
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب زكاة التجارة  "
 

 .ربحهي أن تشرتي شيئا ثم تعرضه للبيع بقصد ال: التجارة
وهذا اليشء يسمى مال جتـارة وعـرض التجـارة أي بـضاعة 

  .وسلعة
 وهنا يأيت سوآل كيف يصري اليشء مال جتارة ؟

 :ر رشطنيّبتوف: اجلواب
          .عاوضةء بم اليشَملكُأن ي -١
َأن ينوى فيه التجارة حال التملك -٢ ُ. 

 :ولتوضيح ذلك نقول
ح منـه ّالتجارة حتصل بيشء يملكه التاجر، لكي يبيعـه ويـرتب

، وهذا اليشء اململوك إمـا وال يصح أن يبيع أحد ما ال يملكه
، ونقـصد أن يملكه بمعاوضة، وإما أن ال يملكـه بمعاوضـة

ء بمقابل يشء آخر يـستلمه املالـك باملعاوضة أن يملك اليش
األول كالرشاء فأنت تدفع نقودا مقابل السلعة التـي تـشرتهيا 



وأما غري املعاوضة فمثل اإلرث أي يملـك اإلنـسان الـسلعة 
، فهذا معنى الـرشط األول وهـو من خالل موت أحد أقاربه

 .أن يملك بمعاوضة
ز  أمـر رضوري لتمييـي نية التجـارة عنـد التملـك ، فهـوأما

عروض التجارة عن عروض القنية ، فإذا اشرتى إنـسان بيتـا 
        لغرض أن يسكن فيـه فهـذا مـال قنيـة أي اقتنـاء واسـتعامل 

، وإذا اشرتى بيتـا لغـرض أن  فال زكاة فيهال مال جتارة وربح
 . فهذا مال جتارة فيه زكاةيبيعه ويرتبح منه

 مـال قنيـة وإذا اشرتى سيارة بقصد ركوهبا والتنقل فيها فهذا
ال زكاة فيه، وإن اشرتاها بنية البيع والرشاء والربح فهي مـال 

 .جتارة فيه زكاة
 :هذا هو بيان خمترص حول مال التجارة، ولبيان أوسع نقول

اململوك بمعاوضـة يـصري للتجـارة إن قـصد وقـت الـرشاء 
 .جرة فيهاتامل



اشرتى شخص أجهزة كهربائيـة بقـصد التجـارة فيهـا : مثال
من أيـن  نالرشاء، ولك األجهزة للتجارة من وقت فهنا تصري

 نبدأ نحسب احلول؟
تبلغ التي اشرتيت هبا السلعة ت النقود  ننظر إن كان:واجلواب

فيحسب احلول من وقت ملك النقود، وإن كانت أقـل نصابا 
 .الرشاءمن النصاب فنحسب احلول من حني 

$ ٥٠٠٠ بمبلـغ قـدره للتجارةشخص اشرتى أقمشة : مثال
 ى يبدأ احلول؟فمت

فإذا فرضنا أنه يملكهـا $ ٥٠٠٠من وقت متلك الـ : اجلواب
 ٤ أشهر من رشاء األقمشة فيكون احلول قد مـر عليـه ٤قبل 

 . أشهر يكتمل احلول٨أشهر وبعد 
اشرتى هبا مـواد غذائيـة بقـصد $ ٧٠٠ شخص يملك :مثال

 التجارة فمتى يبدأ احلول؟
اب الـذهب فنحـسب بام أن املبلغ قليل أقل من نص: اجلواب

تـاريخ إىل احلول من وقت رشائه للمـواد الغذائيـة أي ننظـر 



إنـام مل نحـسب والرشاء وبعد سنة يكون قد مر حول كامـل، 
ألن املبلـغ كـان أقـل مـن $ ٧٠٠احلول من حـني ملـك الــ 

 .النصاب
 الــسلعة بمعاوضــة وقــصد حــال املعاوضــة َهــذا إذا ملــك

 .التجارة
 حــال قــصدلكنــه مل يكــن ي الــسلعة بمعاوضــة وَفــإذا ملــك

 املعاوضة التجارة فام هو احلكم؟
 . ال زكاة فيه: اجلواب

اشرتى شخص أقمـشة لبيتـه وعائلتـه ويوزعهـا عـىل : مثال
ّأقاربه وأصدقائه فهنا ال زكاة عليه؛ ألن وإن متلـك األقمـشة 

