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�حلمد هلل وحده و�صلى �هلل و�صلم على من ال نبي بعده حممد وعلى �آله و�صحبه 
وبعد:

فمن منطلق �ملناد�ة بحرية �لر�أي و�لفكر و�الختيار، دون �لتقيد باالأ�صول �لعامة 
يف �صو�بط هذه �حلرية، ومتى تكون، وملن تكون؟ ُوِجَدْت �نبعاثات ممن لي�صو� �أهاًل 
ملمار�صة حرية �لر�أي؛ لتدين م�صتو�هم �لعلمي ومد�ركهم �لعقلية، وممن �عتقدو� �أن 
�حلرية �لفكرية مذهب وجودي، يحق لكل ذي عقل �أن يقول ما ير�ه و�إن �ختلت 
بقوله مو�زين �حلياة عنده، ولهذ� جند �لعجب �لعجاب ممن يّدعون �لعلم و�الأدب 
�أجمعت  �لنظر عن �خلروج عما  �لكون وخ�صائ�صه، بغ�ض  �أ�رس�ر  و�إدر�ك  و�لثقافة 
ومن  و�صلوكياتها.  وم�صالكها  وحياتها  معا�صها  نظام  من  �لب�رسية  �ملجتمعات  عليه 
ذلك: قول �لقائلني باأن �لزكاة غري و�جبة يف عرو�ض �لتجارة. ولقد نب�ض هذ� �لقول 
من مقربته قبل �أربعني عاماً، فانف�ض للرد عليه ف�صيلة �ل�صيخ علي �ل�صابوين، وف�صيلة 
�ل�صيخ �أحمد حممد جمال رحمه �هلل  وكاتب هذ� �لبحث عبد�هلل �ملنيع، و�نتهى �الأمر 
باإعادة هذ� �لقول �ل�صاذ �إلى قربه ودفنه. ولكن يف ع�رس �حلرية �لفكرية �لفو�صوية 
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غري  �لزكاة  باأن  �ملناد�ة  فُوِجدت  و�لظهور،  لل�صهرة  طريقاً  نب�صه  يف  يجد  من  ُوِجد 
لي�صت  �لورقية  �لعمالت  باأن  مثلها  مناد�ة  ُوِجدت  �لتجارة، كما  و�جبة يف عرو�ض 
�لفو�صوية  هذه  ميد�ن  يف  و�صدرت  �لزكاة،  فيها  جتب  �أو  �لربا  فيها  يجري  �أثماناً 

�لفكرية �لفتاوى �لغريبة �لبعيدة عن روح �لدين وم�صادره ومقا�صد ت�رسيعه.
ونكارته؛  �صذوذه  كان  مهما  غريب  كل  تََقبََّل  ع�رس  يف  نعي�ض  �أننا  �إلى  ونظر�ً 
للبعد عن �مل�صادر �ل�رسعية يف �لقول و�لنظر، ول�صيوع �الدعاء يف �لكفاءة �الأهلية 
�أهل  ذكره  وما  �لتجارة،  زكاة عرو�ض  �حلديث عن حكم  مني  كان  لذلك  لالإفتاء، 
�لعلم من رجال �لتف�صري و�حلديث، ورجال �لفقه يف �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة من 

وجوب �لزكاة فيها.
ال �صك �أن عرو�ض �لتجارة �أمو�ل، وهي حمل �ل�صفقات و�إبر�م �لعقود يف �لبيع 
بهائم  من  �لزكوية  �الأوعية  من  كبرية  ن�صبة  على  ت�صتحوذ  �أنها  �صك  وال  و�ل�رس�ء، 
�أنعام و�أثمان وخارج من �الأر�ض وعرو�ض جتارة، وقد قال تعالى يف �صاأن �الأمو�ل: 
چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ )�لتوبة: ١٠٣( وقال �صلى �هلل عليه و�صلم 

من حديث معاذ بن جبل ر�صي �هلل عنه: )فاإن هم �أطاعوك لذلك فاأعلمهم �أن �هلل قد 
�فرت�ض عليهم �صدقة توؤخذ من �أغنيائهم وترد على فقر�ئهم(. فالذي عليه جمهور 
�أهل �لعلم من علماء �لتف�صري و�حلديث و�لفقه �أن �لزكاة و�جبة يف عرو�ض �لتجارة، 
و�أنها �أمو�ل متمولة لقوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ )�لتوبة: 
١٠٣(. و�أن �لقول باأن �لزكاة غري و�جبة يف عرو�ض �لتجارة قول �صاذ، و�إن قالت به 
�لظاهرية، وفيما يلي �أذكر ما تي�رس ذكره من �أقو�ل �أهل �لعلم يف �لتف�صري و�حلديث 

و�لفقه.
قال �لبخاري رحمه �هلل  يف �صحيحه: باب �صدقة �لك�صب و�لتجارة لقوله تعالى: 
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ے  چ  قوله:  �إلى   )٢٦7 )�لبقرة:  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

ے ۓ ۓ چ، وقال يف عمدة �لقارئ �رسحاً لهذ� �لباب: )بنّي ما �أر�ده من هذه 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعالى:  بقوله  �لتدليل  طريق  عن  �الآية  بهذه  �لرتجمة 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ چ )�لبقرة: ٢٦7(.

عبا�ض  �بن  قال  هاهنا،  �ل�صدقة  به  و�ملر�د  باالإنفاق،  �ملوؤمنني  عباده  ياأمر  �هلل  �إن 
ر�صي �هلل عنه : )من طيبات ما رزقهم من �الأمو�ل �لتي �كت�صبوها(، وقال جماهد: 

گ گ  چ  تعالى:  قوله  ومبا يف عموم  �.هـ.  لهم(.  �إياها  بتي�رسه  �لتجارة  )يعني 
 ،)١٠٣ )�لتوبة:  ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وقوله:   ،)٢4 )�ملعارج:  چ  ڳ  ڳ  گ 
ومال �لتجارة من �أعظم �الأمو�ل �إن مل يكن �أعظمها، فكان �أولى بالدخول ما مل ياأت 
قيد يقيد �لعموم فيما يخ�صه( �.هـ. وقال �ل�صيخ عبد�لرحمن �ل�صعدي يف تف�صري 
قوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱچ )�لتوبة: ١٠٣( قال: )ففي هذه �الآية داللة على 
ي  وجوب �لزكاة يف جميع �الأمو�ل، وهذ� �إذ� كانت للتجارة ظاهرة، فاإنها �أمو�ل تَُنمَّ
ويكت�صب بها، فمن �لعدل �أن يو��صى به �لفقر�ء باأد�ء ما �أوجب �هلل فيها من �لزكاة( 

�.هـ.
ڱ ڱ ڱ ڱچ )�لتوبة: ١٠٣(:  چ  تعالى:  قوله  تف�صريه  �لقرطبي يف  وقال 
)�ختلف يف هذه �ل�صدقة �ملاأمور بها، فقيل هي �صدقة �لقر�ض قاله جويرب عن �بن 

عبا�ض وهو قول عكرمة فيما ذكر �لق�صريي – وقال �أي�صاً – على قوله تعالى چ ڱ 
ڱچ هي �لثياب و�ملتاع و�لعرو�ض، وال ت�صمى �لعني مااًل، وقد جاء هذ� �ملعنى 
يف �ل�صنة �لثابتة من رو�ية مالك عن ثور بن زيد �لديلمي عن �أبي �لغيث �صامل مولى 
بن مطيع عن �أبي هريرة قال: خرجنا مع ر�صول �هلل عام خيرب فلم نغنم ذهباً وال ورقاً 
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�أن قال -: و�لعلم حميط و�لل�صان  – �إلى  �إال �الأمو�ل و�لثياب و�ملتاع.. �حلديث 
�صاهد باأن ما ُتُلَّك ي�صمى مااًل – وقال �أي�صاً على قوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱچ 
مقدار  تبني  وال  منه،  وامل�أخوذ  امل�أخوذ  يف  ب�رشط  مقّيد  غري  مطلق   )١٠٣ )�لتوبة: 
فتوؤخذ  نذكره،  �ل�صنة و�الإجماع ح�صبما  بيان ذلك يف  و�إمنا  منه،  و�ملاأخوذ  �ملاأخوذ 

