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مما يسر هللا تعالى التعرف عليه من أحكام الزكاة أنها تجب في النَّعم (اإلبل والبقر والغنم) ،وفي
الحرث (في عشرين صنفا من الحبوب والثمار) ،وفي النَّقدين (الذهب والفضة وما يلحق بهما) ،وقد
تناولنا أحكامها في نشرة مستقلة بكل نوع.
ُ
وذكرت في أولى نشرات هذا القسم في بيان تعريف الزكاة :أنها ال تجب في غير ما سبق لذاته ،إالَّ
إذاَّاتَّخذَّللتَّجارةَّفيدخلَّفيَّأحكامَّالتجارة ،أو كان من بعض أنواع املعادن التي تجب فيها الزكاة.
ُ
والعروض هي األشياء أو السلع
ففي هذه النشرة سنتعرف على أحكام زكاة عروضَّالتجارة،
املعروضة للبيع ،فيراد من هذا املصطلح التمييز بينها وبين عروضَّالقنية ،أي التي يشتريها اإلنسان
ليتخذها للقنية واالستعمال الشخص ي ،ال لغرض البيع والشراء من أجل التجارة والربح.
فتعبير الفقهاء بقولهم (زكاةَّعروضَّالتجارة) يعنون به :العين التي هي عوض العروض ،إذ
ُ
العروض ال تزكى ،أي :ال تتعلق بها زكاة من حيث ذاتها.
أقسامَّالتجارةَّ :ُ
التجارة من حيث التصنيف الفقهي لها في مذهبنا على قسمين :إدارةَّواحتكار.
وهذه التجارة صاحبها ال يترصد بسلعه ارتفاع أسعار السوق ،وإنما يبيع ويشتري بحسب العرض
والطلب -كما يقال ،-فيبيع ولو بربح قليل ،وقد يبيع بعض السلع بال ربح أو بأقل من ثمنها ،وقد يبيع
بسعر فيه ربح كبير ،وهذا هو حال أغلب التجار ،في أغلب أنواع التجارة.

الصفحة2:

النوعَّاألولَّ:اإلدارةَّ .
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النوعَّالثانيَّ:االحتكارَّ(التربَّص)َّ .

َّطريقةَّالزكاةَّللتجارةَّ :عدد َّمن َّاألحكامَّ،بعضَّهاَّجاءَّفيماَّ
قبلَّالحديثَّعنَّطريقةَّزكاةَّاملديرَّواملحتكرَّ،أنبهَّإلىَّ ٍ
َّالزكاةَّ،ويحسنَّههناَّالتَّذكيرَّبهَّ،وبعضهاَّلمَّيذكرَّ .
مض ىَّمنَّنشرات َّ
 .1ال ُيعتبر مندرجا تحت زكاة عروض التجارة ما تجب الزكاة في عينه كاملاشية والحرث والذهب
والفضة ،وأما ما يحصل من أثمانها بعد بيعها فله حكم الفائدة ،فيستقبل صاحبها بها حوال
جديدا بما مر من تفصيل في النشرة السابقة.
 .2ما تجب فيه الزكاة من عروض التجارة ال بد أن يكون مملوكا بمعاوضة مالية ،فما يأتي من طريق
الهبة أو امليراث وغيرها فله حكم الفائدة كذلك.
 .3أن يملك التاجر عرض التجارة (السلعة) بإحدى الحاالت:
 بالشَّراءَّبنيةَّالتجارةَّمجردةََّّحالَّالشَّراء. بالشَّراءَّبنيةَّالتجارةََّّ+نيةَّاالستفادةَّمنَّغلَّتهَّ،بأن ُيكريه إلى أن يجد ربحا. بالشَّراء َّبنيةَّالتجارة ََّّ +نيَّةَّالقنية ،كأن يركب السيارة ويستعملها إلى أن يجد فيها ربحامقبوال فيبيعها ،وهكذا.

