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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  مسألة

 ، الصائغ إلى بو تذىب أو ، ميزان عندىا كان إذا تزنو ثم ، عندىا الذي الذىب تأخذ ؟ ذىبيا أةالمر  تزكي كيف
 تضربيا ، جم ٓٔ العشر فربع ، الذىب من مثال جم ٓٓٗ عندىا كان فإذا ، عشره ربع تخرج ثم يزنو والصائغ

 ىذه ، رياال ٖٓ٘ٔ=  ٖ٘ٔ×ٓٔ تضرب ، ٖ٘ٔ:  قيل فمو ، السعر عن تسأل أن بعد اليومي الجرام سعر في
 .  عندىا الذي الذىب زكاة

 الجرام عندنا كان لو:  مثال ؟ ٖٕٔ بـ تزكيو ىل ، ٕٔ أو ٗٔ أو ٕٕ أو ٕٓ أو ، ٛٔ عيار ذىب عندىا كان لو
 قدر فمو ، الموجود العيار في يضرب ثم ، ىممة وثالثون لاير ستة ، ٖ,ٙ الجرام يخرج ، ٕٗ عمى نقسمو ، ٖ٘ٔ بـ
 عمى ونقسمو ، الجرام سعر ننظر:  فالطريقة ، ٕٙٔ=  ٕٓ×  ٖ,ٙ=  ٕٗ÷  ٖ٘ٔ تقسم ، ٕٓ عيار عندىا أن
 .  الصافي الذىب بكمية الجرام سعر فيخرج ، الموجود العيار في نضربو ، منيا الواحد القيراط سعر يخرج ، ٕٗ

لتجارةِ ا بنية بفعمو ممكيا إذا:  اهلل رحمو قال  . 

 يكون أن بد فال ، بفعمو يممكيا أن:  أوليا ، شروطا التجارة عروض في الزكاة لوجوب اهلل رحمو المؤلف اشترط
 تقبل أن:  والنكاح ، الوصية يقبل كأن الوصية ، والنكاح ، والوصية ، اليبة وقبول ، كالشراء ، منو بالفعل الِممك
 منو الفعل كان وسواء ، منو بفعل المال ىذا ممك يكون أن الميم ، الخمع الرجل يقبل أن:  الخمع ، المير المرأة

 غير بمعاوضة كان أم ، ذلك وغير بالشفعة واألخذ ، المال عن والصمح ، واإلجارة كالبيع ، محضة بمعاوضة
 لحاصلا الممك يكون أن الثالث والقسم ، ذلك غير إلى ، العمد دم عن والصمح ، والخمع ، النكاح:  مثل محضة
 بمعنى ليست ىبة وعندنا ، البيع حكم تأخذ وىذه ، الثواب بمعنى ىبة عندنا ألن ؛ المطمقة كاليبة ، معاوضة بغير
 .  العوض عن المجردة أي ، المطمقة اليبة:  عمييا يطمقون ، الثواب

 لم ألنو ؛ الزكاة فيو بتج ال فإنو والشراء لمبيع عرضا وجعمو ، كالميراث ، فعمو بغير ممكيا لو أنو:  منو ويفيم
 بموت لو ممكا المال يصبح ، منو إرادة بغير ، قيري دخول اإلنسان ممك إلى اإلرث دخول فإن ، بفعمو يممكو
 .  فيو فعل لو ليس ، أبى أم شاء ، مورثو

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، الحنفية من يوسف أبي ورأي ، الحنابمة مذىب ىو تقدم وما

 :  األدلة

 . بعوض الممك عمى فقاسوىا ، بعوض ممكيا لو ما أشبيت ، الزكاة فييا وجبت بفعمو ممكيا إذا أنو -

 فإن ، معاوضة بعقد بفعمو يممكيا أن يشترط أنو إلى ، الحنفية من الحسن بن ومحمد ، والشافعية المالكية وذىب
 .  المعاوضة حكم يأخذ فإنو ، الخمع وعوض ، المير ومثمو ، الزكاة فيو تجب فال معاوضة عن يكن لم
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 :األدلة
 .  ونحوه كاإلرث ، بدل بغير لممال اكتساب ذلك وغير ، ببدل المال كسب التجارة ألن -

 بالنية تجارة عروض أصبحت ، منو فعل بغير ممكو دخمت لو بل ، بفعمو يممكيا أن يشترط ال أنو:  الثالث القول
 . الحنابمة عند قول ووى ،

التجارةِ  بنيةِ :  اهلل رحمو قال  . 

