة بها
اســــتثمار الثــــروة : ((عرفــــت الثــــروة الحیوانیــــة بأنهــــا)١(

القــادرة علــى تولیــد الــدخل والبریــةالحیوانیــة البحریــة
ـــة للتبـــادل بقـــصد تحقیـــق ربـــح ، كمـــا ذكـــرت ))والقابل

یهـــــا اهتمـــــام النـــــصوص الـــــشرعیة بهـــــا، وأطلقـــــت عل
، كمــا بینــت الدراســة األلفــاظ "االســتثماریة) األصــول"

األصـــــــــــول الثابتـــــــــــة ؛ذات الــــــــــصلة بهـــــــــــذه الثـــــــــــروة
االســـتثماریة، رأس المـــال االســـتعمالي، المـــستغالت، 
وعـــــروض التجـــــارة، وبینـــــت تعریـــــف كـــــل مـــــصطلح 

. وعالقته بالثروة الحیوانیة المعدة لإلنتاج
: األول: قـــــــسمت األمـــــــوال االســـــــتثماریة إلـــــــى قـــــــسمین) ٢(

. األصـــول الثابتـــة االســـتثماریة، والمـــستغالت نـــوع منهـــا
القنیـــــــة االســـــــتثماریة، ) عـــــــروض(األصـــــــول : والثـــــــاني

، وهــــــــي المــــــــزارع"األصــــــــول االســــــــتثماریة"وأســـــــمیناها 
الـــسمك علـــى كللحیوانـــات البریـــة، والحیوانـــات البحریـــة؛

، حیــث وجبــت فــي هــذا النــوع لیــبشــكل أحــواض أو تع
ین عــــــروض القنیــــــة زكاتــــــه، وذلــــــك للتفریــــــق بینــــــه وبــــــ

االســــتهالكیة، التــــي ال تجــــب فیهــــا الزكــــاة، والمــــستخدم 
فـــــــي المـــــــزارع مـــــــن هـــــــذا النـــــــوع المعـــــــالف والمـــــــشارب 

. والمولدات الكهربائیة وآالت النقل
ال بــد مــن تــوافر شــروط وجــوب الزكــاة فــي األصــول )٣(

االســتثماریة، كمــا ال بــد مــن حــسم التكــالیف المنفقــة 
ادات فــــي مــــزارع علــــى المزرعــــة لیزكــــى صــــافي اإلیــــر 

الــــــدواجن األنعــــــام، واألصــــــل والــــــصافي فــــــي مــــــزارع 
. والسمك

:تیةالنتائج اآلوتوصلت الدراسة إلى 

 ::
ـــسائمة كمـــا ورد فـــي -١ األنعـــام الـــسائمة تزكـــى زكـــاة ال

الــــــسنة، والمتخــــــذة للتجــــــارة تزكــــــى كزكــــــاة عــــــروض 
. التجارة

، )األنعــام(وجــوب الزكــاة فــي الثــروة الحیوانیــة البریــة -٢
الــــسنویة فیزكـــى رأس مـــال المزرعــــة وصـــافي اإلیـــرادات

%٢.٥بعد خصم التكالیف، بنسبة

. في السنة المیالدیة% ٢.٥٧٦في السنة الهجریة، أو 
وأمثالهـا مـن )الـدواجن(الثـروة الحیوانیـة البریـة تزكى -٣

فیزكـــى ، ، مـــا تـــوافرت فیهـــا شـــروط الوجـــوبالطیـــور
حــــسم النفقــــات رأس المــــال وصــــافي اإلیــــرادات بعــــد

ــــــــسبة  ــــــــي %)٢.٥٧٦(، ه%)٢.٥(بن م، وتعامــــــــل ف
. النصاب معاملة عروض التجارة

فـي الثروة الحیوانیة البحریة فقد اختلف الفقهـاء القـدامى-٤
زكاتها، ورجحنا قول عمر بـن عبـد العزیـز والحنابلـة 
بوجــــوب زكاتهــــا، فتزكــــى إذا تــــوافرت فیهــــا الــــشروط 

غــم مــن ٥٩٥غــم مــن الــذهب أو ٨٥والنــصاب قیمــة 
) علـــى صــافي اإلیـــرادات(الفــضة، بعــد خـــصم التكــالیف 

علـــى الـــسنة المیالدیـــة ، فـــإذا حـــسبنا ه%)٢.٥(بنـــسبة 
م، فیظهـر الحـق الواجـب %)٢.٥٧٦(ضربنا النـاتج 

. إخراجه
قمنــا بــإجراء تطبیقــات میدانیــة علــى الفــصول النظریــة -٥

وتـصلح أن تكـون دراسـة جـدوى لمـشروع اسـتثماري فـي 
الزكـــــاة مـــــن عد مـــــن تجـــــب علیـــــه ، تـــــساهـــــذا القطـــــاع

. االسترشاد بها

 ::
جــــراء .١ ٕ نوصــــي أصــــحاب المــــزارع بمــــسك الــــدفاتر، وا

الحــسابات بدقــة حتــى ال یقعــوا فــي أكــل حقــوق الفقــراء
. وتضیع الزكاة

نوصـــــي المـــــصارف اإلســـــالمیة أن تـــــشجع الـــــشباب .٢
جـــراء  ٕ علــى االســـتثمار فــي هـــذه القطاعــات اإلنتاجیـــة وا

. لمشروعاتهمىدو دراسات الج
نوصــي لجــان الزكــاة بإنــشاء مــشروعات إنتاجیــة فــي .٣

هــذه القطاعــات مــن فــوائض أمــوال الزكــاة، وتــشغیل 
. المستحقین للزكاة في هذه المشروعات

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

:

، وزارة األوقـــاف الموســـوعة الفقهیـــة: یراجـــع فـــي زكاتهـــا) ١(
، ٢٥٩، ص٢٣الكویتیـــة، ط، دار الـــسالسل، الكویـــت، ج
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ـــاةاوي، یوســـف، القرضـــ. ٥٧٦٧مـــن المـــادة  ـــه الزك ، فق
، )م١٩٩٣/ه١٤١٣(، مؤســـــسة الرســـــالة، بیـــــروت، ٢١ط
محاســـبة) ت. د(شـــحاتة، حـــسین، . ٢٣٧، ١٦٧، ص١ج

، ط المؤلـــف، مكتبـــة الزكـــاة، مفهومـــًا ونظامـــًا وتطبیقـــاً 
. ١٩٦، ١٨١اإلعالم، ودار الوفاء بالمنصورة، ص

ســـنترك هـــذه الحالـــة فقـــد تكـــون نتیجـــة البحـــث قریبـــة مـــن ) ٢(
قة تزكیة األنعام بشكل عروض تجارة مع هذه الحالة طری

. وقد تختلف قلیالً 
أن الفقهـــاء قــالوا بـــأن الزكــاة ال تجـــب "ســیأتي مزیـــد بحــث ) ٣(

ـــَع َ": جـــاء فـــي الموســـوعة الفقهیـــة". فـــي غیـــر األنعـــام َم أجْ
ــَنافِ  َصْ ْ ــنْ األ ــَي ِم ــَنَم ِه َغ َبَقــرَ وَاْل ِبــَل وَاْل ِْ َلــى َأنَّ اإل ُفَقَهــاُء َع اْل

اةُ ا َك یَها الزَّ بُ ِف َیوَانِ َفَلْیسَ فَ , لَِّتي َتِج َنافِ اْلَح نْ َأصْ رَُها ِم َغْی
، ج ارَِة نْ ِللتَِّج ا َلْم َتُك اٌة َم َك یَها زَ . ٢٥١، ص٢٣ِف

اإللــزام بالزكــاة فــي : "محمــد سـلیمان، بحثــهاألشـقر، : قالـه) ٤(
أبحاث فقهیـة فـي قـضایا : ، كتاب. . . الظاهر والباطن

ــــاة الم /ه١٤٢٤(،٣دار النفــــائس، عمــــان، طعاصــــرة، الزك
ــــم یقــــل مــــن أیــــن جــــاء هــــذا . ١٥٩، ص١، ج)م٢٠٠٤ ل

االتفــاق أو أســماء الفقهــاء الــذي اتفقــوا علــى هــذا الحكــم، 
ولــــذلك جــــاء هــــذا البحــــث لیقــــول لنــــا أن المــــسألة خالفیــــة 

. ولیس فیها اتفاق
اســتقطاع التكــالیف بأنواعهــا، مــن : یعنــيخــصم أو حــسم) ٥(

. ل، أو اإلیـــرادات المتحققـــة خـــالل حـــول الزكـــاةرأس المـــا
موســـــوعة المـــــصطلحات عبـــــد العزیـــــز فهمـــــي، هیكـــــل، 

دار النهــضة العربیــة، بیــروت، االقتــصادیة واإلحــصائیة، 
. ٢٤٨-٢٤٧ص،)م١٩٨٦/ه١٤٠٦(

،محاســبة الزكــاة، مفهومــًا ونظامــًا وتطبیقــاً شــحاتة، حــسین، ) ٦(
. ٢٤١ص

. ١٧٣–١٧٠، ص١جفقــه الزكــاة، یوســف، ، القرضــاوي) ٧(
. ٤٠-٣٩، فقرة ٢٥٢، ص٢٣جالموسوعة الفقهیة، 