�لزكاة من جميع �الأمو�ل( �.هـ.
اأما الأحاديث الدالة على وجوب زكاة العرو�ض فمنها:

�أواًل: ما رو�ه �أبو ذر �لغفاري ر�صي �هلل عنه �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: 
)يف �الإبل �صدقتها ويف �لغنم �صدقتها ويف �لبز �صدقة(. �أخرجه �حلاكم و�لد�رقطني 
و�لبيهقي. وقال �لنووي يف جمموعه �رسح �ملهذب: هذ� �حلديث رو�ه �لد�رقطني 
�حلاكم  وذكره  باأ�صنيدهم  و�لبيهقي  �مل�صتدرك  يف  عبد�هلل  و�أبو  و�حلاكم  �صننه  يف 
ب�إ�سن�دين، ثم ق�ل هذا االإ�سن�دان �سحيح�ن على �رشط البخ�ري وم�سلم. ثم ق�ل – 
قوله )ويف �لبز �صدقة( وهو بفتح �لباء وبالز�ي، هكذ� رو�ه جميع �لرو�ة، و�رسح 

بالز�ي �لد�رقطني و�لبيهقي. �.هـ.
وقال �بن حجر يف �لتلخي�ض: حديث �أبي ذر �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
قال: )يف �الإبل �صدقتها ويف �لبز �صدقة( �أخرجه �لد�رقطني عن �أبي ذر من طريقني، 
وقال يف �آخره )يف �لبز �صدقة( بالز�ي، و�إ�صناده غري �صحيح مد�ره على مو�صى 
�أبي  بن  �بن جريج عن عمر�ن  ثالث من رو�ية  �لربذي، وله عنده طريق  بن عبيدة 
�أن�ض عن مالك بن �أو�ض عن �أبي ذر وهو معلول؛ الأن �بن جريج رو�ه عن عمر�ن �أنه 
بلغه عنه، ورو�ه �لرتمذي يف �لعلل من هذ� �لوجه وقال �صاألت �لبخاري عنه فقال 
�أي�صاً و�حلاكم  �لد�رقطني  �بن جريج عن عمر�ن، وله طريق ر�بعة رو�ه  ي�صمعه  مل 
�أبي �حل�صام عن عمر�ن، ولفظه: )يف �الإبل �صدقتها  من طريق �صعيد بن �صلمة بن 
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�أو دنانري  �لبز �صدقة ومن رفع در�هم  �لبقر �صدقتها ويف  ويف �لغنم �صدقتها ويف 
ال يعدها لغرمي وال ينفقها يف �صبيل �هلل فهو كنز يكوى به يوم �لقيامة(. وهذ� �إ�صناد 
ال باأ�ض به. �.هـ، فهذ� �بن حجر  رحمه �هلل يقول: �إن هذ� �الإ�صناد ال باأ�ض به مع ما 
ذكره �لنووي يف جمموعه عن �حلاكم، وذكر �حلديث باإ�صنادين ذكر �صحتهما على 
�رشط ال�سيخني، وال يوؤثر على اعتم�د احلديث م� ج�ء عن ابن دقيق العيد من تردده 
يف قوله )ويف �لبز �صدقة( هل هو بالز�ي �أو �لر�ء بناء على ما ذكره من �أنه ر�آه يف 
�أ�صل من ن�صخ �مل�صتدرك ب�صم �لباء، فلقد �رسح يف تهذيب �الأ�صماء و�للغات �أنه 
بالز�ي، و�أن بع�صهم �صحفه بالر�ء و�صمِّ �لباء، عالوة على ما ذكره يف �ملجموع من 

�أن جميع رو�ته رووه بالز�ي، و�رسح بالز�ي �لبيهقي و�لد�رقطني.
ثانياً: �أخرج �أبو د�ود يف �صننه عن �صمرة بن جندب �لفز�ري  ر�صي �هلل عنه: �أن 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم كان ياأمرنا �أن نخرج �ل�صدقة مما نعد للبيع، قال �بن 
�أبو  �إير�ده هذ� �حلديث: �صكت عنه  �لقدير بعد  �ليمام �حلنفي يف كتابه �رسح فتح 
د�ود ثم �ملنذري وهذ� حت�صني منهما، و�رسح �بن عبد�لرب باأن �إ�صناده ح�صن، وقول 
عبد�حلق خبيب بن �صلمان �لو�قع يف �صنده لي�ض مب�صهور وال يعلم من روى عنه �إال 
جعفر بن �صعد، ولي�ض جعفر من يعتمد عليه ال يجرح حديثه عن �حل�صن، فاإن نفي 
�ل�صهرة ال ي�صتلزم نفي �جلهالة، ولذلك روى هو نف�صه حديثه يف كتاب �جلهاد )من 
كتم غااًل فهو مثله( عن خبيب بن �صليمان و�صكت عنه، وهذ� ت�صحيح منه. �.هـ. 
وقد جرت �لعادة باأبي د�ود �أنه ال ي�صكت �إال عن حديث �صالح لالحتجاج عنده، وقد 
قال �بن حجر يف �لتلخي�ض عن هذ� �حلديث: رو�ه �أبو د�ود و�لد�رقطني و�لبز�ر من 
حديث �صليمان بن �صمرة عن �أبيه ويف �إ�صناده جهالة. �.هـ. فهذ� �حلديث و�إن مل يقَو 
مبفرده على �لداللة على وجوب زكاة �لعرو�ض، �إال �أنه يع�صْد ما �صبقه من حديث 
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�أبي ذر ر�صي �هلل عنه وما �صيلحقه مما نذكره �إن �صاء �هلل من �الآثار �الأخرى. وما ذكر 
�لزكاة  هي  �ل�صدقة  تلك  �أن  ياأت  مل  �إنه  حيث  �حلديث،  هذ�  يف  حجة  ال  �أنه  من 
�ملفرو�صة، بل �لظاهر �أنها �صدقة بها تطيب �الأنف�ض وت�صكن، وهي كفارة ملا ي�صوب 
�لبيع من �لغلو، وهي غري حمدودة، ملا جاء يف �صنن �أبي د�ود عن قي�ض بن غرزة قال: 
مر بنا �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم فقال: يا مع�رس �لتجار �إن �لبيع يح�رسه �للغو 

و�حللف ف�صوبوه بال�صدقة.. �إلى �آخر ما جاء يف حملى �بن حزم رحمه �هلل.
�لو�ردة  �ل�صحيحة  �الأحاديث  بتلك  �لت�صليم  من  تهرب  بهذ�  �لقول  �إن  �أقول: 
يف �لزكاة وبيان �أحكامها، فهي تتحدث عن �لزكاة �ملفرو�صة وتعرّب عنها بال�صدقة، 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعالى:  وقوله  �الآية.  ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعالى:  كقوله 
و�ل�صدقات يف  بال�صدقة  �ملق�صود  �أن  �صك  وال  �الآية.   )٦٠ )�لتوبة:  چ  ۀ 

�مل�صلم  �لزكاة، ومن ذلك قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: )لي�ض على  �لن�صو�ض  هذه 
�صدقة يف عبده وال فر�صه(، فاأعلمهم �صلى �هلل عليه و�صلم �أن �هلل قد �فرت�ض عليهم 

�صدقة، وقال: )لي�ض فيما دون خم�ض �أو�ق �صدقة(.
البن  �لزخار  �لبحر  جلة  من  �مل�صتخرجة  و�الأخبار  �الآثار  جو�هر  يف  قال  ثالثاً: 
�ل�صعدي: روي عن علي ر�صي �هلل عنه  قال: عفى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
عن �الإبل �لعو�مل تكون يف �مل�رس، وعن غنم تكون يف �مل�رس، فاإذ� رعت وجبت فيها 
�لزكاة، وعن �لدور و�لرقيق و�خلدم و�خليل و�حلمري و�لرب�ذين و�لك�صوة و�لياقوت 

