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تطبيق املعادالت الرياضية على زكاة األىعاو يف الفقه اإلشالمي
د .آمية ارشيد العقيلي*
تاريخ قبول البحث0292/3/4 :م

تاريخ وصول البحث0297/99/91 :م

ملخص

زكاة األنعاـ مف المكضكعات الميمة؛ لتعمقيا بركف مف أركاف اإلسالـ ،كقد بينت السنة النبكية

أحكاميا ،كأنصبتيا ،كمقاديرىا ،كعمى الرغـ مف أىميتيا إال أف الباحث لـ يجد معادالت رياضية تطبيقية

لحساب زكاة األنعاـ مف إبؿ كبقر كغنـ؛ فجاء ىذا البحث بدراسة شاممة لجميع حاالت زكاة األنعاـ
كاالحتماالت الكاردة عمييا ،كقد تـ استنباط المعادالت الرياضية التي تمكف المزكي مف احتساب زكاة أنعامو
بطريقة سيمة كدقيقة بعيدة عف التخميف ميما كاف العدد كتعددت الحاالت ،كقد أكرد الباحث أمثمة تطبيقية

كتكضيحية لكؿ معادلة مف المعادالت بحيث تغطي جميع الحاالت الممكنة بخطكات كاضحة كمحددة.
الكممات الدالة :األنعاـ ،زكاة ،نصاب ،تطبيقات ،معادالت.

Abstract
The issue of livestock zakat is one of the important issues because it is one of the
pillars of Islam. The Sunnah detailed its rules. In spite of its importance, the researcher
didn't find applied mathematical equations to calculate the livestock zakat. This research
was held as a comprehensive study to cover all zakat cases and its probabilities. A
mathematical equation was built to enable the person who gives it to calculate the zakat
easily and precisely away from estimation regardless the variety of the cases. The
researcher consigned a chapter to explain the way to calculate the zakat of livestock in
sequential steps, using mathematical equations that included all the cases regardless the
number of the livestock and the differences between the cases with applied examples
for each case.

املقدمة.

ِ
ؼ ٌء
ييا ِد ْ
مف نعـ اهلل عمى عباده أنو خمؽ أنكاعان مختمفة مف األنعاـ؛ لينتفعكا بيا ،قاؿ تعالىَ  :واألنعاـ َخمَ َق َيا َل ُك ْـ ف َ
ِ
وم َن ِ
وف :ٓ-ٔ[النحؿ].
س َر ُح َ
وف َو ِح َ
يح َ
ييا َج َما ٌؿ ِح َ
افعُ َو ِم ْن َيا تَأْ ُكمُ َ
يف تُ ِر ُ
يف تَ ْ
وفَ ،ولَ ُك ْـ ف َ
ََ
ِ
ِ
ِ
َّ
وب ُي ْـ
وفَ ،وَذلَّ ْم َن َ
اما فَ ُي ْـ لَ َيا َم ِال ُك َ
اىا لَ ُي ْـ فَم ْن َيا َرُك ُ
كقاؿ تعالى :أ ََولَ ْـ َي َرْوا أَنا َخ َم ْق َنا لَ ُيـ ِّم َّما َعممَ ْت أ َْيدي َنا أَ ْن َع ً
وف ،وَليـ ِفييا م َن ِ
ِ
شِ
وف :ُٕ-ّٕ[يس].
ب أَفَ ََل َي ْ
افعُ َو َم َ
ش ُك ُر َ
ار ُ
َوم ْن َيا َيأْ ُكمُ َ َ ُ ْ َ َ

كلقد أكجب اهلل تعالى في ىذه األنعاـ حقكقان ينبغي القياـ بيا ،كمف أكجب كاجباتيا إخراج زكاتيا ،فقد قدمت الشريعة

اإلسالمية مف خالؿ فريضة الزكاة أعظـ نظاـ تكافمي مالي لمبشرية ،يمكنو أف يحقؽ الكفاية كالفالح لممجتمع الذم يطبقة،
كقدمت منيجية تصمح لمتطبيؽ في النظـ المعاصرة ،مف خالؿ استنباط قكاعد حسابية رياضية يؤدم تطبيقيا إلى مكاكبة
تطكر العصر كمستجداتو ،كعدـ االنعزاؿ عف ىذا التطكر.
* أستاذ مساعد ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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كألىمية زكاة األنعاـ جاءت السنة النبكية ببياف أنصبتيا كمقاديرىا ،كشركطيا ،كتبعيا في ذلؾ الفقياء قديمان كحديثان

بالبحث كالدراسة.

كجاء ىذا البحث" ،المعادالت الرياضية لزكاة بييمة األنعاـ كتطبيقاتيا في ضكء الفقو اإلسالمي" ،مختصان باألنعاـ

مف إبؿ كبقر كغنـ ،المتخذة ألجؿ الدر كالنسؿ كالتسميف ،كالتي جاءت النصكص الشرعية بإيجاب الزكاة فييا عند تحقؽ

شركطيا ،كبيذا يخرج مف إطار البحث األنعاـ المتخذة بقصد التجارة التي تطبؽ عمييا أحكاـ زكاة عركض التجارة،

كمزارع الدكاجف بمختمؼ أنكاعيا.
خطة البحث.

تـ تقسيـ ىذا البحث إلى :مقدمة ،كثالثة مباحث ،كخاتمة عمى النحك اآلتي:

المقدمة :تناكلت مشكمة البحث ،كمنيجو ،كالدراسات السابقة ،كأىمية الدراسة.
المبحث األوؿ :تعريؼ زكاة األنعاـ :لغة واصطَلحاً ،وجاء في مطمبيف:
المطمب األوؿ  :تعريؼ الزكاة :لغة كاصطالحان.

المطمب الثاني  :تعريؼ األنعاـ :لغة كاصطالحان.

المبحث الثاني :أصؿ مشروعية زكاة األنعاـ وحكميا وشروطيا ،وجاء في مطمبيف أيضاً:
المطمب األوؿ  :أصؿ مشركعية زكاة األنعاـ كحكميا

المطمب الثاني  :شركط كجكب زكاة األنعاـ.

المبحث الثالث :استنباط المعادالت الرياضية لزكاة األنعاـ وتطبيقاتيا ،وجاء في ثَلثة مطالب:
المطمب األوؿ  :استنباط المعادالت الرياضية لزكاة اإلبؿ كتطبيقاتيا.

المطمب الثاني  :استنباط المعادالت الرياضية لزكاة البقر كتطبيقاتيا.

المطمب الثالث  :استنباط المعادالت الرياضية لزكاة الغنـ كتطبيقاتيا.

الخاتمة :كتضمنت النتائج التي خمص إلييا البحث ،كبعض التكصيات.

مشكلة الدراشة.

تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ُ -ما القكاعد الرياضية في استخراج زكاة اإلبؿ ،كبياف األمثمة التطبيقية عمييا؟
ِ -ما القكاعد الرياضية في استخراج زكاة البقر ،كبياف األمثمة التطبيقية عمييا؟
ّ -ما القكاعد الرياضية في استخراج زكاة الغنـ ،كبياف األمثمة التطبيقية عمييا؟
أهداف الدراشة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

ُ -تكظيؼ التطكر العممي المعاصر مف خالؿ تأصيؿ معادالت رياضية كخكارزميات يعمؿ بيا في استخراج زكاة األنعاـ
مف إبؿ كبقر كغنـ ،بطريقة سيمة كدقيقة ،كبعيدنا عف التخميف ،كاخراج الزكاة بأقؿ عدد مف الكقص؛ رعاية لحؽ الفقراء.
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ِ -كضع أمثمة تطبيقية تشمؿ الحاالت المختمفة لزكاة األنعاـ مف إبؿ كبقر كغنـ ،يسترشد بيا عند تطبيؽ ىذه القكاعد
في النظـ المعاصرة بما يحقؽ حكمة مشركعية الزكاة.
ّ -بياف مركنة الشريعة اإلسالمية كقدرتيا عمى مكاكبة العصر ،كاألخذ بكؿ ما ىك جديد متكافؽ مع الشريعة اإلسالمية،
كحكمة مشركعية الزكاة كعدـ انغالقيا عمى نفسيا.

أهنية املوضوع.

ُ -تطكر الحياة كازدياد أعداد األنعاـ ،مما يؤدم إلى صعكبة احتساب زكاتيا بالطرؽ التقميدية ،كيستدعي تكظيؼ العمـ
المعاصر في حساب زكاة بييمة األنعاـ بطرؽ حسابية سيمة كدقيقة.
ِ -تقديـ خكارزمية لحساب زكاة بييمة األنعاـ ،كتأصيؿ قكاعد رياضية ،كايراد أمثمة تطبيقية مف شأنيا تسييؿ عممية
حساب زكاة األنعاـ.

ّ -بياف مركنة الشريعة اإلسالمية كقدرتيا عمى مكاكبة العصر ،كاألخذ بكؿ ما ىك جديد متكافؽ مع الشريعة اإلسالمية.
ميهج البحث.

اعتمد الباحث في إعداد البحث عمى:


المنيج الكصفي االستقرائي مف خالؿ مطالعة كتب الفقو المعتمدة التي تناكلت زكاة األنعاـ.



المنيج التحميمي ،كذلؾ بجمع المسائؿ المتعمقة بزكاة األنعاـ كأنصبتيا مف نصكص السنة النبكية.



المنيج االستنباطي ،كذلؾ الستنباط المعادالت الرياضية الخاصة بزكاة األنعاـ ،كقد تـ استخداـ برمجية (،)MATLAB
كالتي تعد مف أكثر الكسائؿ استخدامان في فركع العمكـ كاليندسة الستنباط المعادالت الرياضية.

الدراشات الصابقة.

مف أىـ الدراسات التي تناكلت زكاة بييمة األنعاـ ما يأتي:

ُ -كتاب فقو الزكاة ،لمدكتكر يكسؼ القرضاكم ،حيث أفرد فصالن لزكاة الثركة الحيكانية ،تحدث فيو عف الشركط العامة
لزكاة األنعاـ ،كمبحثان لزكاة اإلبؿ ،كآخر لزكاة البقر كمبحثان لزكاة الغنـ ،كعرض آراء الفقياء كأدلتيـ.

ِ -محاسبة الزكاة ،مفيكمان كنظامان كتطبيقان ،لمدكتكر حسيف شحاتو ،حيث أفرد المؤلؼ الفصؿ الخامس مف كتابو لزكاة
الثركة الحيكانية بمختمؼ أقساميا.

ّ -حاالت تطبيقية في محاسبة الزكاة ،لمدكتكر محمد كماؿ عطية ،حيث أفرد المؤلؼ المبحث األكؿ مف الفصؿ الثالث
لزكاة األنعاـ ،كفي الجانب التطبيقي دلؿ ببعض األمثمة عمى كيفية إخراج زكاة بييمة األنعاـ بالطريقة التقميدية.
ْ -أنصبة كمقادير زكاة األنعاـ في قانكف الزكاة السكداني ،كقانكف الزكاة لكالية زمفر النيجيرية ،رسالة ماجستير،
مقدمة مف آدمأكؿ ياؤ ،أـ درماف ،السكدافَُِْ ،ـ.

