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 سم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه هللا 

مها إذا حال عليها الحول وزكاها ،تعالى باب زكاة التجارة والعروض ومن  ،إذا كانت للتجارة قوَّ
كانت له سلعة للتجارة وال يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فال زكاة عليه حتى يحول 

م ا  ..لمساكينللسلع إذا حال الحول بما هو أحفظ الحول من يوم ساوت مائتي درهم وتقوَّ
 .ظأح
 

 عندنا أحفظ.
 ..ظال أح
 ،للمساكين من عين أو ورق وال يعتبر ما اشتريت به ظم السلع إذا حال الحول بما هو أحوتقو  

ذا اشتراها للتجارة ثم نواها لالقتناء ثم نواها للتجارة فال زكاة فيها فال زكاة فيها حتى يبيعها  وا 
ذا كان في ملكه نصاب للزكاة فات   ويستقبل بثمنها حوالا  جر فيه فنمى أدَّى زكاة األصل مع وا 

 أعلم.النماء إذا حال الحول وهللا 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، أما بعد:
األموال التي تقدمت من بهيمة األنعام والزروع  "باب زكاة التجارة"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

جمع عليها وأما ما هو موضوع هذا الباب وهو عروض التجارة هذه عامة والثمار والنقدين هذه م  
والنصوص العامة تدل على ذلك وجاء فيها ما يخصها من  ،أهل العلم على وجوب الزكاة فيها

في البز »جاء التنصيص على البز عند الحاكم  ،نصوص خاصة لكنها ال تسلم من مقال
ونه بالمعجمة بالزاي ويقول إنه وقف على نسخة على أن ابن دقيق العيد ينازع في ك «صدقة

ا مما وأيض   ،قديمة من المستدرك فيها الب ّر والحديث فيه ضعف على أنه مجرد احتمال في اللفظ
فاألحاديث الخاصة ال تقوم  ،ا ضعيفوهذا أيض   "أ مرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للتجارة"ورد فيه 

النصوص العامة من  ،العامة وعلى ذلك عامة أهل العلم بها حجة إنما الدليل على ذلك األحاديث
لت  ،اآليات واألحاديث تتناول سائر األموال إضافة إلى ما ذكر ولو قيل بأنه ال زكاة فيها لع طِّّ

الزكاة وعطلت هذه الشعيرة من كثير من األموال فأكثر األموال التي تدار في أسواق المسلمين 
خالف في زكاة عروض التجارة أهل الظاهر  ،رض هللا لهمهي عروض وح رم المساكين مما افت

-وال يثبت خبر عنه  -عليه الصالة والسالم-وقالوا إن العروض هذه موجودة في عهد النبي 
وعرفنا أن ما ورد فيها على وجه الخصوص  ،أنه أمر بإخراج الزكاة فيها -عليه الصالة والسالم

بإخراج الزكاة من العروض وكذلك ابنه عبد  أنه أمر -رضي هللا عنه -جاء عن عمر ،ضعيف
ه بعضهم كاالتفاق وال  ،هللا والفقهاء السبعة من التابعين وجمع غفير من أهل العلم حتى عدَّ
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رحمه  -إشكال في كونه قول عامة أهل العلم ولم يخالف في هذا إال أهل الظاهر واإلمام مالك
الذي يدار ويقلب في التجارة وبين المال الذي ق بين المال فرَّ بالنسبة لعروض التجارة ي   -هللا

يحتكر ينتظر به ارتفاع السعر فيوجب الزكاة في المال الذي يدار وال يوجبه في المحتكر الذي 
وعلى كل حال قول الجمهور هو المعمول به وهو المفتى به وال يضر  ،ينتظر به ارتفاع السعر

ا ألموال الناس وأنه ال يوجب فيها إال بما يجب به بما التاجر أن يخرج هذه الزكاة ليقال احتياط  
والنصوص العامة تدل عليه تدل على وجوب  ،يقطع العذر ال يضيرهم شيء يسير وينفع إخوانهم

وأما  ،العروض جمع عْرض بإسكان الراء "والعروض" -رحمه هللا -الزكاة في عروض التجارة قال
يبيع دينه بعَرض من »لذهب والفضة والزرع والماشية العَرض فهو يشمل جميع متاع الدنيا حتى ا