. ٣٩، فقرة ٢٥٠، ص٢٣جالموسوعة الفقهیة، ) ٨(
، دار ٨ط ابــن رشــد، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، ) ٩(

. ٢٥٢، ص١م، ج١٩٨٦المعرفة، بیروت، 
ــرالحــاوى، الحــسنأبــو، المــاوردى) ١٠( الكتــب العلمیــة، دار، الكبی

الموســــــــــــــوعة . ٤٣٢، ص٦، ج)م١٩٩٤(، طبیــــــــــــــروت
. ٤، فقرة ١٦٠، ص٨جالفقهیة، 

بالزكاة في الظاهراإللزام"بحثهمحمد سلیمان، ، األشقر) ١١(

ــي  ــل منهــا ف العــصر والبــاطن مــن األمــوال ومــشموالت ك
أبحـــاث فقهیـــة فـــي قـــضایا الزكـــاة : الحـــدیث، كتـــاب

.١٥٩، ص١ج،)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤(، ٣، طالمعاصرة
إنتــــاج الـــدواجن، والــــسودان عظمــــت تجـــد مــــصر عظمـــت) ١٢(

والــــسعودیة اإلبــــل، وبـــــالد ) البقــــر والغـــــنم(إنتــــاج األنعــــام 
الــشام األغنــام، بینمــا بعــض الــدول تنــتج األغنــام واألبقــار 
والــدواجن بمــا یؤهلهــا إلــى تــصدیره، نظــرًا لطریقــة التــسمین 
التــي تتبعهــا، واالختراعــات العلمیــة التــي كــشفتها فــي هــذا 

. للتقدم في هذا المجالالمجال، فأهلتها 
المــواد العلمیــة ، األمــوال الزكویــةمنــذر، بحــث ، قحــف) ١٣(

لبرنـــامج التـــدریب علـــى تطبیـــق الزكـــاة فـــي المجتمـــع 
، تحریـــر ٣٣نـــدوة رقـــم منـــشور فـــي اإلســـالمي المعاصـــر، 

، والتــدریب، جــدةللبحــوث المعهــد اإلســالمي، منــذر قحــف
. ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٣٢، ص)م١٩٩٥/ه١٤١٦(

ـــي الظـــاهر ســـلیمان، محمـــد، راألشـــق) ١٤( ـــاة ف ـــزام بالزك اإلل
. ١٥٩، ص١ج، ...والباطن 

، ١ج، )م١٩٩٣(، ، فقـــــه الزكــــــاةیوســـــف، القرضـــــاوي) ١٥(
. ٤٣٢ص

ـــربالمطـــرزي، ) ١٦( ـــب المع ـــي ترتی ـــرب ف ، دار الكتـــاب المغ
بــــــــــنا.٦٧ت، مــــــــــادة ثــــــــــرى، ص. ط، د. العربــــــــــي، د

لــــسان، المـــصرياألفریقــــيمكــــرمبـــنمحمــــد، منظـــور
. ١٠٨، ص٤، ج١، طبیــــــروت، صــــــادردار، العــــــرب
ابـــــن . ٢٢٢، صالقـــــاموس المحـــــیطآبــــادي، الفیــــروز
ــــةفــــارس،  ، الفیــــومي. ١٦٥، صمعجــــم مقــــاییس اللغ

النهایـة ابـن األثیـر،. ١١٢، ص١، جالمصباح المنیـر
. ١٢٠، صفي غریب الحدیث واألثر

المعجـــم الـــشامل لمـــصطلحات العلـــوم بـــشیر، ، العـــالق) ١٧(
. ٥٦٠، ص١ماهریة، لیبیا، ط، الدار الجاإلداریة

لــم یــستخدم الفقهــاء لفــظ الثــروة الحیوانیــة قــدیمَا، ولــذا ال ) ١٨(
. تجدها في الموسوعة الفقهیة الكویتیة

، مكتبـــة ٢، طالموســـوعة االقتـــصادیةراشـــد، ، البـــرواي) ١٩(
. ٢٠٧، ص)م١٩٨٧(النهضة المصریة، القاهرة، 

. دســالمي، المعجــم االقتــصادي اإلالــشرباصي، أحمــد، ) ٢٠(
. ٨٧، مادة ثروة، ص)١٩٨١/ه١٤٠١(ط، دار الجیل، 

ــــد العزیــــز فهمــــي، هیكــــل، ) ٢١( موســــوعة المــــصطلحات عب
بیروت،العربیة،دار النهضةاالقتصادیة واإلحصائیة،
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. ٨٧٧ص،)م١٩٨٦/ ه١٤٠٦(
، مكتبـــة ٢، طالموســـوعة االقتـــصادیةراشـــد، ، البـــرواي)٢٢(

. ٢٠٧، ص)م١٩٨٧(النهضة المصریة، القاهرة، 
، موســـوعة المـــصطلحات االقتـــصادیة واإلحـــصائیة،هیكــل) ٢٣(

الموســــــــوعة راشـــــــد، ، البـــــــرواي. ٨٧٧ص،)م١٩٨٦(
، بتــصرف، فالــصفة ٢٠٧، ص)م١٩٨٧(، االقتــصادیة

. األساسیة للثروة القدرة على تولید الدخل
موســـوعة المـــصطلحات االقتـــصادیة واإلحـــصائیة،، هیكــل) ٢٤(

. ٨٧٧ص، )م١٩٨٦(
، موســـوعة المـــصطلحات االقتـــصادیة واإلحـــصائیة،یكـــله)٢٥(

. ، بتصرف٨٧٧ص،)م١٩٨٦(
. ١٧٧، ص٤دار صـــادر، جلـــسان العـــرب،ابـــن منظـــور، )٢٦(

العلمیــــــــة، دار الكتـــــــب التعریفــــــــات، الـــــــشیخ الجرجـــــــاني،
، جــيقلعــه. ٩٩، ص(ه٢٠٠٣/١٤٢٤(، ٢بیــروت، ط

. ١٦٨، دار النفائس، محمد، معجم لغة الفقهاء
ــــة عثمــــان، بحــــث محمــــد، شــــبیر)٢٧( ــــروة المعدنی ــــاة الث زك

كتـاب أبحــاث فقهیـة فــي قــضایا ، منـشور فــي والبحریـة
تــألیف عمــر ســلیمان األشــقر، ومحمــد (الزكــاة المعاصــرة، 

ـــــــب ، دار )شـــــــبیر، ومحمـــــــد نعـــــــیم یاســـــــین ومحمـــــــد الخطی
. ٣٧١، ص٣، ج)م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(، ١النفائس، ط

ــــروة المععثمــــان، بحــــث محمــــد، شــــبیر)٢٨( ــــاة الث ــــة زك دنی
. ٣٠٠، ص٣، ج)م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(، والبحریة

القـرآنتفـسیر، عمربنإسماعیلالفداءأبو، كثیربنا)٢٩(
دار، ســـالمةمحمـــدبـــنســـامي: ، تحقیـــق٢ط، العظـــیم
، )م١٩٩٩/ه١٤٢٠(، المدینــــة، والتوزیــــعللنــــشرطیبــــة

. ٥٥٧، ص٤ج
. ٧٣-٧١اآلیات ) یس( راجع سورة )٣٠(
٢٩ط بیــت األفكــار الدولیــة،ماجــة، ، ســنن ابــنماجــةابـن) ٣١(

ــــد والطحــــال، حــــدیث رقــــم ١٣كتــــاب األطعمــــة،  بــــاب الكب
صــــــحیح، : ، قــــــال محمــــــد ناصــــــر الــــــدین األلبــــــاني٣٣١٤

بـــــــاب صـــــــید ٩كتـــــــاب الـــــــصید، ٢٨و: ، نفـــــــسه٣٦٠ص
: ، قـــــــال األلبـــــــاني٣٢١٨الحیتـــــــان والجـــــــراد، حـــــــدیث رقـــــــم 

. ٣٥٠صحیح، ص
ـــر الـــسنن، أحمـــدبكـــرأبـــو، البیهقـــي)٣٢( ذیلـــهوفـــيىالكب

النظامیــةالمعــارفدائــرةمجلــس: نــشر، النقــيالجــوهر
، ه١٣٤٤، ١ط، آبـــــادحیـــــدرببلـــــدةالهنـــــدفـــــيالكائنـــــة

، منزلــــة األلبــــاني. ٢٥٤، ص١، ج١٢٤٢حــــدیث رقــــم 
ابــــن أبــــي شــــیبة، . ٩، ص١، جفــــي اإلســــالمالــــسنة

. ٢٦٩، ص٨، جالمصنف
ـــــعُ َفـــــالَ : قـــــال) ٣٣( َتِن ـــــلُ َیْم یـــــدِ َأْك َقِد ـــــر، اْل تیـــــسیر، ادشـــــاهبأمی

، ١، دار الفكــــر، ج(ه٩٧٢ت(أمــــینمحمــــد، التحریــــر
الــــشیخ القاضــــي محمــــد ثنــــاء اهللا ، المظهــــري. ٣٨٨ص

إبــراهیم : تحقیــقالتفــسیر المظهــري، العثمــاني الحنفــي، 
، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، ١شــــــــمس الــــــــدین، ط

