وجوب الزكاة يف
عرو�ض التجارة
�إعداد
ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع
ع�ضو هيئة كبار العلماء وامل�ست�شار بالديوان امللكي

وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة

احلمد هلل وحده و�صلى اهلل و�سلم على من ال نبي بعده حممد وعلى �آله و�صحبه
وبعد:
فمن منطلق املناداة بحرية الر�أي والفكر واالختيار ،دون التقيد بالأ�صول العامة
يف �ضوابط هذه احلرية ،ومتى تكون ،وملن تكون؟ ُوجِ َد ْت انبعاثات ممن لي�سوا �أه ًال
ملمار�سة حرية الر�أي؛ لتدين م�ستواهم العلمي ومداركهم العقلية ،وممن اعتقدوا �أن
احلرية الفكرية مذهب وجودي ،يحق لكل ذي عقل �أن يقول ما يراه و�إن اختلت
بقوله موازين احلياة عنده ،ولهذا جند العجب العجاب ممن ّيدعون العلم والأدب
والثقافة و�إدراك �أ�رسار الكون وخ�صائ�صه ،بغ�ض النظر عن اخلروج عما �أجمعت
عليه املجتمعات الب�رشية من نظام معا�شها وحياتها وم�سالكها و�سلوكياتها .ومن
ذلك :قول القائلني ب�أن الزكاة غري واجبة يف عرو�ض التجارة .ولقد نب�ش هذا القول
من مقربته قبل �أربعني عاماً ،فانف�ض للرد عليه ف�ضيلة ال�شيخ علي ال�صابوين ،وف�ضيلة
ال�شيخ �أحمد حممد جمال رحمه اهلل وكاتب هذا البحث عبداهلل املنيع ،وانتهى الأمر
ب�إعادة هذا القول ال�شاذ �إلى قربه ودفنه .ولكن يف ع�رص احلرية الفكرية الفو�ضوية

8

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع

ُوجِ د من يجد يف نب�شه طريقاً لل�شهرة والظهور ،ف ُوجِ دت املناداة ب�أن الزكاة غري
واجبة يف عرو�ض التجارة ،كما ُوجِ دت مناداة مثلها ب�أن العمالت الورقية لي�ست
�أثماناً يجري فيها الربا �أو جتب فيها الزكاة ،و�صدرت يف ميدان هذه الفو�ضوية
الفكرية الفتاوى الغريبة البعيدة عن روح الدين وم�صادره ومقا�صد ت�رشيعه.
ونظراً �إلى �أننا نعي�ش يف ع�رص تَ َق َّب َل كل غريب مهما كان �شذوذه ونكارته؛
للبعد عن امل�صادر ال�رشعية يف القول والنظر ،ول�شيوع االدعاء يف الكفاءة الأهلية
للإفتاء ،لذلك كان مني احلديث عن حكم زكاة عرو�ض التجارة ،وما ذكره �أهل
العلم من رجال التف�سري واحلديث ،ورجال الفقه يف املذاهب الفقهية املعتربة من
وجوب الزكاة فيها.
ال �شك �أن عرو�ض التجارة �أموال ،وهي حمل ال�صفقات و�إبرام العقود يف البيع
وال�رشاء ،وال �شك �أنها ت�ستحوذ على ن�سبة كبرية من الأوعية الزكوية من بهائم
�أنعام و�أثمان وخارج من الأر�ض وعرو�ض جتارة ،وقد قال تعالى يف �ش�أن الأموال:
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (التوبة )١٠٣ :وقال �صلى اهلل عليه و�سلم
من حديث معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه( :ف�إن هم �أطاعوك لذلك ف�أعلمهم �أن اهلل قد
افرت�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد على فقرائهم) .فالذي عليه جمهور
�أهل العلم من علماء التف�سري واحلديث والفقه �أن الزكاة واجبة يف عرو�ض التجارة،
و�أنها �أموال متمولة لقوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (التوبة:
 .)١٠٣و�أن القول ب�أن الزكاة غري واجبة يف عرو�ض التجارة قول �شاذ ،و�إن قالت به
الظاهرية ،وفيما يلي �أذكر ما تي�رس ذكره من �أقوال �أهل العلم يف التف�سري واحلديث
والفقه.
قال البخاري رحمه اهلل يف �صحيحه :باب �صدقة الك�سب والتجارة لقوله تعالى:
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ﭽﮮ

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (البقرة� )٢٦7 :إلى قوله:
ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ ،وقال يف عمدة القارئ �رشحاً لهذا الباب( :بينّ ما �أراده من هذه
الرتجمة بهذه الآية عن طريق التدليل بقوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ (البقرة.)٢٦٧ :
�إن اهلل ي�أمر عباده امل�ؤمنني بالإنفاق ،واملراد به ال�صدقة هاهنا ،قال ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنه ( :من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكت�سبوها) ،وقال جماهد:
(يعني التجارة بتي�رسه �إياها لهم) .ا.هـ .ومبا يف عموم قوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (املعارج ،)24 :وقوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (التوبة،)١٠٣ :
ومال التجارة من �أعظم الأموال �إن مل يكن �أعظمها ،فكان �أولى بالدخول ما مل ي�أت
قيد يقيد العموم فيما يخ�صه) ا.هـ .وقال ال�شيخ عبدالرحمن ال�سعدي يف تف�سري
قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (التوبة )١٠٣ :قال( :ففي هذه الآية داللة على
وجوب الزكاة يف جميع الأموال ،وهذا �إذا كانت للتجارة ظاهرة ،ف�إنها �أموال تُ َن َّمي
ويكت�سب بها ،فمن العدل �أن يوا�سى به الفقراء ب�أداء ما �أوجب اهلل فيها من الزكاة)
ا.هـ.
وقال القرطبي يف تف�سريه قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (التوبة:)١٠٣ :
(اختلف يف هذه ال�صدقة امل�أمور بها ،فقيل هي �صدقة القر�ض قاله جويرب عن ابن
عبا�س وهو قول عكرمة فيما ذكر الق�شريي – وقال �أي�ضاً – على قوله تعالى ﭽ ﮛ
ﮜﭼ هي الثياب واملتاع والعرو�ض ،وال ت�سمى العني ما ًال ،وقد جاء هذا املعنى
يف ال�سنة الثابتة من رواية مالك عن ثور بن زيد الديلمي عن �أبي الغيث �سامل مولى
بن مطيع عن �أبي هريرة قال :خرجنا مع ر�سول اهلل عام خيرب فلم نغنم ذهباً وال ورقاً
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�إال الأموال والثياب واملتاع ..احلديث – �إلى �أن قال  :-والعلم حميط والل�سان
�شاهد ب�أن ما مُتُ َّلك ي�سمى ما ً
ال – وقال �أي�ضاً على قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
(التوبة )١٠٣ :مطلق غري مق ّيد ب�رشط يف امل�أخوذ وامل�أخوذ منه ،وال تبني مقدار
امل�أخوذ وامل�أخوذ منه ،و�إمنا بيان ذلك يف ال�سنة والإجماع ح�سبما نذكره ،فت�ؤخذ
الزكاة من جميع الأموال) ا.هـ.