يعني إذا باع دينه بالذهب والفضة ما يدخل؟ أو باعه بالمزارع والبساتين أو باعه  «الدنيا
بالمواشي يدخل فالعَرض يشمل عروض التجارة ويشمل الزروع والثمار ويشمل النقود ويشمل 

قد تكون الزروع  ،فيه زكاة التجارة ن حينئذ  ض فهو ما يعرض للتجارة وتكو أما العرْ  ،الماشية
من عروض  اإذا عرض مزرعته للبيع صارت عرض ا،وقد تكون المواشي عروض اعروض
ذا عَرض ماشيته صارت عْرض ،التجارة فالذي  ،من عروض التجارة وزكيت زكاة العروض اوا 

ذا أعدها  ال يجب فيها ؟من الغنم سائمة لم تعد للتجارة يجب فيها زكاة ون عنده عشر  زكاة وا 
والمخرج  ا،للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب بالذهب أو بالفضة وجبت فيها الزكاة فصارت عروض

مها"من العروض ما يجب فيه زكاة خاصة مما تقدم قال   "والعروض إذا كانت للتجارة قوَّ
م  صاحبها ال جاء بأحد من أهل الخبرة يستطيع أن يقوِّ يعني إن كانت لديه القدرة على التقويم وا 

ويذكر قيمتها بالتحديد أو بالتقريب؟ يعني هل نقول هذا مثل الزروع يكفي فيها الخرص أو 
باإلمكان أن تعرف قيمتها بدقة؟ هو باإلمكان أن تعرف قيمتها بدقة لكن إذا كان ال يستطيع 

مؤونة المال المزكى على  ؟يحدد له قيمتها فهل يحسم األجرة من الزكاة أو يتحملهاير وجاء بأج
مها إذا حال عليها الحول"صاحبه يعني لو جاء واحد ليكيل الزروع يتحمل أجرته  اها قوَّ إذا  "وزكَّ

ال يعتبر ما اشتريت به هذه ف ،يأتي أنه ال عبرة بما اشتريت بهحال عليه الحول وزكاها وس
ذا بيعت بالتفريد جاءت بضعف القيمة بمائتي  ،السلعة المعدة للتجارة اشتريت بمائة ألف جملة وا 

ذا قيل من يسوم  ،ألف إذا نظرنا إلى قيمة الشراء  ،فلها ثالثة أحوال اجاءت بمائة وعشرين ألفو وا 
ذا قلنا  ،ي مائتي ألفمائة ألف إذا نظرنا ضربنا العدد الموجود باألسعار الموجودة عليها تصفّ  وا 

من يسوم يشتري جميع؟ جاءت بمائة وعشرين فهل العبرة بالشراء أو بالبيع أو بما تستحقه اآلن 
 وقت التقييم.

 طالب: قيمتها وقت التقييم يا شيخ.
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هذا األصل لكن هل المعتبر بمن يسوم؟ والغالب أن األموال تكثر في مثل هذه الحالة قد ال تسام 
أو يجتهد ويسدد ويقارب واحتمال أن تصل إلى هذا الحد ألنه ال يطاَلب إال بأقل من قيمة الشراء 

 بقيمة البيع النهائي الذي يمكن ما يدرى متى تباع.
 طالب: وال يضمن أن تبقى على..

نعم وال يضمن أن تبقى األسعار كما هي يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص فالعبرة بيوم التقويم 
الحبة بعشرة والشراء بستة يعني المتوسط أن تكون  لبيع مثال  إذا جاء من يقول إنها ا وحينئذ  
لو قيل من يسوم الغالب أنها تأتي بمثل هذا والشارع الحكيم كما يالحظ مصلحة الفقير  ،بثمانية
ال ينظر إلى وقت الشراء أو ثمن الشراء فيتضرر الفقير وال ينظر إلى قيمة البيع بالتقسيط  وحينئذ  

إذا كان هذا المحل يبيع جملة وهذا  ،ضرر الغني فينظر إلى وسط بين ذلكأو بالتدريج لئال يت
ا بالتفريد فهذا يقّوم على الجملة وذاك ا بالجملة وأحيان  المحل يبيع بالتفريد ومحل ثالث يبيع أحيان  