كألىمية زكاة األنعاـ ،فقد تعددت الدراسات التي تناكلتيا بالبحث كالدراسة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ركزت بعض ىذه
الدراسات كاألبحاث عمى زكاة األنعاـ مف حيث مفيكميا ،كحكمة مشركعيتيا ،كشركطيا ،ككيفية إخراجيا بطريقة تقميدية،
كبعض الدراسات األخرل ،تناكلت زكاة الثركة الحيكانية مف غير األنعاـ كالتي ىي خارج مكضكع ىذه الدراسة.
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كتفترؽ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأنيا أصمت لمعادالت رياضية في حساب زكاة األنعاـ مف إبؿ كبقر كغنـ،
بخطكات متسمسمة كبسيطة كباستخداـ معادالت رياضية تـ استنباطيا باستخداـ برمجيات إلكتركنية ،كما فصمت جميع
الحاالت الممكنة ،مع إيراد أمثمة تطبيقية كتكضيحية لكؿ منيا كىذا ما لـ تتناكلو أم مف الدراسات السابقة.
املبحث األول:

تعريف زكاة األىعاو :لغة واصطالح ًا.
املطلب األول :تعريف السكاة :لغة واصطالح ًا.

كزكاء كزكاة ،كقد كردت ب و
معاف عدة مف أىميا:
الزكاة في المغ ًة :زكاة الشيء زككان
ن
ُ -النماء كالزيادة كالريع :فالزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿ عمى نماء كزيادة ،كيقاؿ :الطيارة زكاة الماؿ ،كسميت
(ُ)
ِ
ِ
س َك ٌف لَّ ُي ْـ
ص ََل تَ َؾ َ
ص ِّؿ َعمَ ْي ِي ْـ إِ َّف َ
ص َدقَ ًة تُطَ ِّيُرُى ْـ َوتَُزِّكي ِيـ ِب َيا َو َ
زكاة ألنيا طيارة لقكلو تعالىُ  :خ ْذ م ْف أ َْم َوال ِي ْـ َ
ِ
والمَّ ُو ِ
يـ :َُّ[التكبة] ،كالى ىذيف المعنييف "النماء كالطيارة" يرجع معنى الزكاة.
َ
َ
سميعٌ َعم ٌ

ِ -المدح :يقاؿ زٌكى القاضي الشيكد ،إذا مدحيـ كعدليـ ،كزكى نفسو إذا مدحيا ككصفيا كأثنى عمييا(ِ) ،قاؿ تعالى:
َعمَ ُـ ِب َم ِف اتَّقَى :ِّ[النجـ].
س ُك ْـ ُى َو أ ْ
"فَ ََل تَُزُّكوا أَ ْنفُ َ
(ّ)
ِ
ُّي َما َخ ْيًار ِّم ْن ُو
ّ -الصالح :يقاؿ :رجؿ تقي زكي أم :ذاؾ مف قكـ أتقياء أزكياء  ،قاؿ تعالى :فَأ ََرْد َنا أَف ُي ْبدلَ ُي َما َرب ُ
َزَكاةً َوأَق َْر َب ُر ْح ًما :ُٖ[الكيؼ].
اىا :ٗ[الشمس] أم :طيرىا.
ْ -الطيارة :كمنو قكلو تعالى" :قَ ْد أَ ْفمَ َح مَ ْف َزَّك َ
الزكاة في االصطَلح :عرؼ الفقياء الزكاة بتعريفات كثيرة منيا:
(ْ)

عرفيا الحنفية

بأنيا :إيجاب طائفة مف الماؿ في ماؿ مخصكص لمالؾ مخصكص.

(ٓ)

بأنيا :ماؿ مخصكص يؤخذ مف ماؿ مخصكص إذا بمغ قد انر مخصكصان ،في كقت مخصكص

(ٔ)

بأنيا :أخذ شيء مخصكص مف ماؿ مخصكص عمى أكصاؼ مخصكصة لطائفة مخصكصة.

كعرفيا المالكية

يصرؼ في جيات مخصكصة.
كعرفيا الشافعية
(ٕ)

أما الحنابمة

فقالكا :الزكاة حؽ يجب في الماؿ.

كعرفيا البيكتي

(ٖ)

بأنيا :حؽ كاجب في ماؿ مخصكص ،لطائفة مخصكصة في كقت مخصكص.

كقيؿ :ىي تمميؾ جزء مف ماؿ معيف شرعان مف يستحقو مف مسمـ بشرط قطع المنفعة عف ذلؾ الماؿ مف كؿ كجو

هلل تعالى(ٗ).

كالراجح تعريؼ الشافعية؛ الشتمالو عمى شركط الزكاة ،كمصارفيا كاهلل أعمـ.
املطلب الثاىي :تعريف األىعاو لغة واصطالح ًا:

األنعاـ في المغة :مف "نعـ" ،النكف كالعيف كالميـ تدؿ عمى ترفو كطيب عيش كصالح(َُ) ،فالعرب إذا أفردت النعـ لـ يريدكا
(ُُ)
شا ُكمُوا ِم َّما َرَزقَ ُك ُـ
بيا إال اإلبؿ ،فإذا قالكا األنعاـ أرادك بيا اإلبؿ كالبقر كالغنـ  .قاؿ تعالىَ  :و ِم َف األنعاـ َح ُمولَ ًة َوفَ ْر ً
المَّ ُو :ُِْ[األنعاـ].
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كالنعـ كاحد األنعاـ ،كىي الماؿ الراعية ،كأكثر ما يقع ىذا االسـ عمى اإلبؿ ،كقاؿ أيضان :النعـ ذكر ال يؤنث ،كيقكلكف:

نعـ كارد كجمعو.
ىذا ه
ِ
ِ
س ِقي ُكـ ِّم َّما ِفي ُبطُوِن ِو
كنعماف كحمؿ كحمالف ،كاألنعاـ يذكر كيؤنث ،قاؿ اهلل تعالىَ  :وِا َّف لَ ُك ْـ في األنعاـ لَع ْبَرةً ُّن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
س ِائ ًغا لِّ َّ
مش ِ
س ِقي ُكـ ِّم َّما ِفي ُبطُوِن َيا
ارِب َ
يف :ٔٔ[النحؿ] ،كقاؿَ  :وِا َّف لَ ُك ْـ في األنعاـ لَع ْبَرةً ُّن ْ
صا َ
مف َب ْي ِف فَ ْرث َوَدـ لَّ َب ًنا َخال ً
ِ ِ
ِ
وف :ُِ[المؤمنكف] ،كالجمع "أناعيـ" ،كىي الماؿ الراعية(ُِ).
يرةٌ َو ِم ْن َيا تَأْ ُكمُ َ
َولَ ُك ْـ ف َ
ييا َم َنافعُ َكث َ
ِ َّ
يم ُة األنعاـ
األنعاـ في االصطَلح :األنعاـ ىي اإلبؿ كالبقر كالغنـ ،سميت بذلؾ؛ لميف مشييا ،قاؿ تعالى :أُحم ْت لَ ُكـ َب ِي َ
يد :ُ[المائدة] ،قاؿ القرطبي(ُّ)في تفسير ىذه اآلية:
إَِّال َما ُي ْتمَ ٰى َعمَ ْي ُك ْـ َغ ْي َر ُم ِحمِّي َّ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْـ ُح ُرٌـ إِ َّف المَّ َو َي ْح ُك ُـ َما ُي ِر ُ

األنعاـ ىي :اإلبؿ ،كالبقر ،كالغنـ.

(ُْ)

كقاؿ صاحب ركح المعاني :األنعاـ ،ىي األزكاج الثمانية مف اإلبؿ ،كالبقر ،كالضأف ،كالمعز
(ُٓ)

كنقؿ اإلماـ ابف المنذر
(ُٕ)

الزكاة كنقؿ ابف قدامو

(ُٔ)

كابف عبد البر

.

اإلجماع عمى أف اإلبؿ كالبقر كالغنـ ىي مف األصناؼ التي تجب فييا

مثؿ ذلؾ.
املبحث الثاىي:

أصل مشروعية زكاة األىعاو وحكنها وشروطها.

املطلب األول :أصل مشروعية زكاة األىعاو.

الزكاة ركف مف أركاف اإلسالـ كفرض مف فركضو ،ككردت أحاديث كآثار تبيف كجكب زكاة األنعاـ كتكضح األنصبة

كالمقادير الكاجبة فييا ،كتثبت فرضيتيا ،بالكتاب كالسنة كاإلجماع.
أوالً :مف الكتاب.
أ.

ِ
ِ
س َك ٌف لَّ ُي ْـ :َُّ[التكبة] ،ىذه
ص ََل تَ َؾ َ
ص ِّؿ َعمَ ْي ِي ْـ إِ َّف َ
ص َدقَ ًة تُطَ ِّي ُرُى ْـ َوتَُزِّكي ِيـ ِب َيا َو َ
قكلو تعالىُ  :خ ْذ م ْف أ َْم َوال ِي ْـ َ
اآلية الكريمة تفيد كجكب الزكاة في أمكاؿ المسمميف ،كقد جاءت عامة؛ لتدؿ عمى كجكب الزكاة في كؿ األمكاؿ إال

ما استثني بالدليؿ.
الر ِ
ِ
الص ََلةَ َوآتُوا َّ
يف :ّْ[البقرة].
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع َّ
اك ِع َ
ب .قكلو تعالىَ  :وأَق ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
وب ُي ْـ َو ِم ْن َيا
وفَ ،وَذلَّ ْم َن َ
اما فَ ُي ْـ لَ َيا َمالِ ُك َ
اىا لَ ُي ْـ فَم ْن َيا َرُك ُ
ج .قكلو تعالى :أ ََولَ ْـ َيَرْوا أَنا َخمَ ْق َنا لَ ُيـ ِّم َّما َعممَ ْت أ َْيدي َنا أَْن َع ً
وف ،ولَيـ ِفييا م َن ِ
شِ
وف :ُٕ-ّٕ[يس].
ب أَفَ ََل َي ْ
افعُ َو َم َ
ش ُك ُر َ
ار ُ
َيأْ ُكمُ َ َ ُ ْ َ َ
ىذه اآلية الكريمة تبيف أف اهلل تعالى خمؽ األنعاـ ،كذلميا لإلنساف؛ ليركب ظيكرىا ،كيأكؿ لحميا ،كيشرب لبنيا،
كختـ اآلية بطمب شكر ىذه النعمة بقكلو" :أفال يشكركف" ،كمف أبرز مظاىر شكر ىذه النعمة إيجاب الزكاة فييا ،كتحديد
نصبيا ،كمقادير ما فرض اهلل فييا(ُٖ).

