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 ُمَلَخُص الَبْحِث
 تناول هذا البحث موضوعا فقهيا مهمًا بعنوان: " زكاة الحيوانات من غير األنعام، والحيوانات المهجنة " دراسة فقهية مقارنة.       

انات المهجنة بين أجناسها، والمهجنة أو المتولدة بين زكويين من النعم، وبين زكوي ويهدف إلى بيان حكم زكاة غير األنعام، وزكاة الحيو   
ات ال وغيره.سلكُت فيه المنهج االستقرائي التحليلي بجمع أقوال العلماء وأدلتهم، ومناقشتها مع الترجيح، وخُلصُت إلى أن الزكاة في الحيوان

ال الهجين حيوان ينتج عن تزاوج نوعين، أو ساللتين، أو صنفين مختلفين، و وأجناسها(، وأن تجب إال في األنعام، وهي )اإلبل، والبقر، والغنم  
اتج  خالف بين الفقهاء في زكاة الحيوانات من األنعام المهجنة بين أجناسها كتهجين البلدي باألجنبي والعكس، من إبل، أو بقر، أو غنم، والن

الزكاة،  في  إلى بعض  الفصيلة، ويضم بعضها  بنوع آخر من نفس  اختالط نوع  يعدو أن يكون  بينهما، ألنه ال  ساللة أخرى تكون وسطًا 
في الخيل  وال  ها النصاب، وإلى وجوب زكاة المهجن بين زكويين من النعم، ألصلهما الزكوي، وال زكاة في المهجن بين زكوي وغيره،  ويكمل ب

للتجارة اتخذت  إذا   إال  الوحش  ولي    .وبقر  خاتمة وهلل  وتعقبهم  مقدمة،  تسبقهم  ومبحثين،  تمهيد  في  بفضل هللا مفصاًل  تناوله  تم  هذا  كل 
 المهجنة .–الهجين   -األنعام  -الحيوانات  –زكاة  -مات المفتاحية: التوفيق.  الكل

Abstract 
This paper aims  to explain the sharia(legal opinion)of the zakat of non cattle and the zakat of hybrid 

between their species, the hybrid or born out between two Zakat cattle or between zakat animal and other 

and the legal opinion of cattle(eating meat animals).I used the inductive analytical approach by collecting 

the sayings of scholars and their evidence, and discussing them with judging.I found that the zakat is 

obligatory only in  cattle : (Camels, cows, and sheep and their species). And  animal that born out from the 

intermarriage of two species, two breeds, or two different varieties. There is no disagreement among jurists 

regarding the zakat of hybrid cattle among their species ; such as the hybridization of the local animal with 

the foreigner and vice versa. Such as Camels, cows, or sheep, and the product is another breed that is a 

mediator between them, because it is nothing more than mixing one species with another species of the 

same family. Adding to each other in zakat, to complete Alnisab(the minimum). Moreover, I concluded 

that the zakat of the hybrid is obligatory between two zakat cattle for their zakat origin and there is no zakat 

on the hybrid from zakat animal and other nor on horses and buck unless it is used for trade.All this was 

dealt with in detail in an introduction and two of two topics, preceded by an introduction and followed by a 

conclusion, Keywords: zakat- animals-hybrid-cattle 

 امُلـــقــدَِّمـة
.  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

بعد: غي  أما  الحيوانات من  لمزارع  كبيرا  انتشارا  يلحظ  فيها  الزكاة  التي فرض هللا  الحيوانية  الثروة  لواقع  المتأمل  والحيوانات  فإن  األنعام،  ر 
الفقهاء ،  المهجنة بين أجناس األنعام ذاتها وبين غيرها، وازدياد انتاجها، وحاجة أصحابها لمعرفة الحكم الشرعي في زكاتها نظرا الختالف 

لحيوانات من غير  وعدم تعرضهم لبعض مسائلها.رأيت مواكبة الحدث، ببيان حكم زكاتها، ومناقشة أقوال العلماء فيها تحت عنوان " زكاة ا 
 ".دراسة فقهية مقارنة–األنعام والحيوانات المهجنة

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 حكم زكاة الحيوانات من غير األنعام. الحاجة إلى بيان .1
 حكم زكاة الحيوانات المهجنة. الحاجة إلى بيان .2
 المهجنة. كثرة وانتشار مزارع الحيوانات من غير األنعام، والحيوانات  .3

 أهداف البحث:
 بيان حكم زكاة الحيوانات من غير األنعام، وزكاة الحيوانات المهجنة. .1
 المساهمة في نشر حكم زكاتها، وتبصير المختصين والمهتمين بهذا الشأن.  .2
 توسيع دائرة اإليرادات الزكوية مما تعود بالنفع على مصارف الزكاة. .3

 الدراسات السابقة: 
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تناولت زكاة الحيوانات من غير األنعام، وزكاة الحيوانات المهجنة، وإنما    -دراسة علمية مستوفية ومستقلة  –لم أجد في حدود اطالعي     
 عبارة عن مسائل متفرقة في بطون الكتب تناولها العلماء بشكل مختصر. وهللا أعلم. 

 منهج البحث: 

 لي متبعا المنهج البحثي اآلتي:سلكت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحلي
 تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا.  -1
 وصوال إلى القول الراجح.  مع ما ورد عليها من مناقشاتتتبع أقوال الفقهاء في مسائل البحث واألدلة التي اعتمدوا عليها،  -2
 توثيق النقول من مصادرها األصلية. .1
 وأرقامها، مكتوبة بالرسم العثماني.عزو اآليات إلى سورها   .2
 تخريج األحاديث واآلثار من كتب السنة مع الحكم عليها مالم تكن في الصحيحين.  .3
 شرح الغريب من األلفاظ.  .4
 االكتفاء بذكر اسم الكتاب، والموضع في الحاشية، وبقية معلومات الكتاب في قائمة المصادر والمراجع. .5

 خطة البحث: 
 تتكون من مقدمة، وتمهيد ومبحثين، وخاتمة:   

 المقدمة: وفيها تحدثت عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه. 
 تمهيد: في التعريف بمفردات عنوان البحث 

 وفيه مطلبان:
  .: تعريف الزكاة ومشروعيتها وشروطها واألموال التي تجب فيهاالمطلب األول

 وفيه أربعة فروع: 
 األول: تعريف الزكاة لغة واصطالحًا.الفرع 

 الفرع الثاني: مشروعيُة الزكاة، وحكم مانعها.
 الفرع الثالث: شروط وجوب الزكاة، وما يشترط لزكاة األنعام. 

 الفرع الرابع: األموال التي تجب فيها الزكاة. 
 : تعريف الهجين لغة واصطالحا  المطلب الثاني
 ه  : تعريف التهجين وطرقالمطلب الثالث

   المبحث األول: زكاة الحيوانات من غير األنعام
 وفيه مطلبان: 
 : زكاة الخيل  المطلب األول
 : زكاة بقر الوحش المطلب الثاني

 المبحث الثاني: زكاة الحيوانات المهجنة
 وفيه مطلبان: 

 : زكاة المهجن بين زكويين من النعم المطلب األول
 : زكاة المهجن بين زكوي وغيره      المطلب الثاني

 الخاتمة والمصادر والمراجع. 
 يف التعريف مبفردات عنوان البحث متهيد

 تعريف الزكاة ومشروعيتها وشروطها واألموال اليت جتب فيها املطلب األول
 الفرع األول: تعريف الزكاة لغة واصطالحًا: 

 .(1) الزكاة في اللغة: من الزكاِء، والنماء، والزيادة؛ سميت بذلك ألنها تثمر المال وتنميه
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 .(2)وشرعا: عرفها الحنفية بأنها: " تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ّلله تعالى
 ". (3) وعرفها المالكية بأنها: "إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاًبا، لمستحقه، إن تمَّ الملك، وحول غير معدن وحرث

 ".(4)اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص  وعرفها الشافعية بأنها:"
 ".(5) وصوعرفها الحنابلة بأنها:" حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخص

 (. 6) وُعرفْت بأنها : دفع جزٍء مخصوٍص من ماٍل مخصوٍص، ألصناٍف مخصوصٍة، بشروٍط مخصوصةٍ 
 ". (7) التعبد هلل ـ تعالى ـ بإخراج جزء واجب شرعًا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة والمختار بأنها:

هو   المخصوص:  والمال  دفعه،  الواجب  المقدار  هو  المخصوص:  هم والجزء  الطائفة:  أو  المخصوص  والشخص  شرعًا،  المقدر  النصاب 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن... األصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى:  [،  60اآلية ]التوبة::َّ    ِإنََّما الصَّ

 .(8)والوقت المخصوص: هو تمام الحول في الماشية والنقود
لزكاة أطلقت في عرف الفقهاء على فعل اإليتاء نفسه، أي أداء الحق الواجب في المال، وأطلقت أيضًا على  ومن التعاريف أعاله يتبين أن ا

 .(9)الجزء المقدر من المال الذي فرضه هللا حقًا للفقراء
 الفرع الثاني: مشروعيُة الزكاة، وحكم مانعها. 

الزكاة الخمسة وفرض  :  (10)مشروعيُة  أركان االسالم  أحد  في  الزكاة  قواًل وعماًل، واألصل  به  إال  العبد  إسالم  التي ال يستقيم  من فروضه 
 وجوبها الكتاب والسنة واإلجماع.