 لو أنو ومفيومو ، تجارة عروض تصبح لم ، التجارة ينو لم فإن ، التجارة بيا ينوي أن ، بفعمو الممك مع بد ال
 جميور مذىب القول وىذا ، تجارة عروض تصبح ال فإنيا ، فييا ذلك بعد التجارة نوى ثم ، التجارة نية بغير ممكيا
 .  والثوري والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل

 :أدلتيم

 .  العمل مع النية إلى فيحتاج ، عمل التجارة ألن :األول الدليل

 ما أن كما ، بنيتيا إال لمتجارة تصير فال ، التجارة لغير األصل في مخموقة التجارة عروض وألن :الثاني الدليل
 . بنيتو إال لمقنية يصير ال لمتجارة خمق

 أىل جميور قول وىذا ، بيا عبرة فال،  لم فإن ، الممك لدخول المقارنة النية ىي المعتبرة النية أن :الثالث الدليل
 .  ممكو في لدخوليا مقارنة النية تكون وأن ، التجارة بنية تكون أن يشترطون ، عمييم اهلل رحمة العمم

 ممكيا أن بعد فييا التجارة نوى لو بل ، لممكو مقارنة تكون وأن ، الممك عند التجارة نية تشترط ال:  الثاني القول
 ، اهلل رحمو عقيل وابن العزيز عبد بكر أبي اختيار ىي رواية في الحنابمة إليو ذىب ، تجارة عروض تصبح
 .  العمم أىل من وطائفة شيخنا ورجحيا

 :  األدلة

نما ، بالنيات األعمال إنما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عمر حديث :األول الدليل  لكل وا 
 النية تكون أن اشتراط عمى دليل وال ، العروض حكم أخذت لمتجارة تكون أن اإلنسان نوى فإذا ،[ نوى ما امرئ
 .  لمممك مقارنة

" لمبيع نعده مما الزكاة نخرج أن يأمرنا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" ضعف وفيو ، سمرة حديث :الثاني الدليل
 .  عمومو عمى فيبقى ، ممكو عند لمتجارة ننويو أن بشرط إال:  فيو يقل لم عام حديث وىو

 فييا الحول ينقطع فإنو لمقنية أنيا تجارة عروض عنده إنسان نوى إذا ، بمجردىا كافية الِقنية نية أن :الثالث الدليل
 .  تجارة عروض تصبح ، لمتجارة نواىا ثم ، غيرىا أو أقمشة أو مواشي عنده إذا فكذلك ، افيي زكاة وال

 . احتياطا اإلسقاط عمى يغمب اإليجاب ألن ؛ االحتياط باب من فييا الزكاة نوجب :الرابع الدليل

 نية عمى الممك بعد التجارة نية قياس ، الشراء حال نواىا لو ما أشبو ، التجارة بيا نوى ألنو :الخامس الدليل
 .  وجو ولو ، ممكن واإللحاق والفرع واألصل موجودة العمة ، القياس من مانع وال ، الشراء عند التجارة
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 :  الراجح

 وال ، تجارة عروض وتصبح ، النية تصح لمتجارة تكون أن نوى ما متى ، الثاني القول أصحاب إليو ذىب ما ىو
 ، ممكو في دخوليا عند التجارة ينوي أن يشترط وال ، بفعمو ممكو في الدخولي مقارنة النية تكون أن يشترط

 ( . ممكيا عند التجارة ينوي وأن ، بفعمو يممكيا أن) مرجوحان ذكرىما المذان فالشرطان

 :  شروط ثالثة فأصبحت ، ذكره وسيأتي ، نصابا التجارة عروض تبمغ أن:  ثالث شرط ىناك

 .  بفعمو يممكيا أن -ٔ

 .  ممكو في دخوليا عند التجارة بيا ويين أن -ٕ

 .  النصاب تبمغ أن -ٖ

نصابا   قيمُتيا وبمغت:  اهلل رحمو قال  . 