ثانياً :مف السنة النبوية.
أ.

حديث المعركر بف سكيد عف أبي ذر  ،قاؿ :انتييت إلى النبي  ،قاؿ " :ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي ًبىيًدًه أ ٍىك ىكَّالًذم ىال ًإلىوى ىغٍييرهي أ ٍىك
ً
َّ ً َّ ً ً
ؼ ،ما ًم ٍف ىريج وؿ تى يك ي ًً
ىس ىمىنوي تى ى
ىع ى
ام ًة أ ٍ
كف ىكأ ٍ
ظ ىـ ىما تى يك ي
ط يؤهي
كف لىوي إب هؿ أ ٍىك ىبقىهر أ ٍىك ىغىنهـ ىال يي ىؤِّدم ىحقيىا ،إال أيت ىي ب ىيا ىي ٍكىـ اٍلقىي ى
ىك ىما ىحمى ى ى
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ً
الن ً
ضى ىب ٍي ىف َّ
اس"(ُٗ).
ىخفى ًافيىا ىكتىٍن ى
ت أٍ
بًأ ٍ
اىا يرَّد ٍ
ط يحوي بًقييركنًيىا ،يكمَّ ىما ىج ىاز ٍ
يخ ىر ى
ت ىعمىٍيو أيكىال ىىا ىحتَّى يي ٍق ى
فالنبي  تكعد مف ال يؤدم زكاة ىذه األمكاؿ بالعذاب الشديد ،كاإلنساف ال يعذب إال عمى ترؾ كاجب ،كبذلؾ فقد
دؿ الحديث الشريؼ عمى كجكب الزكاة كفرضيتيا.

ً
ب .عف أبي سعيد الخدرم  ،أف رسكؿ اهلل  ،قاؿ" :لىٍيس ًفيما يدكف ىخمس ًة أىكس و ً
كف
يما يد ى
ؽ م ىف التَّ ٍم ًر ى
ى ى ى ٍى ٍي
ص ىدقىةه ،ىكلىٍي ىس ف ى
(َِ)
ً
ً
كف ىخ ٍم ً
ؽ ًم ىف ا ٍلكًر ً
س أىكا و
ً
ص ىدقىةه" .
يما يد ى
س ىذ ٍكود م ىف اإلبؿ ى
ؽ ى
ص ىدقىةه ،ىكلىٍي ىس ف ى
ى
ىخ ٍم ى
ً
خمس ذكد مف اإلبؿ.
ىذا الحديث أيضان ،دؿ عمى كجكب الزكاة في اإلبؿ ،كبيف عدـ كجكبيا في أقؿ مف
ج.

أف النبي  عندما بعث معاذان إلى اليمف ،قاؿ" :إنؾ تقدـ عمى أىؿ كتاب ،فادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل ،كأني
رسكؿ اهلل ،فأعمميـ أف اهلل فرض عمييـ خمس صمكات في اليكـ كالميمة ،فإف ىـ أطاعكؾ لذلؾ ،فأعمميـ أف اهلل فرض
عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ"(ُِ).

ىذا الحديث يدؿ بشكؿ كاضح عمى فرضية الزكاة ككجكبيا ،كنجد في السنة النبكية العديد مف األحاديث التي تبيف أنصبة
كمقادير زكاة األنعاـ ،كالتي سيأتي ذكرىا عند الحديث عف أنصبة زكاة األنعاـ.

ثالثاً :اإلجماع.

كجكب زكاة األنعاـ ثابت بإجماع المسمميف ،قاؿ ابف المنذر" :أجمعكا عمى كجكب الصدقة في اإلبؿ كالبقر كالغنـ"
قاؿ اإلماـ النككم" :أجمع المسممكف عمى كجكب الزكاة في اإلبؿ كالبقر كالغنـ"(ِّ).

(ِِ)

.

كقاؿ ابف قدامة في زكاة اإلبؿ" :كجكب زكاتيا مما أجمع عميو عمماء اإلسالـ"(ِْ) ،كقاؿ في زكاة البقر" :كأما اإلجماع

فال أعمـ اختالفان في كجكب الزكاة في البقر"(ِٓ) ،كقاؿ في الغنـ" :أجمع العمماء عمى كجكب الزكاة فييا"(ِٔ).

املطلب الثاىي :شروط وجوب زكاة األىعاو.

حتى تجب الزكاة في األنعاـ ال بد مف تحقؽ مجمكعة مف الشركط ،كىذه الشركط تقسـ إلى قسميف:

القسـ األوؿ :شركط تتعمؽ بالمزكي ،والقسـ الثاني :شركط تتعمؽ بالماؿ المزكى ،أم ببييمة األنعاـ مكضكع ىذا البحث.
أوالً :الشروط المتعمقة بالمزكي.

 -9اإلسَلـ :الزكاة تجب عمى المسمـ ،كال تؤخذ مف الكافر؛ ألنيا فرع مف اإلسالـ ،كعبادة مف عبادات اإلسالـ ،فال
يطالب بيا الكافر ،كال تككف دينان في ذمتو يؤدييا إذا أسمـ(ِٕ).

كدليؿ ذلؾ أف النبي  عندما بعث معاذ إلى اليمف ،قاؿ لو" :إنؾ تقدـ عمى أىؿ كتاب ،فادعيـ إلى شيادة أف ال إلو

إال اهلل ،كأني رسكؿ اهلل ،فأعمميـ أف اهلل فرض عمييـ خمس صمكات في اليكـ كالميمة ،فإف ىـ أطاعكؾ لذلؾ ،فأعمميـ أف اهلل
فرض عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ"(ِٖ).

أما المرتد فإذا كجبت عميو الزكاة في اإلسالـ ،فإنيا تؤخذ منو سكاء أسمـ أك قتؿ؛ كذلؾ لثبكت كجكبيا حيث ال تسقط

عنو بردتو(ِٗ).

ِ -الحرية :يشترط في كجكب الزكاة أف يككف المزكي ح انر ،فال تجب الزكاة عمى العبد؛ ألف الممؾ مف شركط الكجكب،

كالمممكؾ ال ممؾ لو(َّ).
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 -9العقؿ والبموغ :تجب الزكاة في ماؿ المسمـ البالغ العاقؿ ،كاختمؼ الفقياء في كجكب الزكاة بماؿ الصبي كالمجنكف.

فذىب الحسف البصرم ،كسعيد بف جبير ،كأبك حنيفة إلى عدـ كجكب الزكاة في ماؿ الصبي كالمجنكف إال في الزركع

كالثمار(ُّ) ،فالصغير كالمجنكف غير مخاطبيف بأحكاـ العبادة كالصالة كالصكـ؛ لذلؾ ال تجب عمييـ سائر أركانو ،كاستدلكا
بحديث الرسكؿ " يرًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىالثى وة :ىع ًف َّ
الصبً ِّي ىحتَّى ىي ٍعًق ىؿ أ ٍىك ىي ٍحتىًم ىـ"(ِّ).
يؽ ،ىك َّ
النائًًـ ىحتَّى ىي ٍستىٍيًق ى
ظ ،ىك ىع ًف اٍل ىم ٍعتيكًه ىحتَّى ييًف ى
أما المالكية(ّّ) ،كالشافعية(ّْ) ،كالحنابمة(ّٓ) ،فذىبكا إلى كجكب الزكاة في ماؿ الصغير كالمجنكف ،لعمكـ اآليات القرآنية،
كاألحاديث النبكية ،التي جاءت عامة مطمقة في كجكب الزكاة دكنما تفريؽ بيف صغير ككبير كمجنكف كعاقؿ أك غيرىما.
ِ
ِ
ط ِّيُرُى ْـ َوتَُزِّكي ِي ْـ ِب َيا :َُّ[التكبة] ،فيذه اآلية جاءت عامة
ص َدقَ ًة تُ َ
كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالىُ  :خ ْذ م ْف أ َْم َوال ِي ْـ َ
لكؿ غني مف المسمميف ،كيدخؿ فييا الكبير كالصغير إذا كانكا أغنياء.
كاستدلكا عمى ذلؾ أيضان ،بحديث رسكؿ اهلل " :مف كلي يتيمنا لو ماؿ ،فميتجر لو ،كال يتركو حتى تأكمو الصدقة"(ّٔ).
ِ
َم َو ِال ِي ْـ
والرأي الراجح :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف كجكب الزكاة في ماؿ الصغير كالمجنكف لعمكـ قكلو تعالىُ  :خ ْذ م ْف أ ْ
ط ِّيُرُى ْـ َوتَُزِّكي ِي ْـ ِب َيا :َُّ[التكبة] ،كألف الزكاة شرعت لمكاساة الفقراء كالمساكيف كحصكؿ المزكي عمى األجر كالثكاب،
ص َدقَ ًة تُ َ
َ
كالصبي كالمجنكف مف أىؿ الثكاب كالمكاساة فتجب عمييـ نفقة األقارب.
أما الحديث الذم استدؿ بو الحنفية ،فالمقصكد بو رفع المؤاخذة األخركية ،لكف ىذه الكاجبات ال تسقط عنو إال باألداء،
كعمى كلي الصغير أك المجنكف أف يخرج الزكاة مف أمكاليما.
ثانياً :الشروط المتعمقة بالماؿ المزكى (األنعاـ).
)9

يشترط في زكاة األنعاـ تكافر أربعة شركط ىي :بمكغ النصاب ،كحكالف الحكؿ ،كأف تككف سائمة ،كال تككف عاممة.

بموغ النصاب :النصاب في المغة :يأتي بمعنى القدر الذم تجب فيو الزكاة ،فالنصاب مف الماؿ :القدر الذم تجب

و
كخمس مف اإلبؿ .كنصاب :اسـ فرس ،كنصاب السكيف :مقبضة .كأنصبت السكيف:
فيو الزكاة إذا بمغو نحك مئتي درىـ،
جعمت لو مقبضان(ّٕ).

والنصاب في االصطَلح :ما نصبو الشارع عالمة عمى كجكب الزكاة كالمقادير المبينة ،فيك أقؿ ما تجب فيو الزكاة(ّٖ)،
كىك يختمؼ باختالؼ األمكاؿ الزككية ،فيشترط أف تبمغ األنعاـ النصاب الشرعي حتى تجب فييا الزكاة.

