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مُُ ُلَُُِوُتَقوَّ رَِيْتُتُُْشُٱ،َُوََلُُيْعتَبَُرَُماُــِمْنَُعيٍْن،َُأْوَُوِرٍقُُــُُفَقَراءُِلِعنَْدُالَحْوِلُبِاألََحظِّ

 .بِهُِ

َُوإِنَُُِحْولِِه،َُعَلىُبَنَىُ:ــُُعُروضٍَُُأوَُُْأْثَماٍن،ُِمنُُْــُبِنَِصاٍبَُُعَرضًاُْشتََرىٱَُوإِنُِ

َُيبِْن.ُلَمُُْبَِسائَِمٍة:ُْشتََراهُُٱ

  (1)الشَّْرُح:
َُُمَّد  َوَعَلى ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، احلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  الَعاَلِمنَي، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى نَبِ  يِ ََا 

  ؛. أما بعدآلِه َوَأْصَحاِبِه َأْْجَِعنيَ 

مُُ: ) قَالَ  ُلَُُِوُتَقوَّ  يذكر ( ــِمْنَُعيٍْن،َُأْوَُوِرٍقُُــُُفَقَراءُِلِعنَْدُالَحْوِلُبِاألََحظِّ
 هَا كيف يكون تقومي الذهب والفضة إذا كان سعر كل واحد مَهما خيتلف عن اآلخر فقال:

مُُ) ا هذان أن نعرف الَصاب. مىت نريد أن نعرف دأي: يف عروض التجارة إذا أر ( َوُتَقوَّ

 مَتصف يف الفضة الم الذهب و وَّ قفَل يُ  ،عَد متام احلوليعين: ( ِعنَْدُالَحْولُِ) الَصاب؟ قال:

ُلُِ) كيف يكون هذا التقومي؟ قال:احلول أو يف أوله وإمنا عَد متامه.   واألحظ ( َراءُُِفقَُلبِاألََحظِّ
وذلك أبقل تقدير ألحد الَقدين، مثال ذلك: سبق  ،للفقراء: هو أن أيتيهم شيء من الزكاة

 وأما الفضة تقريباا رايل  ألفاا وتسع مئةإحدى عشر وابلرايل  أن نصاب الذهب عشرون مثقاالا 
وتسع  ألف حدى عشرإنصاب الذهب  ألف وأربع مئة وزايدة تقريباا. درهم وابلرايل ائتهي مف

كون هذا هو ا هو الفضة فيَفاألقل ه وسبع ومثانون رايالا  والفضة: ألف وأربع مئة مئة وكسور
ج يف عروض التجارة نصاب رَ نصاب عروض التجارة، ولو كان نصاب الذهب هو األقل خيُ 

 .الذهب
 ــ ا للبيععرضه ــومثاله يف عروض التجارة: لو أن شخصاا عَده عشر مكيفات للبيع 

كاة لز اوهي تساوي مثَلا مخسة عشر ألف رايل، إذا قومَا مخسة عشر ألف رايل ابلذهب ففيه 
فقط فلو  سة آالفولو كانت قيمة املكيفات مخ زكاة.ال اففيههَا ابلفضة  اوكذلك إذا قومَاه

وأربع ف وهي قرابة أل ــاب الفضة صبَ اولو قومَاه قيمَاها بَصاب الذهب ليس فيها زكاة،
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وخنرج الزكاة  ضةالذهب والف منفََظر إىل أقل الَصابني  رايل ففيها الزكاة. وسبع ومثانني مئة
  فيها.

و الفضة لذهب أ؟ نقومها ابالفضة وأفإذا قيل: ملاذا هذه عروض جتارة ونقومها ابلذهب 
يكون ف ، فُتشََتى ابلذهب أو ابلفضةألن عروض التجارة يف أصلها هو الَقدان يف الغالب

ُلُِ) التقومي فيها ابلَقدين، وقول املصَف: ألن غالب  ؛األغلبيف هذا ( ُفَقَراءُِلبِاألََحظِّ
 قال: كلكان أوىل. لذ  "ابألحظ ألهل الزكاة"ولو قال:  مصارف الزكاة الثمانية هم من الفقراء،

 أي تقوم املكيفات( َأْوَُوِرٍقُ) ( أي تقوم املكيفات بَصاب العني وهو الذهب،ِمْنَُعيْنٍُ)
 فأيهما أقل يكون هو نصاب عروض التجارة.بَصاب الفضة أيضاا، 