زكاة أقيامها  ،يقّوم على التفريد وهذا ينظر إلى الغالب إذا حال عليها الحول وزكاتها ربع العشر
فمن كانت أمواله من البز أو من األطعمة التي ال زكاة فيها زكاة  ،ها وال تزكى أعيانهاكَّى قَِّيم  وتز 

شخص عنده مستودع فيه مواد غذائية هذا  ،خرج ربع العشر من قيمتهالخارج من األرض فإنه ي  
عندي اثنا عشر  ليس؟ قال أنا يحالمستودع قيمته خمسمائة ألف زكاته اثنا عشر ونصف صح

ما يجوز؟  أومن األرز ومن السكر ومن المواد الغذائية يجوز  أكياسا سأخرجونصف أنا لفا أ
من أهل العلم من يرى أنه إذا كان من  ،م وال يزكي األعيان والذواتالعبرة بالقيمة فيزكي القيَ 

إذا كانت مصلحة الفقير أن ي عطى  ،مصلحة الفقير أن تدفع الزكاة من عين المال جاز له ذلك
إذا كانت مصلحته  ،ط فيها واشترى أشياء ال تنفعهما يكفيه من األطعمة ولو أ عطي من قَِّيمها لفرّ 

يعطى الفقير الزكاة  ،أو كان شراؤه للمواد الغذائية يكلفه ومعلوم أنه إنما يعطى الزكاة ليشتري بها
ا كان توليه للشراء يشق عليه ويكلفه بعض أهل العلم ليشتري بها ما تقوم به حاجته األصلية فإذ

يرى أنه ال مانع من أن يعطى من هذه األموال واألكثر على أنها تزكى القِّيمة وال تزكى األعيان 
ومن كانت له سلعة للتجارة وال يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فال زكاة عليه حتى "

شخص عنده محل فيه بضاعة بمائة وخمسين  "درهم يحول عليها الحول من يوم ساوت مائتي
تاَجر في بهذه  ،فيها زكاة ليس ؟فيها زكاة ليس أوفيها زكاة  ا،أو خمسة عشر دينار  ا،درهم

ما  أوا يزكي يساوي مائتي درهم ويساوي ثمانية عشر دينار  البضاعة وبعد شهرين صار الموجود 
جر بها أو ضارب في هذه التجارة واتّ  ،النصابيزكي؟ يزكي، لكن متى يبدأ الحول نعم عند بلوغ 

ي ألن يزكي؟ يزكِّ  ال أويزكي  اا ومائة وخمسين درهموبعد شهرين صارت تساوي عشرين دينار  
ومن كانت له سلعة للتجارة وال يملك غيرها وقيمتها "للفقير  ظمنظور إليه بالنسبة للنقدين األحال

وعرفنا  "دون المائتي درهم فال زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت مائتي درهم
 فيما تقدم نصاب الذهب والفضة.
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 طالب: .............
 يأو اثن الع التي تستحق مائة وعشرين درهمنعم، وال يملك غيرها لكن لو كان يملك هذه السِّّ 

 ،عنده سلعة أخرى  ليسوعنده ثمانية دنانير أو عنده سلعة أخرى من جنس العروض  اعشر دينار 
سائمة أو عنده خمسون صاع ا من الخارج من  وعنده ناقة مثال   ادرهم ون عشر يعني عنده مائة و 

ضاف بعضه إلى بعض العروض عروض يلكن الذي  .األرض يضيف هذا إلى هذا؟ ال ي َضاف
السلع إذا حال الحول بما هو م وتقو  "ألن مآل العروض إلى األثمان  ؛التجارة واألقيام األثمان

م أو  "للمساكين من عيٍن أو وِرق  ظاألح يعني من ذهب أو فضة الَعين الذهب بالدنانير تقوَّ
م بمائتي درهم أو بمثانية مثل ما قلنا إذا  ظ،رِّق الذي هو الفضة بالدراهم األحبالو  كانت السلعة تقوَّ

مت بعشرين دينار   ،ا إلى أنها بلغت النصاب بالدراهمنقول تزكَّى نظر   اعشر دينار  ذا قوِّ ا أو مائة وا 
للفقير أن تزكى بالدنانير وكل واحد من الورِّق والعين أصل  ظألن األح ؛زكىت   اوثمانين درهم

 برأسه.
 طالب: .............