كالحكمة مف اشتراط النصاب ،أف الزكاة كجبت مكاساة ،كمف كاف فقي انر ال تجب عميو المكاساة ،بؿ يجب عمى

األغنياء إعانتو ،فالزكاة تؤخذ مف األغنياء لترد عمى الفقراء ،كما جعؿ الشرع النصاب أدنى حد الغنى ،كلكؿ نكع مف أنكاع

األنعاـ نصاب محدد كما سيأتي بيانو ،فإذا بغمت النصاب كجبت الزكاة ،كدليؿ ذلؾ حديث أبي سعيد الخدرم  :أف
ً
الرسكؿ  قاؿ" :لىٍيس ًفيما يدكف ىخمس ًة أىكس و ً
س أىك ًاق َّي ًم ىف ا ٍلكًر ً
ً
ص ىدقىةه ،ىكلىٍي ىس
يما يد ى
ؽ ى
ؽ م ىف التَّ ٍم ًر ى
ى ٍى ٍ ي
ص ىدقىةه ،ىكلىٍي ىس ف ى
ى ى
ى
كف ىخ ٍم ى
(ّٗ)
ً
ً
كف ىخ ٍم ً
ص ىدقىةه" .
يما يد ى
س ىذ ٍكود م ىف اإلبؿ ى
فى
أ.

كقد بينت السنة النبكية أنصبة زكاة األنعاـ مف إبؿ كبقر كغنـ عمى النحك اآلتي:

نصاب اإلبؿ :ال زكاة في اإلبؿ دكف خمس ذكد ،كتفصيؿ ذلؾ في حديث أنس أف أبا بكر  ،كتب لو ىذا الكتاب

لما كجيو إلى البحريف :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" ،ىذه فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل  عمى المسمميف ،كالتي أمر اهلل

بيا رسكلو ،فمف سأليا مف المسمميف عمى كجييا فميعطيا ،كمف سئؿ فكقيا فال يعط ،في أربع كعشريف مف اإلبؿ فما دكنيا
مف الغنـ مف كؿ خمس شاة ،فإذا بمغت خمسا كعشريف إلى خمس كثالثيف ففييا بنت مخاض أنثى ،فإذا بمغت ستا كثالثيف
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إلى خمس كأربعيف ففييا بنت لبكف أنثى ،فإذا بمغت ستا كأربعيف إلى ستيف ففييا حقة طركقة الجمؿ ،فإذا بمغت كاحدة
كستيف إلى خمس كسبعيف ففييا جذعة ،فإذا بمغت يعني ستا كسبعيف إلى تسعيف ففييا بنتا لبكف ،فإذا بمغت إحدل كتسعيف
إلى عشريف كمئة ففييا حقتاف طركقتا الجمؿ ،فإذا زادت عمى عشريف كمئة ففي كؿ أربعيف بنت لبكف ،كفي كؿ خمسيف
حقة ،كمف لـ يكف معو إال أربع مف اإلبؿ فميس فييا صدقة ،إال أف يشاء ربيا ،فإذا بمغت خمسا مف اإلبؿ ففييا شاة ،كفي
صدقة الغنـ في سائمتيا إذا كانت أربعيف إلى عشريف كمئة شاة"(َْ) ،كالجدكؿ التالي يبيف نصاب اإلبؿ:
زكاة اإلبؿ
مف

إلى

مقدار الزكاة الواجبة

ٓ

ٗ

شاة

َُ

ُْ

شاتاف

ُٓ

ُٗ

ثالث شياه

َِ

ِْ

أربع شياه

ِٓ

ّٓ

بنت مخاض

ّٔ

ْٓ

بنت لبكف

ْٔ

َٔ

حقة طركقة الجمؿ

ُٔ

ٕٓ

جذعة

ٕٔ

َٗ

بنتا لبكف

ُٗ

َُِ

حقتاف طركقتا الجمؿ

ثـ في كؿ أربعيف بنت لبوف وفي كؿ خمسيف حقة

بنت مخاض(ُْ) :ىي التي تمت ليا سنة كدخمت في الثانية كسميت كذلؾ؛ ألف أميا صارت حامالن بكلد آخر.

بنت لبوف(ِْ) :ىي التي تمت ليا سنتاف كدخمت في الثالثة كسميت كذلؾ؛ ألف أميا حممت بعدىا ككلدت فصارت ذات لبف.

الحقة(ّْ) :ىي التي تمت ليا ثالث سنيف كطعنت في الرابعة ،كسميت بذلؾ إما الستحقاقيا الحمؿ كالرككب أك الستحقاقيا
الضراب.

الجذعة(ْْ) :ىي التي تمت ليا أربع سنيف كطعنت في الخامسة ،كال اشتقاؽ السميا.
ب .نصاب البقر:

ال زكاة في البقر حتى تبمغ ثالثيف ،كىػذا أقػؿ نصػاب البقػر ،كتفصػيؿ ذلػؾ فػي حػديث عبػداهلل بػف مسػعكد  ،عػف
النبي  ،قاؿ" :في ثَلثيف مف البقر تبيع أو تبيعة ،وفي كؿ أربعيف ُم ِس َنة"(ْٓ) ،ثـ تستقر الفريضػة فػي كػؿ ثالثػيف مػف
البقر تبيع أك تبيعة (كىػك مػا أكمػؿ سػنة مػف العمػر) ،كفػي كػؿ أربعػيف يم ًس ىػنة (مػا ليػا سػنتاف مػف العمػر) ،كالجػدكؿ التػالي

يبيف نصاب البقر:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمية العقيلي
زكاة البقر
مف

إلى

مقدار الزكاة الواجبة

َّ

ّٗ

تبيع أك تبيعة

َْ

ٗٓ

َٔ

ٗٔ

تبيعاف أك تبيعتاف

َٕ

ٕٗ

تبيع ك يم ًسىنة

يم ًسىنة

ثـ في كؿ ثَلثيف تبيع أو تبيعة وفي كؿ أربعيف ُم ِس َنة

ج.

نصاب الغنـ:

أكؿ نصاب الغنـ أربعيف شاة ،كال زكاة فيما دكف ذلؾ ،كدليؿ ذلؾ حديث أنس  :أف أبا بكر كتب لو ىذا الكتاب

لما كجيو إلى البحريف" :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،ىذه فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل  عمى المسمميف ،كالتي أمر
اهلل بيا رسكلو ،فمف سئميا مف المسمميف عمى كجييا فميعطيا ،كمف سئؿ فكقيا فال ً
يعط ،"... ،كذكر فيو نصاب زكاة
ي
و
اإلبؿ ،ثـ قاؿ في نصاب زكاة الغنـ ،..." :كفي صدقة الغنـ في سائمتيا إذا كانت أربعيف إلى عشريف كمائة شاة ،فإذا
زادت عمى عشريف كمائة إلى مائتيف :شاتاف ،فإذا زادت عمى مائتيف إلى ثالث مائة ففييا ثالث ،فإذا زادت عمى ثالث

مائة ففي كؿ مائة شاة ،فإذا كانت سائمة الرجؿ ناقصةن مف أربعيف شاةن كاحدةن فميس فييا صدقة إال أف يشاء رٌبيا
 ،)ْٔ("...كالجدكؿ التالي يبيف نصاب الغنـ:
زكاة الغنـ
مف

إلى

مقدار الزكاة الواجبة

َْ

َُِ

شاة

ُُِ

ََِ

شاتاف

َُِ

ََّ

ثالث شياه

ثـ إذا زادت عمى  999ففي كؿ مئة شاه

 )9أف يحوؿ عمييا الحوؿ :كيقصد بالحكؿ مركر إثنا عشر شي انر قمريان عمى الماؿ الكاجب زكاتو في يممؾ المزكي،
كمركر الحكؿ عمى النصاب في يممؾ المزكي شرط لكجكب الزكاة في النقديف ،كالماشية ،كعركض التجارة ،كليس شرطان
لزكاة الزركع كالثمار كالمعادف(ْٕ).

أما ما تكالد مف األصؿ في أثناء الحكؿ فال يشترط لكجكب الزكاة فيو مركر الحكؿ عمى كالدتو ،كانما يزكي عنو مع

الكبار عند تماـ حكليا؛ ألنيا تبع لألصؿ(ْٖ).

كالدليؿ عمى مركر الحكؿ كشرط لكجكب الزكاة ،حديث عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت :سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ:
" ىال ىزىكاةى ًفي م و
اؿ ىحتَّى ىي يحك ىؿ ىعمىٍي ًو ا ٍل ىح ٍك يؿ"(ْٗ).
ى
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)9

السوـ :األنعاـ السائمة ىي المكتفية بالرعي في أكثر الحكؿ(َٓ) ،كترعى دكف تكمفة أكثر أياـ السنة ،أما األنعاـ المعمكفة؛

فيي التي يتكمؼ صاحبيا عمفيا ،كال زكاة فييا ،كالحكمة مف اشتراط السكـ أف الزكاة إنما كجبت فيما يسيؿ عمى النفكس

إخراجو ،كىك العفك ،كذلؾ فيما قمت مؤنتو ككثر نماؤه ،كىذا ال يتحقؽ إال في األنعاـ السائمة ،أما المعمكفة فتكثر مؤنتيا
كيشؽ عمى النفكس إخراج الزكاة منيا(ُٓ).

كقد اختمؼ الفقياء في شرط السكـ عمى قكليف:
(ِٓ)

القوؿ األوؿ :قكؿ الحنفية

بما يأتي:
ُ.

ِ.

(ّٓ)

كالشافعية

كالحنابمة(ْٓ)حيث ذىبكا إلى اشتراط السكـ لمدر كالنسؿ ،كاستدلكا عمى ذلؾ

ت لىيب و
ؽ إًبً هؿ ىع ٍف ًح ىسابًيىا"(ٓٓ).
كف ،ىكىال ييفىَّر ي
قكؿ الرسكؿ "ً :في يك ِّؿ ىسائً ىم ًة إًبً وؿ ًفي أربعيف بًٍن ي
حديث أنس أف أبا بكر  ،كتب لو ىذا الكتاب لما كجيو إلى البحريف :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" ،ىذه فريضة الصدقة
التي فرض رسكؿ اهلل  عمى المسمميف ،كالتي أمر اهلل بيا رسكلو ،فمف سئميا مف المسمميف عمى كجييا فميعطيا،
كمف سئؿ فكقيا فال يعط ،في أربع كعشريف مف اإلبؿ فما دكنيا مف الغنـ مف كؿ خمس شاة ،... ،فإذا بمغت خمسا

مف اإلبؿ ففييا شاة ،كفي صدقة الغنـ في سائمتيا إذا كانت أربعيف إلى عشريف كمائة شاة"(ٔٓ).
(ٕٓ)

القوؿ الثاني :ذىب المالكية

إلى إيجاب الزكاة في األنعاـ سكاء أكانت سائمة أك معمكفة ،كاستدلكا عمى ذلؾ بعمكـ

األحاديث التي لـ تشترط السكـ ،كمنيا حديث الزىرم عف سالـ عف أبيو عف الرسكؿ  ،قاؿ" :كفي الشاء في كؿ أربعيف

شاة شاة"(ٖٓ) ،كحديث "في خمس مف اإلبؿ شاة"(ٗٓ).