فـال زكـاة بـل القنيـة بمعاوضة إال أنه مل يقصد فيها التجـارة 
 .عليه

بغري معاوضة كاإلرث فـال يـصري للتجـارة وإذا ملك اليشء 
 .بنية التجارة فقط



 مىض عىل جتارته هبـا شخص عنده حمل لبيع املوبايالت: لمثا
  أشهر ثم مات فرتك ألوالده هذا املحل فامذا حكمه؟٩

ينقطع احلول بمـوت الرجـل، ثـم إذا نـوى الورثـة : اجلواب
مر املحـل  هبـا التجـارة أي يـست نوواالقنية فال زكاة فيه، وإذا

  .النيةمجرد ببيع املوبايالت فال تصري للتجارة ب
ّال يصري الـيشء للتجـارة إال إذا متلكـه بمعاوضـة : فالقاعدة 

 .ونوى مع املعاوضة التجارة
 .نية التجارة+املعاوضة= مال التجارة 

إذا اشرتى العروض بنية التجارة ثـم مل يبـدأ التجـارة : مسألة
ب احلول من حني الرشاء أو من بالفعل إال بعد مدة فهل حيس
 حني املبارشة بالبيع والرشاء؟

 يبلغ نـصابا العروضإذا كان املبلغ الذي اشرتى به : اجلواب
فيبدأ احلول مـن حـني ملـك النـصاب ، وإذا كـان أقـل مـن 
النصاب فيبدأ من حني الرشاء ال من حـني املبـارشة بالعمـل 



فـتح فلو اشرتى عرضا بأقل من النـصاب ثـم بعـد شـهرين 
 .املحل وبدأ بالعمل فيحسب احلول من حني الرشاء

فهذا بيان ما تصري به األشياء عروض التجـارة فـإذا صـارت 
 :عروض جتارة مل جتب الزكاة فيها إال برشطني

 .كه لعروض التجارةّ احلول أي متيض سنة كاملة عىل متل-١
 . النصاب-٢

 ويكون تقدير بلوغ النصاب عنـد آخـر احلـول بالنقـد الـذي
 .اشرتيت به 

 دينـارا ذهبيـا يف ١٩اشرتى شخص أقمشة للتجارة بـ : مثال
وهو  من حمرم، فهذا إذا جاء اليوم الذي جتب فيه الزكاة ٣يوم 
ّ من حمرم قوم األقمشة التي عنده أي نظر إىل قيمة بيعهـا ال ٣

قيمة رشائها فإن بلغ النصاب زكاه فـأخرج ربـع العـرش منـه 
 .زكاة وإن مل يبلغ النصاب فال 

 
 



 :وهنا أمور ينبغي مراعاهتا يف التقويم 
 يكـون يف -أي معرفة قيمة الـسلع التـي عنـده- التقويم -١

آخر احلول أي عند متام احلول ووجوب الزكـاة حينئـذ، فـال 
نقوم قبل هناية احلول بيوم أو يومني وال بعده بيـوم أو يـومني 

وقـد ألنه قد ختتلف األسعار فقـد ترتفـع قيمتهـا يف الـسوق 
تـنخفض أي أننـا ننظـر إىل قيمـة البـضاعة يف اللحظـة التـي 
وجبت عندها الزكاة، فإن بلغت النصاب وجبت الزكـاة وإن 

 .مل تبلغ النصاب مل جتب الزكاة
ال هيمنا رأس املال الذي اشرتيت به البـضاعة بـل هيمنـا  -٢

آخر احلول كم تبلغ البضاعة إن بلغت نصابا زكى وإن مل تبلغ 
 .فال زكاة

 من صفر اشرتى بـضاعة مـن اخلـشب املعـد ٥يف يوم : مثال
 درمها من الفضة أي أقل من النصاب ثـم قبـل ١٥٠للبيع بـ 

 درمهـا فـضية فهـل ٢٠٠هناية العام بيوم صار سعر اخلـشب 
 جتب عليه الزكاة؟



 . للنصاب عند هناية احلولاالعتبارنعم ألن : اجلواب
شب املعـد  من صفر اشرتى بـضاعة مـن اخلـ٥يف يوم : مثال