َكاَة    : فقوله تعالى:أما الكتاب اَلَة َوآُتوْا الزَّ  [. 43]البقرة:   َّ َوَأِقيُموْا الصَّ
ُرُهْم َوُتَزكِهيِهم ِبَهاُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة   وقوله تعالى:  [. 103]التوبة:   َّ  ُتَطهِه
... فَأْعِلْمُهْم َأنَّ َّللاََّ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة في أموالهم ُتْؤَخُذ »  فإن النبي صلى هللا عليه و سلم بعث ُمَعاًذا رضي إلى اليمن فقال    وأما السنة:

 «.(11) ُفَقَراِئِهمْ ِمْن أَْغِنَياِئِهْم وُتَردُّ على 
اإلجماع بكر  وأما  أبو  وقال  مانعيها.  قتال  على  عنهم  الصحابة رضي هللا  واتفق  على وجوبها  األعصار  في جميع  المسلمون  أجمع  فقد   :

ا »    الصديق رضي هللا عنه : َكاَة َحقُّ  الزَّ َفِإنَّ  َكاِة  َوالزَّ اَلِة  َبْيَن الصَّ َمْن َفرََّق  َعَناًقاَوَّللاَِّ ألَُقاِتَلنَّ  َمَنُعوِنى  َلْو   ِ ِإَلى    (12)ْلَماِل َوَّللاَّ وَنها  ُيَؤدُّ َكاُنوا 
 ِ  . «(13)َلَقاَتْلُتُهْم َعَلى َمْنِعها -صلى هللا عليه وسلم -َرُسوِل َّللاَّ

: من امتنع عن أداءها جحودا لوجوبها وإنكارا لفرضيتها فال خالف في كفره، ويكون مرتدًا تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب  حكم مانعها
األمة، ثالثًا، فإن تاب وإال ُقتل، ألنه انكر ركنا من أركان االسالم وفريضة من فرائضه، وأدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع 

بخاًل وشحًا مع اقراره بوجوبها وفرضيتها فحكمه أنه فاسق وآثم بامتناعه وإن قدر االمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ  ومن منعها  
 . (14)زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم

 الفرع الثالث: شروط وجوب الزكاة، وما يشترط لزكاة األنعام. 
 :(15)تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط اآلتية على سبيل االجمال

 اإلسالم: فال تجب الزكاة على الكافر؛ ألنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى هللا.  -1
 . الحرية: فال تجب الزكاة على العبد والُمَكاَتب؛ ألن العبد ال يملك شيئًا، وما في يده ملك لسيده والمكاتب ملكه ضعيف -2
 . (16)ملك النصاب ملكًا تامًا مستقرًا  -3
 حوالن الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهرًا قمريًا. -4

 :(17)ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة األنعام اآلتي
َصلَّى    -ذلك فال زكاة فيه. لقول رسول هللا    أن تبلغ النصاب الشرعي، وهو في اإلبل خمس، وفي البقر ثالثون، وفي الغنم أربعون، وما دون  -1

 «.(19) من اإلبل َصَدَقٌة  (18) » ..وَلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َذْودٍ  : -َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  
َهُه ِإَلى اْلَيَمِن َأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ ِمَن    -صلى هللا عليه وسلم-ولحديث معاذ َأنَّ النَِّبيَّ   اْلَبَقِر ِمْن ُكلِه َثاَلِثيَن َتِبيًعا َأْو َتِبيَعًة َوِمْن ُكلِه َأْرَبِعيَن َلمَّا َوجَّ

َوَسلََّم    -«.ولقوله  (20ُمِسنَّةً  َعَلْيِه  َأنْ -َصلَّى َّللاَُّ  ِإال  َصَدَقٌة  ِفيَها  َفَلْيَس  َواِحدة،  َأْرَبِعيَنِ َشاة  ِمْن  َناِقَصًة  الرَُّجِل  َساِئمُة  َكاَنْت  ..َفِإَذا  َيَشاَء   : » 
 «.(21) َربَُّها
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َوَسلََّم   -2 َعَلْيِه  َّللاَُّ  َصلَّى  لقوله  نصاب؛  وهي  مالكها  عند  كامل  حول  األنعام  على  يحول  َعَلْيِه  -أن  َيُحول  َحتَّى  َمال  ِفي  َزَكاة  اَل   «  :
 «.(22) اْلَحْول

لقوله    (23)أن تكون سائمة -3 َوَسلََّم    -غير معلوفة ؛  َعَلْيِه  َلُبوٍن«  : »في-َصلَّى َّللاَُّ  ِبْنُت  َأْرَبِعيَن  ِفي  ِإِبٍل  َساِئَمِة  للمالكية  (24)ُكلِه  ، خالفا 
 . (25) فالزكاة عندهم تجب في األنعام مطلًقا، سواء سائمة كانت أو غير سائمة

تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث األرض، أو نقل المتاع، أو حمل األثقال؛ ألنها تدخل في حاجات اإلنسان   أن ال -4
 األصلية كالثياب. أما إذا أُِعدَّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

 الفرع الرابع: األموال التي تجب فيها الزكاة.  
 :(26) ب الزكاة في خمسة أجناس من األموالتج
لقوله   -1 الحيوانية: والمقصود بها ما ينتفع به اإلنسان من األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم،  َوَسلََّم    -الثروة  َعَلْيِه  ِمْن  -َصلَّى َّللاَُّ  :» َما 

ى َزَكاَتَها ِإالَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَظَم َما   َكاَنْت َوَأْسَمَنُه َتْنِطُحُه ِبُقُروِنَها َوَتَطُؤُه ِبَأْظاَلِفَها ُكلََّما َنِفَدْت ُأْخَراَها َصاِحِب ِإِبٍل َواَل َبَقٍر َواَل َغَنٍم اَل ُيَؤدِه
 «.  (27)َعاَدْت َعَلْيِه ُأواَلَها َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن النَّاسِ 

 النقدان: وهما الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العمالت الورقية المتداولة اليوم.   -2
 ارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء ألجل الربح.  عروض التج -3
 .الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب .الحبوب والثمار -4
والرِهكاز -5 والفضة،    .المعادن  كالذهب،  قيمة؛  له  مما  واضع  وضع  غير  من  فيها،  يخلق  مما  األرض  من  خرج  ما  كل  هي  المعادن: 

   .والنحاس، وغير ذلك
 والرِهكاز: هو ما يوجد في األرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز. -6

 تعريف الهجين لغة واصطالحا  المطلب الثاني
ِه، ومن الناس الذي َأبُ  :الَهجيُن لغة وُه َعَرِبيٌّ اللبن ليس بصريح وال لباء، ويقال رجل هجين لئيم، وَعَرِبيٌّ وِلَد من أَمٍة، أو َمْن أبوُه َخْيٌر من ُأمِه

ِبْرَذْوَنةٌ  تلده  ما  الخيل  ومن  أَْعَجِميٌَّة،  والَهِجينُ   (28) َوُأمُُّه   ، عربيه ِحَصان  َأو   من  نباٌت  اأَلحياء:  علم  َأْو  في  َنْوَعْيِن  َتَزاُوِج  َعْن  َيْنُتُج  حيواٌن 
 . (29) ُساَلَلَتْيِن َأْو ِصْنَفْيِن ُمْخَتِلَفْين

 . (30) اَل َيْخُرُج اْسِتْعَمال اْلُفَقَهاِء ِلَهَذا اللَّْفِظ َعِن اْلَمْعَنى اللَُّغِويهِ  الَهجيُن اصطالحا:
 نوعين، أو صنفين مختلفين، بطريقة طبيعية، أو عبر التلقيح االصطناعي يحمل صفات أبويه.ويمكن تعريفه: بأنه َحَيوان ينتج عن تزاوج 

 تعريف التهجني وطرقه املطلب الثالث
َن، أي هجنت الشيء تهجينا جعلته هجينا(32) ، َو )َتْهِجيُن( اأْلَْمِر َتْقِبيُحهُ (31)  التَّْقبيحُ  :التَهجيُن لغة  .    (33)  ، والتهجين مصدر هجَّ

القادمةواصطالحاً  األجيال  لدى  فيها  المرغوب  الصفات  على  الحصول  لضمان  النهباتات؛  أو  الحيوانات  إنتاج  في  بشريٌّ  تدخُّل  مزج -: 
 .(34)-السالالت

 ُطُرُق الَتهجين:
 هناك طريقتان أساسيتان للتهجين:

طبيعي-1 جديدة،  :تهجين  مهجنة  فصيلة  عنها  ينتج  الحية  الكائنات  من  متقاربتين  فصيلتين  بين  طبيعي  فعلي  تزاوج  طريق  عن  ويكون 
كتهجين كالهجين المتولد بين الغنم والظبا، والَبْغل المتولد بين الحمار والفرس، وقد يتم بتدخل االنسان نفسه بتهجين ساللتين من نوع واحد،  

 ل أو بقر أو غنم، والناتج ساللة أخرى تكون وسطًا بينهما. البلدي باألجنبي، من إب
 ، أو ما يسمى )بالتلقيح االصطناعي(:  تهجين غير طبيعي-2

طريق أخذ حيوانات منوية من فصيلة، وحقنها لتلقيح بويضة من فصيلة أخرى، تكون جاهزة للتلقيح، كتهجين حيوان الكاما  ويكون عن     
(camaوالمهجن بين ذكر الجم ،)م داخل مركز توليد الجمال  1998، وقد ولدت أول كاما في الرابع عشر من يناير عام  (35)ل وأنثى الالما

 . (36) في دبي، وكان الهدف من هذا التهجين، هو الحصول على كائن في حجم وقوة الجمل، وكثرة إنتاج الصوف كالالما
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، وخلصت فيه إلى  "(37)دراسة فقهية مقارنة  -في مبحث مستقل بعنوان "تهجين الحيوانات وأكلها  وقد تناولت حكم التهجين بين الحيوانات
ا  التهجين،األخذ بتقنيات  جواز   لها  لحيوانعلى  القابلة  الشرعيةات  الضوابط  المفاسد  في حدود  المصالح ويدرأ  ، ومنها أن يكون بما يحقق 

التزاوج بين حيوانين مختلفين يستف يد منها المجتمع المسلم، وإال فستكون العملية فيها ضياع للوقت، وهدر للمال بدون  هناك مصلحة من 
فائدة، وأن ال يترتب على عملية التهجين تشويه َخلقي، أو تغيير لخلق هللا، أو ضرر، وأذى شديد بالحيوان ال يحتمل عادة ، أو ضرر  

الناتج من التهجين باضطراب ع قلي، أو توحش شديد، أو مرض ينتقل بالعدوى، لمن خالطه أو تناول  يلحق باآلدميين، كإصابة الحيوان 
 لحمه.  

 زكاة احليوانات من غري األنعام املبحث األول
الفقهاء على أن الزكاة في الحيوانات ال تجب إال في األنعام وهي )اإلبل، والبقر، والغنم وأجناسها(       البقر  (38)اتفق  ، والجواميس من 

إجماعا  ،  (39) باإلجماع وغيرها  والظباء  والحمير،  البغال  في  حكم   (40)وال شيء  حكمها  وأن  الزكاة،  فيها  فإن  للتجارة  معدة  كانت  إذا  إال 
.  واحتجوا لذلك بما روي " أنه صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن الحمير ِفيَها َزَكاٌة فقال:» َما (41) التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم

«، والستواء األغنياء (  42)  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه( َعَليَّ ِفيَها َشْيًئا ِإالَّ َهِذِه اآلَيَة اْلَجاِمَعَة اْلَفاذََّة )َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرهُ َأْنَزَل َّللاَُّ 
ألنها ال تتناسل فال نماء، وهو شرط لوجوب الزكاة، والظباء ليست من أصل الغنم، والفقراء في تملكها، والقدرة عليها، والبغال ملحقة بها، و 

 .(43)فال تدخل في زكاة السائمة
 واختلفوا في الخيل، وبقر الوحش هل هي داخلة في بهيمة األنعام فتجب فيها الزكاة أو ال؟  

 زكاة الخيل  المطلب األول
 تحرير محل النزاع:  

اتفق الفقهاء على أن الخيل إذا اتخذت قنية، أو كانت معلوفة، أو معدة لالستعمال في الحرب والجهاد وحمل األثقال ونحوه فال زكاة       
خالفًا للظاهرية فال زكاة   (44)  فيها، كونها عاملة، وغير سائمة، وإن كانت معدة للتجارة فتجب فيها الزكاة ألنها تصير من عروض التجارة

 .(45)ها مطلقا سواء كانت معدة للنماء والنسل أو للتجارةفي
 ومحل الخالف بين الفقهاء في كونها سائمة، فهل تجب فيها الزكاة أو ال؟ على قولين:

: ال زكاة فيها إن كانت سائمة، ومعدة للنماء والنسل، حكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب وابن عمر والشعبي والنخعي  القول األول
طاء والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز والحاكم، والثوري وأبى يوسف ومحمد بن الحسن واحمد واسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي  وع

 . (46) بكر ابن شيبة وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب واالوزاعي ومالك والليث وداود 
: تجب فيها الزكاة إن كانت سائمة ُذُكورا وإناثا، وقصد بها النسل والدر، وصاحبها بالخيار: إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، القول الثاني

مها وأخذ من قيمتها ربع العشر، وبه قال أبو حنيفة   . (48). وخالفه صاحباه: أبو يوسف ومحمدكما قال ابن عبد البر(47)وإن شاء قوَّ
 سبب الخالف:

:» َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم في  -معارضة القياس للفظ، وما يظن من معارضة اللفظ لذلك العموم. فأما اللفظ فقوله صلى هللا عليه وسلم:         
لفظ يقتضي أن ال زكاة في الخيل والرقيق، وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان    «(49) َعْبِدِه َواَل َفَرِسِه َصَدَقٌة  

مقصود به النماء والنسل، فأشبه اإلبل والبقر، وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصالة والسالم: "وقد ذكر 
 .(51) "(50)  وال ظهورها الخيل ولم ينس حق هللا في رقابها

 األدلة: 
 أدلة القول األول:

  (53)َوُغالِمهِ ( 52)ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال : قال النبي صلى هللا عليه و سلم:» َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم في َفَرِسهِ  -1
 «.  (54)َصَدَقٌة 

الحديث: من  االستدالل  للتجارة  وجه  اتخذت  إذا   إال  الخيل مطلقا،  في  زكاة  بن    .(55) أنه ال  لقول زيد  الغازي  فرس  على  الحنفية  وحمله 
 . (56) ثابت

 .(57) : بأن الحديث يدل على النفي، والنفي على اإلطالق يقتضي االستغراقورد عليهم 
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النَِّبيِه صلى هللا  -2 َعِن  َطاِلٍب رضي هللا عنه،  َأِبي  ْبِن  َعِليِه  اْلَخْيِل,  بحديث  َصَدَقِة  َعْنكم عن  َعَفْوُت،  قد  "إنِهي  َلُه:  َقاَل  َأنَُّه   عليه وسلم، 
ِقيِق, ........«الحديث  .(58)َوالرَّ

: أن ال زكاة في الخيل، وأن النَِّبيه صلى هللا عليه وسلم ترك أخذ زكاة الخيل والرقيق وتجاوز عنهما إذا لم يكونا  وجه االستدالل من الحديث
 .(59) ةللتجار 

: بأن المراد منها الخيل المعدة للركوب والغزو ال لإلسامة بدليل أنه فرق بين الخيل وبين الرقيق والمراد منها عبيد الخدمة  وأجيب عليهم
(60). 

 .(61)بأن هذه القرينة يبطل داللتها مع كون داللة االقتران ضعيفة أحاديث نفي وجوب الزكاة في الخيل مطلقًا  ورد عليهم:
ِة َواَل ِفى اْلُكْسَعِة َصَدَقٌة   -صلى هللا عليه وسلم -بما روى َأُبو ُعَبْيٍد في الغريب عن النَِّبىِه  -3 «. َقاَل َأُبو (62) :» َلْيَس ِفى اْلَجْبَهِة َواَل ِفى النُّخَّ

ُة بضم النُّونِ  : النُّخَّ ِقيُق َواْلُكْسَعُة اْلَحِميُر. َقاَل اْلِكَساِئىُّ ُة الرَّ  .(63) اْلَبَقَر اْلَعَواِملَ ُعَبْيٍد: اْلَجْبَهُة اْلَخْيُل َوالنُّخَّ
 .  (64) ال والحمير عكسه اإلبل والبقربالقياس: أن الخيل حيوان ال تجب في ذكوره الزكاة إذا انفردت فال تجب فيها مع اإلناث كالبغ -4
ألن زكاة السائمة ال بد لها من نصاب مقدر كاإلبل والبقر والغنم، والشرع لم يرد بتقدير النصاب في السائمة منها فال يجب فيها زكاة  -5

 .(65) السائمة كالحمير
 .(66) ن بهيمة االنعام فلم تجب زكاتها كالوحوشوألن ما ال تخرج زكاته من جنسه ال تجب فيه الزكاة كسائر الدواب، وألنها ليست م -6

 أدلة القول الثاني: 
اِئَمِة ِفي ُكلِه َفَرسٍ   بما رواه جابر رضي هللا عنه , -1 يهِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  »ِفي اْلَخْيِل السَّ  .«(67)ِديَناٌر ُتَؤدِه

إن  الخيل السائمة للنماء والنسل، تجب فيها الزكاة، ويخير صاحبها، فإن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، و  أن  وجه االستدالل من الحديث:
  .(68) شاء أعطى ربع عشر قيمتها

 . (69) : بأن حديث جابر ال حجة فيه لشدة ضعفه باتفاق المحدثين، وقد تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدًا وأجيب عليهم
ْتٌر َوِهَى ِلَرُجٍل بحديث أبي هريرة رضي هللا عنه وفيه أن رسول صلى هللا عليه وسلم قال:» اْلَخْيُل َثاَلَثٌة ِهي ِلَرُجٍل ِوْزٌر َوِهَى ِلَرُجٍل سِ  -2

ِ ُثمَّ َلْم َيْنَس َحقَّ    َّللاَِّ ِفي ُظُهوِرَها َواَل ِرَقاِبَها َأْجٌر ........ َوَأمَّا الَِّتي ِهَي َلُه ِسْتٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 .«(70) َفِهي َلُه ِسْترٌ 

 .(71)أن المراد بالحق هنا الزكاة، فتكون واجبة فيها :وجه االستدالل
بأن المراد يجاهد بها، وقيل المراد بالحق في رقابها اإلحسان إليها، والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها وأجيب عليهم:  

 .(72)إذا طلبت عاريته، وقيل المراد حق هللا مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة
اِم ِإَلى ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َفَقاُلوا ِإنَّا َقْد َأَصْبَنا َأْمَوااًل َوَخيْ بما روى االمام أحمد بإسناده َعْن َحاِرَثَة   -3 اًل َوَرِقيًقا  َقاَل :»َجاَء َناٌس ِمْن أَْهِل الشَّ

َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفيِهْم َعِليٌّ َرِضَي َّللاَُّ  ُنِحبُّ َأْن َيُكوَن َلَنا ِفيَها َزَكاٌة َوَطُهوٌر َقاَل َما َفَعَلُه َصاِحَباَي َقْبِلي َفَأْفَعَلُه َواْسَتَشاَر  
 .«(73) َعْنُه َفَقاَل َعِليٌّ ُهَو َحَسٌن ِإْن َلْم َيُكْن ِجْزَيًة َراِتَبًة ُيْؤَخُذوَن ِبَها ِمْن َبْعِدكَ 

 حديث عمر ال حجة لهم بل عليهم من وجوه: وأجيب عليهم: بأن 
 بكر ولو كان واجبا لما تركا فعله.  وسلم وأبا"ما فعله صاحباي" يعني النبي صلى هللا عليه  قوله:ا: أحده 
 الثاني: أن عمر امتنع من أخذها وال يجوز أن يمتنع من الواجب. 
الثالث: قول علي: هو حسن ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك فسمى جزية ان أخذوا بها وجعل مشروطا بعدم أخذهم به فيدل على   

 أن أخذهم بذلك غير جائز. 
 الرابع: استشارة عمر أصحابه في أخذه ولو كان واجبا لما احتاج إلى االستشارة.  
 لي رضي هللا عنه بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا ألشاروا به.  الخامس: أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى ع  

 .(74)السادس: أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم والزكاة ال يؤخذ عنها عوض
أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس  -4

 .(76). والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر(75) رة دراهمدينارا  أو عش
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 .(77) أن الخيل مال نام فاضل عن الحاجة األصلية فتجب فيه الزكاة كما لو كانت للتجارة -5
قياس الخيل على سائر بهيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم فكما تجب الزكاة في سائمة بهيمة األنعام تجب في سائمة الخيل لكونه أهلي   -6

  .(78)يؤكل لحمه
محظورات : بأنه ال يصح قياسها على النعم ألنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا وفدية عن  وأجيب عليهم

 .(79)  االحرام، وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمال نصابها، وال يعتبر قيمتها والخيل بخالف ذلك
 بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر لي وهللا أعلم أن قول الجمهور هو الراجح لألمور التالية: الترجيح:

)ا -1 َبِهيمة األنعام  الزكاة في  النصوص جاءت ما يبين وجوب   إلبل والبقر والغنم(، وال شيء في غيرها كالخيل، والبغال، والحمير،أن 
 واألصل عدم الوجوب إال لدليل وال دليل فيها.

-صلى هللا عليه وسلم-َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ    –رضي هللا عنه    -أن النصوص جاءت ما ُيبيِهن العفو عن الزكاة في الخيل؛ لحديث َعِلىٍه   -2
َقِة ِمْن ُكلِه َأْرَبِعيَن ِدْرَهًما ِدْرَهٌم ...  : » َقْد َعَفْوتُ  ِقيِق َفَهاُتوا َصَدَقَة الرِه قال: قال    -رضي هللا عنه   -". ولحديث أبي هريرة  (80)   َعِن اْلَخْيِل َوالرَّ

َفَرِسِه َصَدَقٌة  -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا   َعْبِدِه َواَل  َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم في َفَرِسِه  -لفظ: "«. وفي  (81) :» َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم في   «:
َصَدَقةٌ  إذا  (82)   وُغالِمِه  إال  التجارة «  زكاة عروض  ففيها  التجارة،  أموال  كسائر  بالمالية  تتعلق  حينئذ  الزكاة  للتجارة، ألن  أُعدت  قد  كانت 

 . (83) باإلجماع كما نقل ابن المنذر وغيره
 . (84) أن مال الزكاة هو المال النامي، وال نماء في الخيل بالدر والنسل -3
اِرِع؛ فيه دليٌل على أنَّه ليس فيه زكاة، ولو كانت الزَّكاُة واجبًة فيه لبيََّن أنِصَبَتها ك  -4 ما بيَّنه في بقيَِّة عدم تحديد نصاب للخيل من ِقبل الشَّ

 . أنواع المواشي
ه  قوة ما استدل به الجمهور، وضعف ما استدل به غيرهم فهم محجوجون بالحديث الصريح " َلْيَس َعَلى المْسِلِم ِفي َعْبِدِه وال ِفي فرسِ  -5

 ، وكذا االعتراضات الوجيهة الواردة على أدلتهم . (85) َصَدَقةٌ 
أهل العلم، بل فرق بين ذكور الخيل وإناثها فأوجب فيها    أن الرواية التي وردت عن اإلمام أبي حنيفة رواية شاذة خالفه صاحباه وسائر -6

دون   الحول  فيها  ويعتبر  بالوجوب،  شاذة  رواية  وعنه  المشهور،  على  زكاة  فال  متمحضة  ذكورا  كانت  وان  واناثا،  ذكورا  كانت  ان  الزكاة 
 .(86) يمتهاالنصاب، ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر ق

 زكاة بقر الوحش املطلب الثاني
راُت،  : اسم جنٍس، والَبَقَرُة من اأَلهلي والوحشي، ويقع على الذكر واألُنثى، وإنما دَخلته الهاء على أنَّه واحٌد من جنس. والجمع الَبقَ الَبَقُر لغة

بقر جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور والجاموس، ومنه المستأنس الذي  قال ابن سيده: والجمع َبَقٌر وجمع الَبَقِر َأْبَقُر كَزَمٍن وَأْزُمٍن، وال
 .(89) والوعل (88) ، وبقر الوحش: المها واإلبل(87) يتخذ للبن والحرث ومنه الوحشي

 واختلف الفقهاء في زكاة بقر الوحش على قولين: 
 .(90): ال زكاة فيه، وبه قال الجمهورالقول األول
: تجب فيه الزكاة، وبه قال الحنابلة في رواية، والرواية األخرى ال تجب، والمذهب األولى، وعليه جماهير األصحاب. خالفا  القول الثاني
 .(91)للموفق وجمعٌ 

 التردد في دخول بقر الوحش في لفظ البقر هل يشملها اللفظ أو ال؟  سبب الخالف:
 : األدلة

 أدلة القول األول:
بهيمة األنعام )اإلبل والبقر والغنم(، وغيرها ال يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرهها ونسلها، واحتملت المواساة منها  أن الخبر ورد في    -1

 .(92) دون غيرها التي ال تقتنى لنماء وال َدره 
 .(93)كذا البقر الوحشي أن البقر الوحشي ملحق بغير الجنس كالحمار الوحشي حتى لو آلف ال يلتحق باألهلي حكما بدليل حل أكله ف-2
 .(94)وال يفهم منه اذا كانت ال تسمى بقرا بدون االضافة فيقال بقر الوحشأنَّ اسَم الَبَقِر ال ينصرف إليها عند اإلطالق، -2
وِم حواًل، ال وجوَد له -3  . (95) أنَّ وجوَد ِنصاٍب ِمَن بقِر الَوحِش موصوًفا بصفِة السَّ
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الظِهباء  -3 على  قياًسا  الزَّكاُة؛  فيها  تِجُب  فال  والهدايا،  حايا  الضَّ في  ُتجِزُئ  ال    .(96) أنَّها 
الوحوش، وسر ذلك أن الزكاة انما وجبت في بهيمة االنعام دون  أن بقر الوحش ليست من بهيمة االنعام فال تجب فيها الزكاة كسائر  -4

دون  بها  الزكاة  فاختصت  بها  يختص  المعنى  وهذا  مؤنتها  وخفة  لكثرتها  بها  االنتفاع  وكثرة  ونسلها  درها  من  فيها  النماء  لكثرة  غيرها 
 .(97) غيرها

للحرث والسقي وال تدخل في مطلق الوكالة وال تجزئ في الهدي   أن بقر الوحش يفارق البقر األهلية في الصورة والمقاصد ألنها ال تعد-  5
 .(98واألضحية ويحرم إتالفها والتعرض لها في الحرم 

 دليل القول الثاني: 
فاسم البقر يشملها فيدخل بقر  «،  (99) َتِبيًعا  لمعاذ حين بعثه لليمن »ُخْذ ِمْن ُكلِه َثاَلِثيَن ِمَن اْلَبَقرِ   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -عموم قوله:      

 .(100)الوحش في مطلق الخبر فتجب فيه الزكاة كغيرها، وتسمى بقرا حقيقة فتدخل تحت الظاهر، وكذلك يقال في الغنم
، لقوة ما استدلوا به وضعف ما استدل به  -وهو رواية عن اإلمام أحمد -يظهر لي وهللا أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح،    الترجيح :

بهيمة األنعام، وألنها تفار  ليست من  للتجارة، ألنها  الوحش والظبا، إال أن تكون  الوحشية كبقر  الحيوانات  ق  مخالفهم، وعليه فال زكاة في 
، وال يصح القياس، لوجود الفارق، وألن االسم الذي ورد في الشريعة ال يشمل الوحشي إال باإلضافة، وألن المعنى الذي  األهلية صورة وحكما

 .(101)من أجله شرعت الزكاة من النماء ليس ثابتًا فيها  إلى غير ذلك من األدلة التي أوردها الجمهور
 زكاة احليوانات املهجنة املبحث الثاني

 متهيد:
ف بين الفقهاء في زكاة الحيوانات من األنعام المهجنة بين أجناسها كتهجين العربي باألجنبي والعكس، من إبل، أو بقر أو غنم،  ال خال   

ألنه ال يعدو أن يكون اختالط نوع بنوع آخر من نفس الفصيلة  (  102)والناتج ساللة أخرى تكون وسطًا بين العربي واألجنبي، كإبل َبَخاِتي
إلى  الزكاة  ويضم بعضها  النعم، والمهجن بين زكوي وغيره   .(103)   بعض في  المهجن بين زكويين من  أو  الخالف في زكاة المتولد،  وإنما 

 كالمتولد من النعم اإلنسية ومن الوحش.
 زكاة املهجن بني زكويني من النعم املطلب األول

 .( 104)كالمهجن أو المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر
أن تضرب فحول اإلبل في إناث البقر، أو العكس، أو أن تضرب فحول البقر الجاموس، أو العكس، أو أن تضرب فحول البقر    وصورته:

ذكر الجمل وأنثى الالما عن طريق التلقيح االصطناعي    ين بينكالتهج  في إناث الغنم، أو العكس سواء بطريقة طبيعية، أو غير طبيعة،
ولم أجد حسب علمي من تعرض لهذه المسألة بشكل واضح وصريح غير الشافعية حيث قالوا بوجوب الزكاة   .(camaينتج حيوان الكاما )

ألنه  البقر  زكاة  يزكى  والبقر،  اإلبل  بين  والمتولد  كالمهجن  أخفهما  زكاة  المهجن  ويزكى  زكوي،  وأصلها  وإبل،  وبقر  غنم  كلها  فيها، ألن 
 .  (105)لى صورة اإلبلالمتيقن فال تجب في أقل من ثالثين ولو كان ع

)قال االمام الشافعي رحمه ( : ولو نزا كبش ماعزة، أو تيس ضائنة فنتجت كان في نتاجها الصدقة؛ ألنها غنم كلها، وهكذا لو نزا جاموس  
البخت مع    بقرة، أو ثور جاموسة، أو بختي عربية، أو عربي بختية كانت الصدقات في نتاجها كلها؛ ألنها بقر كلها، أال ترى أنا نصدق

مع العراب وأصناف البقر كلها وهي مختلفة،   (106) العراب وأصناف اإلبل كلها، وهي مختلفة الخلق ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية
.فاألصل الذي بنى عليه االمام الشافعي قوله هو الرجوع (107)والضأن ينتج المعز وأصناف المعز، والضأن كلها؛ ألن كلها غنم وبقر وإبل

والمسألة هذه قائمة على افتراض نجاح عملية التهجين إال أن الغالب   لى األصل، وقد اتضح ذلك من قوله : " ألن كلها غنم وبقر وإبل.إ
بين الكائنات الحية،   (108) منها إن لم تكن الفصائل متقاربة كالمعز والوعل، فنتيجته غير ناجحة أو طبيعية، الختالف عدد الكروموسومات

  ولحكمة يريدها هللا تعالى، وهي عدم تداخل األجناس واختالطها، ولذا فقد يموت الهجين في األيام األولى، أو يولد عقيما، كالبغل وما ال 
من األخذ بمذهب   وعلى افتراض نجاح عملية التهجين بين زكويين من النعم فال مانع(  109)نسل له ال در فيه وال نماء، وال جدوى اقتصادية

 االمام الشافعي بأخذ الزكاة على الهجين، أو المتولد بين زكويين من النعم ألصلهما الزكوي، وعمال باألحوط وهللا أعلم. 
 زكاة املهجن بني زكوي وغريه املطلب الثاني
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أهلي وبقر         األهلي والوحشي كبقر  المتولد بين زكوي وغيره كالمتولد من  في  الفقهاء   (111)، ووعل(110)وحشي، و غنم وظباءاختلف 
 هل تجب فيه الزكاة أو ال ؟ على ثالثة أقوال:وعنز.  

  .(115) ، واختاره ابُن ُقدامةَ (114) ، وبه قال الظاهرية(113)، والمالكيَّة على المشهورِ (112)مذَهُب الشافعيَّة وبعدم الوجوب، وهالقول األّول: 
، سواء كانت الوحشية الفحول أو األمهات، وتضم إلى جنسها من األهلي في وجوب الزكاة، وتكمل بها  الزَّكاُة مطلًقاتِجُب فيه   :القول الثاني

 .( 117)المالكية في روايةو  ،(116) الحنابلة نصابه ، وتكون كأحد أنواعه، وبه قال 
 .(119) ، وقول ثالث للمالكية(118) إن كانت األمهات أهلية وجبت فيها الزكاة، وتسقط إن كانت من الوحش، وبه قال الحنفية :القول الثالث

 ؟(120) : اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب  سبب الخالف   
 األدلة: 

 أدلة القول األول:
رعِ  -1  . (121) أنَّه ليس في أْخذ الزَّكاة منها نصٌّ وال إجماٌع وال قياٌس صحيٌح، فال تتناَوُله نصوُص الشَّ
 .(122)أنَّ المتولِهد منهما ال يجزُئ في األضحيَّة، فكذا ال تِجُب فيه الزَّكاة   -2
الغن -3 بين  كالمتولد  عنهما  وُحكِمه  وِجنِسه  باسِمه  ينفِرد  شيئيِن  بين  المتولِهَد  الَفَرس أنَّ  بين  المتولِهد  كالَبغِل  و  غنما،  يسمى  ال  والظبا  م 

 . (123) والِحمار
 .(124) لعدم تحقق دخول هذا النوع تحت جنس بهيمة األنعام -4
 .(125)ألنه لم يتمخض نعمًا؛ ما لو ملك عشرين ضأنًا وعشرين ظبيًا. وكما ال يسهم للبغل من الغنيمة؛ ألنه لم يتمخض فرسا -5
 .(126)أن الفرع يتبع أخف أصليه في عدم وجوب الزكاة، فالمتولد بين زكوي وغيره يتبع األخف عمال بالقاعدة -6
 .(127)أنه تجاذبه جانبان أحدهما يوجب، واآلخر ال يوجب واألصل عدم الوجوب -7
 .(128)ألنها ال تقتنى للنماء والدر، أشبهت الوحشية، وألنها ال تدخل في إطالق اسم البقر والغنم -8
 .(129)أنه متولد من وحشي فأشبه المتولد من وحشيين -9

 أدلة القول الثاني: 
حيث غلب الحظر عند تعارض األصلين، كذا    تغليبًا لجانب الوجوب احتياطا، كتغليب الحظر في أكل المتولد بين المأكول وغيره ، -1

 .(130)  هاهنا يغلب حظر ترك الزكاة
بأن ايجاب الزكاة فيه تحكم بغير دليل، وأن الواجبات ال تثبت احتياطا بالشك ولهذا ال تجب الطهارة على من تيقنها وشك في   وأجيب عليهم

 .(131)الحدث وال غيرها من الواجبات
أنها متولدة بين ما تجب فيها الزكاة، وما ال تجب فيه، فيرجح جانب الوجوب، قياسا على المتولد بين السائمة والمعلوفة، فتجب فيه  -2

 .(132) الزكاة، فكذلك المتولد بين الوحشي واألهلي
أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب بأن االعتبار في السوم والعلف بما تجب فيه الزكاة ال بأصله الذي تولد منه بدليل  وأجيب عليهم  

 .(133) زكاته ولو أسام أوالد المعلوفة لوجبت زكاتها
أن غنم مكة متولدة من الظباء والغنم، وفيها الزكاة باالتفاق فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من األهلي في وجوب الزكاة وتكمل بها  -3

 .(134) نصابه وتكون كأحد أنواعه
وألنها لو كانت كذلك   بأنها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم واالحرام ووجب فيها الجزاء كسائر المتولد بين الوحشي واألهلي،   وأجيب عليهم

 ( 135) متولدة من جنسين لما كان لها نسل كالسبع والبغال
 أدلة القول الثالث: 

1- ، األم  فيه  المعتبر  التبعية، وولد    أن  في  األم هي األصل  النصاب ألن  به  الزكاة، وإال فال، ويكمل  فيه  أهلية وجبت  األم  فإن كانت 
 .(136) البهيمة يتبع أمه في أحكامه

أن المتولد من جنس األم يشبهها عادة ويتبعها في الحكم حتى يكون لمالك األم، وحتى يتبع الولد األم في الرق والحرية، وهذا لما عرف   -2
 .(137) ن ماء الفحل يصير مستهلكا بمائها فالولد يكون منهاأ
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 : يظهر لي وهللا أعلم أن القول األول هو الراجح لألمور التالية:الترجيح
أن األصل عدم إيجاب الزكاة إال بنص أو إجماع، وال نص وال إجماع وال قياس، والنص خاص ببهيمة األنعام، وال زكاة في غيرها إال   -1

 ة.ما اتخذ للتجار 
 أن المتولد من الوحشي واألهلي نوع آخر، كالبغل المتولد من الفرس والحمار نوع آخر.   -2
الشارع، وال  -3 الظباء والمعز ليس بمعز وال ظبي، وال يتناوله نصوص  فالمتولد بين  المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه  أن 

نه ال يجزئ في هدي وال أضحية وال دية، ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد،  يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختالف حكمهما في كو 
 .(138) ولو وكل وكيال في شراء شاة ، لم يدخل في الوكالة، وال يحصل منه ما يحصل من الشاة من الدر وكثرة النسل

 قوة ما استدل به أصحاب القول األول وعدم االعتراض عليها. -4
 اخلامتــــــــــــــــــــة

ففي خاتمة هذا البحث أذكر    :  الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...وبعد      
 أهم النتائج التي وردت فيه وهي كالتالي: 

 الزكاة: هي دفع جزٍء مخصوٍص من ماٍل مخصوٍص، ألصناٍف مخصوصٍة، بشروٍط مخصوصٍة. أن  -1
 الحول.  أن مما تجب فيه الزكاة الثروة الحيوانية، والذي يشترط لوجوبها االسالم، والحرية، وملك النصاب ملكًا تامًا، وحوالن   -2
 أن المقصود بالهجين حيوان ينتج عن تزاوج نوعين، أو ساللتين، أو صنفين مختلفين.  -3
القادمة -4 فيها لدى األجيال  المرغوب  الصفات  الحصول على  النهباتات؛ لضمان  أو  الحيوانات  إنتاج  التهجين تدخُّل بشريٌّ في  مزج -أن 

 تلقيح االصطناعي(.ويتم بطريقة طبيعية وغير طبيعية ما يسمى )بال -السالالت
ال خالف بين الفقهاء في زكاة الحيوانات من األنعام المهجنة بين أجناسها كتهجين البلدي باألجنبي والعكس، من إبل، أو بقر أو غنم،   -5

ي  والناتج ساللة أخرى تكون وسطًا بينهما، ألنه ال يعدو أن يكون اختالط نوع بنوع آخر من نفس الفصيلة، ويضم بعضها إلى بعض ف
 . ويكمل بها النصاب ،الزكاة

البغال  -6 في  البقر، وال شيء  وأجناسها(، والجواميس من  والغنم  والبقر،  )اإلبل،  األنعام وهي  في  إال  الحيوانات ال تجب  في  الزكاة  أن 
 والحمير، والظباء إال إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة.

لمسألة زكاة المهجن، أو المتولد بين زكويين من النعم غير الشافعية حيث قالوا بالوجوب، وال مانع من األخذ برأي المذهب   يتعرضلم   -7
 في حالة نجاح عملية التهجين ألصلهما الزكوي.

 .المهجن أو المتولد بين زكوي وغيره، وكذا الخيل وبقر الوحش إال إذا اتخذت للتجارةال زكاة في  -8
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي
 المملكة العربية السعودية –جامعة الملك خالد 

 (G.R.P-191-41 :بالرقم)
 املصادر واملراجع

 مـ .2004  -هـ1425/ 1ط –دار المسلم  -عبد المنعم تحقيق: فؤاد  -اإلجماع: لمحمد بن إبراهيم بن المنذر -
  -هـ    1423  -لبنان / بيروت    -دار الكتب العلمية  -اختالف األئمة العلماء: للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني  -

 تحقيق : السيد يوسف أحمد. -الطبعة : األولى-م  2002
  2005  -هـ    1426  -بيروت / لبنان    -دار الكتب العلمية  -بن مودود الموصلي الحنفي  االختيار لتعليل المختار: لعبد هللا بن محمود -
 تحقيق: عبد اللطيف محمد .-الطبعة: الثالثة -م
القرطبي )ت:   - البر  األمصار: ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد  فقهاء  لمذاهب  الجامع  هـ(  تحقيق: عبدالمعطي  463االستذكار 

 م. 1993  -هـ 1414 -1ط–ق دمش  -دار قتيبة  -قلعجي
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دار    -هـ(   1310إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ألبي بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )ت:   -
 م. 1997 -هـ  1418الطبعة: األولى،  -الفكر 

 م.   1990هـ/  1410 -بيروت –دار المعرفة -هـ(  204األم: ألبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي القرشي المكي )المتوفى:  -
  885اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:   -

 دار إحياء التراث العربي. -( 4/  3هـ( )
هـ( مطبعة مصطفى البابي 595لشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ألبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي ا -

 م . 1975هـ/1395الحلبي، مصر الطبعة: الرابعة،  
 بيروت. -1982 -دار الكتاب العربي-ترتيب الشرائع: لعالء الدين الكاساني الصنائع فيبدائع  -
-بيروت، لبنان    -دار الكتب العلمية    -هـ(  855البناية شرح الهداية: لمحمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:   -

 م.   2000 -هـ  1420الطبعة: األولى، 
 بيروت. -1398 -دار الفكر-(  897لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم )ت:   -التاج واإلكليل  -
 هـ. القاهرة.1313دار الكتب اإلسالمي.  -الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيتبيين الحقائق شرح كنز  -
-هـ  1417  -بيروت/ لبنان    -دار الكتب العلمية    -تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي   -

 األولى.  الطبعة:-م1996
 بيروت.  – 1984  – 1405دار الكتب العلمية . -هـ(539ت: ) تحفة الفقهاء: لعالء الدين السمرقندي -
-  ( المالكي  البغدادي  الثعلبي  بن نصر  علي  بن  الوهاب  عبد  لمحمد  المالكي:  الفقه  في  محمد   المحقق:هـ(  422  ت:التلقين  أويس  أبو 

 م. 2004-هـ 1425 1ط –دار الكتب العلمية  -الحسني
/    3ط–بيروت    –اليمامة    كثير،دار ابن    -لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي    -الجامع الصحيح المختصر المسمى صحيح البخاري   -

 دمشق.جامعة  -د. مصطفى ديب البغا  تحقيق:- 1987  – 1407
الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ   دار  -لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم   -

 بيروت. 
 بيروت  -دار الفكر -تحقيق محمد عليش-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفه الدسوقي -
  -بدون ناشر  هـ(  1392حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى:   -

 هـ.  1397  -الطبعة: األولى -الرياض
 الفكر.دار -ي الحسن الماورديالحاوي الكبير: ألب  -
-هـ( تحقيق د . ياسين درادكة  507حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال )ت:   -

 م. 1980 -مؤسسة الرسالة / دار األرقم بيروت / عمان 
سعيد أعراب، محمد   حجي،هـ( المحقق: محمد    684بالقرافي )ت:  ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير    الذخيرة: -

 م. 1994، 1ط-بيروت -دار الغرب اإلسالمي-بو خبزة
المحقق: سعيد محمد -هـ(1051  المتوفى:لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي )  المقنع:الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار   -

 لبنان.  –وت بير  -دار الفكر للطباعة والنشر  -اللحام  
 الرياض. –لمحمد ناصر الدين األلباني مكتبة المعارف  الضعيفة:السلسلة  -
 محمد فؤاد. تحقيق:-بيروت  –دار الفكر  -بن يزيد أبي عبدهللا القزويني  ماجه: لمحمدسنن ابن  -
 دار الكتاب العربي ـ بيروت.  -داود سليمان بن األشعث السجستاني داود: ألبيسنن أبي  -
البيهقي الكبرى   - البيهقي  -سنن  الباز    -ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى   تحقيق: -1994  –  1414  المكرمة،مكة    -مكتبة دار 

 محمد عبد القادر عطا.  
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السيد عبد هللا    تحقيق:  1966   –  1386  بيروت،  -المعرفة    دار   -لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي  -سنن الدارقطني    -
 هاشم يماني المدني.

 هـ( بدون طبعة.1201 ت:الشهير بالدردير ) العدوي،الشرح الكبير: ألبي البركات أحمد بن محمد   -
)المتوفى:   - الحنبلي  المقدسي  قدامة  الرحمن بن محمد بن أحمد بن  لعبد  المقنع  الكبير على متن  العربي   -(  هـ682الشرح  الكتاب  دار 

 للنشر والتوزيع. 
  -  1422الطبعة: األولى،  -دار ابن الجوزي   -هـ(1421الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:   -

 هـ.  1428
 بيروت. -دار الفكر للطباعة -)الخرشي على مختصر سيدي خليل( –شرح مختصر خليل  -
هـ( المحقق: علي محمد عوض    623لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني )ت:    -)الشرح الكبير(  العزيز شرح الوجيز   -
 م.   1997 -هـ  1417الطبعة: األولى، -لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  -عادل أحمد عبد الموجود -
 بدون طبعة .-دار الفكر-ـ( ه786أكمل الدين البابرتي )ت:  محمد،العناية شرح الهداية لمحمد بن  -
الطيب  - أبو  آبادي  العظيم  الحق  شمس  لمحمد  داود  أبي  سنن  شرح  المعبود  العلمية    -عون  الكتب   الثانية، الطبعة  -بيروت    –دار 

 هـ. 1415
البهية في شرح البهجة الوردية: لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، )المتوفى:   - الميمن   -هـ(  926الغرر  بدون   -يةالمطبعة 

 طبعة وتاريخ. 
د. محمد عبد المعيد   تحقيق:-1396  األولى،الطبعة  -بيروت  –دار الكتاب العربي  -غريب الحديث: للقاسم بن سالم الهروي أبي عبيد -

 خان. 
بد هللا د. ع  تحقيق:-1397  األولى،الطبعة  -بغداد  –مطبعة العاني    -غريب الحديث البن قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   -

 الجبوري.
 1379 بيروت، -دار المعرفة  -ألحمد بن علي بن حجر العسقالني -فتح الباري شرح صحيح البخاري   -
 الطَّبعة الرَّابعة.-دمشق  –سوريَّة   -دار الفكر -د وهبة مصطفى الزحيلي   وأدلَُّتُه:الِفْقُه اإلسالميُّ  -
 . هـ1424مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  -من المؤلفين  والسنة لمجموعةالفقه الميسر في ضوء الكتاب  -
)المتوفى:    - الجزيري  محمد عوض  بن  الرحمن  لعبد  األربعة  المذاهب  على  بيروت    -هـ(  1360الفقه  العلمية،  الكتب  -لبنان    –دار 

 م.  2003  -هـ  1424الطبعة: الثانية، 
)ت:    - آبادي  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  لمجد  المحيط:  الرسال-هـ(  817القاموس  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  -ةتحقيق: 

 م.  2005-هـ  1426/ 8لبنان ط –بيروت -بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي
  620الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت:   أحمد: لموفقالكافي في فقه اإلمام   -

 م.  1994 -هـ  1414،  1ط-دار الكتب العلمية -هـ( 
 1ط–بيروت  –دار صادر  -مكرم بن منظور األفريقي المصري  لسان العرب: لمحمد بن -
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،    -تحقيق: خليل محي الدين الميس  -المبسوط لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي   -

 م. 2000هـ  1421الطبعة األولى، -بيروت، لبنان
 هـ .  1422رمضـان   23خ: يوم االحـد المنشور بتاري-8412مجلة الشرق األوسط العدد    -
   م.2020-1441-العدد الثاني –المجلد الثامن والعشرون –مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات االسالمية  -
  بدون طبعة وبدون -بيروت  -دار الفكر-هـ(    676ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:    -المجموع شرح المهذب   -

 تاريخ.
 بيروت. -دار اآلفاق الجديدة -لجنة إحياء التراث العربي ق( تحقي456المحلى لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت  -
 دار إحياء التراث العربي. -المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد النجاري برهان الدين مازه  -
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القادر   - عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدين  لزين  الصحاح:  )ت:  مختار  الرازي  محمد  666الحنفي  الشيخ  يوسف  تحقيق:  المكتبة -هـ( 
 م. 1999هـ / 1420، 5ط –صيدا  –بيروت  -العصرية 

المصابيح   - مشكاة  شرح  المفاتيح  )  -مرعاة  المباركفوري  السالم  عبد  محمد  بن  هللا  والدعوة  -هـ( 1414  ت:لعبيد  العلمية  البحوث  إدارة 
 م .   1984هـ ،  1404 - 3ط-لهندبنارس ا -الجامعة السلفية   -واإلفتاء 

لبنان   –دار الفكر، بيروت    -هـ(1014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ألبي الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:    -
 م. 2002  -هـ 1422الطبعة: األولى، 

 القاهرة. –مؤسسة قرطبة -مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألحمد بن حنبل أبي عبدهللا الشيباني -
دار الكتب العلمية،   -هـ( 204محمد بن إدريس بن العباس القرشي المكي )المتوفى:    -مسند اإلمام الشافعي ترتيب السندي: للشافعي  -

 م.   1951 -هـ   1370-لبنان  –بيروت 
 بيروت.-المكتبة العلمية -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ألحمد بن محمد المقري الفيومي -
 م. 2008-هـ  1429/ 1ط–عالم الكتب -هـ(  1424د. أحمد مختار عبد الحميد )ت:   المعاصرة:معجم اللغة العربية  -
 تحقيق / مجمع اللغة العربية.-دار الدعوة -المعجم الوسيط: إلبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار   -
 األولى،الطبعة  -بيروت  –دار الفكر    -ألبي محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي    المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني -

1405 . 
الحنبلي   - التنوخي  المنجى  ابن  أسعد  بن  عثمان  بن  المنجى  الدين  لزين  المقنع  شرح  في  د.  -هـ  695  -  631الممتع  وتحقيق  دراسة 

 عبدالملك بن عبدهللا بن دهيش . 
)المتوفى:    لسليمان-  الموطأ المنتقى شرح    - الباجي األندلسي  القرطبي  السعادة  -هـ(  474بن خلف  -بجوار محافظة مصر    -مطبعة 

 هـ   1332الطبعة: األولى، 
 الطبعة الثانية-الرياض –مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع  –الموسوعة العربية العالمية  -
 .1427/ 2ط-الكويت –إلسالميةصادر عن: وزارة األوقاف والشئون ا -الموسوعة الفقهية الكويتية  -
تعليق وتحقيق: -هـ(179موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    -

 المكتبة العلمية .  -عبد الوهاب عبد اللطيف
الهداية: لجمال الدين عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي  - مؤسسة   -هـ( تحقيق: محمد عوامة762)المتوفى:    نصب الراية ألحاديث 

 م. 1997هـ/1418الطبعة: األولى، -السعودية   –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بيروت  -الريان للطباعة والنشر 
الصغير.)ت:  - بالشافعي  الشهير  الرملي  الدين  شهاب  ابن  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  لشمس  المنهاج:  شرح  إلى  المحتاج  نهاية 

 بيروت. -م.1984 -هـ 1404 -دار الفكر للطباعة  -هـ.(1004
طاهر   تحقيق:-م1979  -  هـ 1399  بيروت،  -المكتبة العلمية  -ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري   -النهاية في غريب األثر    -

 محمود محمد الطناحي . -أحمد الزاوى 
 رابط موقع مدونة الحياة البرية    -

ar.blogspot.com/2011/12/cama.html-http://wildlife 
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7  رابط حيوان الكاما:  -

 https://jisais.kku.edu.sa/ar/content/2674( رابط بحث )تهجين الحيوانات وأكلها  -
 rcwhttps://www.youtube.com/watch?v=BscIDgpf       المملكة العربية السعودية-رابط مزرعة النوادر بعنيزة   -

 رابط التهجين بين األغنام والماعز     -
 https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y 

 اهلوامش

http://wildlife-ar.blogspot.com/2011/12/cama.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://jisais.kku.edu.sa/ar/content/2674
https://www.youtube.com/watch?v=BscIDgpfrcw
https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y
https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y
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 (.. 184/ 1( و غريب الحديث البن قتيبة )358/ 14لسان العرب البن منظور )( انظر 1)
 ( . 99/ 1)  -( انظر االختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي2)
 (. 430/ 1الكبير للدردير )( الشرح 3)
 (. 43/  3( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي )4)
 (. 137/  1)-( الروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتي 5)
 (.  269/  4(الموسوعة الفقهية الكويتية )6)
 (.  13/  6) -( الشرح الممتع على زاد المستقنع 7)
 (.  153/  3) -(الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي8)
 (..  154/  3) -( انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي9)
للكاساني10) الصنائع   بدائع  ينظر  المهذب  2/    2)  -(  والمجموع شرح   )-  ( ) 326/    5للنووي  قدامة  البن  والمغني  و  433/    2(،   )

 (.  46/   1) -اإلجماع :البن المنذر
البخاري  11) الزكاة  -(صحيح  الزكاة  -كتاب  وجوب  برقم   505  /  2)  -باب  مسلم  1331(  اإليمان–وصحيح  ِإَلى  -كتاب  َعاِء  الدُّ باب 

َهاَدَتْيِن َوَشَراِئِع اإِلْساَلِم. )  . 130( برقم 37/  1الشَّ
 (. 592/   3) -ألبي السعادات الجزري  -(الَعَناُق: األنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة. النهاية في غريب األثر 12)
 .  1335( برقم  507/   2باب وجوب الزكاة ) -كاة كتاب الز -(صحيح البخاري 13)
 (.  434/  2) -(انظر المغني 14)
/    2)  -( والمغني  327/    5)  -( وما بعدها والمجموع شرح المهذب  4/    2)   -( ينظر في هذه الشروط وتفاصيلها: بدائع الصنائع  15)

 بعدها.( وما 125/  1(وما بعدها والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) 488
الكتاب  16) الميسر في ضوء  الفقه  فيه.  التمكن فال زكاة  للتلف وعدم  فإن كان عرضة  للتلف،  ليس بعرضة  أنه  أي  (معنى كونه مستقرًا: 

 (. 125/  1والسنة ) 
/    2)  -( وما بعدها، والمغني  355/    5)  -( والمجموع شرح المهذب  16/    2)  -( ينظر في هذه الشروط وتفاصيلها: بدائع الصنائع  17)

 (.  134/ 1)-( وما بعدها، و الفقه الميسر 462
 (. 426/   2) -( الذود : من اإلبل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثالث إلى العشر.. النهاية في غريب األثر 18)
 . 1390( برقم 529/  2) -باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة  -كتاب الزكاة -(صحيح البخاري 19)
 (.13/  2) -وصححه األلباني 1578برقم   -باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-داود (سنن أبى 20)
 . 1386( برقم527/   2) -باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة -(صحيح البخاري 21)
 (. 571/   1. وصححه األلباني )1792باب من استفاد ماال برقم -كتاب الزكاة-(سنن ابن ماجه  22)
  -الذي نبت بفعل هللا سبحانه دون أن يزرعه أحد   -رسل للرعي وال تعلف، أو التي ترعى الكأل المباح  (السائمة: هي كل إبل أو ماشية ت23)

 (. 112/ 1( واالختيار لتعليل المختار)465/   1) -في الحول أو أكثره. انظر المعجم الوسيط: لمجموعة من المؤلفين  
اِئَمةِ  -كتاب الزكاة–(سنن أبى داود 24)  (. 12/   2وحسنه األلباني)  1577برقم  -باب في َزَكاِة السَّ
( ال تجب الزكاة عندهم في الماشية إال بثالثة شروط الحول والنصاب أو مجيء الساعي وسكتوا عن شرط السائمة.انظر التلقين في  25)

 (. 62/  1الفقه المالكي للثعلبي )
الفقهاء  16/    2( ينظر بدائع الصنائع )26) /    2( وما بعدها، والتاج واإلكليل : للعبدري )263/    1للسمرقندي )  -( وما بعدها، وتحفة 

 ( . 123/ 1( وما بعدها، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) 338/  5(، والمجموع شرح المهذب )255
َكاَة برقم -كتاب الزكاة–(صحيح مسلم 27) ى الزَّ  ( . 74/   3) 2347باب َتْغِليِظ ُعُقوَبِة َمْن اَل ُيَؤدِه
: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ األعضاء، قوي األرجل، عظيم الحوافر.  ( الِبْرَذون 28)
 (. 48/ ص    1المعجم الوسيط )ج -
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 (. 431/ ص   13(، ولسان العرب البن منظور )ج 975/ ص  2( انظر المعجم الوسيط )ج 29)
 (. 192/ ص   42ج )  -( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 30)
 (. 1239( القاموس المحيط: للفيروز آبادي )ص: 31)
 (. 324( مختار الصحاح: للرازي  )ص: 32)
 ( . 635/  2( ينظر المصباح المنير للفيومي )33)
 (. 2328/  3( انظر معجم اللغة العربية المعاصرة د. أحمد مختار عبد الحميد )34)
الالهما حيوان له شعر كثيف، ورقبة  35) ارتفاعه عند األكتاف حوالي  (  له سنام، ويبلغ  الجمل الصغير، ولكن ليس  م،  1,2طويلة، ويشبه 

كجم، ويسير بأقدام ثابتة في الممرات الجبلية، كما أنه يستطيع أن 90ولحيوان الالما فائدة كبيرة، حيث يستطيع بصفة عامة أن يحمل حتى  
 ( باب الالم. 42/ ص  21انظر الموسوعة العربية العالمية )ج كم في اليوم الواحد بحمولة كاملة.30يسير ألكثر من 

وموقع مدونة الحياة م،  2001ديسمبر    9هـ    1422رمضـان    23المنشور بتاريخ: يوم االحـد  -8412( انظر مجلة الشرق األوسط العدد  36)
الرابط:   على  الرابط:    ar.blogspot.com/2011/12/cama.html-http://wildlifeالبرية  وعلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7 
-العدد الثاني  –المجلد الثامن والعشرون  –لك خالد للعلوم الشرعية والدراسات االسالمية  ( انظر بحث محكم ومنشور بمجلة جامعة الم37)

 https://jisais.kku.edu.sa/ar/content/2674   م . وعلى الرابط:1441-2020
 
(، والمجموع شرح المهذب للنووي 256/  2)-(، والتاج واإلكليل  118طأ مالك )ص:  ( ومو 112/  1( انظر االختيار لتعليل المختار )38)
 . )45( واإلجماع البن المنذر )ص: 338/   5)
 (. 459/   2والمغني: البن قدامه )  )45( انظر اإلجماع البن المنذر )ص: 39)
 (. 199/  3وحاشية الروض المربع للنجدي )(، 286/  3(، والحاوي الكبير )84/  3)  -(انظر العناية شرح الهداية  40)
 (. 198/   1) -البن هبيرة الشيباني -( و اختالف األئمة العلماء 35/    2) -( انظر بدائع الصنائع 41)
َكاِة   -كتاب الزكاة -( صحيح مسلم 42)  (. 70/   3) 2339برقم  -باب ِإْثِم َماِنِع الزَّ
 (. 49/ 6( والشرح الممتع على زاد المستقنع )286/ 3لكبير: للماوردي )( والحاوي ا84/  3(انظر العناية شرح الهداية )43)
(، والحاوي الكبير :  339/    5)  -(.والمجموع شرح المهذب  82/    3)  -(، و العناية شرح الهداية  34/    2)  -( انظر بدائع الصنائع  44)

 ( . 12/   3( وحلية العلماء للقفال )414/  3) -للماوردي
(، واحتجوا بأن  النَِّبيه صلى هللا عليه وسلم ترك أخذ زكاة الخيل وتجاوز عنها كما في حديث َعِليِه ْبِن َأِبي  209/  5)  -(انظر  المحلى 45)

ِقيِق,َطاِلٍب رضي هللا عنه، َعِن النَِّبيِه صلى هللا عليه وسلم، َأنَُّه َقاَل َلُه: "إنِهي قد َعَفْوُت، َعْنكم عن َصَدَقِة اْلَخْيلِ  َوَلِكْن َهاُتوا ُرْبَع اْلُعْشِر   , َوالرَّ
ابن ماجه   ِدْرَهما ". سنن  ِدْرَهًما  َأْرَبِعيَن  المنذر وغيره 570/    1)  -ِمْن ُكلِه  ابن  ثابتة باإلجماع كما نقله  ( وأجيب عليهم بأن زكاة التجارة 

 (. 327/   3)  -ابن حجر  -فيخص به عموم هذا الحديث وهللا أعلم . فتح الباري 
انظر   46)  )( الهداية  338/    2المبسوط  شرح  العناية  و  المهذب  82/    3)  -(،  شرح  الكبير 339/    5)  -(.والمجموع  والحاوي   ،)

 (. 209/   5)  -(، والمحلى 12/   3(، وحلية العلماء: للقفال)414/  3) -:للماوردي
للسرخسي )47) المبسوط  الهداية )338/    2(انظر  العلماء )82/    3(، والعناية شرح  العلماء )12/    3(، وحلية  /    1(، واختالف األئمة 

197 .) 
 ( . 284/  9(انظر االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  البن عبد البر )48)
 -كتاب الزكاة  -وصحيح مسلم1395(برقم  532/    2)   -باب ليس على المسلم في عبده صدقة    -كتاب الزكاة    -( صحيح البخاري 49)

 . واللفظ له. 2320( برقم 67/   3)  -في َعْبِدِه َوَفَرِسِه. باب اَل َزَكاَة َعَلى اْلُمْسِلمِ 
(  1332/   3)  -باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى هللا عليه و سلم آية فأراهم انشقاق القمر    -كتاب المناقب  -(صحيح البخاري 50)

َكاِة.) -كتاب الزكاة–وصحيح مسلم  3446برقم  واللفظ له.   2337( برقم  70/  3باب ِإْثِم َماِنِع الزَّ

http://wildlife-ar.blogspot.com/2011/12/cama.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://jisais.kku.edu.sa/ar/content/2674
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 . )251/  1( انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد الحفيد )51)
 (. 532/  2( فرسه : واحد الخيل يقع على الذكر واألنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب ال للتجارة . صحيح البخاري )52)
 . ( .532/  2(غالمه : عبده الذي يملكه ليخدمه صحيح البخاري )53)
 . 1394(برقم 532/   2)  -باب ليس على المسلم في فرسه صدقة  -كتاب الزكاة  -( صحيح البخاري 54)
 ( . 327/   3( وفتح الباري :البن حجر )227/  1) -(انظر مسند الشافعي ترتيب السندي 55)
 (. 82/   3)  -( العناية شرح الهداية 56)
 (. 126/  2)  -شرح الموطأ  -(المنتقى 57)
 .  1790( برقم570/  1وحسنه األلباني) -باب زكاة الورق والذهب -كتاب الزكاة -ماجه (سنن ابن 58)
 (. 135/  6للمباركفوري  ) -(، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 570/   1)  -(انظر سنن ابن ماجه  59)
 (. 35/   2)  -(بدائع الصنائع 60)
 ( . 135/   6)  -(انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 61)
 -. والحديث ضعيف كما قال الباني في السلسلة الضعيفة  7202( برقم118/    4( وسنن البيهقي الكبرى  )7/    1)  -( غريب الحديث  62)
 .   2115( برقم136/   5)
 (انظر المرجعين السابقين.63)
 (.. 486/  2) -( والمغني 435/  2)  -( والشرح الكبير البن قدامة 126/   2) -شرح الموطأ   -(انظر المنتقى 64)
 (. 34/   2)  -(بدائع الصنائع 65)
 (.. 486/   2) -(المغني 66)
اْلَخْيِل َوالرَِّقيقِ -كتاب الزكاة-( سنن الدار قطني67) َوُسُقوِطَها َعِن  التِهَجاَرِة  ِبِه ُغوَرٌك , َعْن  -  2019برقم  -َباُب َزَكاِة َماِل  َد  َتَفرَّ .وقال عنه 

ا َوَمنْ   (. 35/ 3) -ُدوَنُه ُضَعَفاءُ  َجْعَفٍر َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ
 ( . 446/   2) -( المحيط البرهاني للنجاري برهان الدين مازه 68)
 (. 486/  2) -( والمغني 339/   5) -(، والمجموع شرح المهذب 35/ 3)  -( انظر سنن الدار قطني 69)
 (سبق تخريجه.70)
 (. 1265/  4(انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي القاري )71)
 (. 53/   5( عون المعبود شرح سنن أبي داود لآلبادي :)72)
مسند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ( وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير  -   82(أخرجه االمام أحمد في مسنده برقم  73)

 ( .14/  1حارثة بن مضرب فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة)
 (. 486/  2) -( المغني 74)
الدارقطني 75) انظر سنن  للمذكور  الدار قطني بنحو آخر مقارب  السنة وإنما هو مروي عند  اللفظ في كتب  لم أجد األثر بنفس  كتاب -( 

 .  3( برقم  126/  2) -باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق  -الزكاة 
 (. 339/  2( والمبسوط :للسرخسي)82/  3ية شرح الهداية )( والعنا358/   2نصب الراية ألحاديث الهداية للزيلعي)  -( قلت غريب 76)
 (. 35/  2(بدائع الصنائع )77)
 (. 94/   3)  -(انظر الذخيرة 78)
 (. 486/   2)  -( انظر المغني 79)
اِئَمِة. برقم -كتاب الزكاة–(سنن أبى داود 80)  (. 11/  2)-.وصححه األلباني1576باب ِفي َزَكاِة السَّ
 ( سبق تخريجه.81)
 ريجه.( سبق تخ82)
 ( . 327/   3) -ابن حجر  -(و فتح الباري 47/   1) -(اإلجماع البن المنذر 83)



   

         

 ِفقِهيٌَّة ُمَقاَرَنٌةِدَراَسٌة  َزَكاُة احَلَيواَناِت ِمْن َغرِي اأَلْنَعاِم واحليوانات امُلَهَجَنِة

  

  

 

 (. 35/    2) -( انظر بدائع الصنائع 84)
 (سبق تخريجه .85)
 (. 339/   5)  -( ، والمجموع شرح المهذب 35/  2)  -(انظر بدائع الصنائع 86)
 . )73/   4) -لسان العرب: البن منظور و ) 6/  1(، والمعجم الوسيط )49/  1)  -( انظر الصحاح في اللغة  87)
 ( ابل الوحش.. 88)
 (.. 230/ 1( انظر معجم اللغة العربية المعاصرة )89)
( والحاوي الكبير 34/    2(، واألم :للشافعي )94/ 3ز )-(، و الذخيرة للقرافي263/  1( انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )90)

 (. 459/ 2) (، و المغني523/   3)  -ـ للماوردي 
 (.4/  3للمرداوي الدمشقي ) -(، واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف139/   1) -( انظر الروض المربع شرح زاد المستنقع 91)
 (.. 383/ 1ز )-(انظر الكافي في فقه اإلمام أحمد92)
 (، . 263/  1ز )-(انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 93)
 (.  459/ 2(انظر المغني )94)
 (.  459/ 2(انظر المغني )95)
 (..  459/  2( و المغني )94/ 3ز )-(انظر الذخيرة للقرافي96)
 (..  459/ 2(انظر المغني )97)
 . )665/  1(الممتع في شرح المقنع للتنوخي )98)
 
اِئَمِة.  -كتاب الزكاة–( سنن أبى داود 99)  (.13/  2.وصححه األلباني )1578برقم -باب في َزَكاِة السَّ
 (.. 383/  1ز )-والكافي في فقه اإلمام أحمد) 325/ 3ز )-( انظر البناية شرح الهداية 100)
( بتصرف، 13/    6)  -( والشرح الممتع على زاد المستقنع  1057/    3)  -( انظر مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  101)

 (. 960/  1)  - والفقه على المذاهب األربعة
(البخاتي جمع بختي، وهو المتولد بين العربي والعجمي، منسوب إلى بختنصر، وهي إبل غالظ ذات سنامين، والعراب جمع عربي، 102)

/ 2إبل جرد ملس، حسان األلوان، وإنما كانت سواء ألن اسم اإلبل  يتناولهما، واختالفهما في الصنف ال يخرجهما من النوع، . لسان العرب )
 (. 178/ 2( والعناية شرح الهداية ) 186/ 3ز ) -( وحاشية الروض المربع9
المملكة العربية السعودية        -(، و)الرابط لبعض الحيوانات المهجنة بمزرعة النوادر بعنيزة  139/    1)   -(انظر الروض المربع :للبهوني  103)

https://www.youtube.com/watch?v=BscIDgpfrcw   . 
 (. 369/   1) -( انظر مغني المحتاج 104)
للبكري ) 105) الطالبين  إعانة  الخطيب )112/  1(انظر  الحبيب على شرح  الوردية )6/ 3(و تحفة  البهجة  البهية في شرح  الغرر  /  2(، و 

 ( . 466/ 2القزويني )(و العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير( للرافعي 126
 . )277/   1) -(ضرب من البقر ترق أظالفها وجلودها ولها أسنمة.  المعجم الوسيط 106)
 (. 20/  2(األم للشافعي )107)
فات الوراثيهة، وعددها ثابت في النَّوع من كله كائن حيه  108) غيرة التي تحمل الصِه /  2معجم اللغة العربية المعاصرة )-( هي األجزاء الصَّ

1266 .) 
      https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y( انظر  الرابط       109)
(الظباء بالمد جمع ظبي هو جنس حيوانات من ذوات األظالف والمجوفات القرون أشهرها الظبي العربي، ويقال له الغزال األعفر. 110)

 (. 45/  3ز )-( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج575/   2)  -المعجم الوسيط 

https://www.youtube.com/watch?v=BscIDgpfrcw
https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y
https://www.youtube.com/watch?v=56ysB35oK3Y


   

         

 ِفقِهيٌَّة ُمَقاَرَنٌةِدَراَسٌة  َزَكاُة احَلَيواَناِت ِمْن َغرِي اأَلْنَعاِم واحليوانات امُلَهَجَنِة

  

  

 

أحدبين  111) منحنيان كسيفين  قويان  قرنان  له  الجبلية  المعز  األروى وهو جنس من  ذكر  أي  الجبل  تيس  الوسيط    -(  /    2)  -المعجم 
1044 .) 

 . )63/ 2ز )-( و مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج20/ 2(انظر األم )112)
 (. 82/  3ز )-(، والتاج واإلكليل لمختصر خليل432/   1(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي )113)
 (. 209/  5(انظر  المحلى البن حزم الظاهري )114)
 (. 95/   3للقرافي ) -( والذخيرة 459/ 2(انظر المغني )115)
 ( . 199/  3بن قاسم )  -المربع   (، وحاشية الروض435/ 2(انظر الشرح الكبير البن قدامة )116)
 (. 82/ 3ز )-(، والتاج واإلكليل لمختصر خليل432/   1)  -(و حاشية الدسوقي 95/   3)  -(انظر الذخيرة 117)
 (. 330/ 3( والبناية شرح الهداية  ) 446/  2والمحيط البرهاني لإلمام برهان الدين ابن مازة )  )178/   1( انظر  الفتاوى الهندية ) 118)
 (. 82/  3ز ) -( والتاج واإلكليل لمختصر خليل432/  1) -انظر حاشية الدسوقي  ( 119)
 (. 383/  1) -(انظر الكافي في فقه اإلمام أحمد120)
 (. 460/ 2(المغني )121)
 (. 45/ 3ز )-( انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج122)
 (. 45/ 3ز )-المنهاج(، ونهاية المحتاج إلى شرح 20/  2ز )-( انظر األم للشافعي 123)
 (. 148/  2)-بيروت -دار الفكر للطباعة  -)الخرشي على مختصر سيدي خليل( –( انظر شرح مختصر خليل 124)
 (. 45/   3) -( انظر نهاية المحتاج 125)
 . )112/  1(، و إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )45/   3) -( انظر نهاية المحتاج 126)
 (. 369/   1) -( و مغني المحتاج 330  / 2)  -(المبسوط للسرخسي 127)
 (. 383/ 1( الكافي في فقه اإلمام أحمد ) 128)
 (. 460/  2( المغني )129)
 (. 383/ 1ز )-( والكافي في فقه اإلمام أحمد95/   3)  -( انظر الذخيرة 130)
 (. 436/   2) -( والشرح الكبير البن قدامة 460/ 2(المغني )131)
 (. 460/  2( المغني )132)
 (. 436/   2)  -( الشرح الكبير البن قدامة 460/ 2)(انظر المغني 133)
 (. 436/   2)  -( والشرح الكبير البن قدامة 460/ 2(انظر المغني )134)
 ( 460/ 2(المغني )135)
/    1)  -(، وحاشية الدسوقي  446/    2)   -و المحيط البرهاني لإلمام برهان الدين ابن مازة    )178/    1)  -( انظر  الفتاوى الهندية  136)

 (. 460/  2( و المغني : البن قدامه )95/   3) -(، و الذخيرة 82/ 3ز ) -( والتاج واإلكليل لمختصر خليل432
 (. 331/  2)   -( انظر المبسوط للسرخسي 137)
 . ) 436/ 2) -على متن المقنع ( و الشرح الكبير460/ 2(انظر المغني )138)


