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مُُ ُلَُُِوُتَقوَّ ُُ،ِمْنَُعيْنُ ُــُُفَقَراءُِلِعنَْدُالَحْوِلُبِاألََحظِّ رَِيْتُتُُْشُٱُرَُماُـبَُـتََُوََلُُيعُْ ،ــَأْوَُوِرق 

 .بِهُِ

َُُعَرضًاَُرىـْشتَُٱَُوإِنُِ َُوإِنُُِ،َحْولِهَُُِعَلىُبَنَىُ:ــُُعُروضُ َُأوُُْ،َأْثَمانُ ُِمنُُْــُبِنَِصاب 

:ُْشتََراهُُٱ َُيبِْن.ُلَمُُْبَِسائَِمة 

ُ(1):الشَّْرحُ 
ََََ  َوالصَََّلُة وَ  ،احلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  الَعاَلِميَ  ،ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  َُُمَّد  َو ََََ  ََِِيِ ََا   ُُ السَََّل

ُُ؛. أما بعدَوَأْصَحاِبِه َأْْجَِعيَ  آلهِ 
مُُ):ُُقَالَ  ُلَُُِوُتَقوَّ ُُ،ِمْنَُعيْنُ ُــُُفَقَراءُِلِعنَْدُالَحْوِلُبِاألََحظِّ  يذكر ُ(ــَأْوَُوِرق 

ُفقال: ،هَا كيف يكون تقومي الذهب والفضة إذا كان سعر كل واحد مَهما خيتَف َن اآلخر

مُُ) الَصاب؟ ا هذان أن َعرف الَصاب. مىت َريد أن َعرف دأر  أي: يف َروض التجارة إذاُ(َوُتَقوَّ

 ،ف احلوليف مَتص الفضة الُ الذهب و قوَّ فَل يُ  ؛ََد متاُ احلوليعين: ُ(ِعنَْدُالَحْولُِ)ُقال:
 وإمنا ََد متامه.  ،أو يف أوله

ُلُِ)ُكيف يكون هذا التقومي؟ قال:  واألحظ لَفقراء: هو أن أيتيهمُ(ُفَقَراءُِلبِاألََحظِّ
  .وذلك أبقل تقدير ألحد الَقدين ؛ن الزكاةشيء م

ع إحدى َشر ألفاا وتس :وابلرايل ،سِق أن َصاب الذهب َشرون مثقاالا  مثال ذلك:
فاألقل  تقريِاا. َونومثاألف وأربع مئة  :وابلرايل ،درهم ائتهي موأما الفضة ف .تقريِاا  كسورو  مئة
ولو كان َصاب الذهب هو األقل  ؛فيكون هذا هو َصاب َروض التجارة ،الفضة :ا هوَه
 .ج يف َروض التجارة َصاب الذهبرَ خيُ 

 ،ــ ها لَِيعَرض ــلو أن شخصاا ََده َشر مكيفات لَِيع  ومثاله يف عروض التجارة:
 .كاةلز امخسة َشر ألف رايل ابلذهب ففيه  مَاإذا قو   ،وهي تساوي مثَلا مخسة َشر ألف رايل

فَو  ،ولو كاَت قيمة املكيفات مخسة آالف فقط 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 الَصابي  ففيها الزكاة. رايالا  وسِع ومثاَيُمئة
  فيها.

قومها ابلذهب  ،ملاذا فإذا قيل:  َقومها ابلذهب أو؟ الفضة وأهذه َروض جتارة َو
 ؛لفضةفُتشََتى ابلذهب أو اب ،الفضة ألن َروض التجارة يف أصَها هو الَقدان يف الغالب

  .فيكون التقومي فيها ابلَقدين
ُلُِ)ُوقول املصَف: ية ألن غالب مصارف الزكاة الثماَ، األغَبيف هذا ُ(ُفَقَراءُِلبِاألََحظِّ

 :أي (ِمْنَُعيْنُ )ُقال: لكلذ ،كان أوىل  «باألحظ ألهل الزكاة» ولو قال: ،هم من الفقراء

ُ)ُ،الذهب :وهو تقُو املكيفات بَصاب العي ضة تقُو املكيفات بَصاب الف :أيُ(َأْوَُوِرق 
 أقل يكون هو َصاب َروض التجارة. فأيهما ؛أيضاا 