زكاة محله التجاري وهو يعرف أسرة من أقاربه محتاجة إلى  ريـالطيب وجب عليه عشرة آالف 
عندهم وكوني أشتري  اهذا المبلغ يكفيهم طول العام يقول لو أعطيتهم العشرة آالف ما أخذت شهر 

س هل هذه المواد هي نف أمرقى تكفيهم لمدة سنة ال شك أن هذا أنفع لهم لكن يبغذائية بها مواّد 
 من تجارتك قطع غيار؟! عطهمأ  :لايبيع قطع غيار سيارات هل يق ؟تهتجار 

 يصنعون بها؟! ماذاطالب: 
أقول إذا كان عنده هذه العشرة آالف وجبت عليه وعندهم من أقاربه  ،يجزئ  الهذا باالتفاق 

 اوال شهر  تبق عندهم لمصدقة وصلة وقال أنا أعرف أقاربي معرفة تامة لو أعطيتهم عشرة آالف 
ومعروف أن حال  أضل، تكفيهمو وكوني أشتري لهم مواد غذائية أصلية يحتاجونها خالل سنة 

مسافر  شخصمرة أكثر من وذكرت لكم  ،كثير من الفقراء عدم اإلحسان في تصريف األموال
على  ريـالخمسمائة  أحدهملنزهة مع جمع من أقرانه وليس معه شيء فطلب القرض فأقرضه 

السيارة في  هاووضعبالخمسمائة  ااشترى تحففمرت سيارة فيها تحف  ،يرجع حتىكفيه أساس أنه ت
فهل  ،تكسرت يعني ما يحسنون التصرف في األموال ى المطباتإحد فوق السيارة  مروروأثناء 

أو  ،كل شهر ألف ةشهري ااألفضل أن يدفع العشرة آالف وهل يجوز له أن يقسطها عليهم أقساط
وليس بنائب ا مواّد غذائية وهي غير تجارته لتكفيهم لمدة سنة ويلزمه أن يخرجها فور   يشتري بها

ال بد من أن تملك الفقير ثم يستأذن في التوكيل فتنفق عليه إما أن  ؟عن الفقير ليقوم مقامه
أو يشترى لهم بكل شهر ما يكفيهم أو طول السنة ما يكفيهم إذا كان  ،مثال   ايعطى كل شهر ألف

طّيب كثير من الجهات يجمعون الزكوات ويضعون  ،سرع إلى المواد الفساد أو تنتهي مدتهاال ي
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لها حسابات ويصرفون على أسر طول العام هؤالء الذين يجمعون الزكوات ن وَّاب عن األغنياء أو 
 نواب عن الفقراء.

 طالب: الظاهر أنهم عن األغنياء يا شيخ.
ذا كانوا  ،عن األغنياء فال يجوز لهم تأخير الزكاة اإذا كانوا نواب عليهم أن يبذلوها في وقتها وا 

ا ألن الغني يلزمه دفعها فور   ؛عن الفقراء فإنهم يجوز لهم أن يقسطوها على هؤالء الفقراء انواب
في يعني يتجاوزون في اليوم واليومين والثالثة لكن الفقير له أن يأخذ زكاة ما يكفيه سنة ويودعها 

ا إال إذا ملكها الفقير عن الغني ال بد أن يخرجها فور   افإذا كان نائب ،البنك ويسحب منها ما يكفيه
ذا كان نائب ،ثم طلب منه التوكيل هذا شيء آخر يظهر في كثير من  ذيعن الفقراء وهذا ال اوا 

ز أن يقسطوها يجو  األحوال أن هؤالء مالحظتهم لمصلحة الفقراء هم يشتغلون للفقراء فإنه حينئذ  
 على الفقراء.

 طالب: .............
 يومين معفو عنه أما أكثر من ذلك فال.أو  اهو يلزمه مثل الغني ال يجوز له أن يؤخرها يكون يوم

 طالب: .............
 ين؟ أ

 طالب: .............
 من نفس العين.