�أما الأحاديث الدالة على وجوب زكاة العرو�ض فمنها:

�أو ًال :ما رواه �أبو ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
(يف الإبل �صدقتها ويف الغنم �صدقتها ويف البز �صدقة)� .أخرجه احلاكم والدارقطني
والبيهقي .وقال النووي يف جمموعه �رشح املهذب :هذا احلديث رواه الدارقطني
يف �سننه واحلاكم و�أبو عبداهلل يف امل�ستدرك والبيهقي ب�أ�سنيدهم وذكره احلاكم
ب�إ�سنادين ،ثم قال هذا الإ�سنادان �صحيحان على �رشط البخاري وم�سلم .ثم قال –
قوله (ويف البز �صدقة) وهو بفتح الباء وبالزاي ،هكذا رواه جميع الرواة ،و�رصح
بالزاي الدارقطني والبيهقي .ا.هـ.
وقال ابن حجر يف التلخي�ص :حديث �أبي ذر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال( :يف الإبل �صدقتها ويف البز �صدقة) �أخرجه الدارقطني عن �أبي ذر من طريقني،
وقال يف �آخره (يف البز �صدقة) بالزاي ،و�إ�سناده غري �صحيح مداره على مو�سى
بن عبيدة الربذي ،وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن �أبي
�أن�س عن مالك بن �أو�س عن �أبي ذر وهو معلول؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران �أنه
بلغه عنه ،ورواه الرتمذي يف العلل من هذا الوجه وقال �س�ألت البخاري عنه فقال
مل ي�سمعه ابن جريج عن عمران ،وله طريق رابعة رواه الدارقطني �أي�ضاً واحلاكم
من طريق �سعيد بن �سلمة بن �أبي احل�سام عن عمران ،ولفظه( :يف الإبل �صدقتها
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ويف الغنم �صدقتها ويف البقر �صدقتها ويف البز �صدقة ومن رفع دراهم �أو دنانري
ال يعدها لغرمي وال ينفقها يف �سبيل اهلل فهو كنز يكوى به يوم القيامة) .وهذا �إ�سناد
ال ب�أ�س به .ا.هـ ،فهذا ابن حجر رحمه اهلل يقول� :إن هذا الإ�سناد ال ب�أ�س به مع ما
ذكره النووي يف جمموعه عن احلاكم ،وذكر احلديث ب�إ�سنادين ذكر �صحتهما على
�رشط ال�شيخني ،وال ي�ؤثر على اعتماد احلديث ما جاء عن ابن دقيق العيد من تردده
يف قوله (ويف البز �صدقة) هل هو بالزاي �أو الراء بناء على ما ذكره من �أنه ر�آه يف
�أ�صل من ن�سخ امل�ستدرك ب�ضم الباء ،فلقد �رصح يف تهذيب الأ�سماء واللغات �أنه
و�ضم الباء ،عالوة على ما ذكره يف املجموع من
بالزاي ،و�أن بع�ضهم �صحفه بالراء ِّ
�أن جميع رواته رووه بالزاي ،و�رصح بالزاي البيهقي والدارقطني.
ثانياً� :أخرج �أبو داود يف �سننه عن �سمرة بن جندب الفزاري ر�ضي اهلل عنه� :أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمرنا �أن نخرج ال�صدقة مما نعد للبيع ،قال ابن
اليمام احلنفي يف كتابه �رشح فتح القدير بعد �إيراده هذا احلديث� :سكت عنه �أبو
داود ثم املنذري وهذا حت�سني منهما ،و�رصح ابن عبدالرب ب�أن �إ�سناده ح�سن ،وقول
عبداحلق خبيب بن �سلمان الواقع يف �سنده لي�س مب�شهور وال يعلم من روى عنه �إال
جعفر بن �سعد ،ولي�س جعفر من يعتمد عليه ال يجرح حديثه عن احل�سن ،ف�إن نفي
ال�شهرة ال ي�ستلزم نفي اجلهالة ،ولذلك روى هو نف�سه حديثه يف كتاب اجلهاد (من
كتم غا ًال فهو مثله) عن خبيب بن �سليمان و�سكت عنه ،وهذا ت�صحيح منه .ا.هـ.
وقد جرت العادة ب�أبي داود �أنه ال ي�سكت �إال عن حديث �صالح لالحتجاج عنده ،وقد
قال ابن حجر يف التلخي�ص عن هذا احلديث :رواه �أبو داود والدارقطني والبزار من
حديث �سليمان بن �سمرة عن �أبيه ويف �إ�سناده جهالة .ا.هـ .فهذا احلديث و�إن مل يق َو
يع�ضد ما �سبقه من حديث
مبفرده على الداللة على وجوب زكاة العرو�ض� ،إال �أنه
ْ
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�أبي ذر ر�ضي اهلل عنه وما �سيلحقه مما نذكره �إن �شاء اهلل من الآثار الأخرى .وما ذكر
من �أنه ال حجة يف هذا احلديث ،حيث �إنه مل ي�أت �أن تلك ال�صدقة هي الزكاة
املفرو�ضة ،بل الظاهر �أنها �صدقة بها تطيب الأنف�س وت�سكن ،وهي كفارة ملا ي�شوب
البيع من الغلو ،وهي غري حمدودة ،ملا جاء يف �سنن �أبي داود عن قي�س بن غرزة قال:
مر بنا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا مع�رش التجار �إن البيع يح�رضه اللغو
واحللف ف�شوبوه بال�صدقة� ..إلى �آخر ما جاء يف حملى ابن حزم رحمه اهلل.
�أقول� :إن القول بهذا تهرب من الت�سليم بتلك الأحاديث ال�صحيحة الواردة
يف الزكاة وبيان �أحكامها ،فهي تتحدث عن الزكاة املفرو�ضة وتعبرّ عنها بال�صدقة،
كقوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ الآية .وقوله تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ (التوبة )٦٠ :الآية .وال �شك �أن املق�صود بال�صدقة وال�صدقات يف
هذه الن�صو�ص الزكاة ،ومن ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :لي�س على امل�سلم
�صدقة يف عبده وال فر�سه) ،ف�أعلمهم �صلى اهلل عليه و�سلم �أن اهلل قد افرت�ض عليهم
�صدقة ،وقال( :لي�س فيما دون خم�س �أواق �صدقة).
ثالثاً :قال يف جواهر الآثار والأخبار امل�ستخرجة من جلة البحر الزخار البن
ال�صعدي :روي عن علي ر�ضي اهلل عنه قال :عفى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عن الإبل العوامل تكون يف امل�رص ،وعن غنم تكون يف امل�رص ،ف�إذا رعت وجبت فيها
الزكاة ،وعن الدور والرقيق واخلدم واخليل واحلمري والرباذين والك�سوة والياقوت
والزمرد ،ما مل يرد به جتارة ،حكاه يف املجموعة .ا.هـ.
رابعاً :جاء يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  :بعث ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم عمر على ال�صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبا�س عم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما ينعم
العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

13

وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة

ابن جميل �إال �أنه فقري ف�أغناه اهلل ،و�أما خالد ف�إنكم تظلمون خالداً قد احتب�س �أدراعه
علي ومثليها معها ،ثم قال يا عمر �أما �شعرت
واعتاده يف �سبيل اهلل ،و�أما العبا�س فهي ّ
�أن عم الرجل �صنو �أبيه) .قال النووي رحمه اهلل ومعنى احلديث �أنهم طلبوا من
خالد زكاة �أعتاده ظناً منهم �أنها للتجارة ،و�أن الزكاة فيها واجبة ،فقال لهم ال زكاة
لكم على خالد ،فقالوا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إن خالداً منع الزكاة ،فقال �إنكم
تظلمونه لأنه حب�سها ووقفها يف �سبيل اهلل قبل احلول – �إلى �أن قال – وا�ستنبط
بع�ضهم من هذا وجوب زكاة التجارة ،وبه قال جمهور العلماء من ال�سلف واخللف
خالفاً لداود .ا.هـ.
خام�ساً :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال ملا تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وا�س ُتخلِف �أبو بكر بعده ،وكفر من كفر من العرب ،قال عمر بن اخلطاب لأبي
بكر :كيف تقاتل النا�س وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أمرت �أن �أقاتل
النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل ،فمن قال ال �إله �إال اهلل ع�صم مني ماله ونف�سه �إال
عز َّ
وجل ،فقال �أبوبكر( :واهلل لأقاتلن من ف ّرق بني ال�صالة
بحقه وح�سابه على اهلل َّ
والزكاة ،ف�إن الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين عقا ًال كانوا ي�ؤدونه �إلى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم على منعه) احلديث .قال اخلطابي رحمه اهلل يف معامل
ال�سنن من �رشحه هذا احلديث :وت�أول بع�ض �أهل العلم قوله (لو منعوين عقا ًال)
على منع وجوب الزكاة فيه �إذا كان من عرو�ض التجارة فبلغ مع غريه فيها قيمة
ن�صاب .وفيه دليل على وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وقد زعم داود �أال زكاة
يف �شيء من �أموال التجارة .ا.هـ.
�ساد�ساً :روى البخاري رحمه اهلل يف �صحيحه عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (من �آتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته ُمثِّل له يوم
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يطوقه يوم القيامة ثم ي�أخذ بلهزمتيه يعني �شدقيه ثم
القيامة �شجاعاً �أقرع له زبيبتان ّ
يقول �أنا مالك �أنا كنزك ،ثم تال ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ الآية) ،واملال هنا عام،
فيحمل على عمومه� ،إال ما خ�صه الدليل.
�سابعاً :عن �أبي عمرو بن حما�س �أن �أباه حما�ساً قال :مررت بعمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه وعلى عنقي �أدم �أحملها ،فقال عمر� :أال ت�ؤدي زكاتك يا حما�س،
فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني مايل غري هذه التي على ظهري يف القر�ض ،فقال :ذاك
مال ف�ضع ،قال :فو�ضعتها بني يديه فح�سبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة ف�أخذ
منها الزكاة .ا.هـ .قال ابن حجر يف التلخي�ص عن هذا الأثر :رواه ال�شافعي عن
�سفيان حدثنا يحيى عن عبداهلل بن �أبي �سلمة عن �أبي عمرو بن حما�س �أن �أباه قال:
مررت بعمر بن اخلطاب فذكره ،ورواه �أحمد ،وابن �أبي �شيبة وعبدالرزاق و�سعيد
بن من�صور عن يحيى بن �سعيد ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن
يحيى بن �سعيد عن �أبي عمرو بن حما�س عن �أبيه نحوه ،ورواه ال�شافعي �أي�ضاً عن
�سفيان عن ابن عجالن عن �أبي الزياد عن �أبي عمرو بن حما�س عن �أبيه .ا.هـ .قال
ابن حزم رحمه اهلل يف املحلى :و�أما حديث �أبي عمرو فال ي�صح؛ لأنه عن �أبي عمرو
بن حما�س عن �أبيه ،وهما جمهوالن .ا.هـ .قال ال�شيخ �أحمد حممد �شاكر رحمه اهلل
يف تعليقه على املحلى عند قول ابن حزم رحمه اهلل (وهما جمهوالن) قال :كال،
بل هما معروفان ثقتان .ا.هـ .وقد ذكر ابن حزم رحمه اهلل يف نقده هذا الأثر ما
رواه من طريق عبداهلل بن �أحمد بن حنبل قال :ثنا عالم بن الف�ضل قال �سمعت �أبا
الأ�سود – وهو حميد بن الأ�سود – يقول :ذكرت ملالك بن �أن�س حديث ابن حما�س
يف املتاع يزكي عن يحيى بن �سعيد فقال مالك يحيى قما�ش ،وف�رسه ابن حزم ب�أنه
يجمع القما�ش �أي الكنا�سة� ،أي يروى عمن ال قدر له وال ي�ستحق .ا.هـ.
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�أقول �إن اجلواب ع ّما ذكره ابن حزم رحمه اهلل يف جتريحه يحيى يت�ضح فيما يلي:
�أو ًال :جاء يف تهذيب التهذيب ذكر �أربعة رجال من �أهل احلديث كلهم ي�سمى
يحيى بن �سعيد ،وفيهم واحد يعرف بالعطار �ض ّعفه بع�ضهم.
ثانياً :تعني فيهم راوي احلديث حما�س وهو يحيى بن �سعيد بن قي�س بن عمرو
البخاري الأن�صاري املعروف بالأن�صاري.
وذلك �أنه جاء يف ترجمته �أن ممن �سمع عنه �أبا �سلمة بن عبدالرحمن ،وقد جاء يف
ترجمة �أبي �سلمة بن عبدالرحمن �أنه روى عنه يحيى الأن�صار ،ومل يكن يف تراجم
الثالثة الآخرين وال يف ترجمة �أبي �سلمة روايتهم عنه ،فتعينّ �أن راوي حديث
حما�س هو يحيى الأن�صاري.
ثالثاً :جاء يف ترجمته يف تهذيب الأ�سماء واللغات للحافظ النووي قوله:
(و�أجمعوا على توثيقه وجاللته و�إمامته ،قال ابن عيينة :كان حمدثو احلجاز ابن
�شهاب ويحيى بن �سعيد وابن فريج يجيئون باحلديث على وجهه ،وقال ابن املبارك:
كان من حفاظ النا�س ،وقال �أحمد بن حنبل :يحيى بن �سعيد �أثبت النا�س ،وقال
�سعيد اجلمعي :ما ر�أيت �أقرب �شبهاً بابن �شهاب من يحيى الأن�صاري ولوالهما
لذهب كثري من ال�سنن ،وقال حممد بن �سعد :كان يحيى الأن�صاري ثق ًة ثبتاً كثري
احلديث حجة) .وقد جاء يف تهذيب التهذيب يف ترجمته اجلزء احلادي ع�رش
�ص 223ما ن�صه( :قال �أحمد بن �سعيد الدارمي� :سمعت �أ�صحابنا يحكون عن مالك
قال :ما خرج �أحد من العراق �إال تغيرّ  ،غري يحيى بن �سعيد).
رابعاً :احلكاية املروية عن مالك رحمه اهلل يف حق يحيى بن �سعيد هي عن طريق
عارم بن الف�ضل وحميد بن الأ�سود.
قال يف تهذيب التهذيب على ترجمة حميد بن الأ�سود( :قال الأثرم عن �أحمد:
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�سبحان اهلل �أنكر ما يجيء به! وقال الع�ضيلي يف ال�ضعفاء :كان عفان يحمل عليه لأنه
روى حديثاً منكراً .وقال ال�ساجي والأزدي� :صدوق ،عنده مناكري) ا.هـ .فلو مل ت�أتنا
رواية هذه احلكاية من مالك �إال عن طريق حميد بن الأ�سود لكفى ذلك يف �إ�سقاطها،
فكيف �إذا ان�ضم �إليه روايتها عن طريق عارم بن حممد بن الف�ضل؟ وال �شك �أنه �أحد
الثقات الأثبات� ،إال �أنه تغيرّ يف �آخر عمره ،قال ابن حبان( :اختلط يف �آخر عمره
وتغيرّ  ،حتى كاد ال يدري ما يحدث به ،فوقع يف حديثه املناكري الكثرية ،فيجب
التنكب عن حديثه فيما رواه املت�أخرون ،ف�إذا مل يعلم هذا من هذا ترك الكل) .ا.هـ.
وقال العراقي يف كتابه التب�رصة والتذكرة �رشحاً منه لألفيته( :ثم احلكم فيمن
حدث به يف االختالط ،وكذا ما اتهم �أمره و�أ�شكل،
اختلط �أنه ال يقبل من حديثه ما ّ
حدث به قبل االختالط ُق ِبل) .ا.هـ.
أحدث به قبل االختالط �أو بعده ،وما ّ
فلم ندر � ّ
وذكر العراقي �أن من املختلطني عارماً ،وذكر من روى عنه قبل االختالط
�أحمد بن حنبل وعبداهلل امل�سندي والرازي و�أبو علي الزريقي ،ومن روى عنه بعد
االختالط �أبو زرعة ،وعلي البغوي .ومل يذكر عبداهلل بن �أحمد بن حنبل هل روايته
عنه قبل االختالط �أو بعده .فلزم الرتدد يف قبول روايته عنه ،هذا وقد اختلط يف
ابتداء اختالط عارم� ،إال �أنهم اتفقوا جميعاً �أنه بعد الع�رشين واملائتني ،ومنهم من
قال �إنه اختلط �سنة ثالث ع�رشة ومائتني ،ومنهم من قال �سنة �ستة ع�رشة ومائتني،
وعلى �أي حال فعبداهلل بن �أحمد رحمه اهلل يف الوقت املتفق على اختالط عارم
فيه �صغري جداً �إذ عمره �سبع �سنوات كما ذكر والدته يف تهذيب التهذيب عن ابن
ال�صواف قال ولد �سنة 213هـ ومات �سنة 290هـ ،وكذا �أ ّرخه �إ�سماعيل اخلطمي وزاد
يف جمادى الآخرة ،مما يتعينّ �أن �أخذه عنه بعد االختالط �إذا ثبت �أخذه عنه .ومبا
تقدم لنا يت�ضح �أن يحيى بن �سعيد الأن�صاري ثقة ثبت خال من التجريح مطلقاً ،و�أن
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ما ورد ن�سبته �إلى مالك يف حقه باطل ،وال ي�صح منه �شيء البتة ،ومالك رحمه اهلل
ي�شيد ب�ش�أن يحيى بن �سعيد ويقول( :ما خرج منا �أحد �إلى العراق �إال تغيرّ غري يحيى
بن �سعيد) .قلت :وابن حزم – رحمه اهلل – معروف عند رجال احلديث ب�أنه كثرياً
ما ي�رصح بجهالة رجال من كبار املحدثني ،كما وقع منه يف حكايته عن الرتمذي –
حممد بن عي�سى – ب�أنه جمهول ،قال ابن حجر يف تهذيب التهذيب على ترجمة
الرتمذي( :و�أما �أبو حممد بن حزم ف�إنه نادى على نف�سه بعدم االطالع ،فقال يف
كتاب الفرائ�ض( :من االت�صال حممد عي�سى بن �سودة جمهولة ،وال يقولن قائل
لعله ما عرف الرتمذي وال اطلع على حفظه وال على ت�صانيفه ،ف�إن هذا الرجل قد
�أطلق هذه العبارة على خلق من امل�شهورين من الثقات احلفاظ ك�أبي القا�سم البغوي
و�إ�سماعيل بن حممد ال�صغار و�أبي العبا�س الأ�صم وغريهم) .ا.هـ .وعلى �أي حال
فحما�س بن عمرو وابنه �أبو عمرو معروفان ثقتان ،قال ابن حجر يف كتابه تعجيل
املنفعة – على ترجمته حلما�س بعد ذكره القول عنه ب�أنه غري م�شهور ( :-قلت هو
خم�رضم كان رج ًال كبرياً يف عهد عمر ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال النووي
يف كتابه تهذيب الأ�سماء واللغات على ترجمة �أبي عمرو بن حما�س – هو �أبو عمرو
بن حما�س الرجل ال�صالح امل�ستجاب الدعوات ،مذكور يف املخت�رص يف �أول زكاة
التجارة ،وذكره ابن منده و�أبو نعيم يف كتابيهما يف معرفة ال�صحابة يف ترجمة
عمرو ،وقاال هو لني) .ا.هـ .على �أن الإمام ال�شافعي رحمه اهلل قد رواه من طريق
�آخر غري طريق يحيى بن �سعيد� ،إذ رواه عن �سفيان عن ابن عجالن عن �أبي زياد
عن �أبي عمرو بن حما�س عن �أبيه – كما مر  ،-وبهذا ثبت لدينا �أن عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه �أخذ الزكاة من عرو�ض التجارة ،وال يعلم له خمالف من ال�صحابة،
وما قيل من خمالفة عائ�شة وابن عبا�س وعبداهلل بن الزبري ففي الالحق من الكالم

18

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع

ما ي�سقط االعرتا�ض �إن �شاء اهلل ،ويعترب هذا �إجماعاً �سكوتياً ،وهو حجة عند كثري
من العلماء.
ثامناً :ذكر ابن حزم رحمه اهلل تعالى من حجج من قال بوجوب الزكاة يف
عرو�ض التجارة خرباً �س ّلم ب�صحته عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال :كنت على
بيت املال زمن عمر بن اخلطاب ،فكان �إذا خرج العطاء جمع �أموال التجار ثم ح�سبها
غائبها و�شاهدها ،ثم �أخذ الزكاة من �شاهد املال عن الغائب وال�شاهد) ،وقد نفى ابن
حزم رحمه اهلل اال�ستدالل به بحجة �أنه لي�س فيه �أن تلك الأموال عرو�ضاً للتجارة،
وقد كان للتجار �أموال جتب فيها الزكاة من ف�ضة وذهب وغري ذلك ،ورحم اهلل ابن
حزم ،حيث مل ير العرو�ض املتداولة بني التجار بيعاً و�رشا ًء �أموا ًال ،فهل الأموال
حم�صورة يف الذهب والف�ضة؟ �أم �أن الزكاة واجبة فيهما ويف غريهما من الأموال؟
وقد جاء عنه رحمه اهلل ما يدل على ذلك ،فقد جاء يف املحلى ما ن�صه( :وقد كانت
للتجار �أموال جتب فيها الزكاة من ف�ضة وذهب وغري ذلك ،ومن غري ذلك عرو�ض
التجارة) .فلعله هنا يف كالمه هذا على وفاق ،و�إن كان ال يق�صد هذا الوفاق.
تا�سعاً :قال ابن حجر يف التلخي�ص�( :أخرج �أبو عبيد يف الأموال من طريق زياد
بن خدير ،قال بعثني عمر بن اخلطاب م�صدقاً ،ف�أمرين �أن �أخذ من امل�سلمني من
�أموالهم �إذا اختلفوا بها ،للتجارة ربع الع�رش ،ومن �أموال �أهل الذمة ن�صف الع�رش،
ومن �أموال �أهل احلرب الع�رش) .وروى عبدالرزاق من طريق �أن�س بن �سريين
قال( :بعثني �أن�س بن مالك على الأبلة ف�أخرج يل كتاباً من عمر) .مبعناه ،وو�صله
الطرباين مرفوعاً من رواية حممد بن �سريين عن �أن�س يف ترجمة حممد بن حيايان
يف الأو�سط) .ا.هـ.
عا�رشاً :ما رواه ابن حزم رحمه اهلل من طريق �أبي قالبة� :أن عمال عمر قالوا يا
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�أمري امل�ؤمنني �إن جتاراً �شكوا �شدة التقومي ،فقال عمر هاها خففوا) .ا.هـ.
وذكر ابن حزم �أنه ال حجة فيه؛ لأنه مر�سل ،حيث �إن �أبا قالبة مل يدرك عمر
بعقله وال ب�سنه .فقد ذكر ابن حجر رحمه اهلل طريقة �أهل احلديث يف تلقي املرا�سيل
فقال�( :إذا عرف من عادة التابعي �أنه ال ير�سل �إال عن ثقة ،فذهب جمهور املحدثني
�إلى التوقف لبقاء االحتمال ،وهو �أحد قويل احمد وثانيهما ،وهو قول املالكيني
والكوفيني يقبل مطلقاً ،وقال ال�شافعي رحمه اهلل يقبل �إن اعت�ضد مبجيئه من وجه
�آخر ببيان الطريق الأولى ،م�سنداً كان �أو مر�س ًال؛ ليرتجح كون املحذوف ثقة يف
نف�س الأمر ،وال �شك �أن �أبا قالبة ثقة ،وعلى �أي حال ف�أقل ما يقال يف هذا الأثر �أنه
يع�ضده ما تقدمه وما �سيلحقه.
�إحدى ع�رش :روى البيهقي يف �سننه� :أخربنا �أبو ن�رص عمر بن عبدالعزيز بن عمر
بن قتادة من كتابه� ،أنب�أنا �أبو احل�سن حممد بن �إبراهيم بن عبدة ،حدثنا �أبو عبداهلل
حممد بن �إبراهيم البو�شينجي ،حدثنا �أحمد بن حنبل ،حدثنا حف�ص بن عياث،
حدثنا عبيداهلل بن عمر بن عمر ،عن نافع عن ابن عمر قال :لي�س يف العرو�ض زكاة
�إال ما كان للتجارة.
قال :وهذا قول عامة �أهل العلم ،فالذي روى عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
�أنه قال :ال زكاة يف العرو�ض .قال فيه ال�شافعي يف كتاب القدمي�( :إ�سناد احلديث
عن ابن عبا�س �ضعيف ،فكان اتباع حديث ابن عمر ل�صحته ،واالحتياط يف الزكاة
�أحب �إ ّ
يل) .واهلل �أعلم( .يراجع �سنن البيهقي ل�صحة هذا النقل) .قال( :وقد حكى
ابن املنذر عن عائ�شة وابن عبا�س مثل ما رويناه عن ابن عمر ومل يحك خالفهم
عن �أحمد ،فيحتمل �أن يكون معنى قوله �إن �صلح :ال زكاة يف العر�ض �إذا مل يرد به
التجارة) .ا.هـ.
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اثنا ع�رش :ومما ي�ؤيد ما حكاه ابن املنذر عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أنه يقول
بوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة .ما رواه ابن حزم رحمه اهلل يف املحلى عن
ابن عبا�س ،وذكر �صحته �أنه كان يقول :ال ب�أ�س بالرتب�ص حتى يبيع ،والزكاة واجبة
فيه ،وذكر ابن حزم رحمه اهلل حماولة منه لإ�سقاط اال�ستدالل به ب�أن هذا خارج
على مذهب ابن عبا�س امل�شهور عنه يف �أنه كان يرى الزكاة واجبة يف فائدة الذهب
والف�ضة واملا�شية حني ت�ستفاد .فما ذكره رحمه اهلل ال يتم له مق�صوده من طريقني
�أحدهما لي�س م�شهوراً عن ابن عبا�س �أنه يقول بعدم الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وما
ورد عنه ذكر ال�شافعي �ضعف �إ�سناده كما م ّر يف �سنن البيهقي.
قال النووي يف املجموع( :و�أما قول ابن عبا�س فهو �ضعيف الإ�سناد �ض ّعفه
ال�شافعي والبيهقي وغريهما) .ا.هـ.
الثاين قوله( :ال ب�أ�س بالرتب�ص) الرتب�ص هو االنتظار حتى البيع ،ومعناه �أن من
مل ينتظر البيع وبادر ب�إخراج زكاة �أمواله قبل بيعها فذلك ح�سن ،ومن انتظر حتى
البيع فال جناح عليه.
وهذا وا�ضح من ابن عبا�س �أنه يرى وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة.
ثالث ع�رش :روى مالك يف املوط�أ قال حدثني عن مالك عن يحيى بن �سعيد عن
زريق بن حيان ،وكان زريق على جواز م�رص زمان الوليد بن عبدامللك و�سليمان
وعمر بن عبدالعزيز ،فذكر �أن عمر بن عبدالعزيز كتب �إليه �أن انظر من م ّر بك من
امل�سلمني فخذ مما ظهر من �أموالهم مما يريدون من التجارات من كل �أربعني ديناراً
ديناراً ،فما نق�ص فبح�ساب ذلك حتى يبلغ ع�رشين ديناراً ،ف�إن نق�صت ثلث دينار
فدعها وال ت�أخذ منها �شيئاً ،ومن م ّر بك من �أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات
من كل ع�رشين ديناراً ديناراً ،فما نق�ص فبح�ساب ذلك حتى يبلغ ع�رشة دنانري ،ف�إن
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نق�صت ثلث دينار فدعها وال ت�أخذ منها �شيئاً ،و�أكتب لهم مبا ت�أخذ منهم كتاباً �إلى
مثله من احلول .ورواه ال�شافعي رحمه اهلل تعالى يف كتابه الأم قال� :أخربنا الربيع
قال �أخربنا ال�شافعي قال �أخربنا مالك عن يحيى بن �سعيد بن رزيق بن حكيم �أن:
عمر بن عبدالعزيز كتب �إليه �أن انظر من م ّر بك من امل�سلمني� ..إلخ.
قال يف املنتقى للباجي بعد ذكره احلديث :قوله (مما يريدون من التجارات)
ي�ستغرق العرو�ض وغريها ،وهو يف العر�ض �أظهر؛ لأن التجارة �إمنا تدار بها ،والربح
والنماء يق�صد فيها ،وب�إدارتها بالبيع وال�رشاء – �إلى �أن قال – فكان الأظهر �أنه
�أراد بذلك زكاة العرو�ض .وهذا كتاب �أمري امل�ؤمنني عمر بن عبدالعزيز �إلى عماله
و�أ�صحاب جوائزه ،و�أخذ رزيق به النا�س ،وهذا مما يحدث به يف الأم�صار فلم
يذكر عليه �أحد ،وال يعلم �أحد تظلم منه ب�سببه ،والنا�س متوافرون يف ذلك الزمان
من بقايا ال�صحابة وجمهور التابعني ممن ال يح�صى كرثة ،فثبت �أنه �إجماع) .ا.هـ.
وخالف داود يف ذلك فقال( :ال زكاة يف العرو�ض بوجه كان لتجارة �أو غريها� ،أقول
ال�سيما وقد عرف من �أمري امل�ؤمنني عدله وورعه وحترجه من �أن يقول يف الدين بغري
علم ،قد عرف يف عهده رحمه اهلل جتا�رس النا�س عليه وعلى والته ،وتظلم �أحدهم
من �أي مظلمة تلحقه ،و�إن�صافه من ظامله ومتكينه من حقه ،ومع هذا فال يعرف له
منكر �أنكر عليه فعله هذا �أو تظلم منه �أورد عليه .و�أما ما ذكره ابن حزم رحمه اهلل
من �أنه روى عنه من كتابه �إلى بع�ض عماله�( :أال ت�أخذوا من �أرباح التجار �شيئاً حتى
يحول عليها احلول) فلي�س فيه ما يعار�ض القول بوجوب الزكاة يف مال حتى يحول
عليه احلول �إال ربح التجارة ،و�إمنا يرى �أن الربح مال م�ستقل ال جتب فيه الزكاة حتى
يحول عليه احلول ،وعلى فر�ض �صحة ورود هذا عنه ر�ضي اهلل عنه فهو غري وارد
على ما ثبت عنه من كتابته لرزيق �إلى عماله و�أ�صحاب جوائزه و�أخذ رزيق به النا�س
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يف زمانه وهذا مما يحدث به الأم�صار ومل ينكر ذلك عليه �أحد وال يعلم �أحد تظلم
منه ب�سببه والنا�س متوافرون يف ذلك الزمان من بقايا ال�صحابة وجمهور التابعني
ممن ال يح�صى كرثة فثبت �أنه �إجماع وخالف داود يف ذلك فقال :ال زكاة يف العر�ض
بوجه كان للنجارة �أو غريها ودليلنا قوله تعالى :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ (التوبة ،)١٠٣ :وهذا عام فيحمل على عمومه �إال ما خ�صه الدليل ودليلنا من
جهة ال�سنة ما روى �أبو هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (من �آتاه
يطوقه يوم القيامة
اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته ُمثِّل له يوم القيامة �شجاع �أقرع له ذبيبتان ّ
ي�أخذ بهلزمتيه “يعني �شدقيه” ويقول� :أنا مالك �أنا كنزك) ،ودليلنا من جهة القيا�س
�أن هذا ما ًال مر�صد للنماء والزيادة فجاز �أن جتب فيه الزكاة .ا.هـ .هذا قليل من
كرث من �أقوال فقهاء املالكية رحمهم اهلل تعالى ،ولعل امل�ستزيد منها يرجع �إليها يف
كتبهم لريى �إجماعهم على القول بوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة .وكذلك
علماء احلنفية رحمهم اهلل تعالى متفقون على وجوبها يف عرو�ض التجارة كائنة ما
كانت �إذا بلغت قيمتها ن�صاباً من الورق �أو الذهب لقوله عليه ال�صالة وال�سالم فيها:
(يقومها في�ؤدي من كل مائتي درهم خم�سة دراهم) .ا.هـ.
يقومها..
وقال يف فتح القدير البن الهمام :قوله لقوله عليه ال�سالم وال�سالم ّ
�إلخ .غريب ويف الباب �أحاديث مرفوعة وموقوفة وذكر من املرفوعة حديث �سمرة
بن جندب وحديث �أبي ذر املتقدمني .ا.هـ.
وقال ال�رسخ�سي يف املب�سوط :الزكاة جتب يف عرو�ض التجارة �إذا حال عليها
احلول عندنا .وقال مالك رحمه اهلل تعالى� :إذا باعها زكى التجارة كما �سي�أتي نقل
ذلك عند ذكر �أقوال العلماء يف الوجوب.
خام�س ع�رش :ذكر ابن حزم رحمه اهلل �أن عبداهلل بن الزبري وعبدالرحمن بن
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نافع كانا يقوالن بعدم وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وذكر لقوله �أثراً هذا
ن�صه( :حدثنا همام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبدالرزاق عن ابن
جريج �أخربين نافع ابن اخلوزي قال :كنت جال�ساً عند عبدالرحمن بن نافع �إذ جاءه
زياد البواب ،فقال له� :إن �أمري امل�ؤمنني – يعني ابن الزبري – يقول� :أر�سل زكاة مالك
فقام ف�أخرج مائة درهم وقال له :اقر�أ عليه ال�سالم وقله له �إمنا الزكاة يف النا�ض ،قال
نافع :فلقيت زياداً ،فقلت له� :أبلغته؟ قال :نعم ،قلت :فلماذا قال ابن الزبري؟ فقال:
قد �صدق ،قال ابن جريج وقال يل عمرو بن دينار ما �أرى الزكاة �إال يف العني).