الصفحة3:

وهي التجارة التي يترصد بها صاحبها ارتفاع أسعار األسواق ،فتكون لديه سلع ُيبقيها مدة من
الزمن حتى تصل إلى سعر معين ،فقد تمكث عنده شهورا وقد تمكث أعواما.
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فإن ملك العروض بال نية أصال ،أو بنية القنية فقط ،أو بنية الغلة فقط ،أو بنية القنية والغلة
دون التجارة فالَّزكاةَّإالَّفيماَّيكونَّلهَّحكمَّالفائدة كما تقدم في النشرة السابقة.
 .4أن يكون الثمن الذي اشترى به العرض عينا (أي نقودا) ،أو عرضا (أي :سلعة ملكت بشراء)،
سواء كان عرض تجارة أو قنية.
بعينَّ(أيَّ:نقود) ،ال أن يبيع شيئا
 .5أن يبيع التاجر من العرض شيئا ومن باب أولى أن يبيعه كله ٍ
ُ
فاملحتكر إذا باع بما يكون نصابا ،واملدير إذا باع بما هو أقل من
من العروض بعروض مثلها.
نصاب (ولو درهما) مع توفر الشروط السابقة وجبت الزكاة حينئذ على التاجر ،ولكن طريقة
الزكاة تختلف بين التاجر املدير والتاجر املحتكر.
التاجر املحتكر (الذي يترصد بسلعه ارتفاع األثمان) يزكي تجارته لعام واحد ،ولو أقامت عنده
السلعة الواحدة أو السلع املتعددة أعواما عديدة ،ويزكي هذا النوع من التجارة:
 .1إذا قبض ثمنها عينا (نقدا).
ُ
املقبوض من السلعة املباعة نصابا فأكثر كمَّلَّبنفسه ،ولو قبضه في مرات ال في وقت
 .2إذا بلغ
واحد ،أو قبضه مع فائدة تم حولها أو معدن.
فإذا قبض دون نصاب ،ولم يكن عنده ما يكمل به النصاب فال زكاة عليه فيما قبض؛ إال أن
ُ
يقبض بعد ذلك ما يكمل النصاب فإنه يزكي الجميع ،ما قبضه أوال وما قبض ثانيا ،سواء كان
ما قبضه أوال باقيا أو تلف بإنفاق أو غيره.

الصفحة4:

َّ-صفةَّزكاةَّاملحتكرَّ :
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مثالََّّ( :)1من كانت لديه قطعة أرض وال يريد بيعها حتى يرتفع ثمنها ،فقد ينتظر ( 20سنة) فهذابعد بيعها يزكي ما قبضه من ثمنها عن سنة واحدة.
مثالَّ( :)2من كان يتاجر في املخطوطات أو التحف أو النوادر -مثال -أو غيرهاُ ،ويبقي ما عندهمن تلك السلع حتى يأتيه ثمن مرتفع يرغب فيه ،فيزكي الثمن بعد قبضه عن سنة واحدة ولو مكثت
عنده سنين .وهكذا.
وزكاةَّاالحتكارَّمثلَّزكاةَّالدين ،وسيأتي بيانها في نشرة مستقلة للدين بتيسير هللا.
ُ
ُ
صاحبها يختلف عن املحتكر ،فهو ال يترصد األسواق ،وإنما يبيع
ذكرت آنفا-
وهذه التجارة -كما
ُ
ويشتري بحسب العرض والطلب ،فيبيع بالسعر الواقع ولو كان فيه خسارة ،ويخلف ما باعه بغيره
من السلع الجديدة.
وهذا تكون زكاته بأن يقوم كل عام سلعه التي للتجارة ،ولو كانت كاسدة في متجره عدة سنوات،
ألنها طاملا كانت معروضة للبيع فهي سلعة تجارة تقوم عليه  +ويزكي كذلك ما عنده من األموال
النقود الناضة (أو املسيلة كما يقال) سواء كانت في محله ،أو في حسابه املصرفي ،مجموعة أو
مفرقة  +يزكي ما له من الديون النقدية التي أصلها عروض تجارة باعها للمدين وحل أجلها وكانت
مرجوة ولو لم يقبضها بالفعل.

الصفحة5:

َّ-صفةَّزكاةَّاملديرَّ :
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ُ
َّحولَّزكاةَّاملدير :حول املدير حول أصل املال الذي اشترى به السلع ،فيكونابتداء الحول من
ل ،أو من اليومَّالذيَّزكىَّفيهَّاملال ولو تأخرت اإلدارة عنه ،مثل :أن يملك نصابا في
يومَّملكَّاألص َّ
محرم ،أو بدأت زكاته في محرم ،ثم شرع في التجارة على صفة اإلدارة في رجب فإنَّحولهَّفيَّمحرم.