 ألحقت الفضة نصاب يساوي العروض ثمن كان فإذا ، أدناىما من:  قالوا ؟ الفضة من أو الذىب من نصابا
 تمحق الذىب نصاب العروض قيمة وبمغت ، الفضة نصاب من أقل ذىبال نصاب أن قدر ولو ، الفضة بنصاب
 .  لمفقراء أحظ ألنو ؛ باألقل تمحق ، بالذىب

 ألف عشر ثالثة ، ٘ٙ,ٜٕٖٓٔ الذىب نصاب:  قبل من حسبناىا وقد ، النقدية باألوراق تقوم الحاضر الزمن في
 في شك ال أحظ الفضة فتكون ، ٚ,ٖٙٗٔ الفضة ونصاب ، ىممة وستون وخمس ، رياال وعشرون وتسعة لاير

 يزكي كيف ، بالذىب تمحق فإنيا ، الذىب سعر ونزل ، سعرىا ارتفع الفضة أن ما زمن في قدر لو لكن ، الغالب
 عروض عنده أن قدر فمو ، الفاصمة تحرير بعد ٓٗ عمى أو ، ٘,ٕ عمى ويقسم . ٘,ٕ وىو ، العشر ربع يخرج ؟

 ٓٓٔ عنده أن قدر لو ، ٘,ٕ ىو الذي ، لاير ألف فيخرج ، أربعين عمى اقسميا:  نقول ، فاأل ٓٗ قيمتيا  تجارة
 .  لاير ألف ٕ٘ ينتج ، أربعين عمى نقسمو ، مميونا عنده أن قدر لو ، ٕٓٓ٘=  ، ٓٗ عمى يقسميا ، لاير ألف

ليا تصر لم نواىا ثم التجارةِ  نيةِ  بغيرِ  بفعموِ  أو بإرث   مَمَكيا فإن:  قال ثم  . 

 . المنطوق وىذا ، مفيوم قبمو الذي الكالم 

 من ممكيا أو ، الزكاة فييا تجب ال فإنو ، تجارة عروض كميا وجعميا ، مميونا فممك ، مورثو مات:  اإلرث مثال
 .  بفعمو يممكيا لم ألنو ؛ الزكاة فييا تجب ال فإنو ، مورثو

 .  التجارة ينوي أن:  الثاني الشرط

 يجعميا أن ذلك بعد لو بدا ثم ، واستعماليا والسكنى القنية بنية ، عقارات واشترى ، سيارات اشترى إنسان ىذا
 .  الحالين في تجب أنيا والراجح ، تجب ال المؤلف كالم عمى ؟ الزكاة فييا تجب ىل ، تجارة عروض

وِرق أو عين من لمفقراءِ  باألحظ الحول عند وُتقّوم:  اهلل رحمو قال  . 

 يخرج فيل الحول حال إذا ، غذائية مواد أو ، مثال أطعمة يبيع إنسان ؟ نقدا أو عروضا العروض زكاة تخرج ىل
 :  قولين عمى ؟ كاممة قيمتيا من العشر ربع يخرج ثم عنده التي العروض يقوم أم ، غذائية مواد
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 إليو وذىب ، أعيانيا من إخراجيا يجوز وال ، أعيانيا من ال ، قيمتيا من تخرج العروض زكاة أن:  األول القول
 . والحنابمة والشافعية المالكية
 :أدلتيم

 زكاة مثل ، األموال سائر في كالعين ، منيا الزكاة فكانت ، بالعين ال بالقيمة يعتبر نصابيا ألن :األول الدليل
 ألن ؛ أعيانيا من ُيخرج فإنو ، سائمة كانت إذا واإلبل والغنم كالبقر األخرى األموال ، والغنم والبقر اإلبل

 . والقيمة النقود منيا فالمقصود العروض أما ، بيا المراد تتبع فالزكاة ، القيم ال األعيان بيا المقصود

 عنده غدا ، الفالني النوع من مشةأق عنده اليوم ، القيمة من اإلخراج فكان ، ثابتة غير العروض أن :الثاني الدليل
 .  آخر نوع من أقمشة

 غير من أخرج فكأنو العروض من أخرج فإذا ، لألعيان الزكاة محل العروض في القيمة ألن :الثالث الدليل
 النقود عن أخرج إذا فكذلك ، يجزئ ال غنما البقر عن أو ، بقرا اإلبل عن أخرج فمو ، الزكاةُ  فيو الواجبةِ  الجنس

 .  يبيعيا باثيا

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو ذىب ، أعيانيا في تجب العروض زكاة أن:  الثاني القول

 قال وليذا ، التاجر بيد التي العروض ىي والنصاب ، النصاب ىو الزكاة في الواجب المحل ألن :األول الدليل
 درىم مائتي في] وسمم عميو اهلل صمى النبي ولق وكذا ، المال نفس من يكون فاألخذ{ َأْمَواِلِيمْ  ِمنْ  ُخذْ } وجل عز

 .  الواجب منو يخرج ظرفا النصاب جعل ، بنفسو النصاب من المخرج فجعل ،[ دراىم خمسة

 في كما العروض ذوات المقصود وليس ، وتزول تعرض أشياء ىي إنما العروض بأن :عنو يجاب أن يمكن وىذا
ذا ، القيم قصودالم إنما ، غيرىما أو السائمة  ، قيمتيا يريد إنما ، يريدىا ال التاجر فإن القيم المقصود كان وا 
 .  األعيان ال القيمة ىو فالمال

 ، عروض المزكي يد في الذي والمال ، المزكي يد في الذي المال من الزكاة إخراج ىو الواجب أن :الثاني الدليل
 .  نفسيا العروض من يخرج أن عميو فيجب

 وىو ، المزكي بيد الذي المال من الزكاة إخراج ىو الواجب أن ، السابق الدليل بو نوقش بما يناقش أن نيمك وىذا
 .  نفسيا العروض من يخرج أن فيجب ، العروض

نما ، بيده ما مقصوده ليس التاجر أن:  السابقة بالمناقشة يناقش أن ويمكن  عمى الحصول إلى وسيمة بيده ما وا 
 .  األعيان من ال القيم من الزكاة راجإخ فالواجب ، النقد

 ، قيميا من يخرجيا أن أو العروض من الزكاة يخرج أن بين العروض زكاة في مخير المزكي أن:  الثالث القول
 في والحنابمة ، لمشافعية قول وىو ،( حنيفة أبو اإلمام إليو ذىب وىذا الحنفية ذىب األول) حنيفة أبو إليو وذىب
 إلى تقسيمو يمكن القول ىذا ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، حاجة أو صمحةم ثمة كان إن قول
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 شيخ اختيار وىو قول في والحنابمة ، يخير:  يقولون قول في والشافعية حنفية أبو ، واحدا قوال نجعمو لكن ، قولين
 .  ولمحاجة ، الراجحة لممصمحة ينظر أنو اإلسالم

 :  األدلة

 المصمحة ألن ؛ لمتفريق صاروا إنما اإلسالم وشيخ قول في الحنابمة صار إنما لكن ، السابقة ألقوالا أدلة -
 إلى يحتاج الفقير كان فإن ، النقد إخراج الفقير مصمحة تقتضي وقد ، العروض إخراج تقتضي قد لمفقير الراجحة
ذا ، طعاما يعطيو أن الفقير مصمحة فإن ، أطعمة يبيع التاجر وىذا ، طعام  نقدا يعطيو أن الفقير مصمحة كانت وا 

 لمفقير فيشتري زكاتو يخرج قد ألنو ؛ األعيان إلى يصار وال النقد إلى فيصار ، متيسر الطعام عمى والحصول ،
 ، باعيا ، فييا الفقير خسر وربما ، فتشغمو الفقير فيعطييا ثياب عنده تكون قد وأحيانا ، منيا الفقير فينتفع  ، ثيابا
 .  القيمة من شيء عميو فيضيع ، أجرة ثمنيا من جزءا الدالل ذوأخ

 :  الراجح

 يكون إنما التخيير ىذا لكن ، قيميا من أو ، نفسيا العروض من إما تخرج العروض زكاة أن ، القول ىذا ىو
 رحمو شيخنا اختيار وىو ، الكويتي الزكاة بيت في الشرعية الييئة بو أفتت الذي وىذا ، والحاجة المصمحة بحسب

 .  المعاصرين العمم أىل من وطائفة ، اهلل

 كانت ما متى أنو ، الحكم ىذا ىو حكميا األخرى الزكوية األموال فإن ، الزكوية األموال سائر عميو يقاس وىذا
 زكاة في اآلن يحصل كما ، القيمة إلى يصار فإنو ، القيمة من اإلخراج تقتضي الحاجة أو الراجحة المصمحة
 العشر أو العشر نصف ، قيمتو يخرج ثم عنده ما يقّوم ، قيمة ُتخرج أن والمزارع الفقير مصمحة فإن ، التمور
ذا ، تمرا تخرج أن فالمصمحة ، حاجة أو جوع في الناس كان فإذا ، السقي حسب ، كامال  نوع عندىم كان وا 
 أو الركوب إلى يحتاجون أو ، ىالسكن إلى يحتاجون أو ، المالبس إلى يحتاجون لكنيم ، طعاميم في اكتفاء
 يعرف لم وربما ، وأتمفو ضيعو ربما تمرا الفقير أخذ ولو ، التمر يريدون ال النقد يريدون فإنيم ، ذلك وغير الزواج

 .  الحقيقي ثمنو من أقل بثمن فاشتروه ، السماسرة أو التجار غبنو وربما ، فيو التصرف

بوِ  اشُتريتْ  ما ُيعتبرُ  وال ، وِرق   أو عين   منْ  لمفقراءِ  باألحظِ  الحولِ  عند وُتقومُ :  لقا ثم  . 

نما ، العروض ىذه بو اشتريت كم ننظر ال أي:  بو اشتريت ما يعتبر وال  ما وىو ، الحالية قيمتيا إلى ننظر وا 
 فيو وىذا ، الشراء قيمة إلى ننظر وال ، الحاصمة السوقية بالقيمة الزكاة فنخرج ، اآلن السوقية بالقيمة يسمى

 في يكون بو اشتريت ما قيمة يخرج:  قمنا فإذا ، ترتفع قد السوقية القيمة ألن ؛ لمتاجر ومصمحة لمفقير مصمحة
 ليس ، نازلة زكاتيا تكون أو ، زكاة فييا يكون فال ، الشراء قيمة عن السوقية القيمة تنزل وقد ، لمفقير ظمم ذلك
 عبد الشيخ اختيار وىو ، العمم أىل جميور رأي ىو ، السوقية بالقيمة تخرج الزكاة بأن والقول ، لمتاجر ظمم فييا

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن الشيخ واختيار ، اهلل رحمو باز بن العزيز

 :  األدلة
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:  يقل ولم ، الحال في تقويمياب فأمره" زكاتيا أد ثم قوميا" قال عمر أن عمرو بن ِحماس حديث :األول الدليل
 .  منو زكاتيا وأد اشتريتيا بكم انظر

 يمحق التجارة ربح أن وتقدم ، كالماشية ونمائو المال رأس من تؤخذ أنيا ، الزكاة في المعيود ىذا أن :الثاني الدليل
 .  المال برأس

 السمع أسعار نزلت لو فإنو المزكي لمتاجر سبةبالن أما ، والغني لمفقير عادلة قيمة السوقية القيمة أن :الثالث الدليل
 إذا ألنيا ؛ وأعدل لمفقراء أصمح ىي وكذلك ، بو اشتريت ما ال ، السوقية بالقيمة تكون أن مصمحتو من فإن ،

 .  والفقير والمزكي لمتاجر عدل ففييا ، أكثر زكاة يستفيد فسوف قيميا ارتفعت

 الذي الثمن يزكي أنو إلى ذىبوا ، أحد إلى ينسبو ولم" المجتيد دايةب" في رشد ابن ذكره كما العمم أىل بعض ذىب
 .  السوقية قيمتيا ال السمعة بو اشترى

 المزكي يزكيو فال ، الوجود معموم ليس والمظنون ، مظنون ربحو التاجر بو سيبيع الذي السعر ألن :األول الدليل
 لن ربما ألنو ؛ مظنون القمم ىذا ربح ، رياالت ٗ السوقية وقيمتو ، رياالت ٖ شراءً  القمم ىذا قيمة أن لو مثال ،

 .  ٖٓ,ٖ أو ٘,ٖ بـ إال يباع فال ، السوقية القيمة تنزل قد وكذا ، يشترى

 في ويدخل ، يده في أصبح باعو فإذا ، ربح إذا إال يقوم ال وىو ، التاجر بجيد حصل الربح أن :الثاني الدليل
 .  الحول عمييا حال إذا أموالو مع ويزكيو ، الزكوي وعائو

 ، عمرو بن حماس مع عمر أثر عميو الذي وىو ، السوقية القيمة إلى ينظر أنو العمم أىل جماىير عميو ما لكن
ن وىو  الناس عند معموما ويكون يشتير ىذا مثل" اهلل رحمو قدامة ابن قال كما أنو إال اإلسناد ضعيف كان وا 

 " . والتابعين الصحابة من كاإلجماع فيكون

 :  مسألة

 محال في أم ، المستودعات في كانت سواء ، بيعيا يراد التي البضائع تقوم:  قالوا ؟ الحول نياية في يقّوم الذي ما
 كان فإذا ، الخام التصنيع مواد بيعيا يراد التي البضائع في ويدخل ، وتزكى جميعا تقوم فإنيا ، والعرض التوزيع
 ألن ؛ تزكى وتباع ُتصّنع أن أجل من اشتريت التي الخام المواد فإن ، رىاغي أو مالبس أو أطعمة يصنع مصنع
 ، والفضة الذىب محال ذلك في ويدخل ، التجارة بيا ونوى ، بفعمو التجارة بنية اشتراىا فيو ، ستباع المواد ىذه
 .  التجارة عروض زكاة ويزكى ، العام نياية وفضة ذىب من الصاغة عند ما فيقوم

 ؛ فيو زكاة فال التصنيع وآالت الثابتة األصول وأما ، يزكى فإنو عميو يباع أو ، لمبائع يعطى ما كل:  الخالصة
 . القنية آالت تشبو وألنيا ، لمبيع تتخذ وال تباع ال ألنيا

نعة تقوم ال لماذا ، خام مواد تقوم ىذه:  قالوا ؟ التصنيع قيد ىو ما  يستفيدون ، ليم كسب الصنعة ألن ؟ الصَّ
 البيع بيا يقصد ، تجارة عروض ألنيا ؛ الزكاة فييا تجب تصنيعيا تم التي الخام والمواد ، قبمو ال البيع عند متوقي

 .  السمع من جزء وىي ، والشراء



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  3_54  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
7 

 :  مسألة

 ؛ الجممة بسعر تقوم:  قيل ، المعاصرين العمم ألىل قوالن ؟ التجزئة بسعر أو الجممة بسعر العروض تقوم ىل
 ، تجزئة يقوم تجزئة يبيع الذي والتاجر ، جممة يقوم جممة يبيع الذي التاجر:  وقيل ، وأسيل  البيع في أيسر ألنو
 .  أعمم واهلل الراجح وىو

نِ :  اهلل رحمو قال  .  حوِلوِ  عمى بنى ُعروض   أو أثمان   من بنصاب   عرَضا اشترى واِ 

 والنقود األثمان حول عمى يبني فإنو ، معاصرة ورقية نقود أو ، فضة أو ذىب ، نبأثما تجارة عرض اشترى إذا
 .  معو التي

 متى ، التجارة بنية عروضا اشترى ، ٖ٘ٗٔ/ٖ/ٔ أتى لما ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ في لاير ألف مائة ممك رجل:  ذلك مثال
 يقوم ٖٙٗٔ/ٔ/ٔ ففي ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ من ، معو التي الورقية النقود حول من يبدأ ؟ العروض ىذه حول يبدأ

 .  ويزكييا عنده التي العروض

 اشترى ، ٖ٘ٗٔ/ٖ/ٔ في ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ في ممكو ، ذىب كيمو أنو نفرض ، ذىب نصاب عنده رجل:  آخر مثال
 كان لو كذلك ، األثمان حول من ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ من يبدأ ؟ ىذا التجارة عروض حول يبدأ متى ، تجارة عروض بو

 العروض حول يبدأ ، لمتجارة عروضا بو اشترى ، ٖ٘ٗٔ/ٕ/ٔ وفي ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ في ممكو ، فضة كيمو معو
 إلى تضم واألثمان ، النقدية واألوراق األثمان بالعروض المقصود ألن ؟ حوليا من يبدأ لماذا ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ من
ذا ، تقدم كما العروض قيم  .  النقدية واألوراق األثمان ىذه حول من العروض في تجب الزكاة فإن تضم كانت وا 

َيبنِ  لم بسائمة   اشتراهُ  فإنِ :  قال  . 

 في ممكيا ، الغنم من شاة أربعون عنده رجل ؟ السائمة حول عمى يبني فيل ، بسائمة العروض اشترى إن
 فباع ، جارةت عروض السائمة بيذه سأشتري أنا ، ولمغنم مالي:  قال ، ٖ٘ٗٔ/ٗ/ٔ أتى لما ، ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٔ

 يبني ال:  أي ، ٖ٘ٗٔ/ٗ/ٔ من يبدأ:  قالوا ؟ التجارة عروض حول يبدأ متى ، تجارة عروض واشترى السائمة
 نصاب يضم فال ، والمقادير واألنصبة األحكام في السائمة عن العروض الختالف ؛ التجارة عروض حول عمى

 ، غيره جنس إلى جنس ُضم إذا:  وقمنا ، يرهغ جنس   إلى الجنس ضم تقدم وقد ، العروض نصاب إلى السائمة
 والعكس الفضة إلى الذىب يضم ال أنو والراجح ، والفضة الذىب في خالفا ىناك أن إال ، حولو عمى يبني ال فإنو
 .  تجارة عروض كانا إذا إال ، الحول في وال ، النصاب تكميل في

 تجارة بعروض اشترى فمو ، كالعكس ، السائمة حول ىعم يبني ال فإنو ، تجارة عروض بالسائمة اشترى إذا:  إذن
 .  الخ ،، والمخرج واألنصبة المقادير في الختالفيما ، العروض حول من السائمة حول يبدأ فال ، سائمة

 ، القيمة بالعروض المقصود ألن ؛ العروض إلى تضم ، النقدية واألوراق ، والفضة الذىب أن:  ىذا من نستفيد
 .  أعمم واهلل

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل صمىو 
 


