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َكاَن فِي بََلٍد، َوَمالُُه فِي آَخَر: َأْخَرَج َزَكاَة الَماِل فِي بََلِدِه، َوفِطَْرَتُه فِي بََلٍد َفإِْن 

 ُهَو فِيِه.

، َوََل ُيْستََحب   َوَيُجوزُ  َكاةِ لَِحْولَيِْن َفأََقلَّ   َتْعِجيُل الزَّ

:الشَّْرح  
(1) 
ُ  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ   ىَوَعلَ  ،ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّل

 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  ،آلهِ 
 ...(، َكاَن فِي بََلٍد، َوَمالُُه فِي آَخَر: َأْخَرَج َزَكاَة الَماِل فِي بََلِدهِ َفإِْن ): قال 

لك يف هذه بعد ذ لاألفضل إخراج زكاة املال يف فقراء البلد فصَّ  أنَّ  :قاعدة وهي ا ذكر مَّ ـل
 ر( أي: يف بلد آخفِي بََلٍد، َوَمالُُه فِي آَخرَ ( أي: مالك النصاب )َكانَ َفإِْن القاعدة فقال: )

ايض شخصاً أمواله يف الر  مثال ذلك: لو أنَّ  ؛( أي: يف بلد املالَأْخَرَج َزَكاَة الَماِل فِي بََلِدهِ )
راء تتشوف لزكاة نفوس الفق ألنَّ  ،يف فقراء الرايض مالهِ  اةَ خرج زكَ في   :مثًَل وهو يسكن املدينة

الفقراء ف ،شخصًا عنده مزرعة وأخرجت متراً وبلغ النصاب لو أنَّ  :مثل، هذا املال الذي رأوه
 م.صرف عليهفما نظر إليه الفقراء ي  : يتطلعون لذلك

بت على وج ذيالبلد اليف ( أي: َوفِطَْرَتُه فِي بََلٍد ُهَو فِيهِ فقال: ) ،وأما زكاة الفطر
 ،نةشخصًا يف رمضان سكن املدي مثال ذلك: لو أنَّ  .وكذا من ميونه ،زكاة الفطرفيه املزكي 

  .فاألفضل خيرج زكاته يف املدينة :يف املدينة وهو من أهل مصر مثَلً هو  فليلة العيد
رج زكاته يف مصر فاألفضل أن خي   ــ من زوجته وأوالده ــكان هو يف املدينة ومن ميوهنم   ذاوإ

  .يف مصر :وخيرج زكاة من ميوهنم ،يف املدينة :هو
وإمنا  بدنوزكاة املال غري متعلقة يف ال ،والعلة يف ذلك ألن زكاة الفطر متعلقة يف البدن

 ابملال.
 أنه جيوز :بلده إىل غريــ  سواء زكاة الفطر أو زكاة املالــ  قل الزكاةأنه لو نَ  وسبق لكم

 .وإليه ذهب شيخ اإلسَلُ وغريه، على الراجح
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َكاةِ لَِح  َوَيُجوزُ فقال: ) ،: وهي تعجيل الزكاةمث ذكر بعد ذلك مسألة ْولَيِْن َتْعِجيُل الزَّ

وهو حول،  (لَّ َفأَقَ ) ،ال يزيد عن حولني أن ط( أي: وجيوز تعجيل الزكاة قبل حلوهلا بشر َفأََقلَّ 
والشرط ، ققألن السبب قد حت ؛تقدمي زكاته أن يكون مالكاً للنصابشرتط يف ذلك أنه عند وي  
، من اإلبل شخصاً عنده مخس   مثال ذلك: لو أنَّ   .(1)جاءت فيه الرخصة :ــ وهو متاُ احلول ــ

فلو رأى فقراء ال طعاُ عندهم وزكاته مثَلً يف رمضان بعد ثَلثة  ،ــكما هو معلُو  ـ ـ شاة :زكاهتا
ألنه  ،فَل جيوز له أن يقدمها :ا إذا مل يكن عنده سوى أربعة من اإلبلأمَّ  ،أشهر له أن يقدمها

  .مل ميلك النصاب
جل يف للعباس أن يع رخص ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أن  :والدليل على جواز تعجيل الزكاة حلولني

  .يف السنتنيسوى ألن النص مل يرد وال يزيد عن ذلك  ،(2)زكاته سنتني
و حلاجة ، أللناس دثشدة فقر ح :مثل .يلجتعجيلها إذا كان فيه حاجة للتع وزوجي

  .ألن التعجيل رخصة ،فقري  إليها أو قريب
كون ألنه قد ي (َوََل ُيْستََحب  ) ،التعجيل وإمنا هو رخصة :( أيَوََل ُيْستََحب  قال: )

 ،ماهنافيبقى على إخراجها على ز  ،قص النصاب أو تلفنقد  ااهَ أدَّ عند وقت حلوهلا بعد أن 
  .إال حلاجة كما سبق ،لهذا هو األفض

 
 .لى ُممد، وعلى آله، وصحبه أْجعنيوللا أعلم، وصلى للا ع

                                                

  تعجيل الزكاة نوعان: فائدة:( 1)
َوََل َيُجوُز »(: 2/471املغين ) تعجيل الزكاة قبل متاُ النصاب: وهذا ال جيوز؛ قال ٱبن قدامة  النوع األول:

َل َزَكاَتهُ  َكاةِ َقْبَل مِلِك النَِّصاِب، بَِغْيِر ِخََلٍف َعلِْمنَاُه، َوَلْو َمَلَك َبْعَض نَِصاٍب، َفَعجَّ ُجْز  يَ  ، َأْو َزَكاَة نَِصاٍب: َلمْ َتْعِجيُل الزَّ

َل الُحْكَم َقْبَل َسَببِهِ  ُه َتَعجَّ َنَّ
ِ
 . «ِل

تعجيل الزكاة قبل متاُ احلول، وهو املقصود هنا، وفيه اخلَلف واجلمهور ورواية عن اإلماُ أْحد اجلواز  النوع الثاين:
 . يف احلول الواحد، ويف تعجيلها حوالن فيه روايتان عن اإلماُ أْحد. ذكره ٱبن قدامة 

 تهم على جوازهافدلت رواي ،وكلهم مل يذكروا فيه املدة ،(678والرتمذي ) ،(1624وأبو داود ) ،(822اه أْحد )رو ( 2)
 باً تعقيالبيهقي وقال  .وذكر فيه احلولني (7368( برقم )4/187) «الكربى»رواه البيهقي يف و  .للحول الواحد فقط

َدَقةِ »على احلديث:   . «َوفِي َذلَِك َدلِيٌل َعَلى َجَواِز َتْعِجيِل الصَّ