كالعين الضائعة أو املغصوبة كما مر.
 .2وإن كان الد ُ
ين أصله قرض وسلف (وليس تجارة) فال يقوم على التاجر املدير ولو كان مرجو
الخالص؛ لعدم النماء فيه ،فهو خارج عن حكم التجارة ،فيزكيه إذا قبضه لعام واحد ولو أقام
عند املدين سنين كثيرة ،إال إذا أخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل عام.
 .3وأما إن كان الد ُ
ين غير نقد حال ،بأن كان عرضا (سلعة) باعه للمدين ،أو كان نقدا مؤجال ًّ
مرجوا
فإنه يقومه كل عام ويزكي القيمة؛ ألنه في قوة املقبوض.
ُ
فالدين إن كان عروضا أو كان مؤجال تقدر قيمته وقت التزكية ال زائدة وال ناقصة .وزكاها مع
عينه ودينه النقد الحال املرجو ،والن ُ
قد املؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال.
إذنَّماَّيدخلَّفيَّالوعاءَّالزكويَّللتاجرَّاملدير( :قيمةَّالسلعََّّ+املالَّالناضََّّ+الدَّينَّالنقديَّ
الحالَّواملرجوَّالذيَّأصله ْ
َّعرضَّقيمةََّّ+الدَّينَّغيرَّالنَّقدَّأوَّغيرَّالحالَّ).
وسأبين ذلك بتطبيق عملي ،فاملهم هنا أن نضبط ما يدخل فيما تجب زكاته للمدير.

الصفحة6:

تفصيلَّفيَّأنواعَّالدينَّوماَّيدخلَّوماَّالَّيدخلَّ :
َّ
َّ .1إن كان الد ُ
ين غير مرجو بأن كان على مدين معدم أو ظالم فال يزكيه إال إذا قبضه لعام واحد
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الزكاة) يعني ما يحسب وما ال يحسب ،وقد علمنا قبل قليل أن تقويم السلع مما يفعله التاجر،
واملقصود بالسلع هو ما يبيعه ويشتريه ،وهذا يعني أن التاجر ال يقوم األشياء التي ال تعد للبيع
والشراء ،كاألجهزة واآلالت التي للوزن أو العرض ونحو ذلك مما هو ليس سلعا للبيع وال داخلة فيها.
فلو كان صاحب بقالة -مثال -ال يقوم الثالجات ،وأرفف العرض ،وال يقوم السيارة التي يستعملها
للنقل ،وال يقوم جهاز الكمبيوتر.
ولو كان صاحب مطعم فال يقوم الثالجات واألفران وطاوالت الجلوس للزبائن ونحوها.
ولو كان صاحب مصنع فال يقوم آالت الصنع واملكائن والسيارات املعدة للشحن ونقل البضائع.
ونحو ذلك في كل تجارة ،مما يكون غير معروض للبيع ،وال داخل في السلع من حيث التصنيع.
فيقوم التاجر كل ما يعد للبيع ،سواء كان سلعة منتهية التصنيع ،أو ال تزال مواد خام لم تدخل
مرحلة التصنيع.
فلو كان صاحب مصنع ثياب ،أو خياط ،فيقوم ما عنده من األقمشة بكل أنواعها ،سواء كانت
في صورتها األصلية ،أو كانت مقطعة ،أو كان جزء منها بدأت خياطته ،أو أنها انتهت وصارت ثيابا
جاهزة معدة للبيع ،ويحسب معها قيمة الخيوط ،واألزرار ،وما يضاف للزينة -مثال ،-ولو كانت
الثياب توضع في علب بالستيك أو كرتون وهذه األشياء مما يدخل في ثمن السلعة فيحسب كذلك
قيمة هذه العلب وهكذا ،ألن هذه املواد قيمتها داخلة في عروض التجارة التي يبيعها.

الصفحة7:

