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بسم هللا الرمحن الرحيم
نصـاب زكاة عروض التجارة
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آلو وصحبو الطيبني الطاىرين.
أما بعد،،،

أولا :زكاة عروض التجارة:

العرض :ىو كل متاع سوى الدراىم والدنانري.
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا
والعرض الذي جتب فيو الزكاة ىو ما أع َّد للتجارة لقولو تعاىل  :يَا أَيُّ َها الذ َ
أَنِْف ُقوا ِمن طَيِب ِ
ات َما َك َسْبتُم ( البقرة :من اآلية ،)767ولقولو عليو الصالة والسالم:
ْ َّ
 يف البَ ِّز صدقتها (رواه احلاكم على شرط الشيخني) ،والبَ ُّز يطلق على الثياب املعدة للبيع
عند البزازين.
جتب الزكاة يف عروض التجارة خبمسة شروط:

 -3امللك التام.

 -7احلرية.
 -1اإلسالم.
 -5احلول.
 -4النصاب.
والبد أن يكون املِلك مبعاوضة حمضة وبنية التجارة .فلو كان يف جتارتو عروض قُنية فال
جتب فيها الزكاة سواء دخلت يف ِملكو بإرث أو ىبة أو شراء ،وعروض ال ُقنية مثل أثاث
احملل أو طاولة املكتب الذي جيلس عليو....اخل.
تنقسم عروض التجارة إىل:

 -1جتارة إدارة :فالتاجر املدير أو صاحب املصنع يُ ِّ
قوم يف كل عام ما عنده من السلع
بثمن شرائها "أما السلع البائرة فتُ َق َّوم بالقيمة املناسبة هلا" مث يضم قيمتها إىل ما عنده من
النقد ( العملة الورقية ) ويزكي اجلميع ،وبالنسبة للديون اليت لو فيضمها إىل ما تقدم إن
كان مرجواً خالصها وإال طرحها ،ومىت يقبض منها شيئا زّكاه ،أما إذا كان عليو دين
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قوم األواين واآلالت
طرحو إذا مل يكن ميلك ما يف قيمتو من األشياء الضرورية ،وال تُ َّ
ووسائل النقل؛ ألهنا من قبيل عروض القنية.
 من تاجر بِنِص ٍوقومو عند احلول فوجده أقل من النصاب فال يُزّكِي ،ومن تاجر
اب َّ
َ َ
بأقل من النصاب وعند احلول بلغ النصاب زكاه.
 -7التاجر احملتكر :ىو الذي يشًتي سلعاً وينتظر ارتفاع األسعار فإن باعها قبل
احلول زكاىا عند متامو "أي متام احلول" وإن باعها بعد أعوام زكاىا عند قبض الثمن لعام
"كالدين" ،إذا باع احملتكر سلعة دون النصاب فال زكاة حىت يبيع سلعة أخرى
واحد
َ
يكمل هبا النصاب أو كان عنده مال يكمل النصاب وحال عليو احلول.
ثانيا :زكاة املال أو ما يعرف بالعملة الورقية:

واملقصود باملال ىنا ىو الذي حيوزه املكلف من طريق الكسب مثل الراتب وغريه
فتجب فيو الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب ومير عليو حول قمري فيخرج  %7.5من املبلغ
والنصاب يقدر مبا يقابل  85غرام ذىب -عيار -74من النقود وىو ما يعادل 1297
دينار أردين حني تاريخ إصدار ىذه الرسالة.
مثال:

قمري كامل فيجب إخراج زكاهتا
رجل امتلك يف شوال 7222دينار ومر عليها حول ٌ
يف شوال املوايل ومقدارىا  %7.5أي ما يعادل 52دينار أردين وما زاد فبحسابو.
فرع النقود واألوراق املالية:
 املال املغصوب أو الضائع أو الدَّين فإنو يَُزكى عند القبض ملدة عام ولو بقي أعواماً.ودع يُزَّكى بعد قبضو لكل عام مضى.
 -املال املُ َ
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مثال :1
من ملك ماالً أول امل َحَّرم وكان دون النصاب ،مث ملك ماالً آخر أول رمضان وبلغ
ُ
جمموعهما النصاب؛ يزكيو يف رمضان املوايل.
مثال :2

من ملك أول احملرم ماالً أقل من النصاب فتاجر فيو حىت بلغ بالربح متام النصاب فإن
مت قبل احلول صرب لتمامو وزكاه ،وإن مت بعد احلول يف صفر مثالً زكاه حينئذ وصار حولو
يف املستقل شهر صفر.
مثال :3

رجل اقًتض  3222دينار يف شهر شعبان مثالً فاشًتى هبا سلعةً مث باعها ،وربح
عليها  7222دينار من نفس الشهر ،فيزكِى عن الربح يف شهر شعبان املقبِل ،وأما الثالثة
ُ
ِ
ض يقابلها مما ميلك ومل يكن يف حاجة إليو
آالف فهي دين ال تُزَكى إال إذا كان عنده ع َو ٌ
كدار للسكٌت.
مثال :4

من ملك ماالَ أول احملرم وبلغ النصاب مث استفاد يف رمضان ماال دون النصاب فإنو ال
يضمو لألول ،فإن بلغت فائدة رمضان النصاب بفائدة أخرى يف شوال فيزكي جمموعهما
يف شوال املوايل ويبقى املال األول حولو احملرم خبالف املاشية ،وهللا ورسولو أعلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين
إعداد:

قسم البحوث والدراسءت
واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم
 51شوال 5414هجري الموافق له  12أكتوبر  1223رومي
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