عبـد أبو، القرطبي. ١٦٢، ص٤، ج(ه٢٠٠٧/١٤٢٨(
-٨٥، ص١٠، جر القرطبـيتفسی، أحمدبنمحمداهللا
ـــــــال البـــــــزدوي. ٨٦ : اللحـــــــم بأنـــــــه طـــــــريتخـــــــصص:ق

تقـــــدممـــــاتخـــــصصكمـــــااالشـــــتقاقبداللـــــةتخـــــصیص 
وأصـــــلمعنـــــوياســـــماللحـــــمألنوذلـــــكالعـــــرفبداللــــة
أيالقتـــالالـــتحمیقـــالوالقـــوةالـــشدةعلـــىیـــدلتركیبـــه
بهـــذااللحـــمســـميثـــمالعظیمـــةالواقعـــةوالملحمـــةاشـــتد
أقــوىهــوالــذيالــدممــنتولــدهبــارباعتفیــهلقــوةاالســم

لحمــهفــيفكــاندمللـسمكولــیسالحیــوانفــياألخـالط
االســـممطلـــقصـــرففكـــانالمعنـــىحیـــثمـــنقـــصور

نقــصورفیــهمــاإلــىصــرفهمــنأولــىقــوةمالــهإلــى ٕ وا
البــزدوي، عبــد العزیــز، : راجــع. حقیقــةلــهاالســمكــان

، عمــرمحمــدمحمــوداهللاعبــد: قیــحقتكــشف األســرار، 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبدار: رشن ــــــــــــــــــةالكت ــــــــــــــــــروت، العلمی ، ١ط، بی

. ١٤٥، ص٢ج، م١٩٩٧/ه١٤١٨
هناك عالقـة بینهـا وبـین الثـروة الحیوانیـة البحریـة والبریـة )٣٤(

من ناحیة أن مزارع األبقار، واألغنـام واإلبـل والـدواجن، 
باإلضــــافة إلــــى الثــــروة البحریــــة، هــــي رأس مــــال قیمــــي 

د دخـل استعمالي، المقصود من الحصول علیه هو تولیـ
جدیــــد زیــــادة علـــــى األصــــل، فهـــــي أصــــول اســـــتثماریة، 

. وتشبه المستغالت في المقصود من االستثمار بها
، مجلـة زكاة األصـول الثابتـة االسـتثماریةمنذر، ، قحف) ٣٥(

، المجلــــد )م١٩٩٤/ه١٤١٥(جامعــــة الملــــك عبــــد العزیــــز، 
. ٣١، ص٧

ــق شــوقي، ، شــحاتة)٣٦( ــي التطبی ــاة ف تنظــیم ومحاســبة الزك
، دار الزهـــــراء لإلعـــــالم العربـــــي، القـــــاهرة،٢، طمعاصـــــرال
. ١١٧، ص)م١٩٨٨(
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 ٣١٢

فـــي أصـــول المحاســـبة المالیـــة، مرعـــي، عبـــد الحـــي، )٣٧(
.٦٥، ص)م١٩٨٦(مؤسسة الشباب الجامعي، القاهرة، 

زكـــاة بكـــر، بهـــاء الـــدین عبـــد الخـــالق، : راجـــع لالســـتزادة)٣٨(
الـــدخول والمهـــن الحــــرة بـــین المبـــاديء المحاســــبیة 

ــــشرعیةوا زكــــاة دخــــول المــــوظفین "، بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر ل
النجــــــــــاح، ، كلیــــــــــة الــــــــــشریعة، جامعــــــــــة "والمهــــــــــن الحــــــــــرة

زكـــــــاة قحـــــــف، منـــــــذر، . ٢٦٤، ص(ه٢٠١١/١٤٣٢(
، )م١٩٩٤/ه١٤١٥(، األصــــول الثابتــــة االســــتثماریة

. ٣٤، ص٧المجلد 
" مــشاركة األمــوال االســتعمالیةرفیــق یــونس، ، المــصري)٣٩(

ــ ــي ال ــة ف ــصاد ، "ربحاألصــول الثابت ــة أبحــاث االقت مجل
. ٤، ص٣، المجلد )م١٩٨٥/ه١٤٠٥(اإلسالمي، 

المـــصري، رفیـــق یـــونس، أصـــول االقتـــصاد اإلســـالمي، )٤٠(
ـــــشامیة، ط ـــــدار ال ، )م١٩٩٣/ه١٤١٣(، ٢دار القلـــــم وال

. ٢٠٧ص
، قـــــانون الزكـــــاة، دیـــــوان الزكـــــاة الـــــسوداني: راجـــــع)٤١(

ــــل اإلرشــــادو. ٣٣، المــــادة )م٢٠٠١( ،)م١٩٩٩(، دلی
. ٧،٩الموقع العالمي للزكاة، الكویت، المواد 

، )م١٩٩٣/ه١٤١٣(، ، فقــه الزكـــاةیوســف، القرضــاوي)٤٢(
ــروة محمــد عثمــان، بحــث ، شــبیر. ٤٥٨، ص١ج زكــاة الث

. ٢٥٦، ص٣، ج)م٢٠٠٨(، المعدنیة والبحریة
النـدوة الثانیـة عـشرةزكاة األنعـام، ،الخضر علي إدریس)٤٣(

هیئــــــة الــــــشرعیة العالمیــــــة صــــــرة، اللقــــــضایا الزكــــــاة المعا
علـــــى ، الكویـــــت، البحـــــث موجـــــود بیـــــت الزكـــــاة، للزكـــــاة

- ٢٢/ ه١٤٢٢صــــفر ١٢- ٩(الموقــــع العــــالمي للزكــــاة،  
). م٢٠٠٢أبریل ٢٥

ـــــم نزیـــــه، ، صـــــیرورة العـــــروض إلـــــى نقـــــود، حمـــــاد)٤٤( معج
ــــة الفقهــــاء ــــي لغ ــــصادیة ف ، ١، طالمــــصطلحات االقت

/ه١٤١٤(رجینیــا، المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي، ف
. ٢٧٥، ص )م١٩٩٣

العــــــروض المــــــشغولة بــــــالحوائج : عــــــروض القنیــــــة هــــــي) ٤٥(
األصــــلیة لإلنــــسان كمتــــاع البیــــت، والــــسیارة الشخــــصیة 

، قحـــف: راجـــع. وكتـــب العلـــم لطالبـــه واألســـتاذ، ونحوهـــا
ــة االســتثماریة، منــذر،  /ه١٤١٥(زكــاة األصــول الثابت
. ٤٩ص ، ٧، مجلد )م١٩٩٤

ع عرض،ـجم:اللغةبفتح العین وضمها في، العروض)٤٦(

: وهــــــو المتــــــاع أو كــــــل شــــــيء ســــــوى النقــــــود، والتجــــــارة
: التصرف في رأس المال طلبًا للربح، وعـروض التجـارة
. هــي األمتعــة التــي تعــّد للبیــع مــن أجــل تحقیــق األربــاح

معجــم المــصطلحات االقتــصادیة فــي لغــة حمـاد، نزیــه، 
ه جــــي، قلعــــ. ١٩٦، ص)م١٩٩٣/ه١٤١٤(، الفقهــــاء

، دار النفــائس، ٣، طمعجــم لغـة الفقهــاءمحمـد رواس، 
. ٢٨٠، ص)م١٩٩٦/ه١٤١٦(بیروت، 

فعلــى هــذا إذا اســتخدمنا كلمــة عــروض فــال یــدخل فیهــا )٤٧(
الــشرباصي، : راجــع. االســتثمار فــي قطــاع الثــروة الحیوانیــة

ط، دار الجیــل، . دالمعجـم االقتــصادي اإلسـالمي، أحمـد، 
ــــصري، . ٢٩١، ص)١٩٨١/ه١٤٠١( رفیــــق یــــونس، الم

ـــي " مـــشاركة األمـــوال االســـتعمالیة ـــة ف األصـــول الثابت
ـــــــربح ـــــــصاد اإلســـــــالمي، ، "ال ـــــــة أبحـــــــاث االقت مجل

ابـــــــن حجـــــــر،. ٤ص، ٣، المجلـــــــد )م١٩٨٥/ه١٤٠٥(
، ٢٨٢٨، ص٣، جفــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري

َنـىَلـْیسَ ((عند شرح حدیث  ـنْ اْلِغ ثْـرَةِ َع ـنَّ اْلَعـرَضِ َك َلِك وَ
َنى َنىاْلِغ . ٦٤٤٦، رقم ))النَّْفسِ غِ

١٣١اختلفـت فــي تعریفهــا عبـارات الفقهــاء، وجــاء فــي م )٤٨(
ـــروض: مـــن المجلـــة العدلیـــة وهـــو مـــا , جمـــع عـــرض, الُع

كالمتــــاع ,عــــدا النقــــود والحیوانــــات والمكــــیالت والموزونــــات
كذلك یرد الَعرْض على ألسنة الفقهاء بمعنـى ". والقماش

ـــــرَضَ الم: فیقـــــال. اإلظهـــــار ـــــا؛ أي َع ضً رْ ـــــاَع للبیـــــع َع ت
ــرَض. أظهــره لــذوي الرغبــة لیــشتروه فهــو حطــاُم : أمــا الَع

