
 الزكاة الدرس السادس 2شرائع االسالم ج

 .زكاة مال التجارة 

 ثالثة امور:ان بييقع في  وتفصيله

وهو: المال الذي ُمِلَك بعقد معاوضة، وقصد به االكتساب عند األمر األول : المراد بمال التجارة. 
 التملك. وهذا التعريف لمال التجارة من حيث تعلق الزكاة به.

 فيه ثالثة قيود: يعتبر ومعناه: أن مال التجارة الذي تتعلق به الزكاة

الذي يحتاج الى إيجاب وقبول. فلو ملكه بسبب آخر غير العقد" "أن يكون سبب ملك المال هو  .1
 فال تجب فيه الزكاة. وتاجر به العقد كالميراث؛

م طرفاها بالما"عقد معاوضة" أن يكون العقد   .2 يث يعطي ل. كالبيع حوالمراد ب"المعاوضة" ما ُيقوَّ
آخر كالهبة والصدقة ثم  )السلعة( ويأخذ مقابلها المال. فلو ملك المال بسببالبائع ما يتمول 

  تاجر به فال تتعلق به الزكاة.
عند التملك. أي حينما ملك المال بعقد معاوضة كانت نيته التكسب  االكتسابأن يقصد به  .3

فال تتعلق به الزكاة.  بل قصد به القنية )االحتفاظ بالشيء( والمتاجرة به. فلو لم يكن هذا قصده
 ثم جعله للقنية فال زكاة عليه.وكذا لو كان قصده المتاجرة بالمال 

 فإذا اجتمعت هذه القيود الثالثة في مال التجارة حينئٍذ تجب فيه الزكاة، وإذا انتفى أحدها فال تجب فيه. 

 

 وهي ثالثة: األمر الثاني: الشرائط المعتبرة في مال التجارة.

من حيث مقداره ونسبة  والمراد بنصاب مال التجارة هو نصاب الذهب والفضةالنصاب.  الشرط األول:
 الزكاة فيه، وقد تقدم تفصيل الكالم فيه فال نعيد.

ويعتبر في النصاب أن يكون موجودًا بأجمعه من بداية الحوال إلى نهايته، فلو نقص المال عن النصاب 
 أثنا الحول سقط وجوب الزكاة فيه.



ح، ثم بعد مدة ظهر الربح، وإذا مضى مدة على التكسب بالمال والنصاب على حاله لم يظهر فيه رب 
مال من حين التكسب واالبتياع )أي الشراء(، وحول الربح يبدأ من حين فيكون بداية الحول لرأس ال

 ظهوره، ألن زمن ظهور الربح متأخر عن زمن مباشرة التكسب بالمال، لذا يكون لكل منهما حول مستقل.

ه موجودًا طول مدة الحول أو ظهرت الزيادة أن يكون رأس المال الذي يتكسب ويتاجر ب الشرط الثاني:
 وإذا مضى عليه فال تجب فيه الزكاة. والربح فيه. أما إذا نقص رأس المال أثناء الحول ولو بمقدار قليل

  أحوال وهو على النقيصة؛ زكاه لسنة واحدة استحبابًا. 

خره، فلو نقص رأس ماله أو نوى الحول. والبد من وجود رأس المال من أول الحول إلى آ الشرط الثالث:
 االحتفاظ بالمال وترك المتاجرة فيه انقطع الحول. 

لتجارة، فهنا يبدأ حول مال التجارة من اولو كان عنده مال بمقدار النصاب، فاشترى به بضاعة لغرض 
عند  الحول استأنف المعتبر؛ النصاب ه أقل منمالولو كان رأس حين التكسب بالمال وبدأ المتاجرة فيه. 

 بلوغه نصابًا فصاعدًا.

 

 وفيه مسائل: األمر الثالث: أحكامه.

م السلعة التي يتاجر بها عند نهاية الحول   االولى: إن زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع ال بعينه، أي يقوِ 
 بالدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، فإن بلغت قيمته النصاب وجب إخراج الزكاة وإن نقصت عنه فال

 زكاة فيه.

إذا كانت قيمة السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون اآلخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى  تفريع:
فإذا بلغت قيمة السلعة بما يساوي مائتي درهم، لكنها لم تبلغ عشرين دينارًا  الرتفاع سعر الذهب  نصابًا.

يمة أحدهما فقد بلغت النصاب المعتبر أو النخفاض سعر الفضة مثاًل. فمادامت قيمتها قد بلغت ق
 وبالتالي تجب فيها الزكاة.

أن من كان لديه أحد األعيان التي تتعلق بها الزكاة مثل ال تجتمع زكاتان في شيء واحد. بمعنى  الثانية:
 أربعين شاة أو ثالثين بقرة، فتاجر بها؛ سقطت زكاة األنعام ووجبت عليه زكاة التجارة.



نده أربعون بقرة سائمة ومضى عليها بعض الحول، ثم عاوضها )باعها واشترى غيرها من كان ع الثالثة:
أو استبدلها( بأربعين بقرة سائمة أيضًا، لغرض التجارة بها. سقطت عنه زكاة التجارة وزكاة األنعام، 

  فيهما بسبب المعاوضة، وعليه استئناف حساب الحول من جديد. النقطاع الحول

لربح في مال المضاربة )ومعنى المضاربة هي معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال إذا ظهر ا الرابعة:
فصاحب رأس المال يجب عليه زكاته أن  من أحدهما والعمل من اآلخر مع اقتسام الربح بينهما(.

وإذا ظهر الربح يضم حصته منه الى رأس المال ويزكيها. وأما العامل؛ فإذا بلغت  اجتمعت في الشروط،
ن الربح النصاب واجتمعت فيها الشروط وجب عليه زكاتها، وإذا قصرت حصته عن النصاب حصته م

  فال تجب عليه الزكاة.

عن حصة المالك من األرباح  تفرز حصة العامل وإن لم من أصل المال واألرباح حتى وُتخرج الزكاة
     إخراج الزكاة.جل أل

ال التجارة؛ فيجب عليه إخراج الزكاة، وال يستثني إذا كان على المالك دين وحل وقت زكاة م الخامسة:
الدين من المال الذي تعلقت به الزكاة، حتى وإن لم يكن للمالك مال يسد به دينه إال مال التجارة الذي 

. وذلك ألن الزكاة تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بذمة المالك، فما يتعلق بالعين يخرج تعلقت به الزكاة
   كم يسري في زكاة األنعام والذهب والفضة والغالت من دون فرق بينها.منها. وهذا الح

 

 . وفيه مسألتان:ملحق بزكاة المال

األرض. والمراد به هنا؛ ما يعم البيوت والفنادق والمزارع والبساتين والمحال  :هو لغةو العقار) االولى:
من نفس العين( كما لو جعله لإلجارة،   )أي الزيادة المتولدةالتجارية ...إلخ( إذا اتخذه المالك للنماء

بلغ حاصله نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة في حاصله . وإذا لم  وحصل على أرباح منه، فإذا
 يبلغ حاصله نصابًا تستحب زكاة حاصله.

 . هاوال األمتعة المتخذة للقنية واالحتفاظ ب ،وال اآلالت ،وال في الثياب ،وال تستحب الزكاة في المساكن

 الخيل إذا توفرت فيها ثالثة شروط وهي: يستحب زكاة  الثانية:



 .ل عليها الحوليحو ـ 3أن تكون سائمة.  ـ2. إناثاً  ـ أن تكون 1

متساويان الذي أبواه عربيان الفرس العتيق )زكاتها: عن كل فرس ديناران؛ إن كانت من العتاق مقدار و 
 . المته من الطعن فيه(لعتقه من العيوب وس ؛عتيقاً  في األصل، ويسمى

عن كل فرس دينارًا في البراذين )الِبْرَذْوُن ُيطلق على غير العربي من الخيل، يكون غليظ األعضاء، و 
 قوي األرجل، عظيم الحوافر، يستعمل لألحمال الثقيلة(. 
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