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ُ َُُواألَْفَضل  ْقَصر  َهاُإِلَىَُماُت  َُنْقل  وز  َقَراِءُبََلِدِه،َُوََلَُيج  َُماٍلُفِيُف  لِّ ُك 
َُزَكاةِ إِْخَراج 

َهاُفِيَُأْقَرِبُ ق  َقَراَءُفِيِه،َُفي َفرِّ وَنُفِيُبََلٍدََُلُف  َُأْنَُيك  ،َُفإِْنَُفَعَل:َُأْجَزَأْت؛ُإَِلَّ ََلة  فِيِهُالصَّ

ُإِلَيِْه.
ُالبََِلدِ

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

 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  ،آلهِ 
ُ) : قال  َقَراِءَُُواألَْفَضل  َُماٍلُفِيُف  لِّ ُك 

َُزَكاةِ  ( يذكر هنا … بََلِدهُِإِْخَراج 
  .مكان إخراج الزكاة

 
  :ــ حسب األمكنة واحلال ــوهلا ثالثة أحكام 

ُقال: ) ؛احلكم األول َُمالٍَُُواألَْفَضل  لِّ ُك 
َُزَكاةِ ( ويدخل فيه أيضاً زكاة الفطر إِْخَراج 

َقَراِءُبََلِدهُِ) ،أهل العلم بعض عند ا بصنف يف نقل الزكاة أو عدُ نقله ( وال خيتص احلكمفِيُف 
إمنا ذكر الفقراء  ،ــ همي غو  ،ويف سبيل للا ،كالغارمني ـ ـ وإمنا جلميع مستحقي الزكاةالفقراء فقط، 
 .تغليباً للحال

 اذومن ذلك حديث مع ،إخراج الزكاة يف البلد هو األفضل أنَّ  :فعلى قول املصنف
: « متفق  «ُفَقَرائِِهمْ  فِي َفُتَرد   ،َأْغنَِيائِِهمْ  مِنْ  ُتْؤَخذُ  ،َصَدَقة   َعَلْيِهمْ  ْفَتَرَض ٱَفَأْعلِْمُهْم َأنَّ اهَّلَل

فإخراج  ؛والبيوت املعدة للتجارة ،العمارات :مثل،شاهد املال أو آاثره وألن الفقي قد ي  ، (2)عليه
ضًا فيه مواساة وأي ،متِ زكاار عند الفقراء إذا أعطوهم جب التب ِ حَ ـما يراه الفقراء مما ي  فيالزكاة 

 ألهل البلد، وغي ذلك من املصاحل. 
 

                                                

 . ه 17/06/1439 نثيناٱلدرس يُو  (1)
 (.19وصحيح مسلم ) ،(1496ٱنظر صحيح البخاري ) (2)
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ََلةُ قال: ) ؛واحلكم الثاين ُفِيِهُالصَّ ْقَصر  َهاُإِلَىَُماُت  َُنْقل  وز   وجوز نقل ( يعين: اَل َوََلَُيج 
كيلو مرت (  88) ونومثان ةومسافة القصر مثاني .الزكاة إىل مستحقني هلا مسافة قصر فصاعداً 

صريح يف حترمي  نصــ أيضاً  ــ وليس هناك ،على حتديد مسافة القصر هناك دليل  وليس  .تقريباً 
َُفَعَلُ) .ــ كما سيأيت  ــنقلها إىل خارج البلد  ( أي: نقلها إىل مسافة قصر فصاعداً َفإِْن

 .ولكن أيمث بنقلها ،الزكاة ( أي: أجزأ إخراج  َأْجَزَأْتُ)

ُ

وَنُفِيُقال: ) ؛واحلكم الثالث َُأْنَُيك  َقَراَءُفِيهُِإَِلَّ افة قصر ( فَل ينقلها إىل مسبََلٍدََُلُف 

َهاُفِيَُأْقَرِبُالبََِلدُِإِلَيْهُِقال: ) وإمنا ،فصاعداً  ق    ( فيما هو دون مسافة القصر.َفي َفرِّ
 

 األمكنة ثالثة:  فعند املصنف 
  .البلد نفسرج الزكاة يف أن ت   •
وعند . قصرلادون مسافة  لكن ،رج الزكاة ملستحقيها خارج البلدأن ت  ين: اواملكان الث •

من بلده، أو من هو من  ومن احلاجة وجود فقراء أشد ؛للحاجة هذااملصنف وجوز 
  .مستحقيها ممن له قرابة

 ،قصرالال وجوز إخراجها ملسافة  وعند املصنف  .قصرال: مسافة ثواملكان الثال •
  لقريب من مستحقيها مثًَل. ولو مع احلاجة أو فيه مصلحة

ا إىل ووجوز نقله ،وهو أحوط ،األفضل إخراجها يف البلد الذي هو فيه أنَّ  والراجح:
ُميُزيُري﴿لعمُو قوله سبحانه:  ،خارج البلد ولو إىل مسافة قصر

فع وجوز د :فكل فقي ومسكني وغيهم من األصناف الثمانية [60 ]سورة التوبة:ُ﴾ني

َدَقُة، َفنَْأُمَر َلَك بَِهاَأقِْم َحتَّى » :لقبيصة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ولقول  ،الزكاة إليهم «َتْأتِيَنَا الصَّ
(1) ،

 .كانوا أيتون يف الصدقات إليه  ملسو هيلع هللا ىلصفي عهد النيب ف

                                                

 .(، وقبيصة هو أبو بشر بن املخارق بن عبد للا اهلَليل البجلي البصري 1044واه مسلم )( ر 1)
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 إن هذه الصدقة املستحبة. ولو قيل:
كما أنه   .الزكاة املفروضة :ابب أوىل نفم إذا كان جاز ذلك يف الصدقة املستحبة نقول:

  .صروليس هناك دليل أيضاً يف حتديد مسافة الق ها،يف حترمي نقل صريح   ليس هناك دليل  
وإىل هذا القول ذهب شيخ  ،يف أهل بلده :األفضل تفاق العلماء على أنَّ ٱمع 

  .⠀اإلسَلُ
 

ال يؤخذ  ك،، وحنو ذلواحلفظ يف املستودع فمؤنة النقل ولو نقل الزكاة إىل غري بلده
ذ من مثن ا ال يؤخهَ ل  قْ نَـ فَـ  ،عشرين شاةً  جر فلو أراد مثًَل أن خي   ؛وإمنا على مالكهامن الزكاة، 

  وإمنا من مال املالك. ،هالشيا
 

  .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، لىع مل  وس للا وصلى أعلم، وللا