 طالب: .............
ط فيها أو إذا يفرِّ  يكون الفقير إذا أ عطي أمواال األصل األثمان هم نظروا إلى مصلحة الفقير قد

لون ويمين وعمال يركبون وعمال يحمِّّ  سيارة أجرة مثال،احتاج إلى أن يأخذ  ،احتاج أن يشتري بها
 ار وتضيع هذه الزكاة ويس

 طالب: .............
لكن الذي عنده قطع غيار يعطي من  ،ثالث والال، الزكاة إما أن تتعلق بعين المال أو بقيمته 
 عين المال أو من قيمته إذا اشترى مواد غذائية.

 طالب: .............
 ال، إذا اشترى مواد غذائية.

 طالب: .............
 ال؟ فال هذا وال هذا فيخرج عما قاله أهل العلم. أو يحال من هذا وال من هذا صح

 طالب: .............
 ؟ماذافي 

 ...........طالب: ..
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ذا علم أن هذا يفرط باألموال  ،ضيعه يأثم والغني تبرأ ذمته يعطيه إال بقدر الوقت الحالي  الوا 
 -جل وعال -يفرط باألموال أو يستعملها فيما ال يرضي هللا ايعطي شخص فال عن غيرهويبحث 

 وال يستعين بها على طاعته.
 طالب: .............

 ملكها إياه ثم بعد ذلك توكل.  ٦٠: التوبةژ  ڻ ڻ ڻ ڻ ژال، هي تمليك 
 طالب: .............

قالوا  ،هذا بناء على أن في سبيل هللا أعم من الغزاة المجاهدين وهذا قال به بعض أهل العلم نعم
ومنهم من يرى  ،وعامة أهل العلم على أنه في الجهاد خاصة ،أنه أعم من أن يصرف في الجهاد

التحفيظ في  ،الدعوة في سبيل هللا ،عموم اللفظ ويقول مادام في سبيل هللا الحج في سبيل هللا
وهكذا ومن ذلك المصالح العامة مثل حفر اآلبار ومثل  ،تعليم العلم في سبيل هللا ،سبيل هللا

أهل العلم أن لكن المرجح في هذا ما يقوله عامة  ،تمهيد الطرق ومثل مد الجسور وغير ذلك
 المراد في هذا المصرف الجهاد في سبيل هللا.

 طالب: .............
 ما يكفي االستئذان ال بد من التمليك.

 طالب: .............
 لنفع الفقراء؟ أوهي لنفع األغنياء وتوفير الوقت عليهم  ؟لكن أصل الفكرة من أين جاءت نعم

 طالب: .............
ال ا  جار و يع اإللفقير ويدفليدفعها الفقير تملك  ذيجار حاجة أصلية لكن الياإل نعمبحسب نيته 

م السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحض للمساكين من عين أو "جار حاجة أصلية ياإلف وتقو 
ذا اشتراها للتجارة ثم نواها لالقتناء ثم نواها للتجارة "كما تقدم  "ق وال يعتبر ما اشتريت بهورِ  وا 

 ،ا بهبةأو ملك أرض   اشخص اشترى أرض "فال زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بها بثمنها حوالا 
أو ملكها بهبة أو بإرث أو ما أشبه ذلك وما  اتجاري اأو مشروع اليقيم عليها سكن ااشترى أرض

ألن اإلرث ليس بفعله  ؛ا ملكها بإرث ولو نواها بالتجارة عند القسمةنواها للتجارة من أول األمر إذ
ذا كان  ،إن كان بفعله ونوى بها التجارة وجب اعتبار الحول من الشراء ،يفرقون بين سبب الملك وا 

إذا اشتراها  ،ال يد له في وصول المال إليه كاإلرث فإنه ال يزكيه إال إذا باعه واستقبل بقيمته حوال  
ثم بعد شهر من الشراء بدا له أن يبيعها تجارة هل تنقلب من كونها  الغير التجارة ليقيم عليها سكن

 أو ال؟  انية إلى كونها عْرضقِّ 
 طالب: .............

 من متى؟
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 طالب: .............
ومن  ،بها حوال   من نية التجارة جمهور أهل العلم على أنها ال تنقلب تستمر حتى يبيعها ويستقبل

 أهل العلم من يقول أنها تنقلب واألعمال بالنيات واألعمال بالنيات.
 طالب: .............

لزام الناس شيء آخرأن شك  الهو  لكن عامة أهل العلم على أنها ال  ،األحوط شيء والحكم وا 
ثم نواها للتجارة يعني هذه ولذا قال ثم إذا اشتراها للتجارة ثم نواها لالقتناء قطع نية التجارة  ؛تنقلب

الصورة األولى نواها للقِّنية فقط ما عنده نية تجارة ثم بعد مدة  ،أشد من المسألة التي تصورناها
اشتراها للتجارة ثم نواها لالقتناء ثم نواها  ..نواها للتجارة هذا نواها لالقتناء ثم نواها للتجارة ثم نواها

راها تشا ،يسيرة ينقطع البناء على ما تقدم ولو مدة يسيرةللتجارة يعني انقطعت النية فترة ولو 
أعمرها وأسكن الحي طيب ثم بعد ن العقد لكنه بعد شهر قال وهللا للتجارة من اآلن يبدأ الحول م

ألنه نوى وقطع النية إن  ؛على كالمه ال زكاة فيها ،ثاني رجع عن هذه النية وقال نبيعالشهر ال
 قطع هذه النية لم تصر للتجارة.

 طالب: .............
ا طلب   المقصود أن في نيته البيع من العقد فهي  ،ا الرتفاع الثمن ليبيعهانعم، إذا اشترى أرض 

 للتجارة هذه التجارة.
 طالب: أحسن هللا إليك إذا كسدت ال يجد لها مشتري.

وعلى رأي الجمهور مادام  ،االحتكار ال يزكيها إال إذا باعها إذا كسدت على رأي مالك مثل
 معدها للتجارة ولو كسدت سنين هي للتجارة.

 طالب: .............
 ؟ماذاعلى 

 طالب: .............
قطع النية عادة القول الثاني وهو أنه متى نواها للتجارة يبدأ القول من نيته هذا قول معروف عند 

 لكن الجمهور على خالفه.أهل العلم ومعتبر 
 طالب: .............

بنية القنية؟ اشتراها بنية القنية ثم  أوهم نظروا إلى أصل الشراء هذه السلعة اشتريت بنية التجارة 
عامة أهل العلم على هذا مثل ما لو أن بعضهم يذكر  ،نواها للتجارة لم تصر لها عند الجمهور
 الن العقار قال خالص من يسوم نواها للتجارة عندهم ملكها بإرث ولما قيل له هذا نصيبك م

 يصير للتجارة مثل هذا.
 طالب: .............
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ما يؤثر؟ سوم بهيمة األنعام سائمة  أوهل يؤثر في السوم النية  «إنما األعمال بالنيات» طّيب
 ما تؤثر؟ قالوا ما تؤثر النية في هذا سائمة خالص. أونواها للتجارة أو العكس تؤثر 

 طالب: .............
 من الغنم سائمة ثم بعد ذلك في أثناء الحول نواها للتجارة في هذه ون أربع ؟ عندهماذاين؟ في أ

للمساكين لكن هنا ما رأوا ذلك قالوا العبرة بوقت العقد نواها  ظالحالة عند أهل العلم يرون األح
له يعني وجهه وال شك أن القول الثاني  ،قنية؟ فإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تصر لها أوتجارة 

لكن يبقى أن بعضهم ينقل اتفاق األئمة  ظشك أنه بالنسبة للمساكين هو األحوله دليله وال 
يقول ثم نواها لالقتناء ثم نواها للتجارة  ،يورث هيبة للقول هوهذا ال شك أن ،األربعة عليه وأتباعهم

 .وال  فال زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها ح
فيما طالب: أحسن هللا إليك أال يكون سبب ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة 

 في نيته هو تردد النية أنها غير مستقرة نواها للتجارة ثم للقنية ثم للتجارة. تردد
لكنه في المرحلة الثالثة استقر على التجارة وقطع التردد يقول لم تصر لها ولو قطع التردد قال 

ذا كان في ملكه منصب"رحمه هللا بعد ذلك   قد مر بنا. "وا 
 الطالب: منصب عندك يا شيخ؟

فاتجر فيه أدى "وهو والنصاب بمعنى واحد وتقدم بيانه منصب المراد به النصاب  نعممنصب 
بدأ التجارة في شهر محرم من هذا العام بمائة ألف لما  "زكاة األصل مع النماء إذا حال الحول

أد ى زكاة األصل مع النماء "ا حال الحول في محرم نظر في تجارته فإذا قيمتها مائة وخمسون ألف  
بدأ  ،مة حوله حول األصلنعم المقرر عند أهل العلم أن ربح التجارة ونتاج السائ "إذا حال الحول

 ،ة وعشرينئما يتصور أنها تصير م هالحول هذ من الغنم فلما حال عليها االماشية بأربعين رأس
 ما يتصور أنها تنتج ثالثة أضعاف.

 طالب: .............
على  ضربنا مثاال ،على نتاج السائمة نريد مثاال الدراهم سهلة  ،زكاة األموال الثانية نريدال  نعم،

ذا بها مائة وعشرين أو مائة وخمسين  ،ربح التجارة نعم إذا بدأ التجارة بمائة ألف ثم حال الحول وا 
أو ثالثمائة ألف يزكي ما حال عليه الحول بالمبلغ الذي و جد عن رأس الحول ولو كان بعض 

ف في شوال يعني بدأ التجارة في محرم بمائة ألف استمر إلى رمضان وهي مائة أل ،الربح له أيام
 ؟ويتم الحول اآلن كم صار عنده اربح عشرة آالف وفي ذي الحجة ربح مائة ألف بقي أيام

نتاج  هومثل ،ألن ربح التجارة حكمه حكم األصل ؛يزكي مائتي ألف وعشرة آالف ،ن وعشرةامائت
السائمة إذا حال الحول وعنده من بدايته نصاب ثم لما حال الحول وجدت هذه السائمة نتجت ما 

اآلن  ،يجعل الواجب أكثر مما بدء به من الواجب فيما بدء به فنتاج السائمة حوله حول أصله
كر ب في وجوه التجارة وبين المال الذي يحتفي مذهب مالك يفرق بين المال الذي يدار ويقلَّ 
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يمكن أن  ،حتى يباع فيه زكاةال فالذي يدار فيه الزكاة والذي ال يدار  ،ينتظر به الربح األكثر
إلى ماسة  يفرق بين االحتكار الممنوع المحرم وبين االحتكار المباح أو ال؟ إذا كان الناس بحاجة

على جنايته يعان  ؟وجاء في االحتكار ما جاء فيه من الوعيد هل يعفى من الزكاة ،هذه السلعة
أقصد عند المالكية في مذهبهم حينما يفرقون بين المال الذي يدار والذي ال يدار هل يقال إنه 

يمكن وهذا مما يضعف قول  اليعفى من الزكاة ليعان على هذا المحرم الذي ارتكبه؟ ال، 
 المالكية.

غير طالب: أحسن هللا إليك إذا كان شيء من نشاط هذا الشخص غير مشروع في أسهم 
 مشروعة أو شيء واختلط بالمال.

نعم إذا كان يزاول تجارات مباحة ومحرمة هل تؤخذ الزكاة من جميع المال بما فيه النشاط 
وأما بالنسبة  ؟االمحرم على ما يقولون أو يكتفى بالمباح فيقال إن هللا طيب ال يقبل إال طيب  

العشر إنما يتخلص منه أو يقال  يكفي أن يؤخذ منه ربع ال ،للمحرم فإنه يلزمه التخلص منه
ت مائتي هو دخل في هذه التجارة المحرمة بمائة ألف لما حال عليها الحول صار  ؟يزكي األصل

هو مائة ألف وأما الربح المحرم يجب عليه أن يتخلص منه وال  ذيألف نقول يزكي األصل ال
خبيث؟ االختالط على حسب أو نقول أن هذا المال اختلط من غير تمييز فكله  ،يكفي أن يزكيه

هل يؤثر في الزكاة أو ال  ايسير  ئالكن إذا كان هذا االختالط شي ،نسبته هو محرم على كل حال
ا والجسد إن هللا طيب ال يقبل إال طيب   ،وهل يتصدق منه ويهدى منه هذا محل اإلشكال ؟يؤثر

 الذي ينبت على السحت معروف مآله.
 طالب: .............

اختلط وأثر رديئه على طيبه  ،له حساب للحالل وحساب للحرام غير متميز ؟تميزلكن هل هو م
 يتخلص منه.و ال بد أن يميز الطيب من الخبيث 

 طالب: .............
فرق بين أن يدخل عليه شيء يسير من  ا،يسير  ئاإذا كان شييمكن أن يتخلص لكن  ال ،ال بد

ود ما يعفيه أبدا وال يكفيه أن يقال يتخلص المقص ،وبين أن يدخل عليه شيء مقصودغير قصد 
ذا حال علينا الحول نتخلص  منه لتبرأ ذمته ال، ما يقول أنا أرابي والنسبة يسيرة خمسة بالمائة وا 

 يكفي. المن خمسمائة 
 طالب: .............

 تؤخذ من الزكاة بقدر الطيب لكن أمواله كل تعامالته محرمة.
 طالب: .............

 بينه وبينه والحكم للغالب يعني.يفرق 
 طالب: .............
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 ؟به ما
 طالب: .............

عليه أن  ،لكن عليه خالص نفسه ،افرق اآلخذ عموم   المصلحة الزكاة أو غير مصلحة الزكاة 
ولو قرأت شرح الحافظ ابن رجب لهذا الحديث  «اإن هللا طيب ال يقبل إال طيب  »يتحرى لنفسه 
وسبقه  -امما يزاوله الناس حتى في وجوه القرب فيها ما فيها يقول إذا بنى مسجد   اوجدت أن كثير 

 وكتب اسمه عليه فهذا نصيبه وال أجر له. -ابن الجوزي 
 طالب: .............

فيه شيء  وليسكل يزكي على تمام حوله اختلطت يتفقون على وقت يكون فيه شيء من التقديم 
 من التأخير.

 ...طالب: ..........
عرفنا أن نتاج التجارة أو ربح التجارة لها حكم  العروض حولها واحد إذا بلغت لكن يقول مثال  

هل نقول أن  ،وهذه تجارة في كذا ،وهذه تجارة في مواد غذائية ،األصل فهذه تجارة في أخشاب
األموال متميزة ال أثر لتجارة  ،هو األول ذيجب أن يكون من حول األخشاب الحول الجميع ي

 فكل مال له حوله. ،وليست هذه من نماء تلك ،المواد الغذائية في األخشاب وال عكس
 طالب: .............

 وهذا من الطيبات.  ٢٦٧البقرة:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژلكن عموم األدلة 
 طالب: .............

عمر بسند صحيح وأمر بها غيره من  وأمر بها -عليه الصالة والسالم-موجودة في عهد النبي 
 الصحابة وحتى أنهم قالوا إن هذا مثل اإلجماع.

 طالب: .............
 .اصار حكمها حكم المال صارت كنز 

 معينا يا شيخ إنما فقط قال لتحفظ... ئاطالب: إذا لم ينو بها شي
 هذا ما يمكن..

 طالب: لتحفظ المال فقط.
 نه أودع المال في البنك.تحفظ المال صار لها حكم المال كأ

 طالب: .............
 متردد المتردد ما عليه شيء حتى يغلب على ظنه شيء.

 طالب: .............
 فيها شيء حتى يبيعها ألنه قطع هذه النية. ليس
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 طالب: .............
 خالص ما تصير له.
 طالب: .............

 تجارة. ما يسمونها ،للتجارة ليست هذهيستبدل يقال له 
 طالب: .............

هو إذا نواه للتجارة قد يقول قائل أن أصله للقنية ثم نواه للتجارة ما يصير لها على مذهب 
 ما عليه شيء. ،الجمهور حتى يبيعها ويستقبل بقيمتها حوال

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...
 طالب: .............

 يزكي كل سنة إذا كان نواها للتجارة. نعم
 طالب: .............

 وى في وقت وجوب الزكاة.اتس ذيعلى ال