َّماَّيقومهَّاملديرَّمنَّالسلعَّ :من املهم ًّ
جدا أن يعرف التاجر ما يدخل في حساب الزكاة وهو ما يسمى عند املعاصرين( :وعاء
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تقويم السلع للمدير يكون بسعرَّالبيعَّفيَّيومَّالتقويم ،وليس بسعر شرائها بالجملة أو تقديرها
مُ
في املخازن غير معروضة بالسوق ،يقول اإلمام الباجي في شرح املوطأ« :واملد ُير ُيقو ُم ع مرض ُه قيمة
َ ْ
َ
َْ
ع مدل بما ُتساوي حين ت مقويمه ال ي من ُظ ُر إلى شرائهَ ،وإن َما ََّي ْنظر ََّإلىَّق َ
يمته ََّعلىَّال َب ْيعَّامل ْعروفَّدون ََّب ْيعَّ
َْ
ْ ْ
َ
َ َ
َ َ
َ
ْ َ
الضرو َرة؛َّألنَّذل َكَّه َوَّالذي ََّي ْملكهَّفيَّذل َكَّال َوقتََّ َّ،وامل َراعىَّفيَّاأل ْم َوال ََّوالنصبَّحينَّالزكاةَّدونَّ
َ َ
َماَّق ْب َلَّذل َك ََّو َما ََّب ْع َدهَّ».
فلو افترضنا أن صاحب بقالة يشتري الحليب بالجملة (سعر اللتر =  10دراهم) ويبيعه بـ13 ( :
درهما) فالتقويم يكون بـ )13( :ولو كان يشتري املعلبات من املواد الغذائية من الشركة بـ 5( :دراهم)
ويبيعها في يوم الزكاة بـ )6.5( :فالتقويم يكون بهذا.
وأما الصناع ممن يكون عملهم بين شراء مواد أولية لصناعتهم ،ثم تضاف إليها أعمالهم
ُ
بصناعتها ،فقد اختلفت فتيا فقهاء املذهب فيها (بين فتوى ابن لب والشاطبي) ونقل العالمة بناني
ذلك في حاشيته ،فقد أفتى ابن لب بأنهم الَّيقومون َّصنائعهمَّويستقبلونَّبأثمانهاَّالحو َّل؛ ألنها
فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم .وأفتى الشاطبي بأنهم كغيرهم من التجار املديرين يقومونَّماَّ
بأيديهمَّمنَّالسلعَّ،ويضيفونَّالقيمةَّإلىَّماَّبأيديهمَّمنَّالناضَّويزكيَّالجميعَّإذاَّبلغَّالنصاب.
واختار بعضهم التفصيل بين الصانع الذي يشتري مواد أولية ذات قيمة ويصنعها ،وبين الصانع
الذي يصنع مواد ال يشتريها كصناعة الطين وبعض الفخار أو يشتري مواد ال أهمية لها ،فاألولَّ
يقومَّصناعتهَّ،والثانيَّالَّيقومها.

الصفحة8:

َّ-التَّقويمَّيكونَّبماذا؟ َّ
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يقول شيخنا العالمة التاويل  في كتابه (زكاة العين ومستجداتها)" :ولعل األولى بقواعد الزكاة
أن الصانع التاجر يقوم املواد األولية كمواد خام غير مصنوعة؛ ألنها عروض اشتراها للتجارة ،وما
يقابل الصناعة ال يقومه ألنه ُ
ثمن صنعته بمنزلة من أجر نفسه ،فإنه يستقبل الحول بأجرته،
فكذلك الصانع يستقبل الحول بما يقابل عمل يده.
ُ
العرض غير مصنوع يساوي عشرة ،وبعد صناعته يساوي ثالثين ،فإنه يزكي عشرة
فإذا كان
ويستقبل بالعشرين حوال جديدا ألنهاَّفائدة".
مما يدخل في الوعاء الزكوي (إضافة للمال الناض وتقويم السلع السابق بيانهما قبل قليل):
َّغيرَّالنَّقدَّأوَّغيرَّالحالَّ ،وهذان يدخالن في حساب الزكاة من خالل التقويم.
الدَّين َّ
 .1الدَّين َّغيرَّالنَّقد :وهو عبارة عن عروض تجارة اشتراها التاجر ونقد ثمنها على أن يستلمها
َ
َّالبضاعة -التي هي
َّ
بعد أشهر (كشوال مثال) ،فإذا جاء حو ُل الزكاة (رجب مثال) فيقومَّهذه
بنقد.
دين له وليست نقداٍَّ -
ًّ
ٌّ
نقدي لكنه ليس حاال ،فالحال -كما مر -يحسب عدده،
 .2الدَّينَّالنقديََّّغيرَّالحالَّ :وهو دين
ٌّ
نقدي
فلو كان قد باع شيئا من بضاعته في املحل على أن يستلم ثمنها بعد ُمدة ،فهذا دين
ُ
غير حال ،يقومه م
بعرض ،ثم يقوم العرض بنقد.
فيقوم دينه هذا بعروض ،فلو باع قمحا بـ( )10000إلى شهر ذي القعدة ،فحينما يحل موعد
زكاته في رجب نقول :هذا املبلغ لو أردنا أن نشتري به قمحا ُيستلم في شهر ذي القعدة فكم