 
احب املكيفات ملا ٱشَتاها ص وهي: هل تقومي ،بسمث ذكر بعد ذلك مسألة لدفع الل  

سِع تساوي  هناية احلول يفشَتاها أبلف و ٱفقد يكون  ،ــلـمَّا مكثت ََده  ــأُ بعد سَة  ،احملل
فَو  ؛ََد احلول تقوميها يفرب تيع الذي وإمناُ(رَِيْتُبِهُِتُُْشُٱُرَُماُـبَُـَوََلُُيْعتَُ)ُفقال: ،مئة رايل

قص مثَها كان فيه إجحاف ََ  املشَتي زاد مثَها مت ََد الشراء و ولو قو ِ  ،قومت ابلشراء َو
 الثاين املثال ويف ،جحاف ََ  التاجرإاألول فيه في ف ،راءقجحاف ََ  الفإََد احلول فيه 

  .به تْ يَ شَتُِ ٱمبا ُ ََد احلول ال فإهنا تقوَّ  ؛ لذاجحاف ََ  الفقريإ فيه
 

يف  َِدأ من مىت ،ذا تغريت السَعة يف َروض التجارةإ وهي: ،مث ذكر بعد ذلك مسألة
ُ(ىَُعَرضًارَُـْشتَُٱَُوإِنُِ)ُفقال:أو ََد تغيري السَعة؟  ،هل ََد التمَك األول ،ٱحتساب احلول

  .وهكذا ،واملكيفات ،والسجاد ،املَلبس :مثل ،هو غري الَقدين «ض  ر  الع  »

َُُرىَُعَرضًاـْشتَُٱَُوإِنُِ) ُ(ِمْنَُأْثَمانُ )ُٱشَتى هبذا العرض ،يعين: بَغ الَصابُ(بِنَِصاب 
 جتارته من ريِ  غوبعد مخسة أشهر أراد أن يُ  ،لَتجارة شَتاها يف ُُرسيارات ٱ ََده مخس :مثلا 

من  ــ ٱشَتاه أو من شهر ُُر فهل حول الذهب يِدأ من حي ،الذهبيف ع يِالسيارات إىل 
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وهو شهر ُُر  ،األول يعينُ(بَنَىَُعَلىَُحْولِهُِ)ُ:قال املصَف  ؟ــ حي ٱشَتى السيارات
كون يف األغَب تأن َروض التجارة  ــ كما سِق ـ ـ السِب يف ذلكو  ؛حي ٱشَتى السيارات

 .حوهلما يكون واحداا فلذا  ،ابلَقدين وتُقوَُّ ،ابلَقدين
 

 ،عروضالفيما إذا غري جتارته من َوع َروض إىل َوع آخر من  :وذكر مسألة أخرى
شَتى مئة ساَة لَتجارة هبا يف شهر ُُر مث يف شهر ٱلو  مثال ذلك:ُ،(َأْوُُعُروضُ )ُفقال:

 تفهل حول اجلواال ،من ساَات إىل جواالت ــهذا التجاري  ــ رمضان أراد أن يغري َوع العرض
ُ(بَنَىَُعَلىَُحْولِهُِ): قال املصَف  ن ُُر حي متَك الساَات؟يِدأ من رمضان أُ م

  .َرض :وهو ،ألن اجلَس واحد ،بداية حول شراءه الساَات لَتجارة وهو ،األول
 

فيما إذا تغري َمَه التجاري يف َروض التجارة من َروض  :مث بعد ذلك ذكر مسألة
:ُلَْمَُيبُْٱَوإِِنُ)ُفقال: ،إىل جَس آخر وهو هبيمة األَعاُأو ذهب أو فضة 

ُ(نُِْشتََراُهُبَِسائَِمة 
ويف شهر  ،شَتى مئة سجادةٱيف شهر ُُر و لو كان رجل يتاجر يف بيع السجاد  مثال ذلك:

هل حول اإلبل ف ،شَتى هبا َشرين من اإلبلٱفِاع السجاد و  ،رجب أراد تغيري َمَه التجاري
وإمنا حول اإلبل يِدأ  ،ََ  حوله األولأي: ُ(لَْمَُيبْنُِ)ُ:يِدأ من ُُر أو من رجب؟ قال 

 وكذا لو غري َمَه التجاري .من َروض إىل هبيمة أَعاُ ختَفٱألن اجلَس  ،من شهر رجب
 جتارته من ري  وكذا لو غ .احلول يِدأ من شراءه األغَاُ ،من الِيع يف الذهب إىل جتارة األغَاُ

  وهكذا. .يِدأ من حي شراء الِقر ،بيع الفضة إىل الِقر
َ  آله وأصحابه أْجعي. ،َعم  وهللا أََم وصَ  هللا وسَم ََ  َِيَا ُمد َو


