
میح ارل  مسب اہلل ارلنٰمح 

 الجواب حامداً ومصلیاً 

وروہ امل ِ اجترت  ارگ الپٹ رخدیےت وتق اےس آےگ ےنچیب یک تین وہ وت اسل زگرےن امل اجترت رپ ےہ ا

وئسمہل وصرت ںیم وچہکن الپٹ  یت ےہوابج وہزٰوکۃ ےک دعب اس یک وموجدہ امتیل رپ ڈاھیئ یف دص ےک اسحب ےس 

 ۔ںیہن ےہ وابج  ر د رک  م   ظوفک انت  ا ا اس ا ے اس رپ زٰوکۃرخدیےت وتق آےگ ےنچیب یک تین ںیہن یھت ہکلب

 (272/ 2الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )
 ملقارنة النية لعقد التجارة هلا( أي للتجارة )كان هلا()وما اشرتاه 

 (22/  2) -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
وأما صفة ىذا النصاب فهي  أن كوي ن معيدا للتجيارة وىي  أن  ليوها للتجيارة 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابواہلل احبسہن        واعتٰیل املع ابوصل
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میح ارل  مسب اہلل ارلنٰمح 

 الجواب حامداً ومصلیاً 

 (آےگ ےنچیب یک تین ہن وہاےسرخدیےت وتق ینعی  )اجترت راہشئ ےک ا ے وہ ای وہ  واحض رےہ ہک وج اکمن

زٰوکۃ اک اسل متخ اکمن ےس احلص وہےن واال اناہی ارگاہتبل ںیہن وہیت  وابج وہ وت اس یک امتیل رپ زٰوکۃ ےک ا ے ہن

ور وموجد وہںوہےن رپ  لاصنب زٰوکۃ م  وت ںیہن اتچنہپ نکیل  زٰوکۃ م  اتچنہپ وہ ای وہ اصنب وہ  ا زٰوکۃ ےک اسھت  درگی اوما

ل یک  وتاتچنہپ وہ م   زٰوکۃ ےک اصنب  لم ان وہ ذکا یف )۔ زٰوکۃ وابج وہیرپ یھب اس رک    زٰوکۃ اکنےتل وتقدرگی اوما

راولعلم دویدنب اًاضی  ی دا
ٰ

 (6/113اتفو

 (222/ 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )
ول  آجر عبده أو داره بنصياب نن   كو نيا للتجيارة ب مي  ميا   ويل ا ي   

    بعد القبض يف ق لو،
 (262/ 2الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )

)وأثاث املنيل  ودور الليوو وه ىيا( وكيذا الوتي   ۔۔۔۔فال زكاة على موات ( 
  تنييي  للتجيييارة، اييي  أن اهىيييل ليييو أ يييذ اللكييياة، ونن نذا  ونن   تويييه هىلهيييا

 ساوت نصبا،
 (262/ 2محتار( )حاشية ابن عابدين )رد ال

)ق لييو وأثيياث املنييل  ن ( لييرتز ق لييو نييا، وليي  تقييدكرا، وق لييو وه ىييا  أي ك ييياب 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔البدن الغ  احملتاج نليها وكا  انيت والعقارات

 
 
 
 

 واعتٰیل املع ابوصلابواہلل احبسہن     
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