. الـــذهب والفـــضة وغیرهـــاأي جمیـــع متاعهـــا مـــن . الـــدنیا
، ١ط، درر الحكام في شرح مجلة األحكـامحیدر، علي، 

، ١، ج)م١٩٩١/ه١٤١١(بیــــــــــــــــــــــــروت، دار الجیــــــــــــــــــــــــل، 
ـــــــشاف محمـــــــد علـــــــي، التهـــــــانوي الحنفـــــــي،. ١١٨ص ك

، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ٢طون، اصطالحات الفن
. ٢٤٤، ص٣، ج)م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(

ــــة االســــتثماریةمنــــذر، ، قحــــف)٤٩( ــــاة األصــــول الثابت ، زك
. ٤٩ص ، ٧مجلد ،)م١٩٩٤/ه١٤١٥(

، دار الكتـاب اإلسـالمي، ، المنتقى شـرح الموطـأالباجي)٥٠(
، المدونــــة الكبـــــرىبــــن أنــــس، ،مالــــك. ١١٥، ص٢ج
. ٣٦٠، ص٢، جلفـــــروع، اابـــــن مفلـــــح. ٣١٠، ص١ج

. ٢٥٣، ص٢، ج، العنایة على الهدایةالبابرتي
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 ٣١٣

بـاب ٤٥كتـاب الزكـاة، ٢٤، ، صحیح البخـاريالبخـاري)٥١(
لــــــیس علــــــى المــــــسلم فــــــي فرســــــه صــــــدقة، حــــــدیث رقــــــم 

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، مكتبـــة الـــصفا، م، تـــرقی١٤٦٣
وذكــــره؛ ابـــــن . ٣٢٣، ص١، ج)م٢٠٠٣/ه١٤٢٣(، ١ط

كتــاب ٢٤، صــحیح البخــاريفــتح البــاري بــشرححجــر، 
بـــاب لـــیس علـــى المـــسلم فـــي فرســـه صـــدقة، ٤٥الزكـــاة، 

صــحیح مــسلم، : وانظــر. ٨٨٧، ص١٤٦٣حــدیث رقــم 
بـاب ال زكـاة علـى المـسلم فـي عبـده ٢كتاب الزكـاة، ١٢

ـــي . ٦٧٥، ص٢، ج٩٨٢وفرســـه، حـــدیث رقـــم  ســـنن أب
صـــدقة الرقیـــق، حـــدیث رقــــم ١١كتـــاب الزكـــاة، ٩، داود

. ١٨٩، صحیح، ص١٥٩٥
زكــاة األصــول الثابتــة االســتثماریة،منــذر، ، قحــف: راجـع)٥٢(

. ٦١-٦٠، ص٧، مجلد )م١٩٩٤/ه١٤١٥(
. ٤٦المرجع السابق، ص)٥٣(
وهـــــــــي ســـــــــعر زكـــــــــاة عـــــــــروض التجـــــــــارة ربـــــــــع العـــــــــشر)٥٤(

، فــــإذا قــــسمناها علــــى عــــدد األیــــام الهجریــــة %)٢.٥(=
خـــــرج نـــــصیب كـــــل یـــــوم وضـــــربناها بعـــــدد أیـــــام الـــــسنة 

، الـــــشیخ: راجـــــع. م%٢.٥٧٦نـــــت النـــــسبة المیالدیـــــة كا
مواقیت العبـادات الزمانیـة والمكانیـة، نزار محمود قاسـم، 
، ١، ط مؤسـسة الرسـالة ناشـرون، طدراسة فقهیة مقارنة

، وهــــــــو ٣، حاشــــــــیة ٥٤٨- ٥٤٧، ص)م١٤٢٦/٢٠٠٥(
: جــــــاءت مــــــن% ٢.٥٧٦٧النــــــسبة . قریــــــب ممــــــا ذكرنــــــا

ســاعات ٥یــوم و٣٦٥طــول الــسنة المیالدیــة (× %٢.٥
طـــــول الـــــسنة (/مقـــــسوم علـــــى) ثانیـــــة٤٦دقیقـــــة و٤٨و

) دقیقیـــــــــــــــة٤٨ســــــــــــــاعات و٨یــــــــــــــوم و٣٥٤الهجریــــــــــــــة 
وبالتقریــب فــي الــسنة الكبــیس ٢.٥٧٦٧/= ٣٥٤.٣٦٦٦

%.٢.٥٧٦، وفي غیر الكبیس %٢.٥٧٧
. وهذا قول بال دلیل، انظر الحاشیة بعد التالیة)٥٥(
الجـــوهرةالحــدادي العبـــادي، أبـــو بكــر محمـــد بـــن علــي، ) ٥٦(

ــــــةالنیــــــرة، ، ١، ج(ه١٣٢٢(، القــــــاهرة، ط مــــــط الخیری
. ١١٩ص

الموضوعات المؤجلـة مـن زكـاة الخضر علي، ، إدریس)٥٧(
، قـضایا الزكـاة المعاصـرة، النـدوة الثالثـة عـشرةاألنعام 

. ١٧، ص)م٢٠٠٤(
المعــاییر المحاســـبة والمراجعـــة والـــضوابط للمؤســـسات )٥٨(

البحرین،مراجعة،هیئة المحاسبة والاإلسالمیة، المالیة

. ٥٧٩م، ص٢٠٠٥، الزكاة، ٣٥المعیار 
علـــة زكـــاة غیـــر اإلبـــل والبقـــر الــشراح، یوســـف حــسن، )٥٩(

قــضایا ، النــدوة الثالثــة عــشرة، والغــنم مــن الحیوانــات
، إدریـــــس. المنعقــــدة فـــــي الخرطــــوم، الزكــــاة المعاصـــــرة

،١٧، ص)م١٤٢٥/٢٠٠٤(، المؤجلــة مــن زكــاة األنعــام
. وما بعدها

ـــــاة، یوســـــف، قرضـــــاوىال)٦٠( ـــــه الزك مؤســـــسة الرســـــالة ، فق
. ٢٣٣، ص١، ج)م١٩٩٣(، ٢١، طبیروت

الـــسریعةالقویـــةالناقـــةوهـــي، أوالـــشَّابَّةلنَّاَقـــةِ ا:قلـــوص) ٦١(
د، الزَّبیدي. والسفرللركوبتستعمل دبنمحّم بنامحّم

بمرتــضى، الفــیض، الملّقــبالحــسیني، أبــوالــرزّاقعبــد
. ٤٥١٨، ص١، جلقـاموساجـواهرمـنلعروساتاج

، مــصنف ابــن أبــي شــیبة، شــیبةأبــيابــن. مــادة قلــص
. ٢٧٧، ص٦ج

، ١ط، أبو أحمد حمیـد بـن مخلـد، األمـوال، ابن زنجویه)٦٢(
، ٤٧٥، ص)م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، 

. ١٤٩١األثر رقم 
ـــــاة، یوســـــف، القرضـــــاوى)٦٣( ـــــه الزك مؤســـــسة الرســـــالة ، فق

، إدریـــــــس. ٢٣٣ص، ١، ج)م١٩٩٣(، ٢١، طبیـــــــروت
الموضوعات المؤجلـة مـن زكـاة األنعـام الخضر علـي، 

.١٧، صقضایا الزكاة المعاصرة، الندوة الثالثة عشرة
الموضـوعات المؤجلـة مـن زكـاة لخـضر علـي، ، إدریس) ٦٤(

، قـضایا الزكـاة المعاصـرة، النـدوة الثالثـة عـشرةاألنعام 
. ١٦ص

، )م١٩٩٦(،معجــم لغــة الفقهــاءمحمــد رواس، ، قلعــه جــي) ٦٥(
المــصطلحات االقتــصادیة معجــم نزیــه، ، حمـاد. ٤٥١ص

. ٢٧٥، ص)م١٩٩٣(، في لغة الفقهاء
ـاة"یاســین، محمــد نعــیم، )٦٦( ــام الزكـ ــاء وموقعــه مــن أحك ، "النم

، ١طالمعاصــرة، أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا الزكــاة كتــاب 
. ٤٧٢، ص٣، ج)م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(دار النفـــــــــــــــــــائس، 

، )م١٩٩٦(، الفقهـاءمعجـم لغـةمحمـد رواس، ، قلعه جي
. ٤٥٨ص

، ط دار الكتــاب اإلســالمي، ، المنتقــى شــرح الموطــأالبـاجي) ٦٧(
ــــلالخرشــــي. ١٣٧، ص٢ج ــــصر خلی ، ٢، ج، شــــرح مخت

. ١٤٨ص
باإلضافةغیر أن رأي المالكیة أرجح نظرًا ألن المعلوفة) ٦٨(
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 ٣١٤

فتتحقــــق بفــــضل إلــــى العنایــــة الطبیــــة یــــزداد فیهــــا الموالیــــد 
. ًا أكثرالعنایة والعلف أرباح

، المبــسوط، السرخــسي: انظـر فــي معنــى اإلعــداد للنمــاء) ٦٩(
رد المحتــار علــى ابــن عابــدین،. ١٧٠، ١٧٨، ص٢ج

ـــــار ـــــدر المخت ـــــب الحطـــــاب. ٢٩٤، ص٢، جال ، مواه
، المجموع شـرح النووي. ٢٦٥-٢٥٦، ص٢، جالجلیل

، ابـــن مفلـــح. ٣١١، ٣١٠، ٥، ط المنیریـــة، جالمهـــذب
. ٣٤٣، ص٢، جالفروع

، دار ٨، طبدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصدرشــد، ابــن ) ٧٠(
. ٢٥٤-٢٥٢، ١م، ج١٩٨٦المعرفة، بیروت، 

یَِّة ) ٧١( ِع ــــــِة وَالــــــشَّاِف یَّ َنِف َح ــــــنْ اْل ــــــاِء ِم َلَم ُع ُهــــــورُ اْل ْم ــــــبَ ُج َه َقــــــْد َذ وَ
ـــــاِة  َك ـــــي زَ ُم ِف ُط الـــــسَّوْ َترَ ـــــْش ـــــى َأنَّـــــُه ُی ْم إَل ـــــرِِه ْی ـــــِة وََغ َناِبَل َح وَاْل

ـــَیةِ  اشِ ـــنْ , اْلَم ِم ُ وَ َقـــر ـــَیِة اْلَب اشِ ـــَك اْلَم نِ ِتْل ـــْی یهَـــا , َب ُط ِف َترَ ـــْش َفُی
ا ـــضً ُم َأْی ـــاَة , الـــسَّوْ َك ـــالَ زَ ُلوَفـــُة َف ْع ـــُل وَاْلَم ـــرُ اْلَعوَاِم َق َب ـــا اْل وََأمَّ

یَها مِ ; ِف ِتَفاِء السَّوْ ْن وزراة األوقـاف الموسوعة الفقهیـة، )) الِ
، السرخــــــسي: راجــــــع. ٤، فقــــــرة ١٦٠، ص٨الكویتیــــــة، ج

، الكاســــاني. ١٥١، ص٢ط دار المعرفــــة، ج، المبــــسوط
ــــشرائع،  ــــب ال ــــي ترتی ــــصنائع ف ــــدائع ال ط دار الكتــــب ب

، أسنى المطالب شـرح األنصاري. ١٧، ص٢العلمیة، ج
، ١دار الكتــــــــــاب اإلســــــــــالمي، ج، ط روض الطالــــــــــب

ط ، حاشــیتا قلیــوبي وعمیــرة، قلیـوبي وعمیـرة. ٣٤١ص
ابــــن مفلــــح،. ١٩، ص٢دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، ج

، المــــرداوي. ٣٤٢، ص٢، ط عــــالم الكتــــب، جفــــروعال
. ٤، ص٣ط إحیاء التراث العربي، جاإلنصاف، 

إذا زادت الموالیــــــد اإلنــــــاث فــــــي : بالتجربــــــة مــــــن الواقــــــع) ٧٢(
ذا كــــان . فــــإن المزرعــــة تخــــسر% ٦٥المزرعــــة عــــن  ٕ وا

العكس حققت أرباحًا ویكون ذلك في المعلوفة والمعتنى 
ي الهندســـة الزراعیـــة بهـــا طبیـــًا، بـــسؤال أحـــد الـــزمالء فـــ

. فاخبرني بهذه النسبة تقریباً 
بـاب العـروض إذا ٣كتـاب الزكـاة، ٩، داودأبوأخرجه) ٧٣(

ط )١٥٦٢(كانــت للتجــارة هــل فیهــا زكــاة، حــدیث رقــم
، قـــــــــال األلبـــــــــاني، ١٨٤بیـــــــــت األفكـــــــــار الدولیـــــــــة، ص

فـــي الزیلعــيفــيكمــاالبــرعبــدابــنوحــسنه[ضــعیف، 
ناصـــــــرمحمـــــــد، لبـــــــانياأل].)٢/٣٧٦(نـــــــصب الرایـــــــة

، الـسبیلمنـارأحادیـثتخـریجفيالغلیلرواءإ،الدین
ـــــروت، اإلســـــالميالمكتـــــب، ٢ط ، )١٤٠٥/١٩٨٥(، بی

، محمــــد بـــن إســــماعیل، الـــصنعانيوذكـــره . ٣١٠، ص٣ج
. ط، د. الحــدیث، د، دار بل الــسالم شــرح بلــوغ المــرامســ

. ٥٣٥، ص١ت، ج
بقة، عنـد مـن وهي الحالة التي سـقناها فـي الحاشـیة الـسا) ٧٤(

. یقول الزكاة في الناتج فقط
مواقیـــت العبـــادات الزمانیـــة والمكانیـــة، نـــزار، ، الـــشیخ)٧٥(

. ٥٤٧-٥٤٦، ص)م٢٠٠٥(، دراســــة فقهیــــة مقارنــــة
. ٥٤٨-٥٤٧من ص ٣وحاشیة 

القیمــة التــي تطــرح بهــا األســهم عنــد : "القیمــة اإلســمیة) ٧٦(
موســوعة المــصطلحات عبــد العزیــز، ، هیكــل"االكتتــاب

. ٣١٩ص، )م١٩٨٦(االقتصادیة، 
موســـوعة المـــصطلحات االقتـــصادیة عبـــد العزیـــز، ، هیكـــل)٧٧(

. ٢٤٨، ٢٤٧ص، )م١٩٨٦(واإلحصائیة، 
/ه١٤٠٦(دار الكتــب العلمیــة، ، بــدائع الــصنائع، الكاســاني) ٧٨(

، المجمـــــــــوع شـــــــــرح النــــــــووي. ٧، ص٢، ج)م١٩٨٦
عــــالم ، الفــــروع، مفلــــحابــــن. ٣١٧، ص٥، جالمهــــذب

. ٣٩٠، ص٢، ج)م١٩٨٥/ه١٤٠٥(، ٤الكتــــــــــــــــــــب، ط
. ٧٧، ص٣، ج، اإلنصافالمرداوي

مكتبـة صـحیح البخـاري، محمـد بـن إسـماعیل، ، البخاري)٧٩(
بـــــاب وجـــــوب ١كتـــــاب الزكـــــاة، ٢٤الـــــصفا، القـــــاهرة، 

، )١٤٢٣/٢٠٠٣(، ١، ط١٣٩٥الزكــــــاة، حــــــدیث رقــــــم 
. ٣٠٧، ص١ج

محمــد عبــد : تحقیــقالــسنن الكبــرى، أبــو بكــر، ، البیهقــي) ٨٠(
، ٤، ج)م١٩٩٤/ه١٤١٤(لقــادر، مكتبــة البــاز للنــشر، ا

الغلیــلإرواء، الــدینناصــرمحمــد؛األلبــاني. ١٤٨ص
ــــي ــــثتخــــریجف ــــارأحادی ــــسبیلمن المكتــــب، ٢، طال

، حـــدیث رقـــم ) م١٩٨٥/ه١٤٠٥(، بیـــروت، اإلســـالمي
ابـــن زنجویـــه، أبـــو أحمـــد حمیـــد . ٢٦٠، ص٣، ج٧٨٩

،١دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، طاألمـــــــــوال، بـــــــــن مخلـــــــــد، 
/١٣٧٢، األثـــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ٤٥٠، ص)م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(

: ، تحقیــقاألمــوالأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، . ١٣٧٣
ـــــــــــل هـــــــــــراس، ط ـــــــــــات األزهریـــــــــــة، ١خلی ، مكتبـــــــــــة الكلی

. ١٢٤٧، األثـــــــــــر رقـــــــــــم ٥٩٧، ص(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(
التلخـیص الحبیـر فـي تخـریجأحمد بـن علـي، ، العسقالني
/ه١٤١٦(ة، ـ، مؤسسة قرطبالرافعي الكبیرأحادیث
. ٣١٨، ص٢، ج)م١٩٩٥
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 ٣١٥

مـدى تـأثیر الـدیون االسـتثماریة "، عثمـانمحمد ، شبیر) ٨١(
: كتــاب،"واإلســكانیة المؤجلــة فــي تحدیــد وعــاء الزكــاة

، ٣، ط١جفقهیة فـي قـضایا الزكـاة المعاصـرة، أبحاث
. ٣٢٥، ص١، ج)م٢٠٠٤(

، المكتــب اإلســالمي، بیــروت، ، روضــة الطــالبینالنــووي) ٨٢(
، ، اإلنـــصافالمـــرداوي. ١٩٧، ص٢م، ج١٩٨٥، ٢ط

. ٢٤، ص٣ط دار إحیاء التراث العربي، ج
، ، حاشــیة العــدوي فــي كفایــة الطالــب الربــانيالعــدوي)٨٣(

ط ، التـــاج واإلكلیـــل، العبـــدريالمـــواق. ٤٨٦، ص١ج
محمـــد ، الدســـوقي. ١٥١، ص٢دار الكتـــب العلمیـــة، ج

، دار حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــربــن عرفــة، 
. ٤٨١، ص١ربیة، القاهرة، جإحیاء الكتب الع

أبحاث فقهیة في قضایا الزكـاة محمد سلیمان، ، األشقر) ٨٤(
، دار النفـــــــــــــــائس، عمـــــــــــــــان، ٣، ط١جالمعاصـــــــــــــــرة، 

. ٣٢٥، ص١، ج)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤(
طریقــة صــافي الموجــودات، : انظــر طــرق حــساب الزكــاة) ٨٥(

وطریقة صافي األموال المستثمرة في الـشركات المالیـة، 
المحاســـــبة والمراجعـــــة والـــــضوابط المعـــــاییر ضـــــمن 

ــــــة هیئــــــة المحاســــــبة اإلســــــالمیة، للمؤســــــسات المالی
م، ٢٠٠٥، الزكـــــــاة، ٩والمراجعـــــــة، البحـــــــرین، المعیـــــــار 

. ٣١٠ص
، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، الدسـوقيحاشیة، الدسوقي) ٨٦(

.٦٦، ص٣ج، المحتاجنهایة، الرمليو . ٤٣١، ص١ج
ـــسوطالسرخـــسي) ٨٧( البحـــر نجـــیم،ابـــن. ١٧٩، ٢، ج، المب

ـــدقائق ـــز ال الموســـوعة . ٢٢٧، ص٢، جالرائـــق شـــرح كن
. ٤٠، ٣٩، المادة، ٢٥٢، ص٢٣جالفقهیة، 

، ، فـتح البـاري بـشرح صـحیح البخـاريابن حجر:راجع) ٨٨(
، ١، ج٤٣، ٣٨، ٣٦كتـــــــــــاب الزكـــــــــــاة، األبـــــــــــواب ٢٤
مــــنهج "محمـــود عبـــد الكـــریم ، إرشـــید. ٩٠٤، ٩٠١ص

، "كــاة مركــزيمقتــرح للتــدقیق الــشرعي علــى دیــوان ز 
ــــة جامعــــة النجــــاح لألبحــــاث اإلنــــسانیة، العلــــوم ، مجل

، ١٥٧، ص١، العـــــدد٢٢المجلـــــد ، )٢٠٠٨/ه١٤٢٩(
١٥٨ .

، األم، الـــشافعي. ١٥٥، ص٢ج، المبـــسوط، السرخـــسي)٨٩(
أســـــنى المطالـــــب، زكریـــــا، ، األنـــــصاري. ٢٦، ص٢ج
. ٣٥٩، ص٢ج، الفـــــروع، مفلـــــحابــــن. ٣٤٩، ص١ج

كیـف تحـسب (صـر للزكـاة، التطبیـق المعاحسین، ، شحاتة
، دار الجامعـات للنـشر والتوزیـع، القـاهرة، ٢ط، )زكاة مالـك

.١٢٩- ١٢٨، ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(
بـاب ٣٨كتـاب الزكـاة، ٢٤، صحیح البخـاري، البخـاري) ٩٠(

، تــرقیم محمــد فــؤاد عبــد ١٤٥٤زكــاة الغــنم، حــدیث رقــم 
، ابـن حجـر، العسقالني: وذكره. ٣٢١، ص١الباقي، ج

كتـاب الزكـاة، ٢٤بـشرح صـحیح البخـاري، فتح الباري 
، ط بیــــــت ١٤٥٤بــــــاب زكــــــاة الغــــــنم، حــــــدیث رقــــــم ٣٨

. ٨٨٣، ص١األفكار الدولیة، ج
، دار إحیـاء مجمع األنهر وملتقى األبحـرداماد أفنـدي، ) ٩١(

.١٩٧، ص١ت، ج. ط، د. التــــــراث العربــــــي، بیــــــروت، د
رد المحتــار علــى (، حاشــیة ابــن عابــدینابــن عابــدین، 

ـــــدر الم ـــــارال ـــــروت، )خت ، ٢م، ج١٩٧٩، دار الفكـــــر، بی
ــــــر، المــــــاوردي. ٢٧٥ص ، دار الكتــــــب الحــــــاوي الكبی

ـــــروت . ١٧٩، ص٣، ج)م١٩٩٤/ه١٤١٤(، العلمیـــــة، بی
. ٣٠٣ص، ٥، جالمجمــــــوع شــــــرح المهــــــذبالنــــــووي، 
، المــــرداوي. ١٨٣، ص٢، ج، كــــشاف القنــــاعالبهـــوتي

. ٤٥، ص٣، جاإلنصاف
ــاج واإلكلیــل ،)العبــدري(المــواق) ٩٢( ــل، الت ط لمختــصر خلی

، حاشـــــیة العـــــدوي. ٨٣، ص٣دار الكتـــــب العلمیـــــة، ج
، ١دار الفكــر، جالعــدوي علــى شــرح الطالــب الربــاني، 

، دار إحیـــــاء ، حاشـــــیة الدســـــوقيالدســـــوقي. ٤٩٩ص
، بدایـــــــة ابـــــــن رشــــــد. ٤٣٢، ص١الكتــــــب العربیــــــة، ج

ـــــصد ـــــة المقت ، ١، ط دار المعرفـــــة، جالمجتهـــــد ونهای
ط دار الفكـــر، ،المحلـــى باآلثـــارابـــن حـــزم،. ٢٥٦ص
. ١٥١، و ص١٤٥، ص٤ج

كتاب الزكـاة، ٩، سنن أبي داودالسجستاني، أبو داود، ) ٩٣(
، قــــــــال ١٥٧٢بــــــــاب زكــــــــاة الــــــــسائمة، حــــــــدیث رقــــــــم ٥

. ١٨٦صــحیح، ط بیــت األفكــار الدولیــة، ص: األلبــاني
بــــاب صــــدقة ١١كتــــاب الزكــــاة، ٨ســــنن ابــــن ماجــــة، 
صـــحیح، ط : ، قـــال األلبـــاني١٨٠٥الغـــنم، حـــدیث رقـــم 

. ١٨٠٥بیت األفكار الدولیة، ص
فقه االقتصاد اإلسـالمي، النـشاط ، ، یوسف كمالمحمد) ٩٤(

/ه١٤٠٨(، دار القلــــــــــــم، الكویــــــــــــت، ١طالخــــــــــــاص، 
، وهنــا عــدة منــافع، منــافع شــكلیة، قــد ٨٨، ص)م١٩٨٨

تكون بالـسمنة، وزمانیـة، بتغیـر الزمـان قـد ترتفـع أسـعار 
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 ٣١٦

العـــرض الحیوانـــات، أو نقلهـــا مـــن مكـــان فیـــه زیـــادة فـــي
إلى مناطق فیها طلب زائـد علـى الحیوانـات الالحمـة أو 

تغیـر أسـعار الحیوانـات مـن : وحوالـة األسـواقالحلوبة، 
. فترة إلى أخرى

ــــاة، حــــسین، ، شــــحاتة)٩٥( ــــق المعاصــــر للزك ــــف (التطبی كی
، دار الجامعـــــات للنـــــشر ٢ط، )تحـــــسب زكـــــاة مالـــــك

. ١٤٠، ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(والتوزیع، القاهرة، 
السعر الذي یرغب على أساسه كل مـن : لقیمة السوقیةا) ٩٦(

المشترین والبائعین التعامـل بـه فـي سـلعة مـا بالـشراء أو 
عبــد العزیــز، ، هیكـلالبیـع، فیتحــدد سـعر الــسلعة عنــده، 

ـــــصادیة واإلحـــــصائیة،  ـــــصطلحات االقت موســـــوعة الم
. ٥٤٧ص،)م١٩٨٦/ه١٤٠٦(

م بالزكـــاة اإللــزا(محمــد ســلیمان، بحثــه بعنـــوان ، األشــقر) ٩٧(
أبحـاث فقهیـة فـي قـضایا ، كتـاب )في الظاهر والباطن

. ١٥٩، ص١، ج)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤(، الزكاة المعاصرة
اإللــزام بالزكــاة (محمـد سـلیمان، ، األشـقر: مرجـع ســابق) ٩٨(

، ١، ج)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤(، )فــــــي الظــــــاهر والبــــــاطن
. ١٥٩ص

سیتم فحص هذا الرأي مقارنًا بالرأي الـراجح ومـن منهمـا) ٩٩(
. أنفع للفقراء، الحظ التطبیقات على األنعام

، ط ، حاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیرالــصاوي) ١٠٠(
ـــــــراوي. ٥٩٣، ص١دار المعـــــــارف، ج الفواكـــــــه ، النف

ط دار ، الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي
ــــــاج )العبــــــدري(المــــــواق . ٣٤٢، ص١الفكــــــر، ج ، الت

، ٣علمیـة، جط دار الكتـب الواإلكلیل لمختصر خلیل، 
، حاشیة العـدوي علـى شـرح الطالـب العـدوي. ٨٣ص

ـــــــــاني،  ، الدســـــــــوقي. ٤٩٩، ص١دار الفكـــــــــر، جالرب
، ١، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، جحاشـــیة الدســـوقي

ـــــــة ابـــــــن رشـــــــد، . ٤٣٢ص ـــــــد ونهای ـــــــة المجته بدای
، المحلى باآلثـارابن حزم،. ٢٥٦، ص١، جالمقتصد

. ١٥١، و ص١٤٥، ص٤ط دار الفكر، ج
ــ) ١٠١( -٩(، دوة الثانیــة عــشرة لقــضایا الزكــاة المعاصــرةالن

، )م٢٠٠٢أبریـــــــــــل ٢٥-٢٢=ه١٤٢٢صـــــــــــفر ١٢
بیـت الزكــاة، الكویـت، حیــث جـاء فــي البیـان الختــامي، 

الزكـاة وال یـشترط لوجـوب، عاملـةأن ال یكـون((مـا نـصه 

الـسوم فتجـري الزكـاة ، علـي مـا اختارتـه النـدوة، امعفي األن
. المالكیةوهو مذهبفي المعلوفة أیضا

نوع من الضأن منتشر في بالدنا فلسطین، وهو بـذنب ) ١٠٢(
دون إلیـــة، تلـــد فـــي الـــسنة مـــرتین، وتنجـــب بـــالتوأم فـــي 

. الغالب
مــن ٢٨-٢٧ص) ١(رقــم جراجــع التطبیــق فــي النمــوذ) ١٠٣(

. البحث
بـــاب ١كتــاب الزكــاة، ٢٤، ، صــحیح البخــاريالبخــاري) ١٠٤(

. ٣٠٧ص،١، ج١٣٩٥وجــــوب الزكــــاة، حــــدیث رقــــم 
فـــــتح البـــــاري بـــــشرح صـــــحیح ابـــــن حجـــــر، : وذكـــــره

بــــاب وجــــوب الزكــــاة، ١كتــــاب الزكــــاة، ٢٤، البخــــاري
بـرقم وعند مـسلم. ٨٦١، ص١، ج١٣٩٥حدیث رقم 

١٩ .
مــنهج مقتــرح للتــدقیق ((محمــود عبــد الكــریم، ، إرشــید) ١٠٥(

ــوان زكــاة مركــزي ــى دی ــة جامعــة ، ))الــشرعي عل مجل
/ ه١٤٢٩(، یةاإلنـــــــسانالعلـــــــوم، النجـــــــاح لألبحـــــــاث

. ١٢٣١٦٦، ص١، العدد٢٢المجلد ، )٢٠٠٨
معـــــاییر المحاســـــبة والمراجعـــــة والـــــضوابط للمؤســـــسات ) ١٠٦(

الزكــــاة، ) ٩(، المعیــــار (ه٢٠٠٥(المالیـــة اإلســــالمیة، 
رأس " طریقــــــة صــــــافي األمــــــوال المــــــستثمرة. "٣١١ص

المخصـــصات التـــي + االحتیاطـــات + المـــال المـــدفوع 
صـافي + األربـاح المبقـاة + لم تحـسم مـن الموجـودات 

المطلوبـــــات غیـــــر المـــــستحقة الـــــدفع خـــــالل + الـــــدخل 
الفتــــــرة المالیــــــة المنتهیــــــة فــــــي قائمــــــة المركــــــز المــــــالي 

ــــة ( االســــتثمارات المقتنــــاة + صــــافي الموجــــودات الثابت
ــــة+ لغیــــر المتــــاجرة  صــــافي األمــــوال)= الخــــسائر المرحل

. المستثمرة
المــواد العلمیــة ، األمــوال الزكویــةمنــذر، بحــث ، قحــف) ١٠٧(

ــي المجتمــع  ــاة ف ــق الزك ــى تطبی ــدریب عل ــامج الت لبرن
، تحریــر ٣٣نــدوة رقــم منــشور فــي اإلســالمي المعاصــر، 

، ، جـدةللبحـوث والتـدریبالمعهـد اإلسـالمي، منذر قحـف
. ٢٣٧-٢٣٦، ص)م١٩٩٥/ه١٤١٦(

مجلـــس مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي المنبثـــق عـــن منظمـــة ) ١٠٨(
/ه١٤٠٦یـــع الثـــاني رب١٦–١٠(المـــؤتمر اإلســـالمي 

، الــــدورة مــــؤتمر الثــــاني، ال)م١٩٨٥دیــــسمبر ٢٨–٢٢
. ١٩٨الثانیة، المجلد األول، ص
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. المرجع السابق، ذات القرار) ١٠٩(
/ه١٤١٦(، األمـــــوال الزكویـــــةمنـــــذر، بحـــــث ، قحــــف)١١٠(

ــــاة األصــــول منــــذر، ، قحــــف. ٢٣٧، ص)م١٩٩٥ زك
یــز،مجلــة جامعــة الملــك عبــد العز ، الثابتــة االســتثماریة

شـــــحاتة، . ٣٧- ٣٦ص،٧، المجلـــــد )م١٩٩٤/ه١٤١٥(
مفهومـــــًا ونظامـــــًا محاســـــبة الزكـــــاة، حـــــسین حـــــسین، 

ــاً  حیــث انتــصر لــرأي الــشیخ ١٦٣، ١٥٩، صوتطبیق
. القرضاوي

ــةمنــذر، بحــث ، قحــف) ١١١( ــواد : ، كتــاباألمــوال الزكوی الم
العلمیـــة لبرنـــامج التـــدریب علـــى تطبیـــق الزكـــاة فـــي 

نــدوة رقــم منــشور فــي صــر، المجتمــع اإلســالمي المعا
للبحــوث المعهــد اإلســالمي، ، تحریــر منــذر قحــف٣٣

فلـــو . ٢٣٧، ص)م١٩٩٥/ه١٤١٦(، والتـــدریب، جـــدة
ألف دینا، فـإذا قلنـا ٣٥٠٠٠فرضنا أن صافي الدخل 

% ١٠أو % ٥لمــن وجبــت علیــه الزكــاة زكهــا بنــسبة 
فحتمـًا سـیختار األقــل فمـا الـضابط والفــرض كبیـر جــدًا 

×٣٥٠٠٠دینـــــــــــــــــــــــــــــــــــار، ، ، ١٧٥٠%=٥×٣٥٠٠٠
دینــــار، فهــــل هنــــاك فقیــــه یقــــول لمــــن ٣٥٠٠%= ١٠

وجبـــت علیـــه الزكـــاة زكهـــا فـــالحق الواجـــب علیـــك هـــو 
!. دینار٣٥٠٠دینار أو ١٧٥٠

. ٢٣٧المرجع السابق، ص) ١١٢(
. ٢٤٠-٢٣٩المرجع السابق ص) ١١٣(
ـــاة، حـــسین، ، شـــحاتة) ١١٤( ـــق المعاصـــر للزك ـــف (التطبی كی

. ١٣٧، ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(، )تحسب زكاة مالك
اإللـــزام بالزكـــاة فـــي "بحثـــه محمـــد ســـلیمان، ، األشـــقر) ١١٥(

أبحـاث فقهیــة فــي ..." الظـاهر والبــاطن مـن األمــوال 
. ١٥٩صقضایا الزكاة المعاصرة، 

. المرجع السابق) ١١٦(
ما رأي الشرع في مزرعة دواجـن : والسؤال الذي یطرح) ١١٧(

هـــــا ألـــــف طیـــــر علـــــى فـــــرض ثمن٢٠٠٠٠الحـــــم مـــــن 
دوالر وحققت أرباح في المتوسـط فـي نهایـة ١٠,٠٠٠

ــــــــدورة المحاســــــــبیة، لخمــــــــسة دورات تربیــــــــة،  ٢٥٠٠ال
دوالر، فأصــــبح المجمــــوع ١٢,٥٠٠دوالر، فــــالمجموع 

دوالر فهــــل یقــــول محمــــد ســــلیمان األشــــقر ٥٠٠. ٢٢
بأنه ال زكاة فیها، أم یضمها إلى أموالـه كمـال مـستفاد 

ها في نهایتـه، مـا فهمتـه ویسأنف لها حوًال جدیدًا ویزكی

یزكیهــــا فــــي نهایــــة مــــن كالمــــه الثــــاني، وأقــــول بــــاألول، 
بلغــــت النـــــصاب الحــــول مــــا دام رأس المـــــال واإلیــــرادات

، فمـع كثـرة الفقـراء فـي حیاتنـا الـرأي ه%)٢,٥(بنسبة 
األشقر، محمـد سـلیمان، وآخـرون، . الثاني أنفع للفقراء

مــــــن اإللــــــزام بالزكــــــاة فــــــي الظــــــاهر والبــــــاطن" بحثــــــه 
أبحاث فقهیـة فـي قـضایا الزكـاة : كتاب. . . "األموال

. ١٥٩، صالمعاصرة
ـــاة، شـــحاتة، حـــسین،) ١١٨( ـــق المعاصـــر للزك ـــف (التطبی كی

. ١٣٧، ص)تحسب زكاة مالك
ط فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري،ابــن حجــر، ) ١١٩(

، ٦٥كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب٢٤بیـــــت األفكـــــار الدولیـــــة، 
. ٩٠٢، ص١ج

- ٤٥٢، ص١ج، فقـــه الزكـــاة، القرضـــاوي: ضاً راجـــع ایـــ) ١٢٠(
الـــسمك والعنبـــر غیـــر أن الـــسعر الـــذي یجـــب فـــي ٤٥٦

. ربع العشر
. ٤٢، ص٢دار المعرفة بیروت، ج، األم، الشافعي)١٢١(
/م١٩٦٨(، األمــــــوالأبــــــو عبیــــــد القاســــــم بــــــن ســــــالم، ) ١٢٢(

. ٤٨١، ص(ه١٣٨٨
. ٢١٣، ص٢، ج، المبسوطالسرخسي) ١٢٣(
ـــدین الجـــالل عبـــد اهللا بـــن نجـــم بـــن أبـــو محمـــد ن) ١٢٤( جـــم ال

ي المــــــالكي المــــــصري، فقیــــــه  ِد امي الــــــسْع ــــــَذ شـــــاس الُج
عقـد الجــواهر " فاضـل عــارف بقواعـد مذهبــه، ألَّـف فیــه

بــدمیاط، ه٦١٠، ت "الثمینــة فــي مــذهب عــالم المدینــة
، ١ج: حـــــــسن المحاضـــــــرة(مجاهـــــــدًا فـــــــي ســـــــبیل اهللا، 

ــــدیباج. ٤٥٤ص ــــور. ٤٤٣، ص١ج: ال : شــــجرة الن
، ٢ج:وفیات األعیـان. ١٥٨، ص٦ج:كحالة. ١٦٥
). ٢٦٢ص

. ٤٩٢، ص١، ج، حاشیة الدسوقيالدسوقي) ١٢٥(
، مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل، الحطــاب) ١٢٦(

. ٣٤٢-٣٤١، ص٢ج
ـــه، وهبـــة؛الزحیلـــي) ١٢٧( ، دار ٣ط، الفقـــه اإلســـالمي وأدلت

. ٧٨٠، ص٢، ج)م١٩٨٩/ه١٤٠٩(الفكر، 
. ١٩١١، فقرة ٣٣٤، ص٢ج،المغنيابن قدامة،) ١٢٨(
٦٥كتــاب المغــازي، ٦٤، ، صــحیح البخــاريالبخــاري) ١٢٩(

، ٢ج، ٤٣٦١بــــاب غــــزوة ســــیف البحــــر، حــــدیث رقــــم 
صـحیح فـتح البـاري بـشرحابـن حجـر،وذكره. ٣٥٩ص
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 ٣١٨

بــاب غــزوة ســیف ٦٥كتــاب المغــازي، ٦٤، البخــاري
، وعنــــد١٨٩٩، ص٢، ج٤٣٦١البحــــر، حــــدیث رقــــم 

. ١٩٣٥برقم مسلم
زكــــــاة الثــــــروة المعدنیــــــة (محمــــــد عثمــــــان، ؛شــــــبیر) ١٣٠(

، كتــاب أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا الزكــاة )والبحریــة
. ٣٨٠، ص٣ج،)م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(، المعاصرة

أوزكواتهاأوخراجهالجمعمابلدٍ علىالوالي: لعاملا) ١٣١(
أبو راجع . عدوهاجهادعلىالتأمیرأوبأهلهاالصالة

،(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(، الاألمو عبید القاسم بن سالم، 
، المحقق ١حاشیة رقم . ٩٨٨، حدیث رقم ٤٨٢ص

الثقافیةناصرمؤسسةعنالفقي، صدرحامدمحمد
. تحقیق هراس، ولم أجده فيم١٩٨١بمصر، سنة

،(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(، األمـــوالأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، ) ١٣٢(
. ٩٨٨، حدیث رقم ٤٨٢ص

یـــاء التـــراث العربـــي، ، ط دار إح، اإلنـــصافالمـــرداوي) ١٣٣(
. ١٢٣، ص٣ج

ـاة الثـــروة المعدنیـــة والبحریـــة(محمـــد عثمـــان، ؛شـــبیر) ١٣٤( ،)زكــ
. ٣٨١، ص٣ج، )م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(

،(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(، األمـــوالأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، ) ١٣٥(
. ٤٨٠ص

٢٤، فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاريابـن حجــر،) ١٣٦(
ن البحـر، حـدیث باب ما یستخرج مـ٦٥كتاب الزكاة، 

. ٩٠٢، ص١، ج١٤٩٨رقم 
،(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(، األمـــوالأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، ) ١٣٧(

. ٤٨٢ص
،(ه١٣٨٨/م١٩٦٨(، األمـــوالأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، ) ١٣٨(

. ٤٨٣ص
اإلطـــار ، )ت. د(أبـــو النـــصر، عـــصام عبـــد الهـــادي، ) ١٣٩(

. ت. ، ط المؤلـــــف، دالفقهـــــي والمحاســـــبي للزكـــــاة
.١٧٢ص

، حــــــسین شــــــحاته، %٥و% ١٠ممــــــن جعــــــل ســــــعرها ) ١٤٠(
، كیــف تحــسب زكــاة مالــك، التطبیــق المعاصــر للزكــاة

. من كتابه محاسبة الزكاة٢٤٧ومثله ص. ١٥١ص
التطبیــــق ((شــــوقي شــــحاتة: وممــــن قــــال بربــــع العــــشر) ١٤١(

، ، وراجــع حــسین شــحاتة٢٠١ص، ))المعاصــر للزكــاة
عبـد وأبـو النـصر، عـصام. ٢٤٦صمحاسبة الزكـاة، 

، اإلطــــــار الفقهــــــي والمحاســــــبي للزكـــــــاةالهــــــادي، 
،)م٢٠٠٨/ه١٤٢٨(محمـــد عثمـــان، ، شـــبیر. ١٧٢ص

ـــةبحـــث  ـــروة المعدنیـــة والبحری ، منـــشور فـــي زكـــاة الث
كتـــاب أبحـــاث فقهیـــة فـــي قـــضایا الزكـــاة المعاصـــرة، 

ـــــــــــي الخاتمـــــــــــة أن تـــــــــــسعیرة . . . ٣٨٨، ٣ج ذكـــــــــــر ف
، إذا حازهـــا بـــدون نفقـــات وتكـــالیف ْ مـــس األســـماك، الُخ
عمل ومـشقة، أمـا إذا كـان المـأخوذ مـن البحـر بنفقـات 

وهـل هنـاك : فیؤخذ منه ربع العشر عند حیازتهـا، قلـت
صــــــید بــــــدون كلفـــــــة فــــــي حیاتنـــــــا المعاصــــــرة ونفقـــــــات 
ومــــشقات بالغــــة، فربــــع العــــشر هــــو األصــــوب، ســــواًء 
أكانــــت المــــشقة كبیــــرة أم قلیلــــة، والــــصید أصــــًال یهیــــأ 

. لیكون عروض تجاریة
المخصـــــــصات + االحتیاطـــــــات + المـــــــال المـــــــدفوع رأس ) ((١٤٢(

+ األربـــاح المبقـــاة + التـــي لـــم تحـــسم مـــن الموجـــودات 
ــــدخل  ــــدفع + صــــافي ال المطلوبــــات غیــــر المــــستحقة ال

خـالل الفتــرة المالیـة المنتهیــة فــي قائمـة المركــز المــالي  
االســـتثمارات المقتنـــاة + صـــافي الموجـــودات الثابتـــة ( 

صــافي األمــوال )= لــةالخــسائر المرح+ لغیــر المتــاجرة 
ـــــــاب)). المـــــــستثمرة ـــــــة المحاســـــــبة والمراجعـــــــة، كت : هیئ

معــاییر المحاســبة والمراجعــة والــضوابط للمؤســسات 
، معیـــار رقــــم ٢٠٠٥-٢٠٠٤، ط المالیـــة اإلســــالمیة

. ٣١١، ص٩
× كغـم٥٠٠= بحسب السعر في بالدنا عجل هولنـدي ) ١٤٤(

. ١٥٠٠٠٠= ٧٥×$٢٠٠٠= ٤÷ ش٨٠٠٠= ١٦
= ٤÷ ٤٢٠٠= ١٤× كغـــم ٣٠٠العجلـــة هولنـــدي

١٧٦٢٥٠= المجمـــــوع . دوالر٢٦٢٥٠= ٢٥×$ ١٠٥٠
شـرري للتـسمین نـوعدوالر أما لو كانت مزرعـة البقـر مـن 
كغــــــــم ٥٠٠عجــــــــل : نحــــــــسب علــــــــى النحــــــــو التــــــــالي

فــالفرق بینــه وبــین الهولنــدي $ ٢٣٧٥= ٤÷ ش١٩×
عــــــددها فـــــي المزرعــــــة × // $٣٧٥لـــــصالح الـــــشرري 

٤÷ ١٧× كغـــم٣٠٠دوالر والعجلـــة ١٧٨١٢٥= ٧٥
ـــــــــــــــــــشرري $ ١٢٧٥=  ـــــــــــــــــــصالح ال دوالر فـــــــــــــــــــالفرق ل

= دوالر المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ٣١٨٧٥= ٢٥×$٢٢٥
. دوالر٢١٠٠٠٠

.، شركة دواجن فلسطین٢٠٠٦التقریر السنویة )١٤٤(
اـأجراهة،ـت هذه الدراسة عن الشبكة الدولیـنقل) ١٤٦(
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 ٣١٩

نتـــــــــــــاج (مـــــــــــــصطفى حبیبـــــــــــــة /م ٕ خبیـــــــــــــر التغذیـــــــــــــة وا
الجـــوال ، ارع مـــصركلیـــة الزراعـــة وكبـــرى مـــز الحیـــوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ٠٠٢٠١٢١٢٧٠٨٢٦ بری
habeba_201059@yahoo. com .
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