والراجح :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف أف المعمكفة ال تجب فييا الزكاة كالسائمة؛ ألف السكـ شرط نصت عميو
األحاديث ،كىذا ال يعني عدـ كجكب الزكاة في المعمكفة مطمقان ،فإذا اقتناىا مالكيا بقصد تحقيؽ اإليراد كالغمة مثؿ مكاشي

اإللباف ،كمزارع األبقار الحمكب المعدة لبيع إنتاجيا ،فإنيا تجب فييا الزكاة ،كتعد ىذه الحيكانات مف األمكاؿ االستثمارية
كتزكى كعركض التجارة ،كيمحؽ بيا األنعاـ المتخذة لمتجارة كالمقتناة بقصد بيعيا كتحقيؽ الربح؛ حيث إف ىذا النكع مف
األنعاـ ال يقصد مف تربيتو الدر كالنسؿ كالتسميف كبالتالي يطبؽ عميو أحكاـ عركض التجارة عند إخراج الزكاة.
)9

أف ال تكوف عاممة :كالعاممة ىي التي يستخدميا صاحبيا في حرث األرض ،كسقي الزرع ،كحمؿ األثقاؿ ،كما شابو

ذلؾ مف األشغاؿ .كىذا الشرط خاص باإلبؿ كالبقر

(َٔ)

.

(ِٔ)

(ّٔ)

كقد ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية(ُٔ) كالشافعية كالحنابمة  ،إلى اشت ارط أف ال تككف األنعاـ عاممة ،كأف تتخذ
الب ىق ًر العك ًام ًؿ صدقة(ْٔ) ،كحديث جابر عف النبي " :ال
لمدر كالنسؿ كالتسميف ،مستدليف بقكلو  البف عباس" :ليس في ى
يؤخذ مف البقر التي يحرث عمييا مف الزكاة شيء"(ٓٔ).
أما المالكية(ٔٔ) ،فذىبكا إلى كجكب الزكاة في العكامؿ تبعان إلسقاطيـ شرط السكـ ،مستدليف بحديث ابف عمر ،قاؿ :كتب

رسكؿ اهلل  كتاب الصدقة ... ،كفيو "في صدقة الغنـ في كؿ أربعيف شاة شاة"(ٕٔ) ،كحديث أنس؛ " ،...في أربع كعشريف

مف اإلبؿ فما دكنيا مف الغنـ مف كؿ خمس شاة ،)ٖٔ("... ،كقالكا :كجكب الزكاة يككف باعتبار النماء في األمكاؿ شك انر
لنعمة اهلل ،كالعمؼ يضاعؼ الجسد كالعمؿ يضاعؼ المنافع.

)9

النماء :تنمية الماؿ ىي زيادة حقيقية عمى الماؿ متصمة كمتكلدة مف األصؿ ،كعمى مضنة الزيادة كاف لـ تحصؿ،

فاألنعاـ السائمة ليس فييا نفقات عمؼ فيغمب عمى الظف نماؤىا(ٗٔ) ،كعند جميكر الفقياء ال تعد اإلسامة إعدادان لمنماء إال إذا
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قصد بيا الدر أك النسؿ أك السمف أك أحدىما ،فإذا قصد بيا أمر آخر لـ يعد ىذا إعدادان لمنماء في األنعاـ ،إال أف يقصد بيا
التجارة ،فيككف ذلؾ إعدادان لمنماء في قيمتيا ،كنماء األنعاـ يأتي عمى صكر عدة:
تعطي المبف كالصكؼ كالشعر كلـ يرد في النصكص كجكب الزكاة فيو.

أ.

ب .تسمف كيزداد حجميا ،كتجب فيو الزكاة.
ج.

تزداد قيمتيا السكقية ،كتجب فيو الزكاة مف خالؿ أخذ الزكاة مف أكسطيا.

د.

تنتج صغا انر ،كتجب فييا الزكاة.

كىنالؾ عالقة بيف النماء كالسكـ فالمعمكفة معفاة مف الزكاة؛ ألف نفقة العمؼ تأتي عمى نمائيا ،فالمعمكفة يستغرؽ

عمفيا نمائيا(َٕ).

املبحث الثالث:

اشتيباط املعادالت الرياضية لسكاة األىعاو وتطبيقاتها

*

كيفية إجراء الحسابات إلخراج زكاة بييمة األنعاـ بطريقة رياضية تفصيمية ميما كاف عدد اإلبؿ
ىذا المبحث يبيف ٌ

أك البقر أك الغنـ كميما تنكعت المسألة ،كبياف ذلؾ كما يأتي:

املطلب األول :اشتيباط املعادالت الرياضية لسكاة اإلبل وتطبيقاتها.
لمعرفة زكاة اإلبؿ يجب اتباع الخطكات اآلتية:

ُ)

إذا كاف عدد اإلبؿ مف (ٓ) إلى (َُِ) :فنستخرج المقدار مف الجدكؿ الذم يبيف نصاب اإلبؿ بطريقة مباشرة ،كال

ِ)

إذا كاف عدد اإلبؿ (ُُِ) أك أكثر نتبع الخطكات اآلتية:

أ.

نخصـ الوقص مف عدد اإلبؿ :كمعنى ذلؾ ،استبداؿ خانة اآلحاد فقط بالعدد صفر.

و
خمس مف اإلبؿ.
زكاة فيما دكف

كمثاؿ ذلؾ :لك كاف لدينا ( )ُٕ8مف اإلبؿ ،تصبح (َُٕ) بعد خصـ الكقص ،حيث تـ استبداؿ خانة اآلحاد كىي

(ٕ) بالعدد (َ) ليككف الجكاب بعد خصـ الكقص (َُٕ).

كعميو لك كاف لدينا (ُِٓ) مف اإلبؿ تصبح (َُِ) ،كلك كاف لدينا (ّٖٗ) مف اإلبؿ تصبح (َّٖ) ،كلك كاف لدينا
(ُُِْ) مف اإلبؿ تصبح (َُِْ) ... ،كىكذا.
ب.

نقسـ الناتج في الخطكة (أ) أعاله عمى (َْ) ثـ عمى (َٓ) ،حيث إف في كؿ أربعيف بنت لبكف ،كفي كؿ خمسيف ًحقة،

كما جاء في الحديث ،كرياضيان سيككف الناتج ىنا إحدل أربع حاالت ىي:

الحالػػة األولػػى :النػػاتي يقبػػؿ القسػػػمة عمػػى (( ،)99أم أف البػػاقي ص صػػفر أك الج ػكاب عػػدد صػػحيح) ،وال يقبػػؿ القسػػمة عمػػػى

(( ،)99أم أف البػػاقي ال يسػػاكم صػػفر أك أف الج ػكاب فيػػو أعشػػار أك الج ػكاب عػػدد عشػػرم) ،كىنػػا نػػاتج القسػػمة الصػػحيح

يككف عدد بنات المبكف.

الحالة الثانية :الناتي يقبؿ القسمة عمى ( ،)99وال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99كىنا ناتج القسمة الصحيح أيضأ يككف
*

تـ االستعانة بالميندس أسامة عبدالعزيز حسف خضراكم في صياغة كتدقيؽ المعادالت الرياضية كالتأكد مف صحتيا.
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عدد ً
الحقاؽ.
الحالة الثالثة :الناتي يقبؿ القسمة عمى ( ،)99ويقبؿ القسمة عمى ( ،)99كىنا يككف األمر عمى التخيير ،بحيث

يككف ناتج القسمة عمى (َْ) عدد بنات المبكف أو ناتج القسمة عمى (َٓ) عدد الحقاؽ ،كيستطيع مالؾ اإلبؿ أف يخرج
الزكاة الكاجبة عميو بنات لبكف أك ًحقاؽ.
الحالة الرابعة :الناتي ال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99وال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99ففي ىذه الحالة نطبؽ القانكف الرياضي
اآلتي:

حيث ح :عدد الحقاؽ ،ع :عدد اإلبؿ بعد حذؼ الكقص ،ؿ :عدد بنات المبكف.
وطريقة الحؿ باستخداـ القانوف كاآلتي:

أ.

نفرض بدايةن أف عدد بنات المبكف (قيمة ؿ) تساكم (ُ) ،ثـ نعكض في المعادلة ،كننظر إلى الناتج:

فإذا كاف الناتج عدد صحيح (دكف باقي أك ال يكجد فيو أعشار) ،نتكقؼ ،كيككف الناتج ىك عدد الحقاؽ ،كتككف

قيمة (ؿ) ىي عدد بنات المبكف.
ب .أما إذا لـ يكف الناتج عددان صحيحان ،فإننا نزيد قيمة (ؿ) بمقدار كاحد فقط ،أم نجعؿ قيمة (ؿصِ) ،ثـ نعيد الحؿ ،كننظر
إلى الناتج ،كىكذا نستمر بزيادة قيمة (ؿ) بمقدار كاحد في كؿ مرة حتى يككف الناتج عدد صحيح كعندىا نتكقؼ.

وفيما يأتي األمثمة التوضيحية لكؿ مف الحاالت السابقة:
الحالة  :9يممؾ رجؿ (ّٓٔ) رأسان مف اإلبؿ ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟

الجواب :نتبع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.

نحذؼ الكقص مف عدد اإلبؿ (ّٓٔ) فتصبح (َّٔ) رأس مف اإلبؿ.

ِ.

نقسـ الناتج كىك (َّٔ) عمى (َْ) ،أم (َّٔ )َْ/فيككف الناتج (ٗ) ،ثـ نقسمو عمى َٓ ،أم (َّٔ )َٓ/فيككف

ّ.

بما أف (َّٔ) يقبؿ القسمة عمى (َْ) كال يقبؿ القسمة عمى (َٓ) ،فناتج القسمة عمى (َْ) ىك الجكاب كيككف

الناتج (ِ.)ٕ.

عدد بنات المبكف ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة يكوف ( )8بنات لبوف.
الحالة  :9يممؾ رجؿ (ْٗٓ) رأسان مف اإلبؿ ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟

الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.

نحذؼ الكقص مف عدد اإلبؿ (ْٗٓ) فتصبح (َْٓ) رأس مف اإلبؿ.

ِ.

نقسـ الناتج كىك (َْٓ) عمى (َْ) ،أم (َْٓ )َْ/فيككف الناتج (ِٓ ،)ُُ.ثـ نقسمو عمى (َٓ) ،أم (َْٓ)َٓ/

ّ.

فيككف الناتج (ٗ).

بما أف (َْٓ) يقبؿ القسمة عمى (َٓ) كال يقبؿ القسمة عمى (َْ) ،فناتج القسمة عمى (َٓ) ىك الجكاب كيككف عدد
الحقاؽ ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة يكوف ( )8حقاؽ.
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الحالة  :9يممؾ رجؿ (َِٗ) رأسان مف اإلبؿ ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟

الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.
ِ.
ّ.

نحذؼ الكقص مف عدد اإلبؿ (َِٗ) فتصبح (ََِ) رأس مف اإلبؿ.