ا.هـ .وال�صحيح �أن هذا ال ي�صح؛ لأنه من طريق الدبري �إ�سحاق بن �إبراهيم ،و�أهل
احلديث يعرفون الدبري ومناكريه وت�صحيفه وحتريفه ،ويكادون يجمعون على ترك
روايته ،قال احلافظ ابن حجر يف ل�سان امليزان :قال ابن ال�صالح يف نزع املختلطني
من علوم احلديث ،ذكر �أحمد �أن عبدالرزاق َعمِ َي فكان يلقن فيتلقن ف�سماع من
�سمع عنه بعدما عمي ال �شيء ،قال ابن ال�صالح :وقد وجدت فيما روى البدري
عن عبدالرزاق �أحاديث ا�ستنكرها جداً ف�أحلت �أمرها على الدبري لأن �سماعه منه
مت�أخر جداً واملناكري التي تقع يف حديث عبدالرزاق فال يلحق الدبري منه تبعة �إال
�أنه �صحف �أو حرف ،و�إمنا الكالم يف الأحاديث التي عنده يف غري الت�صانيف فهي
التي فيها املناكري؛ وذلك لأجل �سماعه منه يف حالة االختالط ،واهلل �أعلم .ونقل
احلافظ عن الذهبي يف الل�سان �أن �إ�سحاق بن �إبراهيم الدبري �صاحب عبدالرزاق،
قلت( :ما كان الرجل �صاحب حديث – �إلى �أن قال  :-روى عبدالرزاق �أحاديث
منكرة فوقع الرتدد فيها هل هي منه فانفرد بها� ،أو هي معروفة مما تفرد به عبدالرزاق
للقا�ضي حممد بن حمد القرطبي) .ا.هـ .ومن هذا يت�ضح لنا �أن الدبري ال تخلو
مروياته من �إنكار �أو ت�صحيف ،فال يحق لنا �أن نعترب هذه الرواية منه عن �أحد
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�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وفيها �رصيح املخالفة ملا �سارت عليه الأمة،
كما �أن نافع بن اخلوزي هو نهاية �إ�سناد هذه الرواية وهو جمهول ،قال ال�شيخ �أحمد
�شاكر يف تعليقه على املحلى( :نافع بن اخلوزي هكذا هو يف الأ�صل باخلاء املعجمة
والزاي ،ومل �أعرفه ومل �أجد له ترجمة) .ا.هـ.
وقد اتفق الأئمة الأربعة وغريهم على وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة .قال
�شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل يف كتابه القواعد النورانية( :والأئمة الأربعة و�سائر
الأمة – �إال من ّ
�شذ – متفقون على وجوبها يف عرو�ض التجارة) .ا.هـ.
وقد ذكر ابن حزم رحمه اهلل يف كتابه املحلى �أن للإمام ال�شافعي رحمه اهلل قو ًال
بعدم الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وقد رد على هذا الزعم النووي رحمه اهلل يف
جمموعه حينما قال( :ون�صو�ص ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه القدمية واجلديدة متظاهرة
على وجوب زكاة التجارة ،قال �أ�صحابنا :قال ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه :يف القدمي
اختلف النا�س يف زكاة التجارة ،فقال بع�ضهم ال زكاة فيها ،وقال بع�ضهم فيها زكاة،
وهذا �أحب �إلينا ،وقال القا�ضي �أبو الطيب و�آخرون :هذا ترديد قول من قال يف
القدمي قوالن يف وجوبها وفيهم من مل يثبت هذا القدمي ،واتفق القا�ضي �أبو الطيب
وكل من حكى هذا القدمي على �أن ال�صحيح يف القدمي �أنها جتب كما ن�ص عليه يف
اجلديد ،وامل�شهور عن الأ�صحاب االتفاق على �أن مذهب ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
وجوبها ولي�س يف هذا من اختالف القول عن القدمي �إثبات قول بعدم وجوبها،
و�إمنا �أخرب النا�س وبينَّ �أن مذهبه هو الوجوب بعد �إيراده حديث حما�س وقول ابن
عمر وكتاب عمر بن عبدالعزيز لعامله رزيق بن حكيم ،قال ال�شافعي :وبهذا كله
ن�أخذ وهو قول من حفظت عنه) .ا.هـ .وقال الإمام مالك رحمه اهلل يف مدونته
الكربى( :وقال مالك �إن كان رجل يدبر ماله يف التجارة فكلما باع ا�شرتى مثل
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اخلياطني والبزازين والزياتني ،ومثل التجار يجهزون الأمتعة وغريها �إلى بلدان،
قال :فليجعلوا لزكاتهم من ال�سنة �شهراً ،ف�إذا جاء ذلك ال�شهر قوموا ما عندهم مما
هو للتجارة وما يف �أيديهم من النا�ض فزكوا ذلك كله) ا.هـ.
وقال يف �رشح زروق على الر�سالة( :العرو�ض على ثالثة �أوجه� ،أحدها عرو�ض
القنية التي ال يتجر فيها ،وهذه ال زكاة فيها وال تنقلها نية التجارة عن حكمها حتى
يعمل بها ،الثاين :عرو�ض احلكر وهي التي يرت�صد بها الأ�سواق للتجارة ،وهذه
جتب فيها الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو �أقام قبل البيع �سنني عدة لكن ب�رشوط
�سبعة وذكرها ،الثالث :عرو�ض الإدارة وهي التي ت�شرتي للتجارة وتباع بال�سعر
الواقع من غري تر�صد ،وهذا يزكى كل عام بتقومي عرو�ضه) .ا.هـ.
وقال يف املنتقى للباجي على املوط�أ :قوله (مما يديرون من التجارات) ي�ستغرق
العرو�ض وغريها ،وهو يف العر�ض �أظهر؛ لأن التجارة �إمنا تدار بها ،والربح والنماء
�إمنا يق�صد بها وب�إدارتها بالبيع وال�رشاء� - ،إلى �أن قال – وهذا كتاب �أمري امل�ؤمنني
عمر بن عبدالعزيز �إلى عماله و�أ�صحاب جوائزه و�أخذ رزيق به النا�س يف زمانه،
يحدث به الأم�صار ،ومل ينكر ذلك عليه �أحد ،وال يعلم �أحد تظلم منه
وهذا مما ّ
ب�سببه ،والنا�س متوافرون يف ذلك الزمان من بقايا ال�صحابة وجمهور التابعني ممن
ال يح�صى كرثة ،فثبت �أنه �إجماع .وخالف داود يف ذلك فقال( :ال زكاة يف العر�ض
بوجه كان لتجارة �أو غريها ،ودليلنا قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﭼ (التوبة )١٠٣ :وهذا عام فيحمل على عمومه �إال ما ح�ضه الدليل ،ودليلنا من
جهة ال�سنة ما روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :من �آتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته ُمثِّل له يوم القيامة �شجاع �أقرع له زبيبتان
يطوقه يوم القيامة ي�أخذ بهلزمتيه – يعني �شدقيه – ويقول� :أنا مالك �أنا كنزك)،
ّ
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ودليلنا من جهة القيا�س �أن هذا مال مر�صد للنماء والزيادة فجاز �أن جتب فيه الزكاة
كالعني) .ا.هـ .هذا قليل من كثري من �أقوال فقهاء املالكية رحمهم اهلل تعالى ولعل
امل�ستزيد منها يرجع �إليها يف كتبهم لريى �إجماعهم على القول بوجوب الزكاة يف
عرو�ض التجارة .وكذلك علماء احلنفية رحمهم اهلل متفقون على وجوبها يف عرو�ض
التجارة كائنة ما كانت �إذا بلغت قيمتها ن�صاباً من الورق �أو الذهب ،لقوله عليه
ال�صالة وال�سالم فيها( :يقومها في�ؤدي من كل مائتي درهم خم�سة دراهم) .ا.هـ.
وقال يف فتح القدير البن الهمام( :قوله لقوله عليه ال�صالة وال�سالم( :يقوموها)
�إلخ غريب ،ويف الباب �أحاديث مرفوعة وموقوفة ،وذكر من املرفوعة حديث �سمرة
بن جندب وحديث �أبي ذر املتقدمني ..وقال ال�رسخي يف املب�سوط :الزكاة جتب يف
عرو�ض التجارة �إذا حال عليها احلول عندنا ،وقال مالك رحمه اهلل تعالى� :إذا باعها
زكى حلول واحد �إن م�ضى عليها يف ملكه �أحوال).
وقال نفاه القيا�س :ال �شيء فيها .والدليل على وجوب الزكاة حديث �سمرة بن
جندب�( :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمرنا ب�إخراج الزكاة من الرقيق،
ومن كل مال نبيعه) .ويف حديث �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال( :يف البز �صدقة) �صدقة �إذا كان للتجارة ،ويف حديث عمر ر�ضي اهلل عنه
حلما�س( :ما مالك يا حما�س ،فقال �ض�أن و�أدم ،قال :قومها و�أد الزكاة من قيمتها)،
�إلى �أن قال – يف الكتاب – ويقومها يوم حال احلول عليها� ،إن �شاء بالدراهم و�إن
�شاء بالدنانري .وعن �أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى يف الأماين� :أنه يقومها ب�أنفع النقدين
للفقراء ،وعن �أبي يو�سف رحمه اهلل تعالى � :أنه يقومها مبا ا�شرتاها� ،إن كان ا�شرتاها
ب�أحد النقدين فيقومها به ،و�إن كان ا�شرتاها بغري نقود قومها بالنقد الغالب يف
البلد ،وعن حممد رحمه اهلل تعالى �أن يقومها بالنقد الغالب على كل حال) .ا.هـ.
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واحلنابلة متفقون على ما اتفق عليه الأئمة الثالثة و�أ�صحابهم رحمهم اهلل من وجوب
الزكاة يف عرو�ض التجارة ،قال ابن قدامة – رحمه اهلل – يف كتابه املغني يف باب
زكاة التجارة( :جتب الزكاة يف قيمة عرو�ض التجارة يف قول �أكرث �أهل العلم) ،قال
ابن املنذر�( :أجمع �أهل العلم على �أن يف العرو�ض التي يراد بها التجارة الزكاة �إذا
حال عليها احلول ،وروى ذلك عن عمر وابنه وابن عبا�س ،وبه قال الفقهاء ال�سبعة،
واحل�سن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوو�س والنخعي والثوري والأوزاعي
وال�شافعي و�أبو عبيد و�إ�سحاق ،و�أ�صحاب الر�أي ،وذكر من حجتهم على القول
بوجوبها حديث �سمرة وحديث �أبي ذر وحديث حما�س مع عمرن وقال بعد �إيراده
حديث عمر مع حما�س( :وهذا ق�صة ي�شتهر مثلها وال تنكر فيكون �إجماعاً) .ا.هـ.
وقال يف ك�شاف القناع( :جتب الزكاة يف عرو�ض التجارة �إذا بلغت قيمتها ن�صاباً
يف قول اجلماهري) ،وادعاه ابن املنذر �إجماع �أهل العلم .وقال املجد( :وهو �إجماع
متقدم؛ لقوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (املعارج ،)24 :وقوله :ﭽ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﭼ) .واحتج �أحمد بقول عمر حلما�س�( :أد زكاة مالك فقال :مايل �إال
جلباب و�أدم ،فقال :قومها و�أد زكاتها) رواه �أحمد و�سعيد و�أبوبكر و�أبو عبيدة بن �أبي
�شيبة وغريهم .وهو م�شهور؛ لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كال�سائمة) .ا.هـ.وقد
�سبق ذكر قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل  ،حيث قال( :الأئمة الأربعة و�سائر
الأئمة �إال من �شذ متفقون على وجوبها يف عرو�ض التجارة) ،وقال ابن القيم رحمه
اهلل يف اجلزء الثاين من كتاب �إعالم املوقعني عند كالمه عن احلكمة يف التفريق بني
بع�ض مقادير الزكاة قال( :بل فر�ضها يف �أربعة �أجنا�س من املال :املوا�شي والزروع
والثمار والذهب والف�ضة وعرو�ض التجارة - ،ثم قال – ثم ق�سم العرو�ض �إلى
ق�سمني :ق�سم �أعد للتجارة ففيه الزكاة ،وق�سم �أعد للقنية واال�ستعمال فهو م�رصوف
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عن جهة النماء فال زكاة فيه) .ا.هـ .وقال يف البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء
الأم�صار( :ف�صل يف املال التجارة :م�س�ألة (:).............................
وما قيمته من �أي نوع ن�صاب زكى لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ويف البز �صدقة).
وخلرب �سمرة كان ي�أمرنا – �إلى �أن قال  :-وجتب يف القيمة لقوله (وقومها و�أد زكاتها)
ومل تخالفه اجلماعة) .ا.هـ .و�صاحب الكتاب يعني برموزه �أن القول مبا قيمته من
�أي نوع ن�صاب يزكى �إذا كان للتجارة هو قول عمر وجابر وعائ�شة ر�ضي اهلل عنهم
والعرتة وهم القا�سمية والنا�رصية ،والفريقني احلنفية وال�شافعية و�سفيان الثوري،
ومبا ذكرنا يت�ضح لنا �أن الأئمة الأربعة وغريهم من العلماء رحمهم اهلل حينما قالوا
بوجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ا�ستندوا على ذلك بن�صو�ص من كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبعمل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم و�إجماع �سلف
الأمة ،كما ذكره املجد فيما تقدم ب�أنه �إجماع متقدم ،ومبا ذكره ال�شوكاين يف نيل
الأوطار ب�أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن املنذر وغريه ،ويف احتجاجهم
بالقيا�س ف�ض ًال عن ذلك قوة لذلك وت�أييد.
وخال�صة القول� :إن الزكاة واجبة يف عرو�ض التجارة ،و�أن عرو�ض التجارة من
الأموال الواجبة فيها الزكاة ،و�أنها معنية بقوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﭼ (التوبة ،)١٠٣ :و�أنها من الك�سب الواجب منه الإنفاق لقوله تعالى:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ الآية .ولعموم قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ
بن جبل حينما �أر�سله �إلى اليمن قال( :ف�إن هم �أطاعوك لذلك ف�أعلمهم �أن اهلل قد
افرت�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنياهم وترد �إلى فقرائهم) .وطبقاً للقاعدة ال�رشعية
نام بالفعل �أو بالقوة ،وال �شك �أن عرو�ض التجارة
�أن الزكاة واجبة يف كل مال ٍ
�أقرب مالٍ للنماء ،وقد نقلنا عن �أهل التف�سري واحلديث والأئمة الأعالم من املذاهب
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الفقهية ما يكاد ي�صل �إلى مرتبة الإجماع يف وجوب الزكاة يف عرو�ض التجارة ،وال
ي�ؤثر على القول بالوجوب ما جاء عن الظاهرية من �شذوذهم ع ّما عليه عامة �أهل
العلم من القول بالوجوب ،وقد �سبق �إيراد م�ستنداتهم يف القول بعدم الوجوب
ومت مناق�شتها وظهور وجه �سقوطها؛ ل�سقوط اال�ستناد عليها لذلك القول ،واهلل
�أعلم .و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه.
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