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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 عنوان البحث
 )دراسة مقارنة( نقل الزكاة رؤية شرعية معاصرة

 الباحث
 د. سمر مصطفى الشرقاوي  

 أستاذ مشارك 
 قسم الدراسات اإلسالمية  

 جامعة الملك فيصل –كلية اآلداب   
 ملخص البحث

احلمد هلل رب العادلُت كالصالة السالـ على أشرؼ خلق اهلل سيدنا زلمد النيب اخلامت كعلى آلو كصحبو 
 أمجعُت، أما بعد،،،

كثَت، أصبحت احلاجة ملحة إىل معرفة مدل مشركعية التأثر يف زمننا العوارض الطبيعية كمفاسد ادلفسدين ك  تكثر 
األخرل من ماؿ الزكاة، مث معرفة األحكاـ الشرعية ادلتعلقة بذلك، فادلاؿ قد مواساة ادلسلم أخاه ادلسلم يف البلداف 

يتلف أك يصادر يف الطريق، كقد يضطر الستبدالو لتحويلو، كقد يتطلب ٖتويلو بعض ادلصاريف، إىل غَت ذلك من 
 األمور اليت تواجو ادلسلم لدل ٖتويل زكاتو.

 أىمية البحث:
 تظهر أمهية البحث فيما يأيت:

، شلا يؤكد حاجة ادلسلم إىل معرفة أحكامها، لتطبيقها التطبيق الركن الثالث من أركاف اإلسالـ الزكاة ىي إف .ُ
 األمثل.

 إف مسائل الزكاة كنوازذلا كثَتة كمتجددة، كال تنتهي، كمنها النوازؿ ادلتعلقة بنقلها، كٖتويلها. .ِ
ادلواصالت كاالتصاالت احلديثة جعلهم إف سهولة التواصل بُت ادلسلمُت من سلتلف بلداف العامل بفضل  .ّ

يعيشوف مآسي بعضهم، كيشعركف بضركرة التكافل كادلواساة، األمر الذم جعل مسألة نقل الزكاة كٖتويلها 
 كاستبداؿ أمواذلا بعمالت أخرل حاجة قائمة، فكانت احلاجة إىل معرفة األحكاـ ادلتعلقة هبا مطلوبة كبإحلاح.

مسألة نقل الزكاة، كىي كليدة العصر، كاحلاجة إىل معرفة أحكامها قائمة كجود نوازؿ عديدة نإتة عن  .ْ
 .كملحة، كىو ما ستسعى الدراسة إىل بياهنا
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 خطة البحث:
 )حكمها كاألمواؿ الواجبة فيها، كشركط كجوهبا كإخراجها( الزكاةأحكاـ التعريف ب :التمهيد

 :الشرعية ، كضوابطونقل الواجب من الزكاة كمشركعيتو :ألولالمبحث ا
 .كمشركعيتو األكؿ: التعريف بنقل الزكاة ادلطلب
 الثاين: الضوابط الشرعية لنقل الزكاة. ادلطلب

 :اـ الشرعية ادلتعلقة بنقل الزكاةاألحك :نيالثامبحث ال
 األكؿ: األحكاـ ادلتعلقة بتلف ماؿ الزكاة أثناء النقل. دلطلبا

 الثاين: التعويض عن ماؿ الزكاة ادلنقوؿ.الفرع  –الفرع األكؿ: ضماف ادلاؿ أثناء النقل 
 الثاين: األحكاـ ادلتعلقة ٔتصاريف نقل ماؿ الزكاة. ادلطلب
 الثالث: األحكاـ ادلتعلقة باستبداؿ ماؿ الزكاة كٖتويلو للقياـ بعملية النقل. ادلطلب

ما يستبدؿ بو أمواؿ الزكاة الفرع الثاين:  –الفرع األكؿ: حكم إبداؿ أمواؿ الزكاة لصاحب ادلاؿ كللحاكم كنائبو 
 كأحكامو.

 اخلا٘تة، كتتضمن أىم النتائج كالتوصيات.
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 التمهيد
 التعريف بأحكام الزكاة )حكمها واألموال الواجبة فيها، وشروط وجوبها وإخراجها(

 .اصطالحا  المطلب األول: تعريف الزكاة لغة و 
ٍدح كىكيلُّوي قىًد اٍستػيٍعًملى يف اٍلقيٍرآًف كىاحلٍىًديثً أىصل الزَّكىاًة يف اللُّغىًة تعريف الزكاة لغة: 

ى
(ُ)الطَّهىارىةي كالنَّماء كالَبىكةي كادل

 . 
 ديكن أف يشتق تعريف الزكاة اصطالحا من تعريفات الفقهاء ادلتنوعة حيث أقوؿ: الزكاةتعريف الزكاة اصطالحا : 

 .(ِ)كقت سلصوص حق جيب يف أمواؿ سلصوصة على كجو سلصوص جلهات سلصوصة يف
 ، وشروط وجوبها:المطلب الثاني: حكم الزكاة

الزكاة ىي الركن الثالث من أركاف اإلسالـ كفرض من فركضو، كىي كاجبة بالكتاب كالسنة النبوية ادلشرفة 
(ّ)كاإلمجاع

  مها: إىل قسمُت كجوب الزكاة تنقسم شركط، ك  

 .(ٔ) ، البلوغ كالعقل( ٓ)اإلسالـ،(ْ) احلرية: ، كىيةشركط تتعلق ٔتن جيب عليو الزكا: أكالن 
كيبلغ النصاب أك  (ٕ)كوف ادلاؿ شلا ٕتب فيو الزكاةأف يادلتعلقة بعُت ما ٕتب فيو الزكاة، كىي : ثانيا: الشركط 

ة أف يكوف ادلاؿ فاضالن عن حاج، ك  ( ِ)كحوالف احلوؿ(ُ)ادللك التاـك  ( ٗ)النماءكفيو ( ٖ)مقداران بقيمة النصاب
 األصلية صاحب ادلاؿ

(ّ)
 . 

                                                           

( ؛ لساف العرب، فصل الزام ُّٔ( ؛ سلتار الصحاح، ، مادة)زكا(، )ُٔ( ؛ طلبة الطلبة، مادة )زكو(،)ُٕ/ّمادة )زكى(، )، ( ينظر: حلية الفقهاءُ)
(ُْ/ّٓٗ.) 
مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل، ، (ُِٔ( ؛ الدر ادلختار شرح تنوير األبصار كجامع البحار، )ُِْػُُْ/ُ( ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، )ِ)
اإلقناع يف ، (ّْ/ ّادلنهاج، ) ( ؛ هناية احملتاج إىل شرحّّٖ/ ُأسٌت ادلطالب يف شرح ركض الطالب، )، (ّ/ِ( ؛ منح اجلليل شرح سلتصر خليل، )ِٓٓ/ِ)

 (.ُٓٗ( ؛ الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، )ِِْ/ ُفقو اإلماـ أمحد بن حنبل، )
شرح إرشاد »( ؛ أسهل ادلدارؾ ٕٖٓ/ِ( ؛ التبصرة، )ُّٕ( ؛ حاشية الطحطاكم على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، )ِّٔ/ُ( ينظر: ٖتفة الفقهاء، )ّ)

( ؛ الشرح الكبَت ّٓ/ّ( ؛ ادلغٍت، )ّ/ّيف فركع ادلذىب الشافعي ) ( ؛ ْتر ادلذىبَِٔ/ُ( ؛ ادلهذب ، )ّٔٔ/ُ) « ـ األئمة مالكالسالك يف مذىب إما
 (.ّّْ/ِعلى منت ادلقنع، )

اجملتهد كهناية ادلقتصد، ( ؛ بداية ِْٖ/ُ( ؛ الكايف يف فقو أىل ادلدينة )ُّٕ-ُّٔ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب )ُّْػُِْ/ُ) ( ينظر: النهر الفائقْ)
( ؛   ٕ/ّ( ؛ حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء، )ٖٔ) ( ؛ اإلقناع يف الفقو الشافعئُٔ( ؛ اللباب يف الفقو الشافعي )ّٔٔ/ُ) ( ؛ أسهل ادلدارؾٓ/ِ)

 (.ُٖٔ/ِ) ن منت اإلقناع( ؛ كشاؼ القناع عّٕٗ/ُ( ؛ الكايف، )ْْٔ/ِ( ؛ ادلغٍت )ُٗٔ، )االختصاركفاية األخيار يف حل غاية 
( ؛ بداية اجملتهد، ِْٖ/ُ( ؛ الكايف، )ُّٕ/ُّٔ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )ُِٔ؛ الدر ادلختار، )(  ُْٔ -ُِْ/ُ( ينظر: النهر الفائق، )ٓ)
( ؛ الكايف، ِّٖ/ٓ) رح ادلهذب( ؛ اجملموع شُٗٔ( ؛ كفاية األخيار، )ٕ/ّ( ؛ حلية العلماء، )ٖٔ( ؛ اإلقناع، )ّٔٔ/ُ( ؛ أسهل ادلدارؾ، )ٓ/ِ)
 (.ُٗٔ/ِ( ؛  كشاؼ القناع، )ْْٔ/ِ( ؛ ادلغٍت، )ّٕٗ/ُ)
 (.ُّٕ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )ُّْػُِْ/ُ( ينظر: النهر الفائق، )ٔ)
 سيتم احلديث حوؿ ىذا الشرط يف ادلطلب التايل. (ٕ)
( ؛ أسهل ٕٖٓ/ُ( ؛ بلغة السالك، )ُِٕ/ِشرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، ) ( ؛  التوضيح يفُِٕ( ؛ درر احلكاـ، )ِٖٗ/ّ( ينظر: البناية، )ٖ)

 (.ِٓٗ/ِ) ( ؛ ادلبدع،ُٗٔ( ؛  كفاية األخيار، )ْ/ّ( ؛ ْتر ادلذىب، )ّٔٔ/ُادلدارؾ، )
( ؛ ُٖٗ/ّ( ؛ احلاكم الكبَت، ، )ٕٕٔ/ِ) ( ؛ التنبيو على مبادئ التوجيوِٖٖ/ِ)  ( ؛ التبصرةُّٕ/ُ) ( ؛ اللباب يف شرح الكتابُِٔ) ( الدر ادلختارٗ)

 (.ُُْ/ّهناية ادلطلب يف دراية ادلذىب، )
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 .(ْ) األموال التي تجب فيها الزكاة، ومصارفها الثالث: المطلب
 ،(ٕ)اخلارج من األرضك ،  (ٔ)عركض التجارةك ،  -(ٓ)أكجب اهلل تعاىل  الزكاة يف أمواؿ، متنوعة كىي : النقداف

 .(ٗ)الركازك ، (ٖ)هبيمة األنعاـك 
، (ُّ( )ُِ)ف عليهاو العامل، ك (ُُ) (َُ)ادلساكُتالفقراء ك  مصارؼ الزكاة الواجب بذذلا فيها، كىي: كقد حدد اهلل عزكجل

 .(ّ)ابن السبيل، ك (ِ)، كيف سبيل اهلل (ُ( )ُٖ)فو الغارمك ، (ُٕ( )ُٔ)الرقابك ، (ُٓ) (ُْ)ادلؤلفة قلوهبمك 

                                                                                                                                                                                                      

 (.ٕٖٓ/ُ) ( ؛ بلغة السالك ألقرب ادلسالك ادلعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَتُِٕ( اختلفوا ىل ىو سبب أك شرط. ينظر: درر احلكاـ، )ُ)
( ؛ كفاية األخيار َّٓ/ِ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ّٔٔ/ ُ( ؛ أسهل ادلدارؾ، )ُِٕ/ِ؛ التوضيح، )( ُْٓ/ُ( ؛ النهر الفائق، )ِٖٗ/ّ) ( ينظر: البنايةِ)
آًرب، )َِّ/ِ( ؛ ادلبدع، ابن مفلح، )ُٗٔ)

ى
 (.ِّٗ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل

 (.ُِٔ( ؛ الدر ادلختار )ُْٓ/ُ( النهر الفائق، )َّّ/ّ( ينظر: البناية )ّ)
 ( .ُِٖمصارؼ الزكاة ك٘تليكها يف ضوء الكتاب كالسنة، )، ينظر:  قات(  أم األصناؼ الذين تصرؼ ذلم الصدْ)
( ؛ ْتر ّْ/ِ( ؛ األـ، )ّٔٔ/ُ( ؛ أسهل ادلدارؾ،)ّٖٔ/ُ( ؛ التبصرة، )ِٖٓ/ُ( ؛ الكايف )َّّ/ُ( ؛ ملتقى األْتر، )ُٖ/ِ(ينظر: بدائع الصنائع، )ٓ)

 (.َْْ/ُ( ؛ الكايف، )ْٔ) ( ؛ سلتصر اخلرقىُّْ/ّادلذىب، )
 .( َِْ/ِ( ؛ كشاؼ القناع )ُُٓ/ّ(؛ العزيز شرح الوجيز )ُٖٓ/ّ(؛ ْتر ادلذىب )ّٓ) بداية ادلبتدم، (ُِ/ِ( بدائع الصنائع )ٔ)
( ؛ ّْٗ/ُ( ؛ اإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، )ّٕٕ/ُ( ؛ ادلدكنة، اإلماـ مالك)َُٓ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )َُٕ/ُ( ينظر: اذلداية، )ٕ)

 (. ْٗٔ/ُ( ؛ منتهى اإلرادات، )ّ/ّ( ؛ ادلغٍت، )ْْ)ي ( ؛ سلتصر اخلرقٗٗ/ّ( ؛ ْتر ادلذىب )ّٔ( ؛ اإلقناع، )ِّٖ/ُمهدات، )ادلقدمات ادل
 (.ْٓبن ادلنذر)ال(  اإلمجاع، ٖ)
 (.ُْٖ/ُاإلرادات، )( ؛ منتهى َٔٓ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ِّٕ/ُ( ؛ عقد اجلواىر، )ِٔٗ/ّ( ؛ التبصرة، )ِٖٖ/ُ( ينظر: تبيُت احلقائق )ٗ)
(؛ حاشية ُْ( ؛ خالصة اجلواىر الزكية، )ُٖٖ/ُ( ؛ درر احلكاـ، )ِٔٗ/ُ( ؛ تبيُت احلقائق، )ُِِ/ُ) ،( ؛ االختيارّّٗ/ُ( أسٌت ادلطالب، )َُ)

آًرب، )ّْٓ/ُدقائق أكيل النهى، ) ( ؛ُٖٗ/ٔاجملموع، ) ؛ (ِْٗ/ُ) ،الدسوقي
ى
 (.ِّٔ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل

اإلسالـ سؤاؿ كجواب، من ىو الفقَت ادلستحق ، (ٕ/َُينظر: فتاكل اللجنة الدائمة، ) كيسد حاجتو، يكفيو لنفقاتو ادلباحةكادلسكُت ما يعطى الفقَت  (ُُ)
 . https://islamqa.info/ar/answers/82974/   ـََِٔ/َُ/ِّ( ِْٕٖٗ) للزكاة؟، فتول

 (.ْٖبن ادلنذر)الاإلمجاع،  (ُِ)
ينظر: اذلداية، كاشًتط احلنفية أف ال يزيد على نصف ماؿ الزكاة ، فيعطيو ما يسعو كأعوانو ًكفىايػىتػىهيٍم  ،إف عمل بقدر عملو للعامل على الزكاة اكم(يدفع احلُّ)
( ؛ أحكاـ القرآف، ُٔٔ/ُ( ؛ التفريع يف فقو اإلماـ مالك، )ْٗٓ/ُ( ؛ النهر الفائق، )ُِٖ/ُ( ؛ اجلوىرة النَتة، )ِٕٗ/ُ)، ( ؛ تبيُت احلقائقَُُ/ُ)
 (.ْْٖ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ِّْ/ُ( ؛ الكايف )ُٕٖ/ٔ( ؛ اجملموع )ُّّ/ُ) ( ؛ ادلهذبَُْ/ُ) ( ؛ أسهل ادلدارؾِٓٓػ ِْٓ/ِبن العري)ال
( ؛ البياف ِٕٗ/ّ( ؛ التبصرة، )ُٕٔ/ُ( ؛ التفريع يف فقو اإلماـ مالك، )ِٗٗ/ُ( ؛ تبيُت احلقائق، )ّٗٓ/ٓ( ؛ العناية، )ّٗ(ينظر: عمدة الفقو، )ُْ)

آًرب، )ّٖٓ/ٕ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ٕٕ/ِ( ؛ األـ، )ُٔٓ/ُٖكالتحصيل، )
ى
 (.ِْٔ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل

 العدةينظر: ،  كيعينو يف البقاء على دينو، كحيببو يف الدين، كما يعطي األعداء ما رأل احلاكم ذلكيعطى من اعتنق اإلسالـ حديثان من ادلاؿ ما يكفيو،  (ُٓ)
اإلسالـ سؤاؿ ؛  (ِٗٓ/ُٖرلموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت، ) ؛ (ُْٓ/ِشرح الزركشي)( ؛ ُٕٓ) ،العمدة شرح

   /https://islamqa.info/ar/answers/82974          ـ.ََِٔ/َُ/ِّ( ِْٕٖٗ أمريكا؟، فتول)كجواب، من ىو الفقَت ادلستحق للزكاة يف
(؛ التوضيح، ِّٔ/ُ)بن عبدالَبال( ؛ الكايف، ُٕٔ/ُالتفريع يف فقو اإلماـ مالك، )،  (َْٔ/ُ( ؛ النهر الفائق، )ْٓ/ِ(ينظر: بدائع الصنائع، )ُٔ)
 (.َْٗ/ِادلبدع، ) ،(ِْٓ/ُالكايف، )،(ُٕٔ/ٔكفاية النبيو، ) ( ؛ََِ/ٔ( ؛ اجملموع، )ّّٖ/ٔ( ؛ ْتر ادلذىب، )ٕٕ/ِاألـ، )،  (ّْٗ/ِ)
(؛ بدائع الصنائع، ُِٕ/َّينظر: ادلبسوط، )يعطى من الزكاة ما يفك رقبتو، ككذلك يستحق األسَت حديثا الزكاة لفك أسره من بُت يد األعداء ، ( ُٕ)
( ؛ ْْٓ( ؛ الدر الثمُت، )ِْْ/ُ( ؛ التوضيح، )ِٖٓ/ِ( ؛ التنبيو على مبادئ التوجيو، )ٕٓٗ/ّ( ؛ التبصرة، )ِّٖػِّٕ/ُ( ؛ الكايف، )َُِ/ٕ)

 (.َْٗ/ِ( ؛ ادلبدع، )ٖٗٔ/ِ( ؛ الشرح الكبَت، )ِْٓ/ُالكايف، )
آًرب، )ُٖ)

ى
( ؛ الفتاكل ُّٓ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، الغنيمي)َِٗ/ِالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )( ؛ ُُِ/ُ)، ( ؛ اذلدايةِْٔ/ُ(ينظر: نػىٍيلي ادل

؛ اإلقناع يف حل ألفاظ أي  (َِٔ/ٔ( ؛ اجملموع، )ّٔٓ/ْ( ؛ الوسيطػ، يف ادلذىب، )َُْ/ُ( ؛ بداية اجملتهد، )ِّٔ/ُ( ؛ الكايف، )ُٖٖ/ُاذلندية، )
 ( .ِْٔ/ُ( ؛ الكايف، )ُٓٔ/ّ) ،( ؛ اإلنصاؼُِٗ/ُشجاع، )

https://islamqa.info/ar/answers/82974
https://islamqa.info/ar/answers/82974/
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 ألولالمبحث ا
 وضوابطو الشرعية: هءوإجزا نقل الواجب من الزكاة ومشروعيتو،

 .هءوإجزا المطلب األول: التعريف بنقل الزكاة ومشروعيتو
النقل عمل مادم يتمثل يف ٖتريك األشخاص، أك األشياء من مكاف ألخر بواسطة أداة  التعريف بنقل الزكاة: أوال
يف زلىىلِّهىا ، فادلقصود بنقل الزكاة: أم نقل ادلاؿ الواجب من بلد الوجوب إىل بلد آخر، كإعطاء مىٍن ملٍى يىكيٍن (ْ)نقل

كىٍقتى كيجيوهًبا
(ٓ). 

، كاستدلوا بقوؿ رسوؿ اهلل (ٔ)اتفق اجلمهور على أف كل بلد أكىل بصدقتهم من غَتىم مشركعية نقل الزكاة:ثانيا 
 كالشاىد: (( ، (ٕ): ))فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم صدقة يف أمواذلم تيؤخذ من أغنيائهم كتػيرىدُّ يف فقرائهم

أف الزكاة صدقة كاجبة يف ادلاؿ تؤخذ من األغنياء البلد كترد على فقرائهم، فوجب تفرقتها فيهم   الرسوؿبياف 
 .(ٖ)الستحقاقهم إياىا

 كسدت مجيع مصارؼ الزكاة يف بلد كجوب الزكاة؛ غناىم كعدـ احتياجهمل فإف استغٌت عنها أىل بلد الزكاة
 .(ٗ)مجهور الفقهاء كاتفقكعلى ىذا فيجوز نقلها أك بعضها لغَتىم من ادلستحقُت 

                                                                                                                                                                                                      
( ؛ الذخَتة، ّٗ/ِ( ؛ بداية اجملتهد، )ُٖٖ/ُالفتاكل اذلندية، ) ( ؛َْٔ/ُ)يعطوف بقدر حاجتهم يف قضاء ما عليهم من الديوف ينظر: النهر الفائق،  (ُ)
 (.ُْٓ/ِشرح الزركشي)؛  (ُٔٓ -ُٓٓالعمدة، )( ؛ العدة شرح ِْٔ/ُ)، ( ؛ الكايفُْٖ/ٔ( ؛ ادلغٍت، )َِٔ/ٔ( ؛ اجملموع، )ٖٕ/ِ(؛ األـ )ُْٗ/ّ)
ينظر: بدائع الصنائع،  -فيو مجيع كجوه اخلَت  وادخلأأخذ احلنفية بصرؼ مصرؼ يف سبيل اهلل يف مجيع القرب، فاختلف اجلمهور يف التوسع هبذا ادلصرؼ، ف (ِ)
( ِّٔ/ُالكايف، )-ادلصرؼ على اجلهاد كنصرة دين اهلل  كاقصر اجلمهور بينما  ،- (ُْٓ/ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )ُْٔ/ُ( ؛ النهر الفائق، )ْٓ/ِ)

 .(ُٔٓ( ؛ العدة شرح العمدة، )ِْٔ/ُ( ؛ الكايف، )ُُٖ/ٔ( ؛ كفاية النبيو، )ُّٕ/ُ( ؛ ادلهذب، )ٖٕ/ِ( ؛ األـ، )ِّٓ/ِ؛ التوضيح، )
( ِّٕ/ُ( ؛ الكايف، )ِِْ/ُ( ؛ اإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، )ُْٔ/ُ( ؛ النهر الفائق، )ُُِ/ُ) ،( ؛ اذلدايةٗٓ( ينظر: سلتصر القدكرم، )ّ)

( ؛ العدة شرح ِّْ/ُ( ؛ الكايف، )َُّ/ُ( ؛ اإلقناع يف حل ألفاظ أي شجاع، )ُِٓ/ٔ( ؛ اجملموع، )ِّٓ/ِ( ؛ مواىب اجلليل، )ِّٓ/ِ) ؛ التوضيح،
 (.ُٖٔ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ُٔٓالعمدة، )

 (.ُِل األشياء، )( اآلثار ادلًتتبة على عقد نقْ)
 (.َِّ/ّ( ؛ حاشية قليوي)ُِٗ/ُ( ينظر: درر احلكاـ، )ٓ)
( ؛ حاشية ابن ُِٗ/ُ( ؛ درر احلكاـ، )ِْٓ( ؛ منحة السلوؾ، )ُُّ/ُ( ؛ اجلوىرة النَتة، )ُُّػُُِ/ُ( ؛ اذلداية، )ّٖ( ينظر: بداية ادلبتدم، )ٔ)

( ؛ حاشية ِِّ/ِ( ؛ شرح سلتصر خليل للخرشي، )ِْْ/ّ( ؛ التاج كاإلكليل، )َٖٓ/ِ) ( ؛ البياف كالتحصيل،ّّٔ/ُ( ؛ ادلدكنة، )ّّٓ/ِعابدين )
( ؛ ِِْ/ُ( ؛ الكايف، ابن قدامة)ُّٖ/ُ( ؛ ادلهذب، الشَتازم)ِْٖ/ٖ( ؛ احلاكم الكبَت، )ُِٖ( ؛ اللباب، )ّٖ-ٕٕ/ِ( ؛ األـ، )َُٓ/ُالدسوقي)

آًرب، )ُْٓ/ِشرح الزركشي)
ى
 (.ِِٔ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل

األدياف، باب الدعاء إىل  بتاك  ( ؛ صحيح مسلم،ُّٓٗ) (، حَُْ/ِ) متفق عليو، كاللفظ للبخارم. صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاة (ٕ)
 (.ِٗ) (، حَٓ/ُالشهادتُت كشرائع اإلسالـ )

 (.ََٓ/ِ( ؛ شرح رياض الصاحلُت، )ُّٕ)، ادلختار( ؛ الدر ْٓ/ِ( ؛ بدائع الصنائع، )َِٕ) ( ؛ حاشية الطحطاكمِٗٗ( ينظر: ٖتفة الفقهاء، )ٖ)
( ؛ الشرح الكبَت ّّٔ/ُ( ؛ ادلدكنة، )ّّٓ/ِ( ؛ حاشية ابن عابدين)ُِٗ/ُ( ؛ درر احلكاـ، )ِْٓ(، منحة السلوؾ، )ُُّػُُِ/ُ( ينظر: اذلداية، )ٗ)
( ؛ اإلقناع يف َُْ/ٕ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ّٖػٕٕ/ِفعي)( ؛ األـ، الشاِِّ/ِ( ؛ شرح سلتصر خليل للخرشي)ِْْ/ّ( ؛ التاج كاإلكليل، )َُٓ/ ُ)

آًرب، )َِٓ/ِ( ؛ ادلغٍت، )ِِْ/ُ( ؛ الكايف، )ُِّ/ُحل ألفاظ أي شجاع، )
ى
 (.ِِٔ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل
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بثلث صدقة الناس، فأنكر عليو عمر  بعث إىل  عمر بن اخلطاب  بن جبل  اكاستدلوا على ذلك بأف معاذ
كقاؿ لو: مل أبعثك جابينا، كال آًخذى جزيةو، كلكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فًتدىا على فقرائهم. فقاؿ معاذ: 

ا من  كعمر  إىل النيب  جاءكالشاىد: أف الذم  ،(ِ( )ُ)يأخذه مٍت ما بعثت إليك بشيء كأنا أجد أحدن
ما يكفيهم، كخيرج بعدما يعطى ادلستحقوف يف بلد الزكاة أم مصارؼ الزكاة مجيعا الصدقة إمنا كاف عن فضل 

 .(ّ)الفضل عنهم
  اجلواز:كاختلف مجهور الفقهاء يف حكم نقلها إذا كاف يف البلد مستحق ذلا بُت الكراىة كعدـ 

 .(ْ)القوؿ األكؿ: يكره نقل الزكاة عن البلد الذم كجبت فيو ما كجد مستحق ذلا، كىو قوؿ احلنفية
  

                                                           

 (. ُٖٖٖٔ(،ح)ْٕٓ/ٔ( ؛  كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ، )ُُِٗ(، ح)َُٕ(  األمواؿ )ُ)
 (.ّْٔ/ّضعيف. إركاء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل، ) اؿ األلباين: إسناده( قِ)
 (.َِٓ/ِ( ادلغٍت، )ّ)
  .(ّّٓ/ِ(؛ حاشية ابن عابدين)ُِٗ/ُ) ؛ درر احلكاـ(ِْٓ)، (؛ منحة السلوؾّٖ) (؛ بداية ادلبتدمُُّػُُِ/ُ( ينظر: اذلداية )ْ)
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مستحقُت ذلا، كىو قوؿ اجلمهور من  ة عن البلد الذم كجبت فيو إف كجدالقوؿ الثاين : ال جيوز نقل الزكا
ألىنو يف حكم بلد كاحد، ىل دكف مسافة قصر، من بلد ادلاؿ؛ ، كجيوز نقلها إ(ّ)، كاحلنابلة(ِ)، كالشافعية(ُ)ادلالكية

 .(ْ)كال جيوز نقلها  إىل ما تقصر فيو الصالة
الراجح عندم ما اتفق عليو مجهور الفقهاء من عدـ جواز إخراج الزكاة خارج بلدهتا ما كجد يف البلد مستحق ذلا، 

جت دلستحقيها خارج بلدهتا كذلك لألدلة فإف خلت من ادلستحقُت، كدعت الضركرة كادلصلحة خلركجها، خر 
 التالية:

/ لتعلق  أىٍطمىاًع ادلستحقُت للزىكىاًة يف البلد الذم ىم فيو، إال أف ذلك ال دينع من اخلركج عن األصل كنقل الزكاة ُ
 إذا اقتضت ادلصلحة ذلك.

، فقد يكوف يف خارج بلد االستحقاؽ من ىم على كشك اذلالؾ / عمالن بقاعدة الضركرات تبيح احملظوراتِ
 قادرين على استغناء عنها رغم عوزىم.كيكوف من يف بلد االستحقاؽ 

هاجرين كاألنصار الصدقات من األعراب إىل ادلدينة /  استدعى  النيب ّ
ي
جىاءى »؛ فقد (ٓ)كصرفها يف فقراء ادل

قىًة، فػىقىاؿى ،  رىجيله إىلى رىسيوًؿ اللًَّو  : ًكٍدت أىٍف أيقٍػتىلى بػىٍعدىؾ يف عىنىاؽو أىٍك شىاةو ًمٍن الصَّدى )لىٍوالى أىنػَّهىا :  فػىقىاؿى
الصدقة لو  دى رً أجاز أف تى  احلديث الشريف أف الرسوؿ  لةدالالشاىد: (، ك (ٔ)تػيٍعطىى فػيقىرىاءى اٍلميهىاًجرًينى مىا أىخىٍذتػيهىا

 .( ٕ)قراء ادلهاجرين لشدة حاجتهم حينهامن خارج ادلدينة لتوزع على ف

مقدمة على مصلحة  تهمفمصلحة األشد فقران كحاج ،((ٖ)/ العمل بقاعدة )إذا تعارضت مصلحتاف قدـ أقوامهاْ 
حيث قاؿ: كجيوز نقل الزكاة كما يف ،  مصلحة الفقراء يف بلد الزكاة، كقد أفىت بذلك شيخ اإلسالـ، ابن تيمية

 .(ٗ)حكمها دلصلحة شرعية
ال مانع من ذلك يف أصح قويل العلماء إذا كاف نقل ائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء: )/ العمل بقرار اللجنة الدٓ 

الزكاة من البلد الذم يقيم فيو صاحب ادلاؿ دلصلحة شرعية: كشدة الفقر، أك قرابة من تدفع إليو الزكاة؛ ككونو 
 .(ُ)(طالب علم شرعي حيتاج إىل اإلعانة على ذلك

                                                           

 (.ُٕٗ( ؛ اخلالصة الفقهية على مذىب السادة ادلالكية )ّٖٗ/ِ) التنبيو على مبادئ التوجيو( ؛ َٖٓ/ِ( ؛ البياف كالتحصيل )ْْْ/ُ) ( ينظر: ادلعونةُ)
( ؛ حاشية اإلماـ عبد ُُٗ/ْ( ؛ مغٍت احملتاج، اخلطيب الشربيٍت)ُِّ/ُ( ؛ اإلقناع يف حل ألفاظ أي شجاع، اخلطيب الشربيٍت)ّٖػٕٕ/ِ)، ( ينظر: األـِ)

 (َُّ/ّ) احلميد الشركاين على ٖتفة احملتاج،
 (.ََّ/ّ( ؛ حاشية الركض ادلربع )ِّٔ/ِ)، ( ؛ كشاؼ القناعٕٗٔ/ِ( ينظر: الشرح الكبَت )ّ)
 (.ُِٕ( الركض ادلربع )ْ)
 (.َُٖ/ْ( ينظر: نيل األكطار )ٓ)
اًة، بىابي ًإٍعطىاًء السَّيًِّد اٍلمىاؿى ًبغىٍَتً اٍخًتيىاًر ٔ) ًؽ)( السنن الصغرل، النسائي، ًكتىابي الزَّكى ( ؛ السنن الكَبل البيهقي، ًكتىابي قىٍسًم ِْٔٔ(، ح)ّْ/ٓاٍلميصَّدِّ

ًذًه اأٍلىٍصنىاًؼ) قىةى يف ًصٍنفو كىاًحدو ًمٍن ىى  (.ّْ/ٓ(. قاؿ األلباين: ضعيف، السنن الصغرل، النسائي)ُُِّٗ(، ح)َُ/ٕالصَّدىقىاًت، بىابي مىٍن جىعىلى الصَّدى
 (.َُٖ/ْ( ينظر: نيل األكطار، )ٕ)
 (.ّْٗ/ُ( ينظر: ادلنثور يف القواعد الفقهية )ٖ)
 (.َّٕ/ٓ( الفتاكل الكَبل )ٗ)



8 
 

يبعث على  اكم: قاؿ ابن زصلويو: السٌُّنة عندنا أف احل(ِ)منوط بادلصلحة اكملعمل بقاعدة تصرؼ احلا /ٔ
ناظر لإلسالـ كأىلو، كادلؤمنوف  اكمصدقات كل قـو من يأخذىا من أغنيائهم كيفرقها يف فقرائهم، غَت أف احل

إخوة، فإف رأل أف يصرؼ من صدقات قـو لغناىم عنها إىل فقراء قـو حلاجتهم إليها فعل ذلك على التحرم 
 .(ّ)كاالجتهاد

 :اء يف ذلك عَب قسمُتٖتدث مجهور الفقه نقل الزكاة من حيث اإلجزاء كعدمو:ثالثا 
اختلف مجهور الفقهاء يف مدل إجزاء نقل ادلزيكي لزكاة مالو خارج بلد الزكاة يف القسم األكؿ: نقل ادلزكي دلالو 

ك  (ٓ)، كادلالكية(ْ)القوؿ األكؿ:  إهنا ٕتزئ كىو ما ذىب إليو مجهور فقهاء  احلنفية ذلك على قولُت:
 يف ادلذىب. ( ٕ)كاحلنابلة -يف غَت األظهر -(ٔ)الشافعية

يف ركاية ؛ ( َُ)كاحلنابلة -يف األظهر -(ٗ)كالشافعية(ٖ)ذىب إليو بعض ادلالكيةالقوؿ الثاين: عدـ اإلجزاء كىو ما 
، كإف قيدكا (ُُ)معليُت رأيهم بأنو دفع الزكاة إىل غَت من أمر بدفعها إليو، أشبو ما لو دفعها إىل غَت األصناؼ

 .عدـ اإلجزاء بوجود ادلستحقُت يف بلد الوجوب
لكوف صاحب ادلاؿ دفع الواجب عليو كٖترل أف يصل ادلاؿ للمستحقُت لشدة عوزىم،  كالراجح عندم اإلجزاء

 كلو كانوا خارج بلد الزكاة بل قد كلف نفسو فوؽ الواجب عليو من البحث كالتحرم كاإليصاؿ. 
؛ فلإلماـ التصرؼ يف أمواؿ الزكاة كنقلها عند احلاجة  ٔتا خارج بلد الزكاة كعاملو للزكاة احلاكمالقسم الثاين: نقل 

 ، (ُِ)احلنفيةحيقق مصلحة ادلستحقُت، إذا مل يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية،  كىو ما ذىب إليو اجلمهور 
 .(ُٓ)، كاحلنابلة(ُْ)، كالشافعية(ُّ)كادلالكية

 المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لنقل الزكاة.
                                                                                                                                                                                                      

 (.ُْٕ/ٗ( فتاكل اللجنة الدائمة )ُ)
 (.َّٗ/ُ( ينظر: ادلنثور يف القواعد الفقهية، الزركشي)ِ)
: يف اأٍلىٍمًر ًمنٍ ّ) اًمهىا كىسينىًنهىا، بىابه قىًة كىأىٍحكى قىاًت يف كيلِّ قػىٍوـو يف أىٍىًل نىاًحيىًتًهمٍ  (األمواؿ، ابن زصلويو،ًكتىابي الصَّدى  (.ِِْٓ(،)ُُٔٗ/ّ) تػىٍفرًيًق الصَّدى
 (.ُٖٓ/ ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )ُِٗ/ُ( ؛ درر احلكاـ، )َْٖ/ّ( ؛ البناية، )ُُّ/ُ( ينظر: اذلداية، )ْ)
 (.ُٕٗ( ؛ اخلالصة الفقهية، )ٓٗ/ِاجلليل، ) ( ؛ منحِِّ/ِ( ؛ شرح سلتصر خليل للخرشي)َٖٓ/ِ( ينظر: البياف كالتحصيل، )ٓ)
 (.ُُُ/ٔ( ؛ كفاية النبيو، )ُِِ/ٔ( ينظر: اجملموع، )ٔ)
آًرب، )ٕٗٔ/ِ( ينظر: الشرح الكبَت، )ٕ)

ى
 (.َِّ/ّ( ؛ حاشية الركض ادلربع، )ِِٔ/ُ( ؛ نػىٍيلي ادل

 (.ِِّ/ِ( ينظر: شرح سلتصر خليل للخرشي)ٖ)
 (.ُِٕ/ ٕ( ؛ حاشية الشركاين على ٖتفة احملتاج )ُِّ/ُ( ينظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أي شجاع، )ٗ)
 (.ٕٗٔ/ِ( ؛ الشرح الكبَت، )َُٓ/ِ( ينظر: ادلغٍت، )َُ)
 (.َُٓ/ِ( ادلغٍت، )ُُ)
 (.ُٖٓ/ ُ( ؛ اللباب يف شرح الكتاب، )ُِٗ/ُ( ؛ درر احلكاـ، )َْٖ/ّ( ؛ البناية، )ُُّ/ُ( ينظر: اذلداية، )ُِ)
 (.ِْٖ/ُعقد اجلواىر، )( ؛ ْْٗ/ّينظر: التبصرة، )( ُّ)
 (.ُُٗ/ْ( ؛ مغٍت احملتاج، )ُٕٓ/ٔينظر: اجملموع، ) (ُْ)
 (.َُّ/ّ( ؛ حاشية الركض ادلربع، )َّٓ/ِينظر: ادلغٍت، )( ُٓ)
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نقل الزكاة عن بلدىا كاشًتطوا كجود مصلحة شرعية، كضركرة، كمن مسح بنقلها خارج بلدىا ٖتفظ الفقهاء يف 
 قيد ذلك بضوابط ٖتكم النقل كىي:

انقسمت أقواؿ الفقهاء حوؿ مشركعية نقل الزكاة للقريب احملتاج؛ لو  : الضابط األكؿ: أف ينقلها إىل قريب زلتاج
 كاف يف غَت بلد الزكاة إىل قولُت:

، كرأم عند (ِ)ك ادلالكية(ُ)جيوز نقل الزكاة من موطنها إىل آخر فيو قريب زلتاج، كىو ما ذىب إليو احلنفيةاألكؿ: 
الصَّدقة ) قاؿ: عن النيب ر سلماف بن عام، كاعتمدكا على حديث ( ْ)، كىو ما اختاره ابن تيمية(ّ)عند احلنابلة

حديث النيب ، كالشاىد : أف ((ٓ)كصلةه  الصَّدقة على ادلسكُت صدقةه، كالصدقة على ذم الرَّحم اثنتاف: صدقةه،)
  نافلة كالفريضة، كدلا فيو من اجلمع  بُت الصدقة كصلة الرحم، فجاز النقلالعاـ فشمل صدقة(ٔ). 

يف ادلذىب: إىل أنو ال جيوز نقلها إىل القريب إذا كاف على مسافة القصر  (ٖ)، كاحلنابلة(ٕ)الثاين: ذىب الشافعية
فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم صدقة يف أمواذلم تيؤخذ من أغنيائهم كتػيرىدُّ يف : ) كاعتمدكا على قوؿ رسوؿ اهلل 

كضح أف الزكاة تؤخذ من أغنياء اليمن كترد على فقرائهم، فوجب تفرقتها  (، كالشاىد: أف رسوؿ (ٗ)فقرائهم
 .(َُ)فيهم، كعدـ نقلها حىت لقريب زلتاج 

الضابط الثاين: أف ينقلها إىل من ىو أشد حاجة: اختلف مجهور الفقهاء يف جواز نقلها خارج مكاف كجوهبا، 
 كلو كاف دلن ىو أشد حاجة إىل قولُت:

، إىل أنو: جيوز نقل الزكاة إىل من ىو أشد حاجة كادلتضررين من (ُ)، كادلالكية(ُُ)هاء احلنفيةاألكؿ: يرل مجهور فق
قاؿ : )ادلسلم أخو  قاؿ: إف رسوؿ اهلل  من العوارض الطبيعية كضلوه، كاستدلوا ٔتا ركم عن عبد اهلل بن عمر

                                                           

 (.ُُِ/ُ( ؛ اذلداية، )ّٖ( ؛ بداية ادلبتدم، )َٔ) ( ينظر: سلتصر القدكرمُ)
 (.ََٓ/ُ( ؛ حاشية الدسوقي)َُٓػََٓ/ُ( ؛ الشرح الكبَت )ِّٖ/ُ) ( ينظر: الكايف،ِ)
 (.َُِ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ِّٔ/ْ( ينظر: الفركع، )ّ)
 (.ٖٓ/ِٓينظر: رلموع الفتاكل، ) (ْ)
قىًة عىلىى ًذم القىرىابىًة ) (؛ سنن الًتمذم، أبواب الزكاة عن رسوؿ اهلل ُِّّٔ(، ح)ُُٕ/ِٔ(مسند اإلماـ أمحد)ٓ) ( ٖٓٔ(، ح)ّٖ/ّبىابي مىا جىاءى يف الصَّدى

قىةي عىلىى اأٍلىقىاًرًب)ٖٓٔح) اًة، الصَّدى (.قاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغَته. مسند اإلماـ أمحد ِّْٕ(، ح)ّٕ/ّ( ؛ السنن الكَبل، النسائي، ًكتىابي الزَّكى
(ِٔ/ُُٕ.) 
قىًة ًإىلى اأٍلىقىاًرًب، كىمىٍن يىكيوفي ذلىىا ًمنػٍهيٍم مىٍوًضعنا ( ينظر: األمواؿ، أبو عيبيد، ًكتىابي ٔ) اًمهىا كىسينىًنهىا، بىابي دىٍفًع الصَّدى قىًة كىأىٍحكى ( ؛ ُْٕٖ(، )ٓٗٔأىٍك الى يىكيوفي)الصَّدى

 (.ُُْ/ّ؛ الذخَتة، القرايف)
 (.ُٕٔ/ٔة احملتاج، )( ؛ حاشية الشَباملسي على هنايُِٕ/ٕ) ،( ينظر: ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاجٕ)
 (.ََِ/ّ)، ( ؛ اإلنصاؼِِٔ/ْ( ينظر: الفركع، )ٖ)
 (ُّٓٗ) (، حَُْ/ِ) ( صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاةٗ)
 (.ُّٕ)( ؛ الدر ادلختار ْٓ/ِ( ؛ بدائع الصنائع)َِٕ(؛ حاشية الطحطاكم)ِٗٗ(؛ ٖتفة الفقهاء، )ََٓ/ِ(ينظر: شرح رياض الصاحلُت، ابن عثيمُت)َُ)
 (.ُُِ/ُ( ؛ اذلداية، )ّٖ( ؛ بداية ادلبتدم، )َٔ( ينظر: سلتصر القدكرم)ُُ)
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حاجتو، كمن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو  ادلسلم ال يىظًلمو كال ييٍسًلميوي، كمن كاف يف حاجة أخيو كاف اللَّو يف 
(، كالشاىد: أف احلديث حيث على نفع (ِ)كربة من كربات يـو القيامة، كمن سًت مسلمان سًته اهلل يـو القيامة

الرجل أخاه، فدؿ ذلك  على جواز نقل الزكاة إىل من ىو أشد حاجة، دلا فيو من ادلصلحة من إعانة ادلسلم، 
 .(ْ)، ألف ادلقصود من الزكاة سد خلة الفقَت، فمن كاف أحوج كاف أكىل(ّ)كدفع احلاجة عنو

إىل عدـ جواز نقلها إىل من ىو أشد حاجة، إذا كاف على مسافة  (ٔ) كالشافعية، (ٓ)الثاين: رأل مجهور احلنابلة
هلل افًتض إىل أىل اليمن، قاؿ لو: )فىأىٍعًلمهم أف ا دلا بعث معاذنا  أف النيب  عن ابن عباس  القصر

(، كالشاىد: داللة احلديث على أنو ال جيوز  نقل (ٕ)عليهم صدقة يف أىٍموىاذلًًٍم تيؤخذ من أغنيائهم فتػيرىدُّ يف فقرائهم
الصدقة عن بلد الوجوب دلن ىو أشد حاجة مع كجود ادلستحقُت فيها، فإف الضمَت يف فقرائهم خيتص بفقراء 

 .(ٖ)أف تؤخذ الصدقة من أغنياء اليمن، فًتد يف فقراء اليمن أىل اليمن، إذ ىم ادلبعوث إليهم، فأمر 

 إليو اجلمهور يف القوؿ األكؿ ّتواز نقلها دلن ىو أشد حاجة لعدة أسباب ىي: كالراجح  عندم ما ذىب
ًهم كىتػىوىادًِّىم كتعاطيًفًهم، كمثل اجلسد، إذا   أكالن: السنة النبوية ادلشرفة: قوؿ الرسوؿ : )ترل ادلؤمنُت يف تػىرىامحًي

حقوؽ ادلسلمُت كاحلض على (، كالشاىد: تعظيم (ٗ)اشتكى عضو تداعى لو سائر جسده بالسهر كاحليمى
معاكنتهم كمالطفة بعضهم بعضان، فهم كاجلسد إذا اشتكى منو عضو دعا بعضو بعضان ًإىل ادلشاركة يف األمل، 

 .( َُ)كإعانتو، كٗتفيفو

 ثانيان: ادلصلحة الراجحة يف نقل الزكاة للفقَت األشد حاجة، كلو كاف يف بلد بعيد.
يًتؾ الفقَت شديد االحتياج يف البلد البعيد لوجود فقَت أحسن حاالن منو يف  ثالثان: ادلعقوؿ: ليس من اإلسالـ أف

ن ىم يف بلد الزكاة إلبراء زكاة كادلفاضلة بينهم، كمنحها دلبلد الزكاة، كإال كاف باب لًتؾ البحث عن مستحقي ال
 الذمة دكف البحث كالتحرم.

                                                                                                                                                                                                      

 (.َِِ/ِ( ؛ حاشية اخلرشي)ِّٖ/ُ( ؛ الكايف، ابن عبد الَب)َُٓ/ُ( ينظر: حاشية الدسوقي)ُ)
ٍسًلمى كىالى ييسٍ ِ)

ي
ٍسًلمي ادل

ي
:الى يىٍظًلمي ادل ( ؛ صحيح مسلم، كتاب اٍلَبِّ كىالصِّلىًة كىاآٍلدىاًب، ِِْْ(، ح)ُِٖ/ًّلميوي)( متفق عليو. صحيح البخارم،  كتاب ادلظامل، بىابه

 (.َِٖٓ(، ح)ُٔٗٗ/ْبىابي ٖتىٍرمًًي الظٍُّلًم)
 (.َْٕ/ُ( ؛ أْتاث فقهية يف قضايا الزكاة ادلعاصرة)ُٓٓ/ٔ( ينظر: التَّحبَت، )ّ)
 (.ِٗٔ/ِ( ؛ البحر الرائق، )َِٖ/ِ( ينظر: العناية، )ْ)
 (.ِِٔ/ْ( ؛ الفركع، )ْٕٔ/ِادلغٍت، ابن قدامة) ( ينظر:ٓ)
 (.ُٕٔ/ٔ( ؛ حاشية الشَباملسي على هناية احملتاج)ُِٕ/ٕٖتفة احملتاج، ) ينظر: (ٔ)
 .(ُّٓٗ) (، حَُْ/ِ) (صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاةٕ)
 (.ِْٓ/ِ( ؛ شرح الزركشي)َُٓ/ِ؛ ادلغٍت، ) (ْْٕ/ٓشرح السنة، ) ( ينظر:ٖ)
( ؛ صحيح، مسلم، كتاب اٍلَبِّ كىالصِّلىًة َُُٔ( ،ح)َُ/ٖ( متفق عليو كاللفظ للبخارم. صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب ،بىابي رىمٍحىًة النَّاًس كىالبػىهىاًئًم)ٗ)

 (.ِٖٔٓ(، ح)ُٗٗٗ/ْكىاآٍلدىاًب، بىابي تػىرىاحيًم اٍلميٍؤًمًنُتى كىتػىعىاطيًفًهٍم كىتػىعىاضيًدًىٍم )
 (.َُٕ/ِِظر: عمدة القارم، )ين (َُ)
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كنفعان للمسلمُت: إذا كجد فقراء تتساكل حاجتهم الضابط الثالث: أف ينقلها إىل من ىو أكثر كرعان كصالحان 
خارج بلد الزكاة، فللميزكي أف يفاضل بينهم، فيعطي من ىو أكثر كرعان كأكثر صالحان من غَته كأنفع للمسلمُت 

 حيث فاضلوا بُت الفقراء. (ّ)كاحلنابلة(ِ)كبعض الشافعية( ُ)من غَته، كىو قوؿ بعض احلنفية
أفىت بعض احلنفية للمسلم ادلقيم يف دار  :من غَت دار اإلسالـ إىل فقراء دار اإلسالـالضابط الرابع: أف ينقلها 

، ألف فقراء ادلسلمُت الذين يف (ْ)احلرب بأمػاف أف يرسل بزكاة مالو إىل دار اإلسالـ ، كإف كجد فقراء بدار احلرب
كيستثٌت من ذلك أسارل ادلسلمُت، إذا كاف يف دفعها إعانة على فك  ؛دار اإلسالـ أفضل من فقراء دار احلرب

 .(ٓ)رقاهبم من األسر
تدفع الزكاة للمستحقُت يف بلد الوجوب، كيف حاؿ : الضابط اخلامس: أف ينقلها الستيعاب أصناؼ ادلستحقُت

رج بلد االستحقاؽ، كإليو نقلها دلن يستحقها خالإلماـ أك نائبو عدـ استيعاب ادلستحقُت ألمواؿ الزكاة، جيوز 
 .( ٕ)، كاحلنابلة(ٔ)ذىب الشافعية
حيتاج جيش ادلسلمُت خارج دار الزكاة األمواؿ كالنفقات حيث  ،: ينقلها إىل اجلهاد يف سبيل اهللدسالضابط السا
كنائبو ٕتهيز اجليوش من أمواؿ الزكاة كلو كاف مصدرىا من خارج بلد الزكاة لكوف ٕتهيز  لحاكمادلختلفة، فل

  (ٖ)اجليش، كزلاربة العدك يعود على ادلسلمُت أمجعُت باخلَت كاألمن. 
 .(َُ)عن الزكاة ( ٗ): ينقلها لدفع ضرر )التشقيص(بعالضابط السا

  

                                                           

 (.ِِٔ/ُ( ؛ رلمع األهنر، )ُِٗ/ُ( ينظر: درر احلكاـ، )ُ)
 (.ُِِػَِِ/ُ( ينظر: إحياء علـو الدين )ِ)
 (.ّْٓ/ْ( ينظر: الفركع، )ّ)
 (.ِِٔ/ُ( ؛ رلمع األهنر، )ُِٗ/ُ( ينظر: درر احلكاـ، )ْ)
 (.ّْٓ/ِ؛ حاشية ابن عابدين) (ِِٔ/ُ( ؛ رلمع األهنر، )ِٗٔ/ِ( ينظر: البحر الرائق، )ٓ)
 (.َِّ/ّ( ؛ حاشية قليوي)َُٗ/ْ( ؛ مغٍت احملتاج، )َُْ/ٕ( ينظر: العزيز شرح الوجيز، )6)
 (.َِِ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ِْٔ/ْ( ينظر: الفركع، )7)
 (.َُِ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ْْٓ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ِّٔ/ْالفركع، ) ،(ٖٕ/ِ( األـ، )8)
: السٍَّهمي، كىو الطَّائًفىةي ًمنى الشٍَّيًء كالقٍطعةي ًمنى األىرض، ينظر: لساف العرب، فصل الشُت ادلع (  التشقيصٗ) ( ؛ تاج ْٖ/ٕجمة)لغة: الشٍِّقصي كالشَّقيصي

 (.ُٗٗ( ؛ القاموس الفقهي لغة كاصطالحا، حرؼ الشُت)ُٓ/ُٖالعركس، مادة)شقص(،)
 (.ِْٔ/ِ( ؛ كشاؼ القناع، )ّٕٗ/ِ( ؛ ادلبدع، )ِٓٔ/ْالفركع، )، (ُٖٔ/ٔحملتاج، )( ؛ هناية اُُٗ/ْ( ينظر: مغٍت احملتاج، )11)
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كعلى من حيتاج تأليفهم لنشر لإلسالـ، ب اإلنفاؽ على الدعاة فيجالضابط الثامن: نقل الزكاة للمؤلفة قلوهبم، 
إفريقيا  األثر يف إسالـ أعداد كبَتة يف منطقة كتقوية شوكتو، كدعوة غَتىم لإلدياف، كقد كاف لذلك أكَبدين اهلل 

 .(ُ)مثال
و ماؿ يبلغو مقصده، : نقل الزكاة البن السبيل، تنقل الزكاة دلن انقطعت بو السبل ْتيث مل يبق لالضابط التاسع

كيدخل يف ذلك ادلهاجركف ادلقيموف إقامة غَت نظامية يف غَت بلداهنم كادلسافركف كطلبة العلم خارج بالدىم ْتيث 
 .(ِ)انقطعت هبم السبل، يرجوف أف يعودكا إىل بلداهنم

 انيالمبحث الث
 األحكام الشرعية المتعلقة بنقل الزكاة

 بتلف مال الزكاة أثناء النقل.المطلب األول: األحكام المتعلقة 
، كرأينا أف ذلما نقل ادلاؿ ما  -فيما سبق -أك نائبو كما احلفرقنا بُت نقل الزكاة من مالك ادلاؿ كبُت نقلو من 

 كجدت ادلصلحة كبالضوابط ادلذكورة أنفا، كلكن قد يتعرض ماؿ الزكاة إىل التلف أثناء النقل دكمنا تفريط.
 ثناء النقلأ مالالفرع األول: ضمان تلف ال

 تلف ماؿ الزكاة أثناء النقل من صاحب ادلاؿ: أوال:
إف كاف النقل من صاحب ادلاؿ قبل أف حيوؿ عليو احلوؿ شلا يؤدم إىل سقوط الزكاة عنو النتفاء شرط حلوؿ 

مجهور احلوؿ الواجب يف زكاة ادلاؿ، فإف تلف ادلاؿ، كمل يكن ادلتبقي منو قد بلغ نصابان فال زكاة عليو عند 
حوؿ ذلك إىل قبل التمكن أك  الفقهاء فانقسمت آراء، أما إف تلف بعد حلوؿ احلوؿ، كقبل األداء، ( ّ)الفقهاء

 : بعد التمكن كما يلي
 :تلف ماؿ الزكاة قبل التمكن اختلف الفقهاء يف ضماف صاحب ادلاؿ للزكاة فقالوا :أوال

 األداء فإهنا تسقط كال يضمنها، كىو ما ذىب إليو اجلمهور من قبل التمكن من أثناء النقل  الزكاة إذا تلف ماؿ
 :، كاستدلوا بادلعقوؿيف ركاية (ُ)كاحلنابلة(ٔ)، كالشافعية(ٓ)، كادلالكية(ْ)احلنفية

                                                           

 (.ُْْ( ينظر: نوازؿ الزكاة، )ُ)
رلمع الفقو اإلسالمي، القرارات، الدكرة الثامنة عشر، قرار بشأف تفعيل دكر الزكاة يف مكافحة الفقر كتنظيم مجعها كصرفها  ،(ُْٔ( ينظر: نوازؿ الزكاة، )ِ)

 http://www.iifa-aifi.org/2261.htmlتفادة من االجتهادات الفقهية  باالس
( ؛ ٔٓ/ِ( ؛ األـ، )ٕٓٗ/ِ( ؛ التنبيو على مبادئ التوجيو، )ُّٖ/ِ) ،( ؛ ادلختصر الفرعيَِّ/ِ)، ( ؛ حاشية ابن عابدينُِ/ِ)، ادلبسوط (  ينظر:ّ)

( ؛ ِْٕ/ّ( ؛ الفركع، )ِّٖ/ُ( ؛ الكايف، )ُّٓ/ُ( ؛ منتهى اإلرادات، )ِٖٔ/ِ( ؛ كشاؼ القناع، )ُِِ/ِ( ؛ ركضة الطالبُت، )َُ/ّْتر ادلذىب، )
 (.ُِِ/ّ)، اإلنصاؼ

 (.ِّٖ/ِن)( ؛ حاشية ابن عابديُُّ/ِ( ينظر: ادلبسوط، )ْ)
 (.ُّٕ/ُ( ؛ أسهل ادلدارؾ، )َّٓ/ُ( ؛ الشرح الكبَت على سلتصر خليل، )ِِٓ/ِ( ؛ شرح سلتصر خليل للخرشي)ُّٖ/ِ( ينظر: التوضيح، )ٓ)
 (.ِِّ/ٓ( ؛  كفاية النبيو، )ْٓ/ِ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ُٖٗ( ؛ األحكاـ السلطانية، )ُٗ/ّ( ينظر: احلاكم الكبَت، )ٔ)
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 .(ِ)/ إف الزكاة ٕتب على سبيل ادلواساة، فال جيب على كجو جيب أداؤىا مع عدـ ادلاؿ، كفقر من ٕتب عليوُ
بالعُت، فيسقط بتلفها من غَت تفريط ألف الزكاة يف يده أمانة كالوديعة، ككحق ادلضارب يف /  إهنا حق يتعلق ِ

 .(ّ)القراض، كألف الواجب جزء من النصاب فيسقط هبالؾ زللو كدفع العبد باجلناية يسقط هبالكو
 .(ْ)إهنا عبادة تتعلق بادلاؿ، فتسقط بتلفو قبل إمكاف األداء كاحلج/ ّ

 قبل التمكن من األداء فإهنا ال تسقط كيضمنها، كىو ما ذىب إليو احلنابلة يف  أثناء النقل إذا تلف ادلاؿ
، كاستدلوا بأف الزكاة عُت تلزمو مؤنة تسليمها إىل مستحقيها فضمنها بتلفها يف يده كعاريٌة كغصب، (ٓ)ادلذىب

 . (ٔ)ككدين اآٍلدمي فال يعتَب بقاء ادلاؿ

 :اختلف الفقهاء يف ضماف صاحب ادلاؿ للزكاة فقالوا كنإذا تلف ادلاؿ بعد التم ثانيا
  من األداء فإهنا تسقط كال يضمنها، كىو ما ذىب إليو احلنفيةإذا تلف ماؿ الزكاة أثناء النقل بعد التمكن(ٕ)  ،

العبد بأف الزكاة تتعلق بالعُت؛ كالواجب فيها جزء من النصاب، فيسقط هبالؾ زللو كدفع  ، كاستدلوا(ٖ)كادلالكية
 .(ٗ)باجلناية يسقط هبالكو

  بعد التمكن من األداء فإف الزكاة ال تسقط كجيب عليو الضماف، كىو ما ذىب إليو أثناء النقل إذا تلف ادلاؿ
، كاستدلوا بأف الزكاة عُت يلزمو مؤنة تسليمها إىل مستحقها، (ُِ)، كاحلنابلة يف ادلذىب(ُُ)، كالشافعية(َُ)ادلالكية

، كأهنا ماؿ كاجب يف الذمة كحق للفقَت، فال يعتَب فيها إمكاف األداء (ُّ)يده كعارية كغصبيضمنها بتلفها يف 
 .( ُْ)بتلف النصاب كدين اآلدمي

                                                                                                                                                                                                      

 (.ّٗ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ْْٔ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ْْٔ/ِ( ؛ الشرح الكبَت، )ِّٖ/ُ( ؛ الكايف، )َٖٓ/ِدلغٍت، )( ينظر: اُ)
 (.َٗٓ/ِ. ادلغٍت، )السابق( ادلرجع ِ)
 (.َّٕ/ِ( ؛ ادلبدع، )ْْٔ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ِّٖ/ُ( ؛ الكايف، )ِِّ/ٓ( ؛ كفاية النبيو، )ِّٖ/ِ( ينظر: حاشية ابن عابدين)ّ)
 (.ْْٔ/ِ( ؛ الشرح الكبَت، )ِّٖ/ُايف، )( الكْ)
 (.ّٗ/ّ( ؛ اإلنصاؼ، )ُِٖ/ِ( ينظر:  كشاؼ القناع، )ٓ)
 (.ُِٖ/ِ) ( كشاؼ القناع، ٔ)
 (.ِّٖ/ِ( ؛ حاشية ابن عابدين)ُُّ/ِ) ( ينظر: ادلبسوط، ٕ)
 . (َّٓ/ ُ) ( ينظر: الشرح الكبَت على سلتصر خليلٖ)
 (.ِّٖ/ِ( ينظر: حاشية ابن عابدين)ٗ)

( ؛ أسهل ادلدارؾ، ِِٓ/ِ( ؛ شرح سلتصر خليل للخرشي)َّٓ/ُ( ؛ الشرح الكبَت على سلتصر خليل، )ٕٓٗ/ِ( ينظر: التنبيو على مبادئ التوجيو، )َُ)
(ُ/ُّٕ.) 
 (.ّٓ/ّ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ُٖٗ( ؛ األحكاـ السلطانية، )ُٗ/ّ( ينظر: احلاكم الكبَت، )ُُ)
 (.ْْٔ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ْْٔ/ِلشرح الكبَت، )( ؛ آَٖ/ِ( ينظر: ادلغٍت، )ُِ)
 (.َّٕ/ِ(. ادلبدع، )ِّٖ/ُ( ينظر: الكايف، )ُّ)
 (. َّٕ-َّٔ/ِ( ؛ ادلبدع، )ْْٔ/ِ( ؛ شرح الزركشي)ِّٖ/ُ( ينظر: الكايف، )ُْ)
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كالراجح عندم عدـ إلزاـ صاحب ادلاؿ ٔتاؿ الزكاة إف تلفت حاؿ نقلها سواء قبل التمكن أـ بعد التمكن لكوف 
، كاجتهد يف إيصاذلا كالضركرة كاحلاجة أبتغى مرضاة اهلل يف نقل الزكاة إىل األكثر استحقاقا مراعيا ادلصلحة ادلزكي

ٔتا زاد عن الواجب ذلم؛ لكنها تلفت دكف تفريط منو كاهلل غفور رحيم، كإف ألزمناه بدفعها كضماهنا فكأننا نكلفو 
 .عليو

 احلاكم أك نائبو:تلف ماؿ الزكاة أثناء النقل من  ثانيا:

إذا تلف ادلاؿ أثناء النقل عند احلاكم أك نائبو فإنو ال يضمن، بشرط عدـ التفريط أك التعدم كإليو ذىب مجهور 
 ، كاستدلوا بادلعقوؿ:(ْ)، كاحلنابلة(ّ)، الشافعية(ِ)، كادلالكية(ُ)احلنفيةالفقهاء من 

 .(ٓ)/ ليس على احلاكم ضماف ألنو موضع اجتهادُ 
زكي شرعا فَبئ بدفع الزكاة إليو، كويل اليتيم إذا قبضها لو اكماحل/ إف ِ

ي
 .(ٔ)نائب عن ادل

 .(ٕ)أمُت، فلم يضمن كالوكيل كناظر ماؿ اليتيم إذا تلف يف يده شيء بال تفريط ال يضمن احلاكم/ إف ّ
 

 الفرع الثاني: التعويض عن مال الزكاة المنقول
، كقد كالعوارض السماكية -سرقة كضياع–حوادث الطريق قد تتعرض الزكاة للتلف أثناء النقل؛ إما بسبب 

، على ادلنقوالت خالؿ نقلها من بلد آلخر حفاظان عليها من األخطار احملتملة ( ٖ)اقتضت ادلصلحة حديثا التأمُت
أك   يف الغزك (9)إف األشعريُت إذا أرملوا):  ، كقد أجاز الشرع التأمُت التعاكين اعتمادا على: قوؿ الرسوؿاحملتملة

كاحد بالسوية، فهم أك قل طعاـ عياذلم بادلدينة مجعوا ما كاف عندىم يف ثوب كاحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء 

                                                           

 (.ُٖٖ/ُ( ؛ الفتاكل اذلندية، )ُٖٖ/ُ( ينظر: درر احلكاـ، )ُ)
 (.ِِّ/ِليل للخرشي)( ؛ شرح سلتصر خُِٓ/ّ( ينظر: الذخَتة، )ِ)
 (. ِّٗػ  ِّٖ/ّ( ؛ حاشية الشركاين على ٖتفة احملتاج)ُٕٓ/ٔ( ؛ اجملموع، )ّّّ/ٔ( ؛ ْتر ادلذىب، )ُٖٗ( ينظر: األحكاـ السلطانية، )ّ)
 (.ِٕٔ/ِ(؛ كشاؼ القناع، )ِّٕ/ْ( ؛ الفركع، )َْٖ/ِ( ينظر: ادلغٍت، )ْ)
 (.ُِٓ/ّ( الذخَتة، )ٓ)
 (.َْٖ/ِ( ينظر: ادلغٍت، )ٔ)
 (.ِٕٔ/ِ( ؛ كشاؼ القناع، )ُٕٓ/ٔ( ينظر: اجملموع، )ٕ)
با أك أم عوض مايل آخر يف التأمُت عقد يلتـز ادلؤمن ٔتقتضاه أف يؤدم إىل ادلؤمن لو أك إىل ادلستفيد الذم اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من ادلاؿ أك إيرادا مرت (ٖ)

كذلك يف نظَت قسط أك أية دفعة مالية يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن، كيتحمل ٔتقتضاه ادلؤمن تبعة رلموعة من ادلخاطر حالة كقوع احلادث أك ٖتقق اخلطر ادلبُت بالعقد 
رللة دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد،  -رللة البحوث اإلسالمية  .بإجراء ادلقاصة بينها كفقا لقوانُت اإلحصاء

 (.ُٗ/ُٗق )َُْٕالعدد التاسع عشر، من رجب إىل شواؿ
م لًصقوا بالرمل ،: أم نىًفد طعامهملغة كاصطالحان  أرملوا (ٗ) (؛ تاج ِٓٔ/ ِ) (،رىمىلى مادة )النهاية يف غريب احلديث كاألثر،  . ينظر:كأصلو من الرمل، كأهنَّ

 (.ُْْٗ/ْصحيح مسلم )شرح زلمد فؤاد عبد الباقي، ؛  (َُُ/ِٗالعركس، مادة )رىمىلى(، )
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، كالشاىد: اٖتاد األشعريُت يف فًتة اجلدب كالقحط كالشدة حىت يتمكنوا من ٕتاكز احملنة، كهبذا (ُ) (مٍت كأنا منهم
 .(ِ)نة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء كهبذا أفتت اللج

نقل عُت الزكاة لبلد ادلتصدؽ عليهم كالتأمُت عليها من سلاطر الطريق كالعوارض  كنائبو فلصاحب ادلاؿ كللحاكم
ة أك صاحب ماؿ الزكا-فيتوجب على شركة التأمُت تعويض ادلؤمن  ؛السماكية، فإف أصيب ادلنقوؿ من أمواؿ الزكاة

ليدفع التعويض للمتصدؽ عليهم، كال يتحمل صاحب ادلاؿ كال احلاكم أك نائبو مبلغ التأمُت،  -نائبواحلاكم اك 
دفعو من مالو ل فوؽ الواجب عليو يف الزكاة، فإف أرتأ صاحب ادلاؿ كلو أف يستقطعو من ماؿ الزكاة لكيال يكلف

مث تكفل  ،عناء بالبحث عن ادلستحقُتلكونو ٖتمل مشقة البحث كال ؛لو األجر كالثواب من اهلل تعاىلفاخلاص 
، ككذا ال يتحمل احلاكم كنائبة مبلغ التأمُت سلاطر الطريقخوفا من بالتأمُت عليو عويضهم نقلو ذلم كضماف تب

هبا ذلم دكف  يعند ادلسلمُت يعمل على مصاحلهم كمصاحل ادلتصدؽ عليهم تقتضي نقل العُت ادلزك الكونو أجَت 
 لغ التأمُت من ماؿ الزكاة لئال حيمل بيت ماؿ ادلسلمُت أعباء النقل.تعرضها للهالؾ، فيأخذ مب

 المطلب الثاني: األحكام المتعلقة بمصاريف نقل مال الزكاة.

أك دكف مسافة  مسافة قصر الصالةسواء كانت فإف كاف نقلها إىل بلد آخر  إيصاؿ الزكاة دلستحقيهاالواجب 
فليس لو أف يأخذ منها حىت يوصلها صاحب ادلاؿ  فإف تكفل بنقلها ، فستكوف أجرة النقل حسب الناقل،القصر

، حيث يتوجب على ادلزكي تسليمها دلستحقها   (ْ)،كاحلنابلة(ّ)كعليو التكفل بأجرة النقل كىو قوؿ الشافعية
نقلها احلاكم أك نائبو فلو أف يدفع أجرة ،فإف (ٓ)كاملة، كذلك من ٘تاـ التوفية، لألداء ما عليو كامالن دكف نقصاف

                                                           

(؛ صحيح مسلم، كتاب ِْٖٔ) (، حُّٖ/ّالطعاـ كالنػٍِّهد كالعركض ) كتاب الٌشركة، باب الشركة يف ( متفق عليو كاللفظ للبخارم. صحيح البخارم،ُ)
 (.ََِٓ(، ح)ُْْٗ/ْ عنهم )الفضائل، باب من فضائل اأٍلىٍشعىرًيُِّتى رضي اهلل

 جاء يف فتاكل اللجنة الدائمة جواز التأمُت التعاكين ككونو بديال شرعيان عن التأمُت التجارم ّتميع أنواعو كجاء فيو ما يلي: ) (ِ)
لك عن طريق ، كذف التأمُت التعاكين من عقود التَبع اليت يقصد هبا أصالة التعاكف على تفتيت األخطار، كاالشًتاؾ يف ٖتمل ادلسئولية عند نزكؿ الكوارثإاألكؿ: 

ا يقصدكف توزيع إسهاـ أشخاص ٔتبالغ نقدية، ٗتصص لتعويض من يصيبو الضرر، فجماعة التأمُت التعاكين ال يستهدفوف ٕتارة كال رْتا من أمواؿ غَتىم، كإمن
 األخطار بينهم كالتعاكف على ٖتمل الضرر.

 أ، فليس عقود ادلسامهُت ربوية، كال يستغلوف ما مجع من األقساط يف معامالت ربوية.الثاين: خلو التأمُت التعاكين من الربا بنوعيو: ربا الفضل، كربا النس
التأمُت التجارم،  نو ال يضر جهل ادلسامهُت يف التأمُت التعاكين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ ألهنم متَبعوف، فال سلاطرة كال غرر كال مقامرة ٓتالؼإالثالث: 

/ ُٓىػ )ُّٕٗ/ ْ/ْكتاريخ  ُٓ)اجملموعة األكىل(، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، قرار رقم  فتاكل اللجنة الدائمة -( يةفإنو عقد معاكضة مالية ٕتار 
ِٖٖ.) 

 (.َِْ/ّ( ؛ حاشية قليوي)ُٖٔ/ٔ( ؛ هناية احملتاج، )ّّّ/ِ( ؛ ركضة الطالبُت، )ِِِ/ٔ( ينظر: اجملموع، )ّ)
 (.ّٗٔ/ُٖ( ؛ رلموع فتاكل كرسائل ابن عثيمُت)َْٓ/ُ( ؛ دقائق أكيل النهى، )َُٓ/ُمنتهى اإلرادات، ) ( ؛َِِ/ّ( ينظر: اإلنصاؼ، )ْ)
 (.َْٓ/ُ( ؛ دقائق أكيل النهى، )َُٓ/ُ( ينظر: منتهى اإلرادات، )ٓ)
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، لكوف احلاكم مسئوؿ عن رعيتو كعليو إيصاؿ الزكاة ذلم كيكوف ذلك من ماؿ (ُ)الشافعيةكىو قوؿ  ،نقلها منها
 . (ِ)الزكاة

أف مصاريف نقل الزكاة دلسافة قصر الصالة حاؿ تكفل بنقلها صاحب ادلاؿ تكوف من بيت ( ّ)كإف رأل ادلالكية
 .(ْ)ماؿ ادلسلمُت دكف أف يتحملها صاحب ادلاؿ، كأما إف كاف نقلها إىل مسافة دكف قصر الصالة فبأجرة منها 

لكوف ـ احلاكم، كالراجح عندم أف مصاريف نقل الزكاة تكوف من الزكاة سواء تكفل بنقلها صاحب ادلاؿ أ
ككونو تكفل مشقة إيصاذلا دلستحقيها فهو من ٘تاـ مبتغاه يف مرضاة اهلل تعاىل،  ،صاحب ادلاؿ أخرج الواجب عليو

كأما تكليفو ٔتاؿ يزيد عن الواجب عليو من الزكاة فهو مشقة لو كقد يدفعو ذلك إىل أف يدفع بالزكاة للحاكم 
على من يعرفهم من أىل العوز كشدة احلاجة لعدـ علم احلاكم هبم،  أجرة النقل، شلا قد يوقع الضررمن خركجا 

فإف تكفل بنقلها احلاكم كنائبو فتكوف أجرة النقل أيضا من الزكاة كليس من بيت ادلاؿ فاحلاكم نائب عن الرعية 
ادلسلمُت فال يدفع ىو أجرة نقلها من جيبو، كال يأخذىا من بيت ماؿ  ،يف القياـ بشئوهنم كاالىتماـ ٔتصاحلهم

فال جيب أف حيمل بيت ماؿ  ألف بيت ادلاؿ يرده نفقات متنوعة كجيب عليو نفقات سلتلفة ٖتتاج ذلا الدكلة
: شرعت الزكاة للرفق كادلواساة، فكانت الزكاة (ٓ)، كيف ىذا يقوؿ د. أمحد حطيبةادلسلمُت بأعباء أجرة نقل الزكاة

 ىذه الزكاة، كادلواساة لإلنساف الفقَت، من غَت أف تضر بادلالكمبناىا على أمر الرفق بادلعطي الغٍت الذم يعطي 
 . (ٕ()ٔ)  ال ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىاعمال بقوؿ اهلل تعاىل: 

 المطلب الثالث: األحكام المتعلقة باستبدال مال الزكاة وتحويلو للقيام بعملية النقل.
 لرب المال ولإلمام والساعي. الفرع األول: حكم إبدال أموال الزكاة

 اختالؼ الفقهاء يف حكم إبداؿ الزكاة بالقيمة أك العُت ألجل النقل على قولُت:

                                                           

 (.َِْ/ّ( ؛ حاشية قليوي)ُٖٔ/ٔ( ؛ هناية احملتاج، )ُُٗ/ْ( ينظر: مغٍت احملتاج، )ُ)
 (.ُٖٔ/ٔ( ؛ هناية احملتاج، )ُُٗ/ْاحملتاج، )( ينظر: مغٍت ِ)

( ؛ حاشية العدكم على شرح سلتصر خليل ْْٕ/ُ( ؛ حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين، )ِِّ/ِ( ينظر: شرح سلتصر خليل للخرشي)ّ)
 (.ٓٗ/ِ( ؛ منح اجلليل، )َُٓ/ُ( ؛ حاشية الدسوقي)ِِّ/ِللخرشي، )

( ؛ حاشية العدكم على شرح سلتصر خليل ْْٕ/ُ( ؛ حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين)ِِّ/ِللخرشي)شرح سلتصر خليل ( ينظر: ْ)
 (.ٓٗ/ِ( ؛ منح اجلليل، )َُٓ/ُ( ؛ حاشية الدسوقي)ِِّ/ِللخرشي)

 https://ar.wikipedia.org .. ينظر: موسوعة كيكبيديا   (1958) اإلسكندرية أمحد السيد أمحد حطيبو، من مواليد.د (ٓ)
 .(ِٖٔ) البقرة:سورة (ٔ)
 (.ْ/ْٓتفسَت أمحد حطيبة ) (ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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القوؿ األكؿ: عدـ جواز استبداؿ الزكاة كإخراج القيمة يف الزكاة عند النقل من صاحب ادلاؿ، كىو مذىب 
اقهم يف كراىة االستبداؿ إال أهنم اختلفوا يف مدل ، كمع اتف(ّ)، كاحلنابلة(ِ)، كالشافعية(ُ)اجلمهور من ادلالكية

 :اإلجزاء من عدمو إف استبدذلا بقيمتها
 (ٓ)بعض ادلالكية ، كمنهم من رأل عدـ اإلجزاء كىم(ْ)فرأل بعض ادلالكية اإلجزاء ألنو أخرج الواجب عليو

 كاستدلوا على ذلك : (ٕ)كاحلنابلة (ٔ)كالشافعية
ًبًل، كىاٍلبػىقىرى  يف قوؿ رسوؿ اهلل  بالسنة الشريفة: ، كىالشَّاةى ًمٍن اٍلغىنىًم، كىاٍلبىًعَتى ًمٍن اإٍلً ًلميعىاذو: ))خيٍذ احلٍىبَّ ًمٍن احلٍىبِّ

ير احلديث الشريف عىلىى أىفَّ اٍلًقيمىةى الى تيٍشرىعي، كىًإالَّ كىاف احلديث عبثان يف بياف مقاد لةدال، كالشاىد: (((ٖ)ًمٍن اٍلبػىقىرً 
لًيل أىنو يىٍأخيذ الشَّاة ، (ٗ)ير الزكاة، كالواجب يف كل صنفمقاد ا على كىجو ااًلٍسًتٍحبىاب، ًبدى كنوقش: ذلك بأف ىىذى

ًبل ا ٍَتًىى كأيضا فػىهيوى زلىٍميوؿه عىلىى التػٍَّيًسًَت؛ أًلىفَّ أىدىاءى ىىًذًه اأٍلىٍجنىاًس عىلىى أىٍصحىاهًبىا أىٍسهىلي، كىأىٍيسىري ًمٍن غى ، (َُ)من اإٍلً
 .(ُُ)ًمنى اأٍلىٍجنىاًس، كىاٍلًفٍقوي ًفيًو أىفَّ اٍلمىٍقصيودى إًيصىاؿي الرٍِّزًؽ اٍلمىٍوعيوًد ًإىلى اٍلفىًقًَت كىقىٍد حىصىلى 

ايىا كىالضَّحىايىا أىٍك يػيقىاؿي قػيٍربىةه  / لكونو حىقٌّ مىايلٌّ ميقىدَّره بًأىٍسنىافو مىٍعليومىةو شىٍرعنا فىالى يػىتىأىدَّلُكبادلعقوؿ: بًاٍلًقيمىًة ؛ كىاذٍلىدى
ى فىالى يػىتىأىدَّل ًبغىٍَتًًه كىالسُّجيوًد لىمَّا تػىعىلَّقى بًاجلٍىبػٍهىًة كىاأٍلىٍنًف ملٍى يػيتىأى  .كنوقش ذلك: (ُِ)دَّ بًاخلٍىدِّ كىالذَّقىنً تػىعىلَّقىٍت ٔتىًحلٍّ عيُتِّ

ايىا كىالضَّحىايىا، فىًإفَّ اٍلميٍستىحىقَّ ًفيهىا إرىاقىةي الدَّـً حىىتَّ لىٍو ىىلىكى بػىٍعدى الذٍَّبًح  لزكاةبأف ىذا احلق ادلقدر يف ا ًؼ اذٍلىدى ًٓتالى
، كىالسُّ  عىلىى اخلٍىدِّ كىالذَّقىًن لىٍيسى بًقيٍربىةو جيودي قػىٍبلى التَّصىدًُّؽ بًًو ملٍى يػىٍلزىٍموي شىٍيءه، كىًإرىاقىةي الدَّـً لىٍيسى ٔتيتػىقىوِّـو كىالى مىٍعقيوًؿ اٍلمىٍعٌتى

                                                           

 (.ِٖٓ/ّ( ؛ التاج كاإلكليل، )ُّٗ/ُمسائل اخلالؼ، )( ينظر: اإلشراؼ على نكت ُ)
 (.ُّٗ/ْ( ؛ مغٍت احملتاج، )ِٖٕ/ُ( ؛ ادلهذب، )َُّ/ُٓ( ينظر: احلاكم الكبَت، )ِ)
 (.ِٔٔ/ْ( ؛ الفركع، )ُْٔ/ ُ( ينظر: الكايف، )ّ)
 (.ُّٗ/ُاإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، ) ،(ُٕٓ/ُ( التفريع يف فقو اإلماـ مالك، )ْ)
منح  ،(ُْٓ/ُ، )ادلالكي شرح زركؽ على منت الرسالة البن أي زيد القَتكاين ،(َٖٓػ َٕٓ/ُالعدكم على شرح كفاية الطالب الرباين)ينظر: حاشية  (ٓ)

 (.ٕٗ/ِاجلليل، )
 (.َُّ/ُٓ( احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي )ٔ)
 (.ُْٔ/ُ( الكايف، )ٕ)
اةي ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ)( سنن ابن ماجو، كتاب الزكاة، ٖ) بي ًفيًو الزَّكى قىًة الزَّرًٍع)ُُْٖ(، ح)َّ/ّبىابي مىا ٕتًى (، ْٕ/ّ( ؛ سنن أي داكد، كتاب الزكاة، بىابي صىدى

 (.ُٗٗٓح)
 (.ْٕ/ّ( ؛ سنن أي داكد)َّ/ّقاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده ضعيف، سنن ابن ماجو)

 (.ِٔٔ/ْ( ينظر: الفركع، )ٗ)
 (.ّٓٓ/ُبُت السنة كالكتاب، ) ( اللباب يف اجلمعَُ)
 (.َُّ/ُ( االختيار، )ُُ)
 (.ُٔٓ/ِ( ادلبسوط، )ُِ)
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ـى اٍلقي  ـي مىقىا ٍربىًة، فىأىمَّا التَّصىدُّؽي بًاٍلًقيمىًة أىٍصالن حىىتَّ الى يػىتػىنػىفَّلى بًًو، كىالى ييصىارى إلىٍيًو ًعٍندى اٍلعىٍجًز، كىمىا لىٍيسى ًبقيٍربىةو الى يػيقىا
ًَت، فػىيىٍحصيلي بًًو مىا ىيوى اٍلمىٍقصيودي فػىقيٍربىةه ؛ كىًفيًو سىدُّ خىلًَّة اٍلفىقً 

(ُ). 
نعمة ادلاؿ، كاحلاجات متنوعة، فينبغي أف يتنوع على  / إف الزكاة كجبت لدفع حاجة الفقَت، كشكر هلل تعاىلِ

الواجب ليصل إىل الفقَت من كل نوع ما تندفع بو حاجتو، كحيصل شكر النعمة بادلواساة من جنس ما أنعم اهلل 
 .(ِ)عليو بو

رج القيمة قد عدؿ عن ادلنصوص، فلم جيزئو، كما لو أخرج الردمء مكاف اجليد، فإخراج القيمة يف ّ / إف سلي
 .(ّ)الزكاة، ال جيزئو أيضان 

                                                           

 (.َُّ/ُ( ؛ االختيار، )ُٔٓ/ِ( ينظر: ادلبسوط، )ُ)
 (.ٖٖ/ّينظر: ادلغٍت، ابن قدامة) (ِ)
 (.ٖٖ/ّ) السابق( ادلرجع ّ)
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القوؿ الثاين: جواز استبداؿ ماؿ الزكاة كإخراج القيمة يف الزكاة عند النقل من احلاكم كنائبو،  كىو ما ذىب إليو 
 ، كاستدلوا ب:(ْ)كاحلنابلة، (ّ)كالشافعية، (ِ)على اإلطالؽ كبعض ادلالكية (ُ)احلنفية

قىةن الكتاب: قولو تعاىل:  خيٍذ ًمٍن أىٍموىاذلًًٍم صىدى
دليل على أفَّ ادلأخوذ ماؿ، كذكر رسوؿ اآلية الكردية : كالشاىد،  (ٓ) 

ادلواشي ال لتقييد الواجب بو، فًإف أرباب ادلواشي تًعزُّ من جنس ادلاشية، للتيسَت على أرباب يف حديث الزكاة  اللَّو 
 .(ٔ)فيهم النقود كاألداء شلا عندىم أيسر عليهم

: يىا رىسيوؿى  السنة الشريفة: حيث )رىأىل رىسيوؿي اهلًل  : " مىا ىىًذًه؟ " فػىقىاؿى يف إًًبًل الصَّدىقىًة نىاقىةن ميًسنَّةن، فػىغىًضبى كىقىاؿى
( (ٕ)ٕتىىٍعتػيهىااهلًل، ًإينِّ ارٍ  قىًة، فىسىكىتى بًبىًعَتىٍيًن ًمٍن حىاًشيىًة الصَّدى

داللة على إقراره،   ، كالشاىد: أف سكوت النيب(ٖ) 
حُت للمتصدؽ عليهم كىذا  كموافقتو ، على جواز إبداؿ الزكاة بالقيمة، كٔتا ينوب عنها شرط مساكاة قيمتها كنفعها

 .( ٗ) البعَتين بالناقةأخَبه الساعي بارٕتاعها، كاستبداؿ 

يف الصدقة  أك لبيس ألىل اليمن حُت أتوه بزكاة أمواذلم فقاؿ ذلم: ))ائتوف بعرض ثياب مخيص األثر: ٗتيَت معاذ 
((، كالشاىد: أف معاذا خَتىم بُت (َُ)بادلدينة مكاف الشعَت كالذرة، أىوف عليكم، كخَت ألصحاب رسوؿ اهلل 

ال يؤخذ الثياب عن الذرة كالشعَت إال على كجو  ، كمن ادلعلـو أنوللمتصدؽ عليوالواجب يف زكاهتم كبُت األنفع 
 .(ُُ) ، فكاف إقرارا كموافقة منو يينكر عليو مل أيت بو رسوؿ اهلل فلما يف الزكاة،  ةالبدؿ، ففيو جواز دفع القيم

                                                           

( ؛ اللباب َُّ/ِ( ؛ حاشية ابن عابدين)ُّٗ/ِ( ؛ العناية، )َُِ/ُ)( ؛ االختيار، ّْ( ؛ بداية ادلبتدم، )ّْٔ/ِ( ينظر: شرح سلتصر الطحاكم، )ُ)
 (.ُْْ/ُيف شرح الكتاب، )

 (.ٓٗ/ِ( ؛ منح اجلليل،)ْْٕ/ُ( ؛ حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين)ِِّ/ِ( ينظر: شرح سلتصر خليل للخرشي)ِ)
 (.ُّٗ/ْ)، ( ؛ مغٍت احملتاجّّٖػ  ّّٕ/ُ( ؛ ركضة الطالبُت، )ُٕٓ/ٔ( ؛ اجملموع، )ِِْ/ٕ( ؛ العزيز شرح الوجيز، )ُّّ/ّ( ينظر: احلاكم الكبَت، )ّ)
 (.ِِٕ/ْ( ؛ الفركع، )ُٖٔ/ِ( ؛ الشرح الكبَت، )ِّْ. ِِْ/ُ( ينظر: الكايف، )ْ)
 (.َُّ)آية: ( سورة التوبةٓ)
 (.ُٔٓ/ِ( ؛ ادلبسوط، )ُٕٓ/ٖ( ينظر: تفسَت القرطيب)ٔ)
 (.َّٓ/ِكيشًتم بثمنها مثلها أك غَتىا. ادلغٍت، )( فالرجعة: أف يبيعها ٕ)
اًمهىا َُٔٔٗ(، ح)ُْْ/ُّ) ( مسند اإلماـ أمحد بن حنبل، ميٍسنىًد اٍلكيوًفيُِّتى، حىًديثي أىًي عىٍبًد اهلًل الصُّنىاًْتًيِّ ٖ) قىًة كىأىٍحكى ( ؛ األمواؿ، ابن زصلويو، ًكتىابي الصَّدى

: يف النػٍَّهًي  قىًة كىأىٍخًذ كىرىائًًم أىٍموىاذلًًٍم)كىسينىًنهىا، بىابه (. حديث ضعيف. مسند اإلماـ أمحد بن ُْٓٓ(، ح)ٕٖٗ/ّعىًن التٍَّضًييًق عىلىى النَّاًس يف الصَّدى
( ؛ السنن (.  كعند البيهقي: أف النيب صلى اهلل عليو كسلم رأل يف إبل الصدقة ناقة كوماء فسأؿ عنها فقاؿ ادلصدؽ: )إف ارٕتعتها بإبلُْٓ/ُّحنبل)

 (.ّٕٕٓ(، ح)ُُٗ/ْ) كتاب الصدقات، بىابي مىٍن أىجىازى أىٍخذى اٍلًقيىًم يف الزَّكىوىاتً  الكَبل، للبيهقي،
 ( .َّٓ/ِ) ( ؛ ادلغٍت، َُِ/ُ) ( ينظر: االختيار، ٗ)
 (.ُُٔ/ِكتاب الزكاة، باب العىٍرًض يف الزكاة ) صحيح البخارم، (11)
 (.َُّ/ُ( ؛ االختيار، )ّٓٔ/ِشرح سلتصر الطحاكم، ) ( ؛ْ/ٗ) ( ينظر: عمدة القارم، 11)
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ء سٌد حاجتهم جاز، كقاؿ اهلل أم شيب/ إعماؿ ادلصلحة، ألف ادلقصود من الزكاة سٌد حاجة الفقراء، ُادلعقوؿ: 
قىةن تعاىل:   .(ُ)، فدؿ على جواز إبداؿ الزكاة بالقيمة أك العُتبعينوكمل خيص شيئا  خيٍذ ًمٍن أىٍموىاذلًًٍم صىدى

كألنو دلا جاز العدكؿ عن العُت إىل اجلنس  ،كألف القيمة ماؿ فأشبهت ادلنصوص عليو ادلاؿ زكوم فجازت قيمة/ ِ
 .(ِ)آخر جاز العدكؿ من جنس إىل جنس، فباإلمجاع بأف خيرج زكاة غنمو عن غنم غَتىا 

مث نقلها، إذا كانت ىناؾ ضركرة أك  نائبو أك لحاكمجواز استبداؿ الزكاة بالقيمة لصاحب ادلاؿ كل والراجح:
للمحتاجُت كالتيسَت على صاحب ادلاؿ، خاصة كأننا حديثا أصبحنا ذلك من باب سد العوز مصلحة تقتضي 

نتعامل بالنقود أكثر شلا نتعامل بالسلع، فقد تقتضي ادلصلحة استبداؿ الواجب يف الزكاة بادلاؿ ليتمكن الفقَت من 
حكاـ قاعدة )األ، اعتمادا على شراء مستلزماتو كسد حاجياتو ادلتنوعة من عالج كنفقات تعليم كسكن كخالفو

، كمن مث فيتغَت على اختالؼ حاجتو الشرعية تدكر مع غايتها كجود كعدما( حيث أف الغاية سد حاجة احملتاج
احلكم الشرعي كيصبح جواز استبداؿ الواجب بالقيمة كنقلها لبلد احملتاج كإجزاء صاحب ادلاؿ لكونو دفع 

 .الواجب عليو من زكاتو

لوا: أف مقصودى الزكاة أف يتخلى ادلكلَّف عن قدر من ثركتًو زلدد إىل كىو ما أخذ بو بعض الفقهاء حديثا، فقا
الفقراء كيال يبقىى اجملتمع اإلسالمي متكوِّننا من مىتخومُت كزلركمُت، كأفضل ما يتخلَّى عنو ادلكلَّف من ثركتو 

يسر، يف حُت لو اجتمع  دلصلحة الفقراء ىو النقودي، اليت يستطيع هبا الفقَت كفاءى مجيع حاجاتو، كٖتصيلها بكلِّ 
على أف ادلزكِّيى لو أرادى أف  ستفيدى منها ما يستفيد من النقود؛لديو رلموعة من األرزاؽ بأعياهنا ال يستطيع أف ي

رج زكاتىو من أعياف ادلاؿ الذم عنده لكاف مقبوالن منو؛ ألنو قد يكوف ىو األيسر عليو، كأف سياسة اإلسالـ  خيي
 .(ّ)التيسَتي على ادلكلَّف

 وأحكامو. الثاني: ما يستبدل بو أموال الزكاة فرعال
األصل أف يدفع صاحب ادلاؿ ما يتوجب عليو من زكاة، كلكن أجاز مجهور الفقهاء طبقا للحاجة كادلصلحة أف 
يستبدؿ الواجب يف الزكاة بغَته، شلا يضطر صاحب ادلاؿ الستبداؿ الواجب عليو من الزكاة، كخيتلف ما يستبدؿ 

 ، كما يلي:صاحب ادلاؿ الواجب علىالواجب عليو كفق حاجة ادلتصدؽ عليو ككفق 
 أكال: استبداؿ ادلاؿ الواجب من الزكاة لنقلو من بلد الوجوب إىل آخر بادلاؿ )ٖتويلو من عملة إىل أخرل(:

لزكاة كفق الضوابط احملددة خارج بلد ا ادلستحقُت للزكاة قد يبتغي صاحب ادلاؿ أف يدفع زكاتو لذكم احلاجات
فيضطر لتبديل العملة كفق البلد احملوؿ ذلا ماؿ الزكاة، كىنا يتوجب عليو تبديل ادلاؿ بذات القيمة ال زيادة سابقا، 

                                                           

  .(ِٔٔ/َُادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهج، ) التفسَت، (ُٖٔ/ِ: الشرح الكبَت، )( ينظرُ)
 (.ِْٗ/ٓ( اجملموع، )ِ)

 .(ِّْ/صُُّ/ جٓأرشيف ملتقى أىل احلديث )(ّ)
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، الذىب بالذىب  يقوؿ: )) أي سعيد اخلدرم: يف الصرؼ قاؿ مسعت رسوؿ اهلل كال نقصاف حلديث  ًمٍثالن ٔتًٍثلو
كالوىرًؽ بالوىرًؽ ًمثالن ٔتثل ((

ة احلديث على كجوب ادلساكاة كادلماثلة يف الذىب كالفضة كعدـ ، كالشاىد دالل(ُ) 
 .(ِ)التفاضل

فقد يؤدم ٖتويل العملة  ،كإف كاف ىذا يف ادلعامالت ادلالية حلرمة ربا الفضل إال أف ىذا متسامح فيو يف العبادات
كإف مل جيز لو اإلنقاص من  ،إىل الزيادة على الواجب يف الزكاة فيدفع ادلزكي زيادة على الواجب بغية زيادة الثواب

 .لكونو ماؿ كاجب يف الذمة نو سيحاسب عما توجب عليوالواجب عليو أل
كقد يتطلب نقل ادلاؿ من بلد آلخر بتحويلو ألجرة التحويل اليت يطلبها ادلصرؼ، فتكوف أجرة التحويل من ماؿ 

أف يدفعها صاحب ادلاؿ من مالو زيادة على إال أف قرر  سواء أكاف احملوؿ صاحب ادلاؿ أـ احلاكم أـ نائبو؛ الزكاة
ألنو أبتغى إيصاؿ ادلاؿ للمستحقُت شلا اضطره لدفع زيادة  ؛فلو األجر كالثواب من اهلل تعاىل ،ما عليو من الزكاة

؛ إال اف التحويل البنكي يشًتط فيو كجود مستقبل للماؿ كمن ىنا على صاحب على ادلتوجب عليو من ماؿ الزكاة
 .(ّ)ؽ مع جهة معينة تنوب عنو يف استالـ ماؿ الزكاة كتوزيعو على ادلستحقُتادلاؿ االتفا

 ثانيا: استبداؿ العُت الواجبة من الزكاة لنقلها من بلد الوجوب إىل آخر بادلاؿ:
، كقد كضحت فيما سلف اختالؼ الفقهاء يف حكم (ْ)األصل إخراج الزكاة من نفس ادلاؿ الذم كجبت فيو 

كبينا عدـ جواز استبداؿ الزكاة كإخراج القيمة يف الزكاة عند النقل من  ،من الزكاة الواجبةإخراج القيمة بدال 
، فإف كجدت ادلصلحة فيجوز ادلاؿ إال لضركرة أك مصلحة دعت ذلا احلاجة، كجواز ذلك للحاكم كنائبو صاحب

نقلها ّتزء من ماؿ الزكاة لكوف ذلك إبداؿ العُت الواجبة يف الزكاة بادلاؿ كنقلها إىل بلد ادلتصدؽ عليهم كيكوف 
 .من ٘تاـ إيصاذلا دلستحقيها كما ال يتم الواجب بو فهو مستحق

 ثالثا: استبداؿ ادلاؿ الواجب من الزكاة لنقلها من بلد الوجوب إىل آخر بالعُت:
كلكن قد تقتضى  بنفس العملة ادلطلوبة منو يف بلد الزكاة، صاحب ادلاؿاألصل إخراج الزكاة ادلاؿ الواجب يف ذمة 

ٔتاؿ الزكاة الواجب يف  الضركرة كمصلحة ادلتصدؽ عليهم عُت كسلع معينة، فلصاحب ادلاؿ شراء ىذه السلع
فهو جائز للحاكم كنائبو لكونو مقيض ادلاؿ  بلد ادلتصدؽ عليهم، كإف جاز ذلك لصاحبكمن مث نقلها ل ذمتو،

 . (ٓ)نابلةٔتراعاة مصاحل ادلسلمُت كىو رأم مجهور الشافعية كاحل

                                                           

 (.ُِٕٔ(، ح )ْٕ/ّ) بًالًفضَّة( صحيح البخارم، كتاب البيوع، بىابي بػىٍيًع الًفضًَّة ُ)
 (.ِْٗ/ُُ) ينظر: عمدة القارم، العيٌت (ِ)
 ق.ُِْٓ/ْ/ِٓ(، ُِْْٕٕ) إسالـ كيب، إخراج الزكاة، أحكاـ أخرل، حكم إرساؿ الزكاة عن طريق البنك، فتولينظر:  (ّ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=241747  
؛  (ّٕٗ/ٓ(؛ اجملموع، )ُِٖ/ّاحلاكم الكبَت، )؛ (َُِ/ّ؛ الذخَتة، )(ُّٗادلعونة، ) ؛(ِّٓ/ِ(؛ البحر الرائق، )ُّٔ/ّ( ينظر: البناية شرح اذلداية، )4)

 (.َّٔ /ِ) ،ادلبدع؛ (ّْٔ/ِالشرح الكبَت ، )
 (َّٔ/ ِادلبدع، )؛ (ّْٔ/ِالشرح الكبَت، ) (؛ِّٖ/ ُالكايف، )، (ّٕٗ/ٓ)، اجملموع؛  (ُِٖ/ّاحلاكم الكبَت، )ينظر:  (ٓ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=241747


22 
 

 رابعا: استبداؿ العُت الواجبة من الزكاة لنقلها من بلد الوجوب إىل آخر بالعُت:

رخصوا يف إخراجها من غَت (ِ)إال أف الشافعية كاحلنابلة( ُ)األصل إخراج الزكاة من عُت ادلاؿ الذم كجبت فيو الزكاة
جنسها للتيسَت على أصحاب األمواؿ، كلتعلقها بالذمة، كقد حيتاج ادلتصدؽ عليهم عُت سلصوصة تتوفر ببلد 

استبداؿ الواجب بذمتو  لصاحب ادلاؿادلزكي كال تتوفر ببلدىم، فمراعاة دلصلحة ادلتصدؽ عليهم كاحتياجهم جيوز 
 من دكاء كسلع ضركرية. تصدؽ عليهم،كفق احتياجات كمصلحة ادل

استبداؿ الزكاة بادلاؿ أك بالعُت اليت حيتاج ذلا ادلتصدؽ عليهم كلصاحب ادلاؿ  كشلا سبق يتبُت أف للحاكم كنائبو
يف النقل كالتأمُت كالتحويل كنقلها ذلم ببلد آخر كفق ضوابط احلاجة كادلصلحة على أال يتحمل أم منهم مصار 

ال يدفعا ما حيتاج لو الرعية من ، فاة، لكوف احلاكم كنائبو أجَتاف عند ادلسلمُت خذ ادلصركفات من ماؿ الزكبل تؤ 
ٗترج عن ادلنوط بو من  ماذلم اخلاص، كليس ذلم أخذ ذلك ادلاؿ من بيت ماؿ ادلسلمُت لعدـ ٖتميلو مصركفات

 .يت يتوجب عليو مراعاة النفقة فيومصركفات البلد ال
فإف رأل ، كعدـ تكليفو ٔتا يزيد على الواجب  يولعدـ ادلشقة علكما ال يتوجب ألزاـ صاحب ادلاؿ بادلصركفات 

دفعها فلو األجر كالثواب من اهلل تعاىل، فإف قيل أف باستقطاع تلك ادلصركفات يقل ادلدفوع من ماؿ الزكاة، نرد 
ب اصحأإلزاـ  كأما يتم الواجب إال بو فهو كاجب، فنقوؿ إف إيصاذلا دلستحقيها اقتضى تلك ادلصركفات كما ال

من يعلموا عوزىم كشدة عكيغفلوا ، إىل احلاكم كنائبو  واؿ بادلصركفات قد يدفعهم ىذا االلتزاـ إىل دفع زكاهتمماأل
 ، شلا يضر بادلستحقُت للزكاة كاألصل أال ضرر كال ضرار.لزكاةل اآلخر الذم حيتاج من فيو احتياجهم يف البلد

، بل احملظور علىأىل احلاجة من الزكاة ليس  اآلثار دليل على أف مبلغ ما يعطى أبو عبيد: "كليف ىذا يقوؿ ك 
كرجل رأل أىل بيت من   ؛إذا كاف ذلك على جهة النظر من ادلعطي بال زلاباة كال إيثار ىول فيو احملبة كالفضل

ؤالء يؤكيهم كيسًت خلتهم، فاشًتل من زكاة صاحل ادلسلمُت أىل فقر كمسكنة، كىو ذك ماؿ كثَت، كال منزؿ ذل
ال كسوة ذلم، فكساىم ما يسًت عوراهتم يف لشتاء كحر الشمس، أك كانوا عراة مالو مسكنا يكنهم من كلب ا

من رقو بأف يشًتيو  صالهتم كيقيهم احلر كالَبد، أك رأل شللوكا عند مليك سوء قد اضطهده كأساء ملكتو فاستنقذه
ىذه اخلالؿ  ،فيعتقو، أك مر بو ابن السبيل بعيد الشقة نائي الدار قد انقطع بو، فحملو إىل كطنو بكراء أك شراء

كما أشبهها اليت ال تناؿ إال بأمواؿ الكثَتة، فلم تسمح نفس الفاعل أف جيعلو نافلة فجعلها من زكاة مالو، أما 
و عن فعلو ألنو ال جيود كإين خلائف على من صٌد مثل ،يكوف إف شاء اهلل زلسنا مث ،يكوف ىذا مؤديا للفرض؟ بلى

 .(ّ)كىذا دينعو بفتياه عن الفريضة فتضيق احلقوؽ كيعطب أىلها بالتطوع،
                                                           

(؛ ّٕٗ/ٓ(؛ اجملموع، )ُِٖ/ّاحلاكم الكبَت، )؛ (َُِ/ّالذخَتة، ) ( ؛ُّٗادلعونة، ) ؛(ِّٓ/ِالبحر الرائق، )(؛ ُّٔ/ّ( ينظر: البناية شرح اذلداية، )ُ)
 (.َّٔ /ِ) ،ادلبدع؛ (ّْٔ/ِالشرح الكبَت ، )

 .(َّٔ/ ِادلبدع، )؛ (ّْٔ/ِالشرح الكبَت، ) (؛ِّٖ/ ُالكايف، )، (ّٕٗ/ٓ)، اجملموع؛  (ُِٖ/ّاحلاكم الكبَت، )ينظر: (ِ)
اًمهىا كىسينىًنهىا، بىابي أىٍدَنى مىا يػيٍعطىى الرَّجيلي اٍلوىاًحدي ًمنى الصَّ (ّ) قىًة كىأىٍحكى ٍم أىٍكثىًر مىا يىًطيبي لىوي ًمنػٍهىا؟ )األمواؿ، أبو عيبيد، ًكتىابي الصَّدى قىًة، كىكى  (.ُٕٖٕ(،)ٕٕٔدى
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 .وفيها أىم النتائج والتوصيات، الخاتمة

أف يتقبل عملنا ىذا كجيعلو خالصا لوجهو، فما كاف فيو من  اهلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات كأسألو عزكجل احلمد
جهد فهو توفيق من اهلل عزكجل، كما كاف فيو من خلل كتقصَت فهو من العبد، كما العبد إال باحث مكلف يبتغي 

 من جهده الكماؿ كما الكماؿ إال هلل الواحد القهار .
 أوال : أىم نتائج البحث:

  يف أمواؿ سلصوصة على كجو سلصوص جلهات سلصوصة.الزكاة تطلق على أداء حق جيب 
 .الزكاة ذلا شركط يتعُت االلتزاـ هبا كما ذلا مستحقُت جيب دفعها ذلم 
  بضوابط كشركط نقل الزكاة من بلد الوجوب إىل بلد آخرجوزا. 
  ألنو دفع احلق إىل مستحقو فَبئ منو.صاحبو جيزئ جائز ك من بلد الوجوب إىل بلد آخر نقل الزكاة 
   إذا تلف ماؿ الزكاة بال تفريط كال تعدم من صاحب ادلاؿ كاحلاكم كنائبو فال ضماف فيو 
 .جوزا استبداؿ الواجب يف الذمة من الزكاة بغَته حسب حاجة ادلتصدؽ عليهم 
  أجرة نقل أمواؿ الزكاة كالسلع كالتأمُت عليها كالتحويل تكوف من ماؿ الزكاة ال على صاحب ادلاؿ كال من

 دلسلمُت. بيت ماؿ ا
 

 ثانيا : أىم التوصيات:
 .التوسع يف دراسة نوازؿ الزكاة، كْتث مسائلها ، كمجعها يف موسوعة فقهية كاحدة 
  يف فتاكل الزكاة كعدـ التضيق على أصحاب األمواؿ حىت تصل أمواؿ الزكاة للمحتاجُت يف اجملتمع التوسع

 عضو تداعى لو سائر األعضاء.شتكى منو اإلسالمي، لكوف ادلسلمُت كاجلسد الواحد إذا ا

 فهرس المصادر والمراجع:

 قُِْْأْتاث فقهية يف قضايا الزكاة ادلعاصرة، زلمد شبَت، كآخركف، دار النفائس/ األردف، الطبعة الثالثة،  .ُ
للنشر كالتوزيع، ىػ( احملقق: فؤاد عبد ادلنعم أمحد، دار ادلسلم ُّٗاإلمجاع، أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم)ت: .ِ

مػ، كما مت االستعانة بكتاب اإلمجاع، ابن منذر، ٖتقيق، د. أبو محاد صغَت أمحد بن زلمد ََِْىػ/ُِْٓالطبعة األكىل 
 ق.َُِْمكتبة مكة الثقافية/ اإلمارات العربية ادلتحدة، الطبعة الثانية،  -حنيف، مكتبة الفرقاف

ىػ( دار َْٓن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت بادلاكردم )ات: األحكاـ السلطانية، أبو احلسن علي بن زلمد ب .ّ
 احلديث/القاىرة، د.ط، د.ت.

ىػ( راجع أصولو كخرج ّْٓأحكاـ القرآف، القاضي زلمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العري ادلعافرم االشبيلي ادلالكي )ت: .ْ
 ـ.ََِّ-ىػُِْْية/بَتكت، الطبعة الثالثة،أحاديثو كعلَّق عليو: زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم
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 إحياء علـو الدين، أبو حامد الغزايل، دار ادلعرفة/ بَتكت، د.ط، د.ت. .ٓ
ىػ( عليها ّٖٔاالختيار لتعليل ادلختار، عبد اهلل بن زلمود بن مودكد ادلوصلي البلدحي، رلد الدين أبو الفضل احلنفي )ت:  .ٔ

اء احلنفية كمدرس بكلية أصوؿ الدين سابقا( مطبعة احلليب/القاىرة )كصورهتا دار تعليقات: الشيخ زلمود أبو دقيقة )من علم
 ـ.ُّٕٗ -ىػُّٔٓالكتب العلمية/بَتكت، كغَتىا(

ىػ( إشراؼ: زىَت الشاكيش، ادلكتب َُِْإركاء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل، زلمد ناصر الدين األلباين )ت: .ٕ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓاإلسالمي/بَتكت، الطبعة الثانية 

ىػ( دار ِٔٗأسٌت ادلطالب يف شرح ركض الطالب، زكريا بن زلمد بن زكريا األنصارم، زين الدين أبو حيِت السنيكي)ت: .ٖ
 الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت. 

، ىػ( دار الفكر/بَتكت، الطبعة الثانيةُّٕٗالكشناكم)ت:« شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك»أسهل ادلدارؾ  .ٗ
 د.ت. 

ىػ( احملقق: ِِْاإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، القاضي أبو زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم ادلالكي )ت: .َُ
، الطبعة األكىل،   ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْاحلبيب بن طاىر، دار ابن حـز

ىػ( احملقق: أبو الوفا األفغاين، إدارة القرآف ُٖٗاألصل ادلعركؼ بادلبسوط، أبو عبد اهلل زلمد بن احلسن بن فرقد الشيباين)ت: .ُُ
 كالعلـو اإلسالمية /كراتشي، د.ط، د.ت.

ىػ( َْٓاإلقناع يف الفقو الشافعي، أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت بادلاكردم)ت: .ُِ
 د.ط، د.ت.

ىػ( احملقق: مكتب البحوث ٕٕٗاإلقناع يف حل ألفاظ أي شجاع، مشس الدين، زلمد بن أمحد اخلطيب الشربيٍت الشافعي )ت: .ُّ
 كالدراسات، دار الفكر/بَتكت، د.ط، د.ت

ي، مث الصاحلي، اإلقناع يف فقو اإلماـ أمحد بن حنبل، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاكم ادلقدس .ُْ
 ىػ( احملقق: عبد اللطيف زلمد موسى السبكي، دار ادلعرفة/بَتكت، د.ط، د.ت.ٖٔٗشرؼ الدين، أبو النجا )ت:

األـ، أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي  .ُٓ
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْىػ( دار ادلعرفة/بَتكت، د.ط، َِْ)ت:

ىػ( ٖتقيق: د. شاكر ُِٓاألمواؿ البن زصلويو، أبو أمحد محيد بن سللد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين ادلعركؼ بابن زصلويو )ت: .ُٔ
ذيب فياض األستاذ ادلساعد ّتامعة ادللك سعود، مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية/السعودية، الطبعة األكىل، 

 ـ. ُٖٔٗ-ىػَُْٔ
 ىػ( احملقق: خليل زلمد ىراس، دار الفكر/بَتكت، د.ت. ِِْاألمواؿ، أبو عبيد القاسم بن سالـ)ت: .ُٕ
اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليماف ادلرداكم الدمشقي الصاحلي  .ُٖ

 ىػ( دار إحياء الًتاث العري، الطبعة الثانية، د.ت.ٖٖٓاحلنبلي)ت:
ىػ( ٖٕٗهاء يف تعريفات األلفاظ ادلتداكلة بُت الفقهاء، قاسم بن عبد اهلل بن أمَت علي القونوم الركمي احلنفي)ت:أنيس الفق .ُٗ

 ىػ.ُِْْ-ـََِْاحملقق: حