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 . ثالث األموال اليت جتب فيها الزكاة، وهي العروض-رمحه اهللا–مث ذكر 
عروض التجارة، عروض مجع عرض، ، "ًوعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا" :-رمحه اهللا-قوله 

ذا االسم ألنه يعرض للبيع، وألنه غالبا من العرض واملتاع، فلذلك مسي  ُومسي املال املعروض للتجارة  ًُ َ ُ
 .ل بعروض التجارةهذا النوع من املا

عروض التجارة جتب فيها الزكاة يف قول مجهور العلماء، وقد حكى بعضهم االتفاق على ذلك، لكن 
ًالصواب أنه ال إمجاع يف ذلك، بل مذهب األئمة األربعة، وقول مجاهري الفقهاء سلفا وخلفا، وأصله ما  ً

ْذ من أموالهم صدقة تطهرهم ُخ﴿:  وعموم قوله-صلى اهللا عليه وسلم–جاء يف السنة عن النيب  ُْ ُ َِّ ُ ً َ َ َ ِِ َ َْ ْ ِ ْ
َِوتـزكيهم بها ْ ِ َِّ ُ رمحه –لكن عروض التجارة ال جتب فيها الزكاة إال بشروط، املصنف ] ١٠٣: التوبة [﴾َ

ً مل يذكر من الشروط إال شرطا واحدا؛ -اهللا  .ًأن تبلغ قيمتها نصاباً
ا، فلم يستوعب ذكر كل ما يتعلق ًاب خمتصرومثة شروط أخرى ذكرها الفقهاء، لكن ملا كان هذا الكت

ًبأحكام عروض التجارة، فبني أن شرطها أن تكون قيمتها نصابا، أي ًقيمة ما ميلكه نصابا، وهو ما : َّ
تقدم من نصاب الذهب أو الفضة، واختلف العلماء هل هي معتربة بالذهب، أو معتربة بالفضة على 

ا معتربة باألحظ للفقراء، وهي  . الفضة، هذا الذي عليه مجهور العلماءقولني، والصواب أ
 تكون قيمتها من  أن،ًواألحظ للفقراء غالبا هو الفضة، ًأن تبلغ قيمتها نصابا من األحظ للفقراء: فقوله
 .الفضة

ًيشرتط يف عروض التجارة أن ميلكها بنية االجتار، وأن ميلكها اختيارا، فخرج به ما ملكه قهرا، ولو نوى  ً ُ
ل الذي ميلكه باملرياث، وخرج به املال الذي ميلكه لالقتناء، مث تتحول نيته إىل االجتار، به االجتار كاملا

 يف عروض التجارة، وهذه الشروط مل يذكرها -رمحهم اهللا–فإنه ال جتب فيه الزكاة على ما ذكره الفقهاء 
ُِّاملصنف؛ ألن فيها خالفا، وإمنا ذكر ما اتفق عليه من الشروط، وهو أن تبلغ قي  .ًمتها نصاباً

 