 درمها من الفضة أي بنصاب ثم قبل هناية العام ٢٠٠للبيع بـ 
 درمهـا فـضية أي نـزل عـن ١٥٠بيوم صـار سـعر اخلـشب 

   النصاب فهل جتب عليه الزكاة؟ 
 .ال جتب لعدم بلوغ النصاب آخر احلول: اجلواب 
 التقويم حيصل بشهادة مسلمني عدلني يعرفـان األسـعار -٣

 .مةألهنام سيشهدان بالقي
 يكون تقويم البضاعة بسعر السوق أي بكم تساوي هـذه -٤

 .البضاعة يف السوق اآلن ال بكم اشرتيت به
شخص عنده صيدلية لبيع األدوية فهذا يف هناية احلول : مثال

جيرد البضاعة عدالن فينظـران قيمـة األدويـة التـي عنـده يف 
 فيخـرج ربـع ٤٠السوق ويـسجالن الـرقم ثـم يقـسم عـىل 

 .العرش



 ننظر يف التقويم إىل السعر الذي اشرتيت به البضاعة حتى فال
ولو كان يملك التاجر وصوالت بذلك ألن النظر إىل القيمـة 

 .عند وجوب الزكاة أي عند متام احلول
كـل مـا أعـد للبيـع ال ل يكون تقويم البـضاعة وجردهـا -٥

األصول الثابتة كأدوات العمل وأثاث املحل فهذه ال تـدخل 
 .يف التقويم

 واألنابيـب التـي شخص عنده حمل لبيع الصالنـصات: مثال
 ّتربط بينها فهذا كيف تقوم بضاعته؟

نحسب الصالنصات التي عنده واألنابيب والرباغي : اجلواب
ــدة  ــاس، وال نحــسب ي ــا يبيعــه للن والالســتيكات وكــل م
األوكسجني وال األنبوبة وال مفـك الرباغـي وأدوات الـشد 

 .نده كالكرايسوالفتح وال األثاث الذي ع
يكون تقويم العروض بالنقد الذي اشرتيت به البـضاعة  -٦

فإن اشرتيت بالذهب قومت بالذهب وإن اشـرتيت بالفـضة 



قومت بالفضة وإن اشرتيت بالدوالر قومـت بالـدوالر وإن 
     . وهكذاراشرتيت بالدينار قومت بالدينا

فلو أن شخصا اشرتي البضاعة بالدينار الـذهبي ثـم يف آخـر 
احلول إذا قوم البضاعة بالذهب مل تبلغ النصاب، وإذا قومت 

 بالفضة بلغت النصاب فبم تقوم؟
 .اجلواب تقوم بالنقد الذي اشرتيت به وهو هنا الذهب

فتحديد نوع العملة هو من أجل ضبط النصاب ألنه قد يبلـغ 
بعملة وال يبلغ بعملة أخرى فنرجع إىل العملة التي اشـرتيت 

 هبا يكون التقويم خر احلـول ومنهـا ختـرج هبا البضاعة فهذه
 .الزكاة

 هل تضم النقود إىل البضاعة يف تكميل النصاب ؟: مسألة 
 .نعم تضم: اجلواب
بــضاعة $ ٨٠٠اشــرتى بـــ $ ٣٠٠٠شــخص عنــده : مثــال

واحتفظ بالبـاقي إىل هنايـة احلـول، فهنـا إذا قومنـا البـضاعة 
 التي عنده ووجدناها أقل من النصاب فإننا نضم معها النقود 



 وبقي عنده من $٩٠٠فإذا فرضنا أن قيمة البضاعة وصل إىل 
نقـسمه عـىل $ ٣١٠٠فيكون مبلغ الزكاة هـو $ ٢٢٠٠املال 
 .$٧٧.٥ فيبلغ ٤٠

 :مسائل يف عروض التجارة
إذا بقيت البضاعة إىل هناية من غري أن تباع فاألمر واضح  -١

 .ّتقوم آخر احلول
بادلة فيـستمر احلـول وال  إذا ببيعت بضاعة ببضاعة أي م-٢

 .ينقطع بتلك املبادلة
 إذا بيعت بعـض البـضاعة بنقـد وبقـي بعـضها فيـستمر -٣

 .احلول أيضا وال ينقطع ببيع البعض
 : إذا بيعت البضاعة كلها بنقد فهنا حالتان-٤
 . أن يكون الثمن أقل من النصاب فحينئذ ينقطع احلول-أ

ول خيـرس كأن يشرتي شخص بضاعة بنصاب ثـم أثنـاء احلـ
 فهنا ينقطـع احلـول وال زكـاة أقل من النصاب نقدابويبيعها 



عليه فإذا رجع واشرتى باملبلغ بضاعة أخرى فيحسب احلول 
 .من حني الرشاء

  أن يكون الثمن نصابا فحينئذ يستمر احلول وال ينقطع -ب
فيـستمر $ ٢٠٠٠٠كأن يشرتي سيارة للتجارة ثم يبيعهـا بــ 

 .تحول العروض إىل نقداحلول األول وال ينقطع ب
 هل تدفع زكاة العروض نقدا أو عروضا؟: مسألة

 كـان التـاجر وتدفع نقودا وال جيزئ دفع القيمة فلـ: اجلواب
بضاعته قامشا فال خيرج الزكاة من القامش بل حيـسب القيمـة 

 كانـت إذاويـدفع بالنقـد الـذي اشـرتى بـه البـضاعة وكـذا 
 فــال جيــزئ دفــع البــضاعة حديــدا أو قطنــا أو مــواد غذائيــة

العروض بل جيب دفع القيمة بخالف بقية أنواع الزكاة فيدفع 
العني وال يدفع القيمة فصاحب الغنم مثال خيـرج مـن غنمـه 
وال يدفع نقودا، وصاحب الثامر خيرج مـن الـثامر وصـاحب 

 .الزروع خيرج من الزروع
  



 " باب زكاة املعدن"
 

ة فإذا استخرج ال جتب الزكاة يف أي معدن إال الذهب والفض
أحد من املناجم ماسا أو كربيتا أو فحام فال جتب الزكـاة فيهـا 

 .إال إذا اختذت للتجارة
وأما الذهب والفضة فتجب الزكاة فـيهام إذا اسـتخرجا مـن 
األرض يف احلال أي بدون انتظار مرور احلول كـام مـر فـيمن 
يملك ذهبا أو فضة عـىل شـكل نقـود أو سـبائك، فهـذا مـا 

 .د الكالم عليهامجعلنا نفر
 استخرج من صحراء ذهبا تربا فهذا ينظفه من شخص: مثال

 غم من الـذهب أو أكثـر أخـرج ٨٥األوساخ ويزنه فإذا بلغ 
منه ربع العرش حاال أي ال ينتظر مرور احلول، وإن كـان أقـل 

 .من النصاب فال زكاة عليه
غـري هذا إذا استخرج الذهب والفضة مـن أرض مباحـة أي 

أو كانت ملكـا لـه، أمـا إذا كاجلبال والصحراء د  ألحمملوكة



 فيكـون امللـك  ألحد ممن الناساستخرجها من أرض مملوكة
 .لصاحب األرض

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "ِّ باب زكاة الركاز"
 

 . يف زمن اجلاهليةانالذهب أو الفضة املدفون: الركاز هو
مثل أن يدفن بعض الكفار قبل جميء الرسول بعض الـذهب 

 .او حيل أو ماعون فهذا يسمى ركازكصندوق أ
 مـن ة فالفرق بني املعدن والركاز أن املعـدن هـو مـادة خامـ

الذهب أو الفضة أما الركاز فهو الذهب أو الفضة املرضوبان 
 .عىل شكل نقود أو حيل أو إناء  أو غري ذلك

وجيب يف الركـاز اخلمـس حـاال أي مـن دون انتظـار مـرور 
لفضة النصاب وهو يف الذهب احلول إن بلغ وزن الذهب أو ا

 .غم٥٩٥غم ويف الفضة ٨٥
هذا إذا كان اليشء املدفون من ركاز أهـل اجلاهليـة ويعـرف 

هتم كاسم أحـد ملـوكهم أو مابأن توجد عليه عالمة من عال
 .كونه قد عثر عليه يف مقربة من مقابرهم كاملقابر الفرعونية



لفاء سم أحد اخلفإن كان عليه عالمة من عالمات اإلسالم كا
أو مل توجد عليه أي عالمـة فـإن عـرف مالكـه أو أحـد مـن 
ورثته وجب متكينه منه ويصري ملكا له ال ملن وجده أمـا إذا مل 

 .يعلم له مالك فإنه يعترب لقطة
كمن جيد واللقطة هي اليشء الذي يلتقط من شارع أو طريق 

ف سنة ثم يتملكـه مـن عثـر عليـه ّفهذا يعرحمفظة فيها نقودا 
 . يظهر له صاحبمادام مل

 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .هي أن تشرتي شيئا ثم تعرضه للبيع بقصد الربح: التجارة
 :وال يصري املال مال جتارة إال برشطني

 . أن يملك بمعاوضة كالرشاء-١
 . أن ينوى فيه التجارة حال التملك -٢

فإذا انتفى الرشط األول كأن ملك املال بإرث، أو انتفـت نيـة 
 .رة كامل القنية فال يصري عروض جتارة وال زكاة فيهالتجا

 :ويشرتط يف مال التجارة رشطان 
 . احلول-١
 . النصاب-٢

 .فأما احلول فهو مرور سنة قمرية عىل متلكه ملال التجارة
وحيسب حول العروض من حني متلكه للنصاب نقدا، فـإن مل 
يكن يملك النصاب فيحسب احلول مـن حـني الـرشاء بنيـة 

 .رةالتجا



 فيكون تقديره آخـر احلـول أي ننظـر إىل وقـت وأما النصاب
وجوب الزكـاة فـإن كانـت قيمـة العـروض تـساوي نـصابا 

 .وجبت الزكاة، أو كانت ال تبلغ نصابا فال جتب الزكاة
ويكون تقـدير البـضاعة بالنقـد الـذي اشـرتيت بـه وبـسعر 

 .السوق يوم الوجوب 
ومت بالذهب وكان فإن اشرتيت البضاعة بالدنانري الذهبية ق

 غم من الذهب، وإن اشرتيت بالدراهم الفضية ٨٥النصاب 
 غـم مـن الفـضة، وإن ٥٩٥قومت بالفضة وكـان النـصاب 

اشرتيت باألوراق النقدية فقد تقدم أهنا تقدر بالذهب فيكون 
 .غم من الذهب٨٥نصاهبا 

 :مسائل يف عروض التجارة  
اع فاألمر واضح  إذا بقيت البضاعة إىل هناية من غري أن تب-١

 .ّتقوم آخر احلول
 إذا ببيعت بضاعة ببضاعة أي مبادلة فيـستمر احلـول وال -٢

 .ينقطع بتلك املبادلة



 إذا بيعت بعـض البـضاعة بنقـد وبقـي بعـضها فيـستمر -٣
 .احلول أيضا وال ينقطع ببيع البعض

 : إذا بيعت البضاعة كلها بنقد فهنا حالتان-٤
 .صاب فحينئذ ينقطع احلول أن يكون الثمن أقل من الن-أ

كأن يشرتي شخص بضاعة بنصاب ثـم أثنـاء احلـول خيـرس 
ويبيعها أقل من النصاب نقدا فهنـا ينقطـع احلـول وال زكـاة 
عليه فإذا رجع واشرتى باملبلغ بضاعة أخرى فيحسب احلول 

 .من حني الرشاء
  أن يكون الثمن نصابا فحينئذ يستمر احلول وال ينقطع -ب

فيـستمر $ ٢٠٠٠٠رة للتجارة ثم يبيعهـا بــ كأن يشرتي سيا
 .احلول األول وال ينقطع بتحول العروض إىل نقد

والواجب يف عروض التجارة هو ربع العرش أي نحسب قيمة 
البضاعة يف املحل أو املخزن ثم نقسم املبلغ عىل أربعني خيرج 

 .القدر الواجب دفعه للمستحقني
 



 روضا؟هل تدفع زكاة العروض نقدا أو ع: مسألة
 فلـو كـان التـاجر عـنيتدفع نقودا وال جيزئ دفع ال: اجلواب
 قامشا فال خيرج الزكاة من القـامش بـل حيـسب القيمـة يملك

ويـدفع بالنقـد الـذي اشـرتى بـه البـضاعة وكـذا إذا كانـت 
البــضاعة حديــدا أو قطنــا أو مــواد غذائيــة فــال جيــزئ دفــع 

 .العروض بل جيب دفع القيمة
الذهب والفضة جتب الزكاة فيه برشط واملعدن املستخرج من 

 ويتملكـه العرش،النصاب ال برشط احلول والواجب فيه ربع 
من استخرجه من أرض مباحة أو مملوكة له أما إذا استخرجه 

 .من أرض مملوكة لغريه فامللك لصاحب األرض
وأما الركاز فهو الذهب والفضة التي تعود إىل زمن اجلاهليـة 

 ).مى عندنا اليوم باآلثار ما يس( أي قبل اإلسالم 
فهذه جيب فيها اخلمس أي مخس ما وجده أي يقـسم الركـاز 

 . أقسام فيخرج الزكاة من سهم ويتملك أربعة سهام٥عىل 



هذا إذا وجده يف أرض مباحة أو مملوكة له فإن عثـر عليـه يف 
 .أرض مملوكة للغري فالركاز ملك لصاحب األرض

 .لية هذا هو حكم الركاز وهو دفني اجلاه
أما دفني أهل اإلسالم أو ما ليس يعرف هل دفني اإلسالم أو 
اجلاهلية فهذا لقطة يتملكـه الواجـد بعـد أن يعرفـه عامـا يف 

 .األسواق واملساجد وأماكن اجتامع الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " املخططات العملية "
 " املخططات الرئيسية "

 زكاة التجارة
 

 الواجب فيها                                                       ا              رشوطه
 )        ربع العرش (                                                         

                        النصاب                         احلول  
                                                                                    

                                      الذهب             الفضة      
 ) ٥٩٥)           (غم٨٥(                          

............................................................ 
 زكاة املعدن 

 
    غريمها                                            ذهب وفضة          

 )ال زكاة فيه(                                                                               
                                      الواجب فيها   رشطها

 )ربع العرش                                  ( النصاب    
 ) من الفضة ٥٩٥ من الذهب و٨٥( 



 زكاة الركاز
 

               ذهب وفضة                                            غريمها
 )ال زكاة فيه(                                                                               

 الواجب فيها                                        رشطها
 )اخلمس                                  ( النصاب    

 ) من الفضة ٥٩٥ من الذهب و٨٥( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
ُوتقوم(   * بام اشرتيت به* عروض التجارة عند آخر احلول*َّ
 .العرشربع  من ذلك ُجَرُوخيْ

ه ربـع خيـرج منـ* وما استخرج من معادن الذهب والفـضة
 *.العرش يف احلال

 * ) .ففيه اخلمس* وما يوجد من الركاز
............................................................ 

 .أي تعرف قيمتها وذلك حسب السعر الذي وصلت إليه يف السوق ال سعر الرشاء* 
يف اآلخر وجبت فاملعترب آخر احلول فقط فلو نقصت قيمتها عن النصاب يف األول ومتت * 

 .الزكاة
أي بالنقد الذي اشرتيت به فإن اشرتيت بالذهب قومت بالـذهب وإن اشـرتيت بالفـضة * 

قومت بالفضة وإن اشرتيت بالعمالت قومت بالعملة التي اشرتيت هبا ويكون النصاب من 
 .الذهب حينئذ

 .ال من غريمها كالنحاس والرصاص والفحم فال زكاة فيها* 
 .ور احلولأي ال يشرتط مر* 
 .وهو دفني اجلاهلية من الذهب والفضة* 
 . وال يشرتط فيه احلول كاملعدنوهذا أكرب مقدار خترج منه الزكاة* 



 " مسائل عملية "
 

شخص يملك بيتا فخام وفيه أثاث كثـري فهـل جتـب فيـه  -١
 الزكاة ؟

 شخص اشرتى عقارا بنية التجارة فيـه فهـل جتـب عليـه -٢
 الزكاة ؟

بضاعة من املواد الصحية بقصد التجـارة  شخص اشرتى -٣
 مـن شـوال ٨ من رمضان ثم بدأ بالبيع والـرشاء يف ٣يف يوم 

 فمتى يبدأ احلول؟
   شخص عنده أرضا اشرتاها للتجارة فكيف يزكيها؟-٤

............................................................ 
  .يس للتجارة  ال زكاة فيه ألن البيت بام فيه للقنية ول-١
 . نعم جتب عليه الزكاة آخر احلول ألنه مال جتارة لتملكه بعوض مع نية التجارة-٢
ننظر بكم اشرتى املواد الصحية فإن كانت النقود تبلغ نصابا فاحلول يبدأ من وقت متلك  -٣

النصاب ال من وقت الرشاء، وإن مل يكن يملك نصابا فاحلول يبدأ من حني الـرشاء أي مـن 
 . من رمضان٣يوم 
 ينظر قيمتها آخر احلول يف السوق فإن كانت تبلغ نصابا أخرج ربع العـرش فـإن مل تبلـغ -٤

 .نصابا فال زكاة فيها



 شخص يملك صيدلية فكيف يزكيها ؟ -٥
$ ٥٠٠ صفر اشرتى بـ ٥بتاريخ $ ٤٠٠٠ رثو شخص -٦

 من صفر فكيف يزكي ما ٨يف أدوات الطبخ ي هبضاعة منها 
 وال وعروض جتارة ؟عنده من أم

$ ٥٠٠٠ شخص اشرتى أجهزة كهربائية للتجارة بمبلـغ -٧
وبعد شهرين أصاب السوق هبوطا شديدا يف األسـعار فبـاع 

ثم اشرتى هبا بـضاعة أخـرى فمتـى $ ٦٠٠البضاعة كلها بـ 
 يبدأ احلول ؟

 
............................................................ 

ينظر هـل تبلـغ النـصاب بالعملـة التـي ول ما عنده من أدوية كم قيمتها يف السوق ثم  حيسب آخر احل-٥
 .اشرتى هبا األدوية فإن بلغت النصاب زكاها فأخرج ربع العرش من القيمة ال من األدوية

 ٥ بام أنه يملك النصاب من النقود فحول التجارة يبني عىل حول النقود أي نحـسب احلـول مـن يـوم -٦
وال تبلغ النصاب فهنا نضمها $ ٨٠٠ احلول نقوم ما عنده من البضاعة ولنفرض أهنا بلغت صفر ويف آخر

نخرج منها ربـع العـرش $ ٤٣٠٠فام عنده هو $ ٨٠٠= والبضاعة $ ٣٥٠٠إىل ما عنده من نقود وقد كان 
 .$١٠٧.٥أي 
 من النصاب فينقطـع  يبدأ من حني رشاء البضاعة اجلديدة ألنه قد باع البضاعة األوىل كلها بمبلغ أقل-٧

     .احلول األول ويبدأ حوال ثانيا من حني الرشاء
 



ثم بعـد $ ١٠٠٠٠ شخص اشرتى عقارا للتجارة بمبلغ -٨ 
 فكيف يزكي؟$ ١٢٠٠٠شهرا باعه بمبلغ ١١
كغـم ٤٠ شخص استخرج من منجم يملكه ذهبا مقداره -٩

 ؟فكيف يزكيه 
 شخص حيفر أساسا يف أرض شخص من أجـل بنائهـا -١٠
 جد فيها متثاال من الذهب الروماين فلمن يكون ؟فو

 شخص وجد متثاال من الطني يعود إىل عـرص محـورايب -١١
 فهل عليه زكاة؟$ ١٠٠٠٠٠فباعه بـ 

 ترجـع إىل عهـد  إسـالمية شخص وجـد نقـودا ذهبيـة-١٢
         فكيف يترصف هبا؟مروان بن احلكم

............................................................ 
ّ ملا بـاع عـروض التجـارة أي العقـار وكـان املبلـغ هيزكي يف آخر حول العقار أي بعد مرور شهر ألن -٨

 .نصابا فأكثر فال ينقطع حول العروض
 . كغم١خيرج منه ربع العرش بدون انتظار مرور احلول أي خيرج  -٩

  . ملالك األرض ال للمستخرج-١٠

  .غ الذي عنده إذا مىض عليه عام وجبت فيه الزكاةليس عليه زكاة ولكن املبل -١١

م لـه أن ثـفتكـون لقطـة يعرفهـا سـنة يعـرف عرف هلا مالك أو وارث للاملك دفعه إليـه وإن مل إن  -١٢
       .يتملكها