نقسـ الناتج كىك (ََِ) عمى (َْ) ،أم (ََِ )َْ/فيككف الناتج (ٓ) ،ثـ نقسمو عمى (َٓ) ،أم (ََِ )َٓ/فيككف
الناتج (ْ).

بما أف (ََِ) يقبؿ القسمة عمى (َْ) كيقبؿ القسمة عمى (َٓ) ،فناتج القسمة عمى (َْ) يككف عدد بنات المبكف،
كناتج القسمة عمى (َٓ) يككف عدد الحقاؽ ،لكف عمى التخيير؛ أم أف مالؾ اإلبؿ مخير بيف أف يخرج بنات المبكف أك
أف يخرج الحقاؽ ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة عميو يكوف إما ( )9بنات لبوف أو ( )9حقاؽ.

الحالة  :9يممؾ رجؿ (ّٖٕ) رأسان مف اإلبؿ ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟

الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.

نحذؼ الكقص مف عدد اإلبؿ (ّٖٕ) فتصبح (َّٕ) رأس مف اإلبؿ.

ِ.

نقسـ الناتج كىك (َّٕ) عمى (َْ( ،أم (َّٕ )َْ/فيككف الناتج (ِٓ ،)ٗ.ثـ نقسمو عمى (َٓ) ،أم (َّٕ)َٓ/
فيككف الناتج (ْ.)ٕ.

ّ.

بما أف (َّٕ) ال يقبؿ القسمة عمى (َْ) كال يقبؿ القسمة عمى (َٓ) ،فنطبؽ القانكف الرياضي السابؽ ذكره كاآلتي:

ثـ نفرض أف قيمة ؿ (عدد بنات المبكف) ص ُ ،ثـ نعكض في المعادلة:

عندما (ؿ= :)9ح ص (َّٕ َٓ/ )ُ x َْ-ص (َّٕ – َْ)  َٓ /ص َّّ  َٓ /ص ٔ.ٔ.

أف الناتج (ٔ )ٔ.عدد غير صحيح (عدد عشرم) ،نستكمؿ الحؿ بزيادة قيمة (ؿ) بمقدار (ُ) ،أم أف (ؿ
كبما ٌ
صِ) ،ثـ نعيد عممية التعكيض في المعادلة مف جديد:
عندما (ؿ= :)9ح ص (َّٕ – َْ  َٓ/)ِ xص (َّٕ – َٖ) َٓ/ص َِٗ َٓ/ص ٖ.ٓ.

أف الناتج عدد غير صحيح أيضان ،نزيد قيمة (ؿ) بمقدار كاحد أيضان ،فتككف (ؿصّ) ،كنعيد عممية التعكيض
كبما ٌ
مف جديد:
عندما (ؿ= :)9ح ص (َّٕ – َْ  َٓ/)ّ xص (َّٕ – َُِ) َٓ/ص َِٓ َٓ/ص ٓ.

بما أف الناتج عدد صحيح نتكقؼ ،كيككف مقدار الزكاة الواجبة ىو خمس حقاؽ (قيمة ح=.)9

ثَلث بنات لبوف (قيمة ؿ=.)9
و ُ
كفي ىذه الحالة يجب عمى مالؾ اإلبؿ أف يخرج كَل الصنفيف مف اإلبؿ ،أم ليس عمى التخيير ،كىكذا نستطيع أف

نخرج زكاة اإلبؿ ميما كاف العدد أك تنكعت المسألة ،كذلؾ مف خالؿ تتبع الخطكات سالفة الذكر.

املطلب الثاىي :اشتيباط املعادالت الرياضية لسكاة البقر وتطبيقاتها.
ُ)

لمعرفة زكاة البقر يجب اتباع الخطكات اآلتية:

إذا كاف عػ ػدد البقر مف (َّ) إلى (ٗٓ) ،نستخرج المقدار مف ج ػ ػدكؿ نصاب البقر ،كال زكاة فيما دكف ثالثػ ػ ػكف رأسان مف

اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13

88

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 2, Art. 4

تطبيق املعادالت الرياضية على زكاة األىعاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البقر.
ِ)

إذا كاف عدد البقر (َٔ) أك أكثر ،نتبع الخطكات اآلتية:

أ.

نخصـ الوقص مف عدد البقر :كذلؾ بأف نجعؿ خانة اآلحاد تساكم صفر كما سبؽ بياف ذلؾ عند زكاة اإلبؿ.

ب .نقسـ الناتج في الخطكة (أ) أعاله عمى (َّ) ثـ عمى (َْ) ،حيث إف في كؿ ثالثيف بقرة تبيعان ،كفي كؿ أربعيف
بقرة م ًس ً
نة ،كما جاء في الحديث ،كرياضيان سيككف الناتج ىنا أيضان إحدل أربع حاالت ىي:
ي
الحالة األولى :الناتي يقبؿ القسمة عمى (( ،)99أم أف الباقي ص صفر أك الجكاب عدد صحيح) ،وال يقبؿ القسمة عمى
(( ،)99أم أف الباقي ال يساكم صفر أك أف الجكاب فيو أعشار أك الجكاب عدد عشرم) ،كىنا ناتج القسمة يككف عدد
التبيع أك التبيعة.
الحالة الثانية :الناتي يقبؿ القسمة عمى ( ،)99وال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99كىنا ناتج القسمة يككف عدد الم ًس ً
نة.
ي

الحالة الثالثة :الناتي يقبؿ القسمة عمى ( ،)99ويقبؿ القسمة عمى ( ،)99كىنا يككف األمر عمى التخيير ،بحيث يككف
ناتج القسمة عمى (َّ) عدد التبيع أك التبيعة ،أو ناتج القسمة عمى (َْ) عدد الم ًس ً
نة.
ي

الحالة الرابعة :الناتي ال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99وال يقبؿ القسمة عمى ( ،)99ففي ىذه الحالة نطبؽ القانكف

الرياضي اآلتي:

حيث ـ :عدد الم ًس ً
نة ،ع :عدد البقر بعد حذؼ الكقص ،ت :عدد التبيع أك التبيعة.
ي
كطريقة الحؿ باستخداـ القانكف كاآلتي:


نفرض بداية أف عدد التبائع (قيمة ت) تساكم (ُ) ،ثـ نعكض في المعادلة ،كننظر إلى الناتج:

ج.

أما إذا لـ يكف الناتج عددان صحيحان ،فإننا نزيد قيمة (ت) بمقدار كاحد فقط ،أم نجعؿ قيمة (تصِ) ،ثـ نعيد الحؿ،

أ .فإ ذا كاف الناتج عدد صحيح (دكف باقي أك ال يكجد فيو أعشار) ،نتكقؼ ،كيككف الناتج ىك عدد الم ًس ً
نة ،كتككف
ي
قيمة (ت) ىي عدد التبائع.
كننظر إلى الناتج ،كىكذا نستمر بزيادة قيمة (ت) بمقدار كاحد في كؿ مرة حتى يككف الناتج عدد صحيح كعندىا نتكقؼ.
وفيما يأتي األمثمة التوضيحية لكؿ مف الحاالت السابقة:
الحالة  :9يممؾ رجؿ (ّٓٗ) رأسان مف البقر ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟

الجواب :نتبع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.

ِ.

نحذؼ الكقص مف عدد البقر (ّٓٗ) فتصبح (َّٗ) رأس مف البقر.

نقسـ الناتج كىك (َّٗ) عمى (َّ) ،أم (َّٗ )َّ/فيككف الناتج (ُّ) ،ثـ نقسمو عمى (َْ) ،أم (َّٗ)َْ/
فيككف الناتج (ٕٓ.)ٗ.

ّ.

بما أف (َّٗ) يقبؿ القسمة عمى (َّ) كال يقبؿ القسمة عمى (َْ) ،فناتج القسمة عمى (َّ) ىك الجكاب كيككف عدد
التبائع ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة يكوف ( )99تبيعاً.
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الحالة  :9يممؾ رجؿ (ْٓٔ) رأسان مف البقر ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟
الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.
ِ.
ّ.

نحذؼ الكقص مف عدد اإلبؿ (ْٓٔ) فتصبح (َْٔ) رأسان مف البقر.

نقسـ الناتج كىك (َْٔ) عمى (َّ) ،أم (َْٔ )َّ/فيككف الناتج (ّ ،)ُِ.ثـ نقسمو عمى (َْ) ،أم (َْٔ)َْ/
فيككف الناتج (ُٔ).

بما أف (َْٔ) يقبؿ القسمة عمى (َْ) كال يقبؿ القسمة عمى (َّ) ،فناتج القسمة عمى (َْ) ىك الجكاب كيككف عدد
الم ًس ً
نة ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة يكوف (ُ )99م ِسنةَ.
ي

الحالة  :9يممؾ رجؿ (ْٖٖ) رأسان مف البقر ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟
الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.
ِ.

نحذؼ الكقص مف عدد البقر (ْٖٖ) فتصبح (َْٖ) رأسان مف البقر.

نقسـ الناتج كىك (َْٖ) عمى (َّ) ،أم (َْٖ )َّ/فيككف الناتج (ُٔ) ،ثـ نقسمو عمى (َْ) ،أم (َْٖ)َْ/
فيككف الناتج (ُِ).

ّ.

بما أف (َْٖ) يقبؿ القسمة عمى (َّ) كيقبؿ القسمة عمى (َْ) ،فناتج القسمة عمى (َّ) يككف عدد التبائع ،كناتج
القسمة عمى (َْ) يككف عدد الم ًس ً
نة ،لكف عمى التخيير؛ أم أف مالؾ البقر مخير بيف أف يخرج الزكاة مف التبائع
ي
نات ،كبالتالي :فإف مقدار الزكاة الواجبة يكوف ( )99تبيعاً أو ( )99م ِس ٍ
أك أف يخرجيا مف الم ًس ً
نة.
ُ
ي

الحالة  :9يممؾ رجؿ (ٓٓٓ) رأسان مف البقر ،فما مقدار الزكاة الكاجبة فييا؟
الجواب :باتباع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.
ِ.

نحذؼ الكقص مف عدد البقر (ٓٓٓ) فتصبح (َٓٓ) رأسان مف البقر.

نقسـ الناتج كىك (َٓٓ) عمى (َّ( ،أم (َٓٓ )َّ/فيككف الناتج (ّّ ،)ُٖ.ثـ نقسمو عمى (َْ) ،أم (َٓٓ)َْ/
فيككف الناتج (ٕٓ.)ُّ.
بما أف (َٓٓ) ال يقبؿ القسمة عمى (َّ) كال يقبؿ القسمة عمى (َْ) ،فنطبؽ القانكف الرياضي السابؽ ذكره كاآلتي:

ثـ نفرض أف قيمة ت (عدد التبيع) ص (ُ) ،ثـ نعكض في المعادلة:
ـ ص (َٓٓ–َّ َْ/)ُxص (َٓٓ–َّ) َْ/ص َِٓ َْ/ص ُّ

بما أف الناتج (ُّ) عدد صحيح نتكقؼ ،كيككف مقدار الزكاة الواجبة ىو ( )99بقرة م ِس ِ
نة.
ُ
(قيمة ـ) و بقرة تبيع واحدة (قيمة ت).