الصفحة9:

املديرَّكذلكَّ :
اجرَّ َّ
َّ-مماَّيقومهَّالت َّ
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يساوي؟ ُ
فيقال :يساوي (  900كلغ) .نقول بعدها :لو أردنا بيع ( 900كلغ) من القمح في شهر
ُ
رجب على أن تستلم في شهر ذي القعدة فبكم تباع؟ فيقال :بـ ( )9000فهذا هو التقويم.
َّتطبيقَّعمليَّلحسابَّالزكاةَّللتاجرَّاملديرَّ :علمنا قبل قليل أن ما يدخل في الوعاء الزكوي للتاجر املدير( :قيمة َّالسلع ََّّ +املالَّالناض ََّّ+
الدَّينَّالنَّقديَّالحالَّواملرجوَّالذيَّأصلهَّقيمةَّ ْ
عرضََّّ+الدَّينَّغيرَّالنَّقدَّأوَّغيرَّالحالَّ).
ُ
فلو افترضنا أن صاحب بقالة يكون حوله في شهر رجب من كل سنة بناء على حول أصل املال
الذي تاجر به ،أو من اليوم الذي بدأ الزكاة فيه ،فحينما يحول الحول يقوم بما يلي:
َّ 1

يحسب ما عنده في املتجر ،وما في الحساب البنكي الخاص في املتجر ()1000
املالَّالناضَّ َّ
بالتجارة.
وفي الحساب ()5000
يقوم جميع السلع املوجودة في املحل وفي مستودعاته ،تقويم جميع السلع =
السلع َّ
بالسعر الذي تباع به يوم الزكاة.
()20000

َّ 3

الدينَّالنقديَّ له دين نقدي لبضاعة باعها في محرم باألجل ،وحلت في
شهر رجب فهذا نقد ٌّ
حال يحسب عدده.
الحال َّ
له بضاعة اشتراها ،ويحل أجلها في شعبان ،إذا جاء شهر بضاعة قيمتها ()5000
الدينَّغيرَّالنقد َّ
رجب قوم البضاعة بنقد ويضمها لحساب الزكاة.
وتقويمها = ()4000

َّ 2

َّ 4
َّ 5

الدين = ()2500

الدينَّالنقديَّ
غيرَّالحال َّ

باع بضاعة باآلجل ،ويستلم ثمنها في رمضان ،فإذا جاء كما في مثال القمح السابق
حولها في رجب قوم التاجر الدين النقدي بعرض ،ثم قوم فالدين ( )10000وقيمته
()9000
العرض بنقد ،ويضم القيمة لحساب الزكاة.

املجموعَّ41500َّ:
ومقدارَّالزكاةَّ َّ(ربعَّالعشرَّ=ََّّ 1037.5َّ=َّ)%َّ2.5

َّ 6000
َّ 20000
َّ 2500
َّ 4000
َّ 9000

الصفحة10:

َّ

نوعَّاملال َّ

ب َّ
كيفيةَّالحسا َّ

ق َّ
التَّطبي َّ

املجموع َّ
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وهللا أعلم وأحكم.

موقع فقه نفسك على شبكة الإنترنت

faqihnafsak.com

▪لالشتراكَّفيَّقناةَّالتليجرم:
https://t.me/FaqihNafsak
ملتابعةَّإحدىَّالصفحات:
🔻تويتر:
http://twitter.com/faqihnafsak
🔹صفحةَّالفيسبوك:
http://facebook.com/faqihnafsak
🔸قناةَّاليوتيوب:
https://www.youtube.com/faqihnafsak
*َّساوندَّكالود:
https://soundcloud.com/faqihnafsak
خزانةَّملفَّاتَّموقعَّ(فقهَّنفسكَّفيَّاملذهبَّاملالكي):
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRp
HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu

مسائل َّفقهيةَّ ،مستقاة َّمن َّالكتب َّاملعتمدة َّباملذهب َّاملالكي َّ(الشرح الصغير
للعالمة الدردير مرجع رئيس)َّ،ليسَّفيهاَّسوى َّإعادةَّالصياغةَّ،وترتيبَّاملسائلَّ،
لتكونَّمعينةَّعلىَّالفهمَّواالستذكار..

الصفحة11:

ِّ
سلسلة نرشات فقه نفسك يف املذهب املاليك