ا صاحب احملل شَتاهٱاملكيفات ملا  بس وهي: هل تقوميمث ذكر بعد ذلك مسألة لدفع اللَّ 
سبع مئة اوي تسهناية احلول  يفشَتاها أبلف و ٱفقد يكون  ــلـمَّا مكثت عَده  –أم بعد سَة 

فلو قومت  ولتقوميها عَد احل يفرب تيع الذي وإمنا (رَِيْتُبِهُِتُُْشُٱَوََلُُيْعتَبَُرَُماُ) ، فقال:رايل
ها عَد مت عَد الشراء وزاد مثَولو قو ِ  ابلشراء ونقص مثَها كان فيه إجحاف على املشَتي،

 فيه الثاين الاملث ويف ،جحاف على التاجرإاألول فيه في ف ،راءقجحاف على الفإاحلول فيه 
  .به تْ يَ شَتُِ ٱم عَد احلول ال مبا فإهنا تقوَّ  ؛ لذاجحاف على الفقريإ

 يف إذا تغريت السلعة يف عروض التجارة. من مىت نبدأ وهي: مث ذكر بعد ذلك مسألة
( َعَرضًاُْشتََرىٱَُوإِنُِ) فقال:حتساب احلول، هل عَد التملك األول أو عَد تغيري السلعة؟ ٱ

 َعَرضًاُْشتََرىٱَُوإِنُِ) املَلبس والسجاد واملكيفات وهكذا، هو غري الَقدين مثل "ضُ رَ العَ "

يارات س مثَلا عَده مخس( ِمْنَُأْثَمانٍُ) شَتى هبذا العرضٱ يعين: بلغ الَصاب،( بِنَِصاٍبُ
يف ع يبلا جتارته من سيارات إىل غريِ  وبعد مخسة أشهر أراد أن يُ  ،ــللتجارة ــ  شَتاها يف ُرمٱ

 اراتشَتى السيٱمن حني  ــشَتاه أو من شهر ُرم ٱ فهل حول الذهب يبدأ من حني .الذهب
 رات،اشَتى السيٱاألول، وهو شهر ُرم حني  يعين( بَنَىَُعَلىَُحْولِهُِ) :قال املصَف  ؟ــ
لذا  ؛لَقديناب ابلَقدين وتُقوَّميف األغلب تكون السبب يف ذلك كما سبق أن عروض التجارة و 
 .حوهلما يكون واحداا ف
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 قال:ف عروضالوذكر مسألة أخرى فيما إذا غري جتارته من نوع عروض إىل نوع آخر من 

مئة ساعة للتجارة هبا يف شهر ُرم مث يف شهر رمضان  شَتىٱمثال ذلك: لو  (َأْوُُعُروضٍُ)
بدأ ي فهل حول اجلواالت ،من ساعات إىل جواالت ــهذا التجاري  ــ أراد أن يغري نوع العرض

األول: ( بَنَىَُعَلىَُحْولِهُِ): قال املصَف  من رمضان أم من ُرم حني متلك الساعات؟ 
  .اجلَس واحد وهو عرضألن  ؛بداية حول شراءه الساعات للتجارة وهو

مث بعد ذلك ذكر مسألة فيما إذا تغري عمله التجاري يف عروض التجارة من عروض أو 
مثال  (ْشتََراُهُبَِسائَِمٍة:ُلَْمَُيبْنُِٱَوإِِنُ) فقال: إىل جَس آخر وهو هبيمة األنعامذهب أو فضة 

شهر رجب  ويف ،ةشَتى مئة سجادٱيف شهر ُرم و ذلك: لو كان رجل يتاجر يف بيع السجاد 
اإلبل يبدأ  فهل حول ،شَتى هبا عشرين من اإلبلٱفباع السجاد و  ،أراد تغيري عمله التجاري

أي: على حوله األول، وإمنا حول اإلبل يبدأ من ( لَْمَُيبْنُِ) :من ُرم أو من رجب؟ قال 
ن م ، وكذا لو غري عمله التجاريمن عروض إىل هبيمة أنعام ختلفٱألن اجلَس  شهر رجب؛

ارته من بيع ري جتوكذا لو غ احلول يبدأ من شراءه األغَام، البيع يف الذهب إىل جتارة األغَام
 الفضة إىل البقر يبدأ من حني شراء البقر، وهكذا.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبيَا ُمد وعلى آله وأصحابه أْجعني. ،منع