و�لزمرد، ما مل يرد به جتارة، حكاه يف �ملجموعة. �.هـ.
ر�بعاً: جاء يف �صحيح م�صلم عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه : بعث ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم عمر على �ل�صدقة فقيل منع �بن جميل وخالد بن �لوليد و�لعبا�ض عم 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: )ما ينعم 
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�بن جميل �إال �أنه فقري فاأغناه �هلل، و�أما خالد فاإنكم تظلمون خالد�ً قد �حتب�ض �أدر�عه 
و�عتاده يف �صبيل �هلل، و�أما �لعبا�ض فهي علّي ومثليها معها، ثم قال يا عمر �أما �صعرت 
�أنهم طلبو� من  �أبيه(. قال �لنووي رحمه �هلل  ومعنى �حلديث  �أن عم �لرجل �صنو 
خالد زكاة �أعتاده ظناً منهم �أنها للتجارة، و�أن �لزكاة فيها و�جبة، فقال لهم ال زكاة 
لكم على خالد، فقالو� للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إن خالد�ً منع �لزكاة، فقال �إنكم 
– و��صتنبط  قال  �أن  – �إلى  �حلول  قبل  �هلل  �صبيل  الأنه حب�صها ووقفها يف  تظلمونه 
بع�صهم من هذ� وجوب زكاة �لتجارة، وبه قال جمهور �لعلماء من �ل�صلف و�خللف 

خالفاً لد�ود. �.هـ.
خام�صاً: عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال ملا تويف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
الأبي  �خلطاب  بن  عمر  قال  �لعرب،  من  كفر  من  وكفر  بعده،  بكر  �أبو  و��صُتخِلف 
�أقاتل  �أن  �أمرت  و�صلم  عليه  �هلل  �هلل �صلى  ر�صول  قال  وقد  �لنا�ض  تقاتل  بكر: كيف 
�لنا�ض حتى يقولو� ال �إله �إال �هلل، فمن قال ال �إله �إال �هلل ع�صم مني ماله ونف�صه �إال 
، فقال �أبوبكر: )و�هلل الأقاتلن من فّرق بني �ل�صالة  بحقه وح�صابه على �هلل عزَّ وجلَّ
و�لزكاة، فاإن �لزكاة حق �ملال، و�هلل لو منعوين عقااًل كانو� يوؤدونه �إلى ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم لقاتلتهم على منعه( �حلديث. قال �خلطابي  رحمه �هلل  يف معامل 
قوله )لو منعوين عقااًل(  �لعلم  �أهل  بع�ض  وتاأول  �ل�صنن من �رسحه هذ� �حلديث: 
قيمة  فيها  فبلغ مع غريه  �لتجارة  �إذ� كان من عرو�ض  فيه  �لزكاة  منع وجوب  على 
ن�صاب. وفيه دليل على وجوب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة، وقد زعم د�ود �أال زكاة 

يف �صيء من �أمو�ل �لتجارة. �.هـ.
�صاد�صاً: روى �لبخاري رحمه �هلل يف �صحيحه عن �أبي هريرة  ر�صي �هلل عنه قال: 
له يوم  ُمثِّل  يوؤد زكاته  فلم  مااًل  �آتاه �هلل  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم )من 



ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع

15 العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة 

�لقيامة �صجاعاً �أقرع له زبيبتان يطّوقه يوم �لقيامة ثم ياأخذ بلهزمتيه يعني �صدقيه ثم 
يقول �أنا مالك �أنا كنزك، ثم تال چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ �الآية(، و�ملال هنا عام، 

فيحمل على عمومه، �إال ما خ�صه �لدليل.
�خلطاب  بن  بعمر  قال: مررت  �أباه حما�صاً  �أن  بن حما�ض  �أبي عمرو  �صابعاً: عن 
حما�ض،  يا  زكاتك  توؤدي  �أال  عمر:  فقال  �أحملها،  �أدم  عنقي  وعلى  عنه  �هلل  ر�صي 
ذ�ك  فقال:  �لقر�ض،  يف  ظهري  على  �لتي  هذه  غري  مايل  �ملوؤمنني  �أمري  يا  فقلت: 
فاأخذ  �لزكاة  مال ف�صع، قال: فو�صعتها بني يديه فح�صبها فوجدها قد وجبت فيها 
�ل�صافعي عن  �لتلخي�ض عن هذ� �الأثر: رو�ه  منها �لزكاة. �.هـ. قال �بن حجر يف 
�صفيان حدثنا يحيى عن عبد�هلل بن �أبي �صلمة عن �أبي عمرو بن حما�ض �أن �أباه قال: 
مررت بعمر بن �خلطاب فذكره، ورو�ه �أحمد، و�بن �أبي �صيبة وعبد�لرز�ق و�صعيد 
عن  زيد  بن  حماد  حديث  من  �لد�رقطني  ورو�ه  �صعيد  بن  يحيى  عن  من�صور  بن 
يحيى بن �صعيد عن �أبي عمرو بن حما�ض عن �أبيه نحوه، ورو�ه �ل�صافعي �أي�صاً عن 
�صفيان عن �بن عجالن عن �أبي �لزياد عن �أبي عمرو بن حما�ض عن �أبيه. �.هـ. قال 
�بن حزم  رحمه �هلل يف �ملحلى: و�أما حديث �أبي عمرو فال ي�صح؛ الأنه عن �أبي عمرو 
بن حما�ض عن �أبيه، وهما جمهوالن. �.هـ. قال �ل�صيخ �أحمد حممد �صاكر رحمه �هلل  
يف تعليقه على �ملحلى عند قول �بن حزم رحمه �هلل )وهما جمهوالن( قال: كال، 
�الأثر ما  �بن حزم رحمه �هلل يف نقده هذ�  ثقتان. �.هـ. وقد ذكر  بل هما معروفان 
رو�ه من طريق عبد�هلل بن �أحمد بن حنبل قال: ثنا عالم بن �لف�صل قال �صمعت �أبا 
�الأ�صود – وهو حميد بن �الأ�صود – يقول: ذكرت ملالك بن �أن�ض حديث �بن حما�ض 
يف �ملتاع يزكي عن يحيى بن �صعيد فقال مالك يحيى قما�ض، وف�رسه �بن حزم باأنه 

يجمع �لقما�ض �أي �لكنا�صة، �أي يروى عمن ال قدر له وال ي�صتحق. �.هـ.
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�أقول �إن �جلو�ب عّما ذكره �بن حزم رحمه �هلل يف جتريحه يحيى يت�صح فيما يلي:
�أواًل: جاء يف تهذيب �لتهذيب ذكر �أربعة رجال من �أهل �حلديث كلهم ي�صمى 

يحيى بن �صعيد، وفيهم و�حد يعرف بالعطار �صّعفه بع�صهم.
ثانياً: تعني فيهم ر�وي �حلديث حما�ض وهو يحيى بن �صعيد بن قي�ض بن عمرو 

�لبخاري �الأن�صاري �ملعروف باالأن�صاري.
وذلك �أنه جاء يف ترجمته �أن ممن �صمع عنه �أبا �صلمة بن عبد�لرحمن، وقد جاء يف 
ترجمة �أبي �صلمة بن عبد�لرحمن �أنه روى عنه يحيى �الأن�صار، ومل يكن يف تر�جم 
حديث  ر�وي  �أن  فتعنّي  عنه،  رو�يتهم  �صلمة  �أبي  ترجمة  يف  وال  �الآخرين  �لثالثة 

حما�ض هو يحيى �الأن�صاري.
قوله:  �لنووي  للحافظ  و�للغات  �الأ�صماء  تهذيب  يف  ترجمته  يف  جاء  ثالثاً: 
�بن  �حلجاز  كان حمدثو  عيينة:  �بن  قال  و�إمامته،  توثيقه وجاللته  على  )و�أجمعو� 
�صهاب ويحيى بن �صعيد و�بن فريج يجيئون باحلديث على وجهه، وقال �بن �ملبارك: 
وقال  �لنا�ض،  �أثبت  �صعيد  بن  بن حنبل: يحيى  �أحمد  وقال  �لنا�ض،  كان من حفاظ 
ولوالهما  �الأن�صاري  يحيى  من  �صهاب  بابن  �صبهاً  �أقرب  ر�أيت  ما  �جلمعي:  �صعيد 
لذهب كثري من �ل�صنن، وقال حممد بن �صعد: كان يحيى �الأن�صاري ثقًة ثبتاً كثري 
ع�رس  �حلادي  �جلزء  ترجمته  يف  �لتهذيب  تهذيب  يف  جاء  وقد  حجة(.  �حلديث 
�ض٢٢٣ ما ن�صه: )قال �أحمد بن �صعيد �لد�رمي: �صمعت �أ�صحابنا يحكون عن مالك 

قال: ما خرج �أحد من �لعر�ق �إال تغرّي، غري يحيى بن �صعيد(.
ر�بعاً: �حلكاية �ملروية عن مالك رحمه �هلل يف حق يحيى بن �صعيد هي عن طريق 

عارم بن �لف�صل وحميد بن �الأ�صود.
قال يف تهذيب �لتهذيب على ترجمة حميد بن �الأ�صود: )قال �الأثرم عن �أحمد: 
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�صبحان �هلل �أنكر ما يجيء به! وقال �لع�صيلي يف �ل�صعفاء: كان عفان يحمل عليه الأنه 
روى حديثاً منكر�ً. وقال �ل�صاجي و�الأزدي: �صدوق، عنده مناكري( �.هـ. فلو مل تاأتنا 
رو�ية هذه �حلكاية من مالك �إال عن طريق حميد بن �الأ�صود لكفى ذلك يف �إ�صقاطها، 
فكيف �إذ� �ن�صم �إليه رو�يتها عن طريق عارم بن حممد بن �لف�صل؟ وال �صك �أنه �أحد 
�لثقات �الأثبات، �إال �أنه تغرّي يف �آخر عمره، قال �بن حبان: )�ختلط يف �آخر عمره 
فيجب  �لكثرية،  �ملناكري  فوقع يف حديثه  به،  ما يحدث  يدري  كاد ال  وتغرّي، حتى 
�لتنكب عن حديثه فيما رو�ه �ملتاأخرون، فاإذ� مل يعلم هذ� من هذ� ترك �لكل(. �.هـ.
فيمن  �حلكم  )ثم  الألفيته:  منه  �رسحاً  و�لتذكرة  �لتب�رسة  كتابه  �لعر�قي يف  وقال 
اختلط اأنه ال يقبل من حديثه م� حّدث به يف االختالط، وكذا م� اتهم اأمره واأ�سكل، 
فلم ندر اأحّدث به قبل االختالط اأو بعده، وم� حّدث به قبل االختالط ُقِبل(. ا.هـ.

االختالط  قبل  عنه  روى  من  وذكر  ع�رم�ً،  املختلطني  من  اأن  العراقي  وذكر 
�أحمد بن حنبل وعبد�هلل �مل�صندي و�لر�زي و�أبو علي �لزريقي، ومن روى عنه بعد 
االختالط اأبو زرعة، وعلي البغوي. ومل يذكر عبداهلل بن اأحمد بن حنبل هل روايته 
عنه قبل االختالط اأو بعده. فلزم الرتدد يف قبول روايته عنه، هذا وقد اختلط يف 
ابتداء اختالط ع�رم، اإال اأنهم اتفقوا جميع�ً اأنه بعد الع�رشين وامل�ئتني، ومنهم من 
�إنه �ختلط �صنة ثالث ع�رسة ومائتني، ومنهم من قال �صنة �صتة ع�رسة ومائتني،  قال 
اختالط ع�رم  املتفق على  الوقت  اأحمد رحمه اهلل يف  بن  فعبداهلل  اأي ح�ل  وعلى 
فيه �صغري جد�ً �إذ عمره �صبع �صنو�ت كما ذكر والدته يف تهذيب �لتهذيب عن �بن 
�ل�صو�ف قال ولد �صنة ٢١٣هـ ومات �صنة ٢9٠هـ، وكذ� �أّرخه �إ�صماعيل �خلطمي وز�د 
اإذا ثبت اأخذه عنه. ومب�  يف جم�دى االآخرة، مم� يتعنّي اأن اأخذه عنه بعد االختالط 
تقدم لنا يت�صح �أن يحيى بن �صعيد �الأن�صاري ثقة ثبت خال من �لتجريح مطلقاً، و�أن 
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ما ورد ن�صبته �إلى مالك يف حقه باطل، وال ي�صح منه �صيء �لبتة، ومالك رحمه �هلل  
ي�صيد ب�صاأن يحيى بن �صعيد ويقول: )ما خرج منا �أحد �إلى �لعر�ق �إال تغرّي غري يحيى 
بن �صعيد(. قلت: و�بن حزم – رحمه �هلل – معروف عند رجال �حلديث باأنه كثري�ً 
ما ي�رسح بجهالة رجال من كبار �ملحدثني، كما وقع منه يف حكايته عن �لرتمذي – 
حممد بن عي�صى – باأنه جمهول، قال �بن حجر يف تهذيب �لتهذيب على ترجمة 
�لرتمذي: )و�أما �أبو حممد بن حزم فاإنه نادى على نف�صه بعدم �الطالع، فقال يف 
قائل  �لفر�ئ�ض: )من �الت�صال حممد عي�صى بن �صودة جمهولة، وال يقولن  كتاب 
لعله ما عرف �لرتمذي وال �طلع على حفظه وال على ت�صانيفه، فاإن هذ� �لرجل قد 
�أطلق هذه �لعبارة على خلق من �مل�صهورين من �لثقات �حلفاظ كاأبي �لقا�صم �لبغوي 
و�إ�صماعيل بن حممد �ل�صغار و�أبي �لعبا�ض �الأ�صم وغريهم(. �.هـ. وعلى �أي حال 
�أبو عمرو معروفان ثقتان، قال �بن حجر يف كتابه تعجيل  فحما�ض بن عمرو و�بنه 
�ملنفعة – على ترجمته حلما�ض بعد ذكره �لقول عنه باأنه غري م�صهور -: )قلت هو 
خم�رسم كان رجاًل كبري�ً يف عهد عمر، وذكره �بن حبان يف �لثقات، وقال �لنووي 
يف كتابه تهذيب �الأ�صماء و�للغات على ترجمة �أبي عمرو بن حما�ض – هو �أبو عمرو 
بن حما�ض �لرجل �ل�صالح �مل�صتجاب �لدعو�ت، مذكور يف �ملخت�رس يف �أول زكاة 
ترجمة  يف  �ل�صحابة  معرفة  يف  كتابيهما  يف  نعيم  و�أبو  منده  �بن  وذكره  �لتجارة، 
عمرو، وقاال هو لني(. �.هـ. على �أن �الإمام �ل�صافعي  رحمه �هلل قد رو�ه من طريق 
�أبي زياد  �إذ رو�ه عن �صفيان عن �بن عجالن عن  �آخر غري طريق يحيى بن �صعيد، 
عن �أبي عمرو بن حما�ض عن �أبيه – كما مر -، وبهذ� ثبت لدينا �أن عمر بن �خلطاب  
ر�صي �هلل عنه �أخذ �لزكاة من عرو�ض �لتجارة، وال يعلم له خمالف من �ل�صحابة، 
وما قيل من خمالفة عائ�صة و�بن عبا�ض وعبد�هلل بن �لزبري ففي �لالحق من �لكالم 
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ما ي�صقط �العرت��ض �إن �صاء �هلل، ويعترب هذ� �إجماعاً �صكوتياً، وهو حجة عند كثري 
من �لعلماء.

يف  �لزكاة  بوجوب  قال  من  حجج  من  تعالى  �هلل  رحمه  حزم  �بن  ذكر  ثامناً: 
عرو�ض �لتجارة خرب�ً �صّلم ب�صحته عن عبد�لرحمن بن عبد�لقاري قال: كنت على 
بيت �ملال زمن عمر بن �خلطاب، فكان �إذ� خرج �لعطاء جمع �أمو�ل �لتجار ثم ح�صبها 
غائبها و�صاهدها، ثم �أخذ �لزكاة من �صاهد �ملال عن �لغائب و�ل�صاهد(، وقد نفى �بن 
حزم رحمه �هلل �ال�صتدالل به بحجة �أنه لي�ض فيه �أن تلك �الأمو�ل عرو�صاً للتجارة، 
وقد كان للتجار �أمو�ل جتب فيها �لزكاة من ف�صة وذهب وغري ذلك، ورحم �هلل �بن 
حزم، حيث مل ير �لعرو�ض �ملتد�ولة بني �لتجار بيعاً و�رس�ًء �أمو�اًل، فهل �الأمو�ل 
حم�صورة يف �لذهب و�لف�صة؟ �أم �أن �لزكاة و�جبة فيهما ويف غريهما من �الأمو�ل؟ 
وقد جاء عنه رحمه �هلل ما يدل على ذلك، فقد جاء يف �ملحلى ما ن�صه: )وقد كانت 
للتجار �أمو�ل جتب فيها �لزكاة من ف�صة وذهب وغري ذلك، ومن غري ذلك عرو�ض 

�لتجارة(. فلعله هنا يف كالمه هذ� على وفاق، و�إن كان ال يق�صد هذ� �لوفاق.
تا�صعاً: قال �بن حجر يف �لتلخي�ض: )�أخرج �أبو عبيد يف �الأمو�ل من طريق زياد 
من  �مل�صلمني  من  �أخذ  �أن  فاأمرين  م�صدقاً،  �خلطاب  بن  بعثني عمر  قال  بن خدير، 
�أمو�لهم �إذ� �ختلفو� بها، للتجارة ربع �لع�رس، ومن �أمو�ل �أهل �لذمة ن�صف �لع�رس، 
�صريين  بن  �أن�ض  طريق  من  عبد�لرز�ق  وروى  �لع�رس(.  �حلرب  �أهل  �أمو�ل  ومن 
قال: )بعثني �أن�ض بن مالك على �الأبلة فاأخرج يل كتاباً من عمر(. مبعناه، وو�صله 
�لطرب�ين مرفوعاً من رو�ية حممد بن �صريين عن �أن�ض يف ترجمة حممد بن حيايان 

يف �الأو�صط(. �.هـ.
عا�رس�ً: ما رو�ه �بن حزم رحمه �هلل  من طريق �أبي قالبة: �أن عمال عمر قالو� يا 
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�أمري �ملوؤمنني �إن جتار�ً �صكو� �صدة �لتقومي، فقال عمر هاها خففو�(. �.هـ.
�أبا قالبة مل يدرك عمر  �إن  الأنه مر�صل، حيث  فيه؛  �أنه ال حجة  �بن حزم  وذكر 
بعقله وال ب�صنه. فقد ذكر �بن حجر رحمه �هلل  طريقة �أهل �حلديث يف تلقي �ملر��صيل 
فقال: )�إذ� عرف من عادة �لتابعي �أنه ال ير�صل �إال عن ثقة، فذهب جمهور �ملحدثني 
�ملالكيني  قول  وهو  وثانيهما،  �حمد  قويل  �أحد  وهو  �الحتمال،  لبقاء  �لتوقف  �إلى 
و�لكوفيني يقبل مطلقاً، وقال �ل�صافعي  رحمه �هلل  يقبل �إن �عت�صد مبجيئه من وجه 
ثقة يف  ليرتجح كون �ملحذوف  �أو مر�صاًل؛  كان  �الأولى، م�صند�ً  �لطريق  ببيان  �آخر 
نف�ض �الأمر، وال �صك �أن �أبا قالبة ثقة، وعلى �أي حال فاأقل ما يقال يف هذ� �الأثر �أنه 

يع�صده ما تقدمه وما �صيلحقه.
�إحدى ع�رس: روى �لبيهقي يف �صننه: �أخربنا �أبو ن�رس عمر بن عبد�لعزيز بن عمر 
بن قتادة من كتابه، �أنباأنا �أبو �حل�صن حممد بن �إبر�هيم بن عبدة، حدثنا �أبو عبد�هلل 
عياث،  بن  بن حنبل، حدثنا حف�ض  �أحمد  �لبو�صينجي، حدثنا  �إبر�هيم  بن  حممد 
حدثنا عبيد�هلل بن عمر بن عمر، عن نافع عن �بن عمر قال: لي�ض يف �لعرو�ض زكاة 

�إال ما كان للتجارة.
�بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما   فالذي روى عن  �لعلم،  �أهل  قال: وهذ� قول عامة 
�أنه قال: ال زكاة يف �لعرو�ض. قال فيه �ل�صافعي يف كتاب �لقدمي: )�إ�صناد �حلديث 
عن ابن عب��س �سعيف، فك�ن اتب�ع حديث ابن عمر ل�سحته، واالحتي�ط يف الزك�ة 
�أحب �إيّل(. و�هلل �أعلم. )ير�جع �صنن �لبيهقي ل�صحة هذ� �لنقل(. قال: )وقد حكى 
يحك خالفهم  عمر ومل  �بن  رويناه عن  ما  مثل  عبا�ض  و�بن  عائ�صة  �ملنذر عن  �بن 
عن �أحمد، فيحتمل �أن يكون معنى قوله �إن �صلح: ال زكاة يف �لعر�ض �إذ� مل يرد به 

�لتجارة(. �.هـ.
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�ثنا ع�رس: ومما يوؤيد ما حكاه �بن �ملنذر عن �بن عبا�ض  ر�صي �هلل عنهما  �أنه يقول 
�بن حزم رحمه �هلل يف �ملحلى عن  ما رو�ه  �لتجارة.  �لزكاة يف عرو�ض  بوجوب 
�بن عبا�ض، وذكر �صحته �أنه كان يقول: ال باأ�ض بالرتب�ض حتى يبيع، و�لزكاة و�جبة 
فيه، وذكر ابن حزم  رحمه اهلل  حم�ولة منه الإ�سق�ط اال�ستدالل به ب�أن هذا خ�رج 
على مذهب �بن عبا�ض �مل�صهور عنه يف �أنه كان يرى �لزكاة و�جبة يف فائدة �لذهب 
و�لف�صة و�ملا�صية حني ت�صتفاد. فما ذكره رحمه �هلل ال يتم له مق�صوده من طريقني 
�أحدهما لي�ض م�صهور�ً عن �بن عبا�ض �أنه يقول بعدم �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة، وما 

ورد عنه ذكر �ل�صافعي �صعف �إ�صناده كما مّر يف �صنن �لبيهقي.
�صّعفه  �الإ�صناد  �صعيف  فهو  عبا�ض  �بن  قول  )و�أما  �ملجموع:  يف  �لنووي  قال 

�ل�صافعي و�لبيهقي وغريهما(. �.هـ.
�لثاين قوله: )ال باأ�ض بالرتب�ض( �لرتب�ض هو �النتظار حتى �لبيع، ومعناه �أن من 
مل ينتظر �لبيع وبادر باإخر�ج زكاة �أمو�له قبل بيعها فذلك ح�صن، ومن �نتظر حتى 

�لبيع فال جناح عليه.
وهذ� و��صح من �بن عبا�ض �أنه يرى وجوب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة.

ثالث ع�رس: روى مالك يف �ملوطاأ قال حدثني عن مالك عن يحيى بن �صعيد عن 
�لوليد بن عبد�مللك و�صليمان  زريق بن حيان، وكان زريق على جو�ز م�رس زمان 
وعمر بن عبد�لعزيز، فذكر �أن عمر بن عبد�لعزيز كتب �إليه �أن �نظر من مّر بك من 
�مل�صلمني فخذ مما ظهر من �أمو�لهم مما يريدون من �لتجار�ت من كل �أربعني دينار�ً 
دينار�ً، فما نق�ض فبح�صاب ذلك حتى يبلغ ع�رسين دينار�ً، فاإن نق�صت ثلث دينار 
فدعها وال تاأخذ منها �صيئاً، ومن مّر بك من �أهل �لذمة فخذ مما يديرون من �لتجار�ت 
من كل ع�رسين دينار�ً دينار�ً، فما نق�ض فبح�صاب ذلك حتى يبلغ ع�رسة دنانري، فاإن 
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�إلى  نق�صت ثلث دينار فدعها وال تاأخذ منها �صيئاً، و�أكتب لهم مبا تاأخذ منهم كتاباً 
مثله من �حلول. ورو�ه �ل�صافعي رحمه �هلل تعالى يف كتابه �الأم قال: �أخربنا �لربيع 
�أن:  قال �أخربنا �ل�صافعي قال �أخربنا مالك عن يحيى بن �صعيد بن رزيق بن حكيم 

عمر بن عبد�لعزيز كتب �إليه �أن �نظر من مّر بك من �مل�صلمني.. �إلخ.
�لتجار�ت(  من  يريدون  )مما  قوله  �حلديث:  ذكره  بعد  للباجي  �ملنتقى  يف  قال 
ي�صتغرق �لعرو�ض وغريها، وهو يف �لعر�ض �أظهر؛ الأن �لتجارة �إمنا تد�ر بها، و�لربح 
�أنه  �الأظهر  – فكان  قال  �أن  – �إلى  و�ل�رس�ء  بالبيع  وباإد�رتها  فيها،  يق�صد  و�لنماء 
�أر�د بذلك زكاة �لعرو�ض. وهذ� كتاب �أمري �ملوؤمنني عمر بن عبد�لعزيز �إلى عماله 
فلم  �الأم�صار  يف  به  يحدث  مما  وهذ�  �لنا�ض،  به  رزيق  و�أخذ  جو�ئزه،  و�أ�صحاب 
يذكر عليه �أحد، وال يعلم �أحد تظلم منه ب�صببه، و�لنا�ض متو�فرون يف ذلك �لزمان 
من بقايا �ل�صحابة وجمهور �لتابعني ممن ال يح�صى كرثة، فثبت �أنه �إجماع(. �.هـ. 
وخالف د�ود يف ذلك فقال: )ال زكاة يف �لعرو�ض بوجه كان لتجارة �أو غريها، �أقول 
ال�صيما وقد عرف من �أمري �ملوؤمنني عدله وورعه وحترجه من �أن يقول يف �لدين بغري 
علم، قد عرف يف عهده رحمه �هلل  جتا�رس �لنا�ض عليه وعلى والته، وتظلم �أحدهم 
من �أي مظلمة تلحقه، و�إن�صافه من ظامله وتكينه من حقه، ومع هذ� فال يعرف له 
منكر �أنكر عليه فعله هذ� �أو تظلم منه �أورد عليه. و�أما ما ذكره �بن حزم رحمه �هلل 
من �أنه روى عنه من كتابه �إلى بع�ض عماله: )�أال تاأخذو� من �أرباح �لتجار �صيئاً حتى 
يحول عليها �حلول( فلي�ض فيه ما يعار�ض �لقول بوجوب �لزكاة يف مال حتى يحول 
عليه �حلول �إال ربح �لتجارة، و�إمنا يرى �أن �لربح مال م�صتقل ال جتب فيه �لزكاة حتى 
يحول عليه �حلول، وعلى فر�ض �صحة ورود هذ� عنه  ر�صي �هلل عنه  فهو غري و�رد 
على ما ثبت عنه من كتابته لرزيق �إلى عماله و�أ�صحاب جو�ئزه و�أخذ رزيق به �لنا�ض 
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يف زمانه وهذ� مما يحدث به �الأم�صار ومل ينكر ذلك عليه �أحد وال يعلم �أحد تظلم 
�لتابعني  �ل�صحابة وجمهور  بقايا  �لزمان من  متو�فرون يف ذلك  و�لنا�ض  ب�صببه  منه 
ممن ال يح�صى كرثة فثبت �أنه �إجماع وخالف د�ود يف ذلك فقال: ال زكاة يف �لعر�ض 

بوجه كان للنجارة �أو غريها ودليلنا قوله تعالى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻچ )�لتوبة: ١٠٣(، وهذ� عام فيحمل على عمومه �إال ما خ�صه �لدليل ودليلنا من 
�آتاه  �أبو هريرة قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم )من  �ل�صنة ما روى  جهة 
�هلل مااًل فلم يوؤد زكاته ُمثِّل له يوم �لقيامة �صجاع �أقرع له ذبيبتان يطّوقه يوم �لقيامة 
ياأخذ بهلزمتيه “يعني �صدقيه” ويقول: �أنا مالك �أنا كنزك(، ودليلنا من جهة �لقيا�ض 
قليل من  �.هـ. هذ�  �لزكاة.  فيه  �أن جتب  فجاز  و�لزيادة  للنماء  مااًل مر�صد  �أن هذ� 
كرث من �أقو�ل فقهاء �ملالكية رحمهم �هلل تعالى، ولعل �مل�صتزيد منها يرجع �إليها يف 
وكذلك  �لتجارة.  عرو�ض  يف  �لزكاة  بوجوب  �لقول  على  �إجماعهم  لريى  كتبهم 
علماء �حلنفية  رحمهم �هلل تعالى  متفقون على وجوبها يف عرو�ض �لتجارة كائنة ما 
كانت �إذ� بلغت قيمتها ن�صاباً من �لورق �أو �لذهب لقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم فيها: 

)يقومها فيوؤدي من كل مائتي درهم خم�صة در�هم(. �.هـ.
يقّومها..  و�ل�صالم  �ل�صالم  عليه  لقوله  قوله  �لهمام:  �لقدير البن  فتح  وقال يف 
�إلخ. غريب ويف �لباب �أحاديث مرفوعة وموقوفة وذكر من �ملرفوعة حديث �صمرة 

بن جندب وحديث �أبي ذر �ملتقدمني. �.هـ.
اإذا ح�ل عليه�  التج�رة  الزك�ة جتب يف عرو�س  املب�سوط:  ال�رشخ�سي يف  وق�ل 
�إذ� باعها زكى �لتجارة كما �صياأتي نقل  �حلول عندنا. وقال مالك رحمه �هلل تعالى: 

ذلك عند ذكر �أقو�ل �لعلماء يف �لوجوب.
�أن عبد�هلل بن �لزبري وعبد�لرحمن بن  خام�ض ع�رس: ذكر �بن حزم  رحمه �هلل  
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هذ�  �أثر�ً  لقوله  وذكر  �لتجارة،  �لزكاة يف عرو�ض  بعدم وجوب  يقوالن  كانا  نافع 
ن�صه: )حدثنا همام ثنا �بن مفرج ثنا �بن �الأعر�بي ثنا �لدبري عن عبد�لرز�ق عن �بن 
جريج �أخربين نافع �بن �خلوزي قال: كنت جال�صاً عند عبد�لرحمن بن نافع �إذ جاءه 
زياد �لبو�ب، فقال له: �إن �أمري �ملوؤمنني – يعني �بن �لزبري – يقول: �أر�صل زكاة مالك 
فقام فاأخرج مائة درهم وقال له: �قر�أ عليه �ل�صالم وقله له �إمنا �لزكاة يف �لنا�ض، قال 
نافع: فلقيت زياد�ً، فقلت له: �أبلغته؟ قال: نعم، قلت: فلماذ� قال �بن �لزبري؟ فقال: 
�لعني(.  �إال يف  �لزكاة  �أرى  ما  دينار  بن  �بن جريج وقال يل عمرو  قال  قد �صدق، 
�.هـ. و�ل�صحيح �أن هذ� ال ي�صح؛ الأنه من طريق �لدبري �إ�صحاق بن �إبر�هيم، و�أهل 
�حلديث يعرفون �لدبري ومناكريه وت�صحيفه وحتريفه، ويكادون يجمعون على ترك 
رو�يته، قال �حلافظ �بن حجر يف ل�صان �مليز�ن: قال �بن �ل�صالح يف نزع �ملختلطني 
من علوم �حلديث، ذكر �أحمد �أن عبد�لرز�ق َعِمَي فكان يلقن فيتلقن ف�صماع من 
�لبدري  �بن �ل�صالح: وقد وجدت فيما روى  �صمع عنه بعدما عمي ال �صيء، قال 
عن عبد�لرز�ق �أحاديث ��صتنكرها جد�ً فاأحلت �أمرها على �لدبري الأن �صماعه منه 
متاأخر جد�ً و�ملناكري �لتي تقع يف حديث عبد�لرز�ق فال يلحق �لدبري منه تبعة �إال 
�أنه �صحف �أو حرف، و�إمنا �لكالم يف �الأحاديث �لتي عنده يف غري �لت�صانيف فهي 
ونقل  اأعلم.  واهلل  االختالط،  ح�لة  يف  منه  �سم�عه  الأجل  وذلك  املن�كري؛  فيه�  التي 
�حلافظ عن �لذهبي يف �لل�صان �أن �إ�صحاق بن �إبر�هيم �لدبري �صاحب عبد�لرز�ق، 
قلت: )ما كان �لرجل �صاحب حديث – �إلى �أن قال -: روى عبد�لرز�ق �أحاديث 
منكرة فوقع �لرتدد فيها هل هي منه فانفرد بها، �أو هي معروفة مما تفرد به عبد�لرز�ق 
للقا�صي حممد بن حمد �لقرطبي(. �.هـ. ومن هذ� يت�صح لنا �أن �لدبري ال تخلو 
�أحد  عن  منه  �لرو�ية  هذه  نعترب  �أن  لنا  يحق  فال  ت�صحيف،  �أو  �إنكار  من  مروياته 
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�أ�صحاب ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وفيها �رسيح �ملخالفة ملا �صارت عليه �الأمة، 
كما �أن نافع بن �خلوزي هو نهاية �إ�صناد هذه �لرو�ية وهو جمهول، قال �ل�صيخ �أحمد 
�صاكر يف تعليقه على �ملحلى: )نافع بن �خلوزي هكذ� هو يف �الأ�صل باخلاء �ملعجمة 

و�لز�ي، ومل �أعرفه ومل �أجد له ترجمة(. �.هـ.
وقد �تفق �الأئمة �الأربعة وغريهم على وجوب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة. قال 
�صيخ �الإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل يف كتابه �لقو�عد �لنور�نية: )و�الأئمة �الأربعة و�صائر 

�الأمة – �إال من �صّذ – متفقون على وجوبها يف عرو�ض �لتجارة(. �.هـ.
وقد ذكر �بن حزم  رحمه �هلل  يف كتابه �ملحلى �أن لالإمام �ل�صافعي رحمه �هلل  قواًل 
بعدم �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة، وقد رد على هذ� �لزعم �لنووي  رحمه �هلل يف 
جمموعه حينما قال: )ون�صو�ض �ل�صافعي ر�صي �هلل عنه �لقدمية و�جلديدة متظاهرة 
�أ�صحابنا: قال �ل�صافعي ر�صي �هلل عنه: يف �لقدمي  على وجوب زكاة �لتجارة، قال 
�ختلف �لنا�ض يف زكاة �لتجارة، فقال بع�صهم ال زكاة فيها، وقال بع�صهم فيها زكاة، 
قال يف  ترديد قول من  �لطيب و�آخرون: هذ�  �أبو  �لقا�صي  �إلينا، وقال  �أحب  وهذ� 
�لقدمي قوالن يف وجوبها وفيهم من مل يثبت هذ� �لقدمي، و�تفق �لقا�صي �أبو �لطيب 
وكل من حكى هذ� �لقدمي على �أن �ل�صحيح يف �لقدمي �أنها جتب كما ن�ض عليه يف 
�جلديد، و�مل�صهور عن �الأ�صحاب �التفاق على �أن مذهب �ل�صافعي ر�صي �هلل عنه  
بعدم وجوبها،  �إثبات قول  �لقدمي  �لقول عن  وجوبها ولي�ض يف هذ� من �ختالف 
و�إمنا �أخرب �لنا�ض وبنيَّ �أن مذهبه هو �لوجوب بعد �إير�ده حديث حما�ض وقول �بن 
�ل�صافعي: وبهذ� كله  عمر وكتاب عمر بن عبد�لعزيز لعامله رزيق بن حكيم، قال 
مدونته  �هلل يف  مالك رحمه  �الإمام  وقال  �.هـ.  عنه(.  من حفظت  قول  وهو  ناأخذ 
مثل  ��صرتى  باع  فكلما  �لتجارة  يف  ماله  يدبر  رجل  كان  �إن  مالك  )وقال  �لكربى: 
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بلد�ن،  �إلى  �الأمتعة وغريها  �لتجار يجهزون  و�لزياتني، ومثل  و�لبز�زين  �خلياطني 
قال: فليجعلو� لزكاتهم من �ل�صنة �صهر�ً، فاإذ� جاء ذلك �ل�صهر قومو� ما عندهم مما 

هو للتجارة وما يف �أيديهم من �لنا�ض فزكو� ذلك كله( �.هـ.
وقال يف �رسح زروق على �لر�صالة: )�لعرو�ض على ثالثة �أوجه، �أحدها عرو�ض 
�لقنية �لتي ال يتجر فيها، وهذه ال زكاة فيها وال تنقلها نية �لتجارة عن حكمها حتى 
وهذه  للتجارة،  �الأ�صو�ق  بها  يرت�صد  �لتي  وهي  �حلكر  عرو�ض  �لثاين:  بها،  يعمل 
ب�رشوط  لكن  �سنني عدة  البيع  قبل  اأق�م  ولو  بيعه  بعد  لع�م واحد  الزك�ة  فيه�  جتب 
بال�صعر  وتباع  للتجارة  ت�صرتي  �لتي  وهي  �الإد�رة  عرو�ض  �لثالث:  وذكرها،  �صبعة 

�لو�قع من غري تر�صد، وهذ� يزكى كل عام بتقومي عرو�صه(. �.هـ.
وقال يف �ملنتقى للباجي على �ملوطاأ: قوله )مما يديرون من �لتجار�ت( ي�صتغرق 
�لعرو�ض وغريها، وهو يف �لعر�ض �أظهر؛ الأن �لتجارة �إمنا تد�ر بها، و�لربح و�لنماء 
�إمنا يق�صد بها وباإد�رتها بالبيع و�ل�رس�ء، - �إلى �أن قال – وهذ� كتاب �أمري �ملوؤمنني 
�إلى عماله و�أ�صحاب جو�ئزه و�أخذ رزيق به �لنا�ض يف زمانه،  عمر بن عبد�لعزيز 
منه  تظلم  �أحد  يعلم  وال  �أحد،  عليه  ذلك  ينكر  ومل  �الأم�صار،  به  يحّدث  مما  وهذ� 
ب�صببه، و�لنا�ض متو�فرون يف ذلك �لزمان من بقايا �ل�صحابة وجمهور �لتابعني ممن 
ال يح�صى كرثة، فثبت �أنه �إجماع. وخالف د�ود يف ذلك فقال: )ال زكاة يف �لعر�ض 

بوجه كان لتجارة �أو غريها، ودليلنا قوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ چ )�لتوبة: ١٠٣( وهذ� عام فيحمل على عمومه �إال ما ح�صه �لدليل، ودليلنا من 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  قال  قال:  عنه  �هلل  ر�صي  هريرة  �أبو  روى  ما  �ل�صنة  جهة 
و�صلم: )من �آتاه �هلل مااًل فلم يوؤد زكاته ُمثِّل له يوم �لقيامة �صجاع �أقرع له زبيبتان 
�أنا كنزك(،  �أنا مالك  – ويقول:  – يعني �صدقيه  يطّوقه يوم �لقيامة ياأخذ بهلزمتيه 
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ودليلنا من جهة �لقيا�ض �أن هذ� مال مر�صد للنماء و�لزيادة فجاز �أن جتب فيه �لزكاة 
كالعني(. �.هـ. هذ� قليل من كثري من �أقو�ل فقهاء �ملالكية رحمهم �هلل تعالى  ولعل 
�مل�صتزيد منها يرجع �إليها يف كتبهم لريى �إجماعهم على �لقول بوجوب �لزكاة يف 
عرو�ض �لتجارة. وكذلك علماء �حلنفية رحمهم �هلل متفقون على وجوبها يف عرو�ض 
عليه  لقوله  �لذهب،  �أو  �لورق  من  ن�صاباً  قيمتها  بلغت  �إذ�  كانت  ما  كائنة  �لتجارة 
�ل�صالة و�ل�صالم فيها: )يقومها فيوؤدي من كل مائتي درهم خم�صة در�هم(. �.هـ. 
وقال يف فتح �لقدير البن �لهمام: )قوله لقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: )يقوموها( 
�إلخ غريب، ويف �لباب �أحاديث مرفوعة وموقوفة، وذكر من �ملرفوعة حديث �صمرة 
بن جندب وحديث اأبي ذر املتقدمني.. وق�ل ال�رشخي يف املب�سوط: الزك�ة جتب يف 
عرو�ض �لتجارة �إذ� حال عليها �حلول عندنا، وقال مالك رحمه �هلل تعالى: �إذ� باعها 

زكى حلول و�حد �إن م�صى عليها يف ملكه �أحو�ل(.
وقال نفاه �لقيا�ض: ال �صيء فيها. و�لدليل على وجوب �لزكاة حديث �صمرة بن 
جندب: )�أن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم كان ياأمرنا باإخر�ج �لزكاة من �لرقيق، 
عليه  �هلل  �لنبي �صلى  �أن  عنه  �هلل  ذر ر�صي  �أبي  نبيعه(. ويف حديث  مال  ومن كل 
و�صلم قال: )يف �لبز �صدقة( �صدقة �إذ� كان للتجارة، ويف حديث عمر ر�صي �هلل عنه 
حلما�ض: )ما مالك يا حما�ض، فقال �صاأن و�أدم، قال: قومها و�أد �لزكاة من قيمتها(، 
�إلى �أن قال – يف �لكتاب – ويقومها يوم حال �حلول عليها، �إن �صاء بالدر�هم و�إن 
�صاء بالدنانري. وعن �أبي حنيفة رحمه �هلل تعالى  يف �الأماين: �أنه يقومها باأنفع �لنقدين 
للفقر�ء، وعن �أبي يو�صف رحمه �هلل تعالى : �أنه يقومها مبا ��صرت�ها، �إن كان ��صرت�ها 
يف  �لغالب  بالنقد  قومها  نقود  بغري  ��صرت�ها  كان  و�إن  به،  فيقومها  �لنقدين  باأحد 
�لبلد، وعن حممد رحمه �هلل تعالى �أن يقومها بالنقد �لغالب على كل حال(. �.هـ. 
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و�حلنابلة متفقون على ما �تفق عليه �الأئمة �لثالثة و�أ�صحابهم رحمهم �هلل من وجوب 
�لزكاة يف عرو�ض �لتجارة، قال �بن قد�مة – رحمه �هلل – يف كتابه �ملغني يف باب 
زكاة �لتجارة: )جتب �لزكاة يف قيمة عرو�ض �لتجارة يف قول �أكرث �أهل �لعلم(، قال 
�بن �ملنذر: )�أجمع �أهل �لعلم على �أن يف �لعرو�ض �لتي ير�د بها �لتجارة �لزكاة �إذ� 
حال عليها �حلول، وروى ذلك عن عمر و�بنه و�بن عبا�ض، وبه قال �لفقهاء �ل�صبعة، 
و�حل�صن وجابر بن زيد وميمون بن مهر�ن وطاوو�ض و�لنخعي و�لثوري و�الأوز�عي 
�لقول  �لر�أي، وذكر من حجتهم على  و�أ�صحاب  و�إ�صحاق،  و�أبو عبيد  و�ل�صافعي 
بوجوبها حديث �صمرة وحديث �أبي ذر وحديث حما�ض مع عمرن وقال بعد �إير�ده 
حديث عمر مع حما�ض: )وهذ� ق�صة ي�صتهر مثلها وال تنكر فيكون �إجماعاً(. �.هـ. 
�إذ� بلغت قيمتها ن�صاباً  وقال يف ك�صاف �لقناع: )جتب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة 
يف قول �جلماهري(، و�دعاه �بن �ملنذر �إجماع �أهل �لعلم. وقال �ملجد: )وهو �إجماع 

متقدم؛ لقوله تعالى: چ گ گ گ ڳ ڳ چ )�ملعارج: ٢4(، وقوله: چ ڱ ڱ 
�إال  مايل  فقال:  مالك  زكاة  )�أد  عمر حلما�ض:  بقول  �أحمد  و�حتج  ڱ ڱچ(. 
جلباب و�أدم، فقال: قومها و�أد زكاتها( رو�ه �أحمد و�صعيد و�أبوبكر و�أبو عبيدة بن �أبي 
�صيبة وغريهم. وهو م�صهور؛ الأنه مال نام فوجبت فيه �لزكاة كال�صائمة(. �.هـ.وقد 
�صبق ذكر قول �صيخ �الإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل ، حيث قال: )�الأئمة �الأربعة و�صائر 
�الأئمة �إال من �صذ متفقون على وجوبها يف عرو�ض �لتجارة(، وقال �بن �لقيم رحمه 
�هلل يف �جلزء �لثاين من كتاب �إعالم �ملوقعني عند كالمه عن �حلكمة يف �لتفريق بني 
بع�ض مقادير �لزكاة قال: )بل فر�صها يف �أربعة �أجنا�ض من �ملال: �ملو��صي و�لزروع 
�إلى  �لعرو�ض  ق�صم  – ثم  قال  ثم   - �لتجارة،  وعرو�ض  و�لف�صة  و�لذهب  و�لثمار 
ق�صمني: ق�صم �أعد للتجارة ففيه �لزكاة، وق�صم �أعد للقنية و�ال�صتعمال فهو م�رسوف 
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عن جهة �لنماء فال زكاة فيه(. �.هـ. وقال يف �لبحر �لزخار �جلامع ملذ�هب علماء 
�الأم�صار: )ف�صل يف �ملال �لتجارة: م�صاألة ).............................(: 
وما قيمته من �أي نوع ن�صاب زكى لقوله �صلى �هلل عليه و�صلم: )ويف �لبز �صدقة(. 
وخلرب �صمرة كان ياأمرنا – �إلى �أن قال -: وجتب يف �لقيمة لقوله )وقومها و�أد زكاتها( 
ومل تخالفه �جلماعة(. �.هـ. و�صاحب �لكتاب يعني برموزه �أن �لقول مبا قيمته من 
�أي نوع ن�صاب يزكى �إذ� كان للتجارة هو قول عمر وجابر وعائ�صة ر�صي �هلل عنهم  
�لثوري،  و�صفيان  و�ل�صافعية  �حلنفية  و�لفريقني  و�لنا�رسية،  �لقا�صمية  وهم  و�لعرتة 
ومبا ذكرنا يت�صح لنا �أن �الأئمة �الأربعة وغريهم من �لعلماء رحمهم �هلل حينما قالو� 
بوجوب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة ��صتندو� على ذلك بن�صو�ض من كتاب �هلل و�صنة 
ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم، وبعمل �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم  و�إجماع �صلف 
�الأمة، كما ذكره �ملجد فيما تقدم باأنه �إجماع متقدم، ومبا ذكره �ل�صوكاين يف نيل 
�الأوطار باأن زكاة �لتجارة ثابتة باالإجماع كما نقله �بن �ملنذر وغريه، ويف �حتجاجهم 

بالقيا�ض ف�صاًل عن ذلك قوة لذلك وتاأييد.
وخال�صة �لقول: �إن �لزكاة و�جبة يف عرو�ض �لتجارة، و�أن عرو�ض �لتجارة من 

�الأمو�ل �لو�جبة فيها �لزكاة، و�أنها معنية بقوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
چ )�لتوبة: ١٠٣(، و�أنها من �لك�صب �لو�جب منه �الإنفاق لقوله تعالى:  ں ڻ 
ملعاذ  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  قوله  ولعموم  �الآية.  ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

�إلى �ليمن قال: )فاإن هم �أطاعوك لذلك فاأعلمهم �أن �هلل قد  �أر�صله  بن جبل حينما 
�فرت�ض عليهم �صدقة توؤخذ من �أغنياهم وترد �إلى فقر�ئهم(. وطبقاً للقاعدة �ل�رسعية 
�لتجارة  عرو�ض  �أن  �صك  وال  بالقوة،  �أو  بالفعل  ناٍم  مال  كل  يف  و�جبة  �لزكاة  �أن 
�أقرب ماٍل للنماء، وقد نقلنا عن �أهل �لتف�صري و�حلديث و�الأئمة �الأعالم من �ملذ�هب 
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�لفقهية ما يكاد ي�صل �إلى مرتبة �الإجماع يف وجوب �لزكاة يف عرو�ض �لتجارة، وال 
يوؤثر على �لقول بالوجوب ما جاء عن �لظاهرية من �صذوذهم عّما عليه عامة �أهل 
�لعلم من �لقول بالوجوب، وقد �صبق �إير�د م�صتند�تهم يف �لقول بعدم �لوجوب 
واهلل  القول،  لذلك  عليه�  اال�ستن�د  ل�سقوط  �سقوطه�؛  وجه  وظهور  من�ق�سته�  ومت 

�أعلم. و�صلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه.