كفي ىذه الحال ػة يجب عمى مالؾ البقر أف يخرج كَل الصنفيف مف البقر ،أم ليس عمى التخيير ،كىكذا نستطيػ ػ ػع أف
نخرج زكاة البقر ميما كاف العدد أك تنكعت المسألة ،كذلؾ مف خالؿ تتبع الخطكات سالفة الذكر.
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املطلب الثالث :اشتيباط املعادالت الرياضية لسكاة الغيه وتطبيقاتها.
لمعرفة زكاة الغنـ يجب اتباع الخطكات اآلتية:

ُ) إذا كاف عدد الغنـ مف (َْ) إلى (ََّ) ،نستخرج المقدار مف الجدكؿ ،كال زكاة فيما دكف أربعيف رأسان مف الغنـ،
كما كرد في الحديث.
ِ)

أ.

إذا كاف عدد الغنـ (َُّ) أك أكثر نتبع الخطكات اآلتية:

صفرً.
ا
نحذؼ الوقص :كذلؾ بأف نجعؿ كالن مف خانتي اآلحاد والعشرات تساوي
كمثاؿ ذلؾ :احذؼ الكقص مف أعداد الغنـ اآلتية:
أعداد الغنـ

الجواب بعد حذؼ الوقص

مَلحظة

 ّ99رأسان مف الغنـ
 ٔ88أرسان مف الغنـ

ََّ

عند حذؼ الكقص يجب مالحظة أنو

ََٓٔ

كالعشرات بالعدد صفر فقط كىكذا.

 ٔٓ98رأسان مف الغنـ

ََٔ

يتـ استبداؿ كؿ مف خانتي اآلحاد

ب.

نقسـ الناتج عؿ (ََُ) ،كناتج القسمة يككف مقدار الزكاة الكاجبة في الشياه.

ُ.

نحذؼ الكقص مف عدد األغناـ ( )ّ88ص ََّ رأس مف الغنـ.

ّ.

مقدار الزكاة الكاجبة ص ّ شياه.

مثاؿ  :9يمتمؾ رجؿ  988رأساً مف الغنـ ،فما مقدار الزكاة الواجبة عميو؟
الحؿ :بما أف عدد األغناـ المممككة لدل الرجؿ أكثر مف (ََّ) نتبع الخطكات السابقة كاآلتي:
ِ.

نقسـ الناتج عمى (ََُ) ص ََّ  ََُ /ص ّ

مثاؿ  :9يمتمؾ رجؿ  8879رأساً مف الغنـ ،فما مقدار الزكاة الواجبة عميو؟

الحؿ :بما أف عدد األغناـ المممككة لدل الرجؿ أكثر مف (ََّ) نتبع الخطكات السابقة كاآلتي:
ُ.

نحذؼ الكقص مف عدد األغناـ ( )ٕٗ79ص ََٕٗ رأس مف الغنـ.

ّ.

مقدار الزكاة الكاجبة ص ٕٗ شاة.

ِ.

نقسـ الناتج عمى (ََُ) ص ََٕٗ ََُ/ص ٕٗ.

كىكذا نستطيع أف نخرج زكاة الغنـ ميما كاف العدد أك تنكعت المسألة ،كذلؾ مف خالؿ تتبع الخطكات سالفة الذكر.

اخلامتة.
كفي الختاـ خمص الباحث إلى عدد مف النتائج كالتكصيات كما يأتي:

أوالً :النتائي:
خمص الباحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ما يأتي:

ُ -استنب ػاط معادالت رياضية كحسابية لزكاة اإلبؿ ،كزكاة البقر ،كزكاة الغنـ ،تمكف المزكي مف احتساب زكاة أنعامػ ػ ػو
بطريقة سيمة كدقيقة بعيدان عف التخميف.
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ِ -كضع خكارزمية (خطكات متسمسمة) لحساب زكاة اإلبؿ كالبقر كالغنـ تمكف المزكي مف تتبعيا في حساب زكاة األنعاـ.
ّ -تـ كضع تطبيقات تساعد المزكي في كيفية استخداـ المعادالت التي تـ استنباطيا مع تفصيؿ حاالتيا ،مما يسيؿ عمى
المزكي تطبيؽ المعادالت الرياضية.
ْ -يعزز ىذا البحث حقيقة أف الشريعة اإلسالمية تتسـ بالمركنة كالقدرة عمى مكاكبة التطكرات مف خالؿ تكظيؼ التطكر
العممي كاليندسي.

ثانياً :التوصيات:

يكصي الباحث بما يأتي:

ُ -استخداـ الخكرازميات كالمعادالت التي تـ استنباطيا في حساب زكاة اإلبؿ كالبقر كالغنـ كتكظيفيا في المجاالت التعميمية.
ِ -إعطاء مز ويد مف االىتماـ في كيفية حساب زكاة األمكاؿ الزككية األخرل (المستغالت ،كاألسيـ كالسندات )... ،كذلؾ
مف خالؿ األمثمة التطبيقية التي تتطرؽ لجكانبيا كافة ،مما يعزز مف الربط بيف النظرية كالتطبيؽ.

اهلوامش.
(ُ) الرازم ،أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا القزكينػي أبػك الحسػيف ،مجمػؿ المغػة ،تحقيػؽ :زىيػر عبػد المحسػف سػمطاف ،مؤسسػة الرسػالة،
بيركت( ،طّ)َُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ ،جّ ،صُٕ.

(ِ) ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمػي ،أبػك الفضػؿ ،جمػاؿ الػديف اإلفريقػي (ت ُٖٕق) ،لسػاف العػرب ،دار صػادر ،بيػركت ،جْ،
صّٖٓ.

(ّ) الزبيػدم ،محمػػد بػػف محمػػد بػف عبػػدالرزاؽ الحسػػيني ،أبػػك الفػيض (ت َُِٓق) ،تػػاج العػػروس مػػف جػواىر القػػاموس ،تحقيػػؽ:
مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية ،جُ ،صُّٖ.

(ْ) أبػػك الفضػػؿ الحنفػػي ،عبػػداهلل بػػف مػػكدكد المكصػػمي البمػػدحي ،مجػػد الػػديف ،االختيػػار لتعميػػؿ المختػػار ،تعميػػؽ :محمػػكد أبػػك دقيقػػة،
مطبعة الحمبي ،القاىرةُّٓٔ( ،قُّٕٗ-ـ) ،جُ ،صٗٗ.

(ٓ) األزىرم ،صالح بف عبدالسميع اآلبػي ،الثمر الداني شرح رسالة ابػف أبػي زيػد القيروانػي ،المكتبػة الثقافيػة ،بيػركت ،صِِّ.
كالق ارفػػي ،أبػػك العبػػاس شػػعاب الػػديف بػػف إدريػػس بػػف عبػػدالرحمف المػػالكي الشػػيير بػػالقرافي ،الػػذخيرة ،تحقيػػؽ :محمػػد بػػكخبزه ،دار

الغػ ػػرب اإلسػ ػػالمي ،بيػ ػػركت( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ ،جّ ،صٕ .كأبػ ػػك عبػ ػػداهلل المػ ػػالكي ،محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد عمػ ػػيش (ت
ُِٗٗق) ،فتح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،دار الفكر ،بيركت ،جِ ،صّ.

(ٔ) النككم ،أبك زكريػا محيػي الػديف ،يحيػى بػف شػرؼ ،المجمػوع شػرح الميػذب (مػع تكممػة السػبكي والمطيعػي) ،دار الفكػر ،جٓ،
صِّٓ .كالشػرييني ،شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب ،مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنيػػاج ،دار الكتػػب
العممية( ،طُ)ُُْٓ ،قُْٗٗ-ـ ،جِ ،صِٔ.

(ٕ) ابف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد بف محمد ،المغني ،مكتبة القاىرةُّٖٖ ،ق–ُٖٔٗـ ،جِ ،صِّٕ.
(ٖ) البيكتي ،اإلماـ مكسى أحمد الحجػاكم الصػالحي ،شػمس الػديف محمػد بػف الخطيػب ،كشػاؼ القنػاع عػف مػتف اإلقنػاع ،دار الكتػب
العممية ،بيركت( ،طُ)ُٕٗٗ ،ـ ،جِ ،صُِٗ.

(ٗ) القحطاني ،سعيد بف عمي بف كىؼ ،منزلة الزكاة في اإلسَلـ في ضوء الكتاب :والسنة مفيوـ ،ومنزلة ،وحكـ ،وأحكاـ ،وفوائػد،
وشروط ومسائؿ ،مطبعة السفير ،الرياض ،صٖ.
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تطبيق املعادالت الرياضية على زكاة األىعاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َُ) ابف فارس ،أبي الحسف أحمد بػف فػارس بػف زكريػا القزكينػي (ت ّٓٗق) ،معجػـ مقػاييس المغػة ،تحقيػؽ :عبدالسػالـ ىػاركف،
دار الجيؿ ،جٓ ،صْْٔ.

(ُُ) اليػركم ،محمػد بػػف أحمػد بػػف األزىػرم أبػك منصػػكر (ت َّٕق) ،تيػذيب المغػػة ،تحقيػؽ :محمػػد عػكض ،دار إحيػاء التػراث ،بيػػركت،
(طُ) ،جّ ،صُُ.

(ُِ) الرازم ،زيف الديف أبك عبداهلل محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر (ت ٔٔٔق) ،مختار الصحاح ،تحقيػؽ :يكسػؼ الشػيم محمػد،
المكتبة العصرية ،بيركت ،صُّْ.

(ُّ) القرطبي ،أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فػرج األنصػارم الخزرجػي شػمس الػديف ،الجػامع ألحكػاـ القػرآف ،تفسػير
القرطبي ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاىرة( ،طِ)ُّْٖ ،قُْٗٔ-ـ ،جٔ ،صّْ.

(ُْ) اآللكسي ،شياب الديف محمكد بف عبداهلل الحسػيني ،روح المعػاني فػي تفسػير القػرآف العظػيـ والسػبع المثػاني ،تحقيػؽ :عمػي
ابف عبدالبارم عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُُْٓ ،ق ،جٕ ،صُّْ.

(ُٓ) النيسابكرم ،أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر ،اإلجماع ،تحقيؽ :فؤاد عبدالمنعـ أحمد ،دار المسمـ لمنشر كالتكزيع( ،طُ)،
ُِْٓقََِْ-ـ ،صْٓ.

(ُٔ) ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبد البر بػف القرطبػي (ت ّْٔق) ،االسػتذكار ،تحقيػؽ :سػالـ محمػد
عطا محمد عمي معكض ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ) ،جّ ،صُُٗ.

(ُٕ) ابف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد بػف محمػد بػف قدامػة المقدسػي (ت َِٔق) ،المغنػي ،مكتبػة القػاىرة ،جِ،
صْْْ.

(ُٖ) يكسؼ ،القرضاكم ،فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا وفمسفتيا في ضوء القرآف والسنة ،مؤسسة الرسالة ،جُ ،صُٖٔ.
(ُٗ) البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخػارم الجعفػي ،صػحيح البخػاري ،تحقيػؽ :محمػد زىيػر ناصػر الناصػر ،دار طػكؽ النجػاة،
كتاب :الزكاة ،باب :زكاة البقر ،حديث (َُْٔ).

(َِ) البخارم ،صحيح البخاري ،باب :ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة ،حديث رقـ (ُْٗٓ).
(ُِ) المرجع السابؽ ،كتاب :الزكاة ،باب :كجكب الزكاة ،حديث (ُْٕٗ).

(ِِ) ابف المنذر ،محمد بف إبراىيـ بف المنذر ،اإلجماع ،تحقيؽ :فؤاد عبدالمنعـ أحمد ،دار المسمـ لمنشر كالتكزيع( ،طُ) ،صْٓ.

(ِّ) النككم ،أبك زكريا محيي الديف ،يحيى بف شرؼ النككم( ،ت ٕٔٔ) ،المجموع شرح الميذب (مع تكممة السبكي والمطيعي)،
دار الفكر ،جٓ ،صّّٖ.

(ِْ) ابف قدامو ،المغني ،جِ ،صِْٗ.
(ِٓ) المرجع السابؽ ،جِ ،صِْْ.

(ِٔ) المرجع السابؽ ،المغني ،جِ ،صْْٕ.
(ِٕ) ابف عابديف ،محمػد بػف أمػيف بػف عمػر بػف عبػدالعزيز عابػديف الدمشػقي (ت ُِِٓق) ،رد المختػار عمػى الػدر المختػار ،دار

الفكػر ،بيػركت ،طِ ،جِ ،صٓ .كابػف رشػد ،أبػك الكليػد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف رشػد القرطبػي (ت ٓٗٓق) ،بدايػة المجتيػد
ونياية المقتصد ،دار الحػديث ،القػاىرة ،جِ ،صٔ .كالنػككم ،المجمػوع ،جٓ ،صُّّ .كابػف قدامػة ،المغنػي مػع الشػرح الكبيػر،
جِ ،صْْٗ .كالقرضاكم ،فقو الزكاة دراسة مقارنػػػة ألحكاميا وفمسفتيا في ضوء القػرآف والسنة ،جُ ،صٓٗ .كعقمػ ػ ػو،
أحكاـ الزكاة والصدقة ،صَِ.

(ِٖ) صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :كجكب الزكاة ،حديث (ُْٕٗ).

(ِٗ) ابف رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جِ ،صٔ .كالنككم ،المجموع ،جٓ ،صُّّ.
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(َّ) ابف رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جِ ،صٔ .كعقمة ،أحكاـ الزكاة والصدقة ،صُٗ.

(ُّ) الكاساني ،عالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفػي (ت ٕٖٓق) ،بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب الشػرائع ،دار
الكتب العممية( ،طِ) ،جِ ،صْ.

(ِّ) البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي بػف مكسػى الخ ارسػاني (ت ْٖٓق) ،السػنف الكبػر  ،تحقيػؽ :محمػد عبػدالقادر عطػا ،دار
الكتب العممية ،بيركت  -لبناف( ،طّ) ،جٔ ،صْٖ.

(ّّ) ابف رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،جِ ،صٔ.
(ّْ) النككم ،المجموع ،جٓ ،صُّّ.

(ّٓ) ابف قدامة ،المغني ،جِ ،صْٔٓ.

(ّٔ) الترمػػذم ،محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكره بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ الترمػػذم (ت ِٕٗق) ،سػػنف الترمػػذي ،كتػػاب :الزكػػاة ،حػػديث
رقـُْٔ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي ،مطبعة مصطفى الباب:م الحمبي ،ـِ ،صِٓ .كصححو الترمذم.

(ّٕ) ابف منظكر ،لساف العرب ،جُ ،صُٕٔ.

(ّٖ) ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،جِ ،صِٗٓ .كالقرضاكم ،فقو الزكاة ،جُ ،صُٗٔ.
(ّٗ) البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة ،حديث (ُْٗٓ).
(َْ) المرجع السابؽ ،كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنـ ،حديث (ُْْٓ).

(ُْ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،جِ ،صِّ .كابف قدامة ،المغني ،جِ ،صّّْ .كالقرضاكم ،فقو الزكاة ،جُ ،صُْٕ.
(ِْ) المرجع سابؽ.
(ّْ) المرجع سابؽ.
(ْْ) المرجع سابؽ.
(ْٓ) الترمذم ،سنف الترمذي ،كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة البقر ،حديث رقـ (ِِٔ) ،ـِ ،صِ .كصححو الترمذم.
(ْٔ) البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنـ ،حديث (ُْْٓ).
(ْٕ) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،جِ ،صٗ.
(ْٖ) عقمة ،أحكاـ الزكاة ،صَّ.

(ْٗ) ابػػف ماجػػة ،أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي ،سػػنف أبػػف ماجػػة ،تحقيػػؽ :ف ػؤاد عبػػدالباقي ،دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ،حػػديث رقػػـ
(ُِٕٗ) ،جُ ،صُٕٓ .كصححو األلباني في صحيح ابف ماجة ،جِ ،صٖٗ.

(َٓ) الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي ،التعريفات ،باب :السيف ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ) ،صُُٔ.
(ُٓ) القرضاكم ،فقو الزكاة ،جُ ،صَُٕ.

(ِٓ) الزيمعػػي ،عثمػػاف بػػف عمػػي بػػف محجػػف البػػارعي فخػػر الػػديف الزيمعػػي الحنفػػي (ت ّْٕق) ،تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ
وحاشية الشمبي ،المطبعة األميرية ،بكالؽ( ،طُ) ،جُ ،صِٗٓ.

(ّٓ) الرممي ،شمس الديف محمد بف أبي العباس بف حمزة شياب الديف الرممي (ت ََُْق) ،نياية المحتاج إلى شرح المنيػاج،
دار الفكر ،بيركت ،جّ ،صٔٔ.

(ْٓ) ابف قدامة ،أبك الفرج شمس الديف عبدالرحمف بف محمد بف أحمػد بػف قدامػة المقدسػي (ت ِٖٔق) ،الشػرح الكبيػر عمػى مػتف
المقنع ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،جِ ،صْٕٔ.

(ٓٓ) النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخرساني (ت َّّق) ،المجتبى مف السنف ،تحقيؽ :عبدالفتاح أبك غدة،
مكتب المطبكعات اإلسالمية ،حمب ،طِ ،جٓ ،صُٓ.
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تطبيق املعادالت الرياضية على زكاة األىعاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔٓ) البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنـ ،حديث (ُْْٓ).

(ٕٓ) ابػػف جػػزم ،أبػػك القاسػػـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل ابػػف جػػزم الكمبػػي الغرنػػاطي (ت ُْٕق) ،القػوانيف الفقييػػة ،صّٕ.
كالحطاب ارعيني ،أبك عبداهلل محمد بف محمد بف عبدالرحمف الطرابمسي المغربػي المػالكي (ت َْٗق) ،مواىػب الجميػؿ فػي
شرح مختصر خميؿ ،دار الفكر( ،طّ) ،جّ ،صِٖ.

(ٖٓ) الترمذم ،سنف الترمذي ،كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة اإلبؿ كالغنـ ،حديث (ُِٔ) ،ـِ ،صَُ ،كحسنو الترمذم.
(ٗٓ) المرجع السابؽ ،كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة اإلبؿ كالغنـ ،حديث (ُِٔ) ،ـِ ،صَُ ،كحسنو الترمذم.
(َٔ) القرضاكم ،فقو الزكاة ،جُ ،صُُٕ.

(ُٔ) الزيمعي ،تبيػيف الحقػائؽ ،جُ ،صِٖٔ .كالسرخسػي ،محمػد بػف أحمػد بػف أبػي سػيؿ شػمس األئمػة السرخسػي (ت ّْٖق) ،المبسػوط،
دار المعرفة ،بيركت ،جِ ،صُٓٔ.

(ِٔ) الرممػػي ،نيايػػة المحتػػاج إلػػى شػػرح المنيػػاج ،جّ ،صٕٔ .كالمػػاكردم ،أب ػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب البصػػرم
البغدادم (ت َْٓق) ،الحاوي الكبير ،تحقيؽ :عمي محمد معكض كالشػيم عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،
لبناف( ،طُ) ،جّ ،صُٖٗ.

(ّٔ) البيكتي ،كشاؼ القناع ،جِ ،صُّٖ.

(ْٔ) الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمػد بػف ميػدم بػف مسػعكد بػف نعمػاف بػف دينػار البغػدادم (ت ٖٓٔق) ،سػنف الػدارقطني،
كتاب :الزكاة ،باب :ليس في العكامؿ صدقة ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنػاف ،حػديث رقػـ

(ُُٔٗ) ،ـِ ،صَِٕ ،كضعفو الدارقطني ،كنقؿ تضعيفو عف البخارم كالنسائي.

(ٓٔ) الدارقطني ،سنف الدارقطني ،كتاب :الزكاة ،باب :ليس في العكامػؿ صػدقة حػديث رقػـ (ُُٗٗ) ،ـِ ،صُِٕ ،كقػاؿ :ىكػذا
مكقكفان ،كىك إسناد صحيح.

(ٔٔ) القرافي ،الذخيرة ،جّ ،صٔٗ .كالدسكقي ،محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي (ت َُِّق) ،حاشية الدسوقي عمى
الشرح الكبير ،دار الفكر ،جُ ،صِّْ.

(ٕٔ) الحاكـ النيسابكرم ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،حديث رقـ (ُّْْ) ،جُ ،صْٗٓ.
(ٖٔ) البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنـ ،حديث (ُْْٓ).

(ٗٔ) ارشػػيد ،محمػػكد عبػػدالكريـ أحمػػد ،زكػػاة الثػػروة الحيوانيػػة البحريػػة والبريػػة المعػػدة ل نتػػاج ،المجمػػة األردنيػػة فػػي الد ارسػػات اإلسػػالمية،
جامعة آؿ البيت ،مجمد ٗ ،عدد َُِّّ ،ـ ،صِّٗ .كالقرضاكم ،فقو الزكاة ،جِ ،صُُٕ.

(َٕ) ارشيد ،زكاة الثػروة الحيوانيػة البحريػة والبريػة المعػدة ل نتػاج ،مجمػد ٗ ،عػدد ّ ،صِْٗ .كالقرضػاكم ،فقػو الزكػاة ،جُ،
صُُٕ.
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