بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً")
جواب سؤال
زكاة الماشٌة
إلى علً السعٌدي
السؤال:
أمٌرنا الجلٌل ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
سدد هللا للخٌر خطاكم وجلب على أٌدٌكم النصر والتمكٌن.
ورد فً كتاب األموال فً دولة الخالفة الصفحة  153فً باب زكاة الماشٌة صنف البقر ما نصه:
"والزكاة تجب فً البقر السائمة التً ترعى غالب الحول" ،وورد أٌضا فً زكاة الغنم من الصفحة  155ما
نصه" :وتجب الزكاة فً الغنم السائمة التً ترعى أكثر السنة إذا مضى على بلوغها النصاب حول كامل".
والسؤال هو :هل ال زكاة فً الغنم والبقر غٌر السائمة والتً ٌنفق علٌها أغلب السنة؟ وإن كان علٌها زكاة
فما المقدار؟
وسؤال آخر لو تفضلتم باإلجابة :لماذا ذكرت زكاة الماشٌة من بقر وغنم وإبل ولم تذكر زكاة الطٌور
وخاصة الدواجن التً باتت تربى باآلالف داخل مداجن عصرٌة أم أنها من عروض التجارة؟؟
وبارك هللا لكم على سعة صدركم ،والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1نعم لٌس هناك زكاة على الغنم والبقر المعلوفة وذلك ألن (السوم) هو وصف مفهم للعلٌة ،ومفهوم
الصفة هو تعلٌق الحكم بصفة من صفات الذات ،وهذا ٌدل على نفً الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة،
وشرطه أن تكون تلك الصفة وصفا مفهما ،أي مما ٌفٌد العلٌة ،فإن لم تكن وصفا مفهما فال مفهوم لها...
سائِ َمتِ َها»..
وأكرر أن شرط مفهوم الصفة هو أن ٌكون وصفا مفهما ،كقوله  ..« :فًِ َ
ص َدقَ ِة الغَنَ ِم فًِ َ
أخرجه البخاري ،فإن الغنم اسم ذات ،ولها صفتان :السوم والعلف ،وقد علق الوجوب على صفة السوم فٌدل
ذلك على عدم الوجوب فً المعلوفة.
 -2أما السؤال اآلخر لماذا الزكاة هً فً األنعام (الغنم والبقر واإلبل) ولٌس فً الحٌوانات األخرى
كالطٌور والدواجن ...إلخ ،فهو ألن النص ورد فً هذه األنعام ،فٌُتبَع وٌوقف عنده ...وقد وردت النصوص فً
هذه الثالثة:
غنم ،ال ٌؤدي زكاتها ،إالا جاءت
بقر ،وال ٍ
 روى أبو ذر عن النبً  أنه قال« :ما من صاحب إب ٍل ،وال ٌٍوم القٌامة ،أعظم ما كانت ،وأسمن ،تنطحه بقرونها ،وتطؤه بأخفافها» .متفق علٌه.
 روى أبو داود عن أبً بكر عن النبً  فً حدٌث طوٌل أنّه قال ...« :وفً سائمة الغنم إذا كانتأربعٌن ،ففٌها شاة»...

 وعن علً رضً هللا عنه قال« :لٌس فً البقر العوامل صدقة» رواه أبو عبٌد والبٌهقً. وعن عمرو بن دٌنار أنه بلغه أن رسول هللا  قال« :لٌس فً الثور المثٌرة صدقة» رواه أبو عبٌد،وروى كذلك عن جابر بن عبد هللا قال« :ال صدقة على مثٌرة» ،والمثٌرة ،التً تثٌر األرض ،أي تحرثها.
 أخرج الحاكم فً المستدرك على الصحٌحٌن عن بهز بن حكٌم ،عن أبٌه ،عن جده ،قال :سمعت رسولهللا ٌ ،قول« :فً كل إبل سائمة فً كل أربعٌن ابن لبون »...قال الحاكم هذا حدٌث صحٌح اإلسناد.
"السائمة :الدواب التً ترعى فً البراري والمراعً وال تعلف".
 -3وهكذا فإن هذه األنعام الثالثة ٌجب أن تزكى ،وكما هو مبٌن أعاله ،فالزكاة هً فً السائمة أي التً
ترعى أكثر السنة.
ولم ٌرد نص فً زكاة أي نوع من الحٌوانات األخرى أو الطٌور أو الحٌوانات المائٌة ،فٌوقف عند النص
الوارد فً زكاة األنعام بأعٌانها .أما إن كانت الحٌوانات للتجارة فتجب الزكاة فٌها وفق زكاة عروض التجارة
كما هو موضح فً بابه من كتاب األموال.
 -4والخالصة أن ال زكاة فً أعٌان الحٌوانات إال األنعام :الغنم والبقر واإلبل .أما فً عروض التجارة
فٌزكى كل حٌوان إذا كان للتجارة أي للبٌع والشراء لورود النصوص فً زكاة كل ما ٌُعرض للتجارة مهما
كان نوعه ،سواء أكان حبوبا أم قماشا أم حٌوانا...الخ .ومن النصوص الواردة فً عروض التجارة:
س ُم َرة بن جندب قال« :أما بعد ،فإن رسول هللا  كان ٌأمرنا أن نخـرج الصدقة من الذي نعد
 عن َللبٌع» رواه أبو داود.
 وعن أبً ذر عن النبً  قـال« :وفً البَ ِ از صدقته» رواه الدارقطنً والبٌهقً .والبَز الثٌاب واألقمشةالتً ٌُتاجر بها.
مر بً عمر بن الخطاب ،فقالٌ :ا حماس ،أ اد
 وروى أبو عبٌد عن أبً َع ْمرة بن حماس عن أبٌه قال « :ا
قومها قٌمة ،ث ام أ اد زكاتها»...
زكاة مالك ،فقلت :ما لً مال إالا جعاب ،وأدم .فقال :ا
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 11محرم الحرام 1431هـ
الموافق 2012/01/21م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/92
type=3&theater؟0422598154812/

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/LS6iFReN67o

موقع حزب التحرٌر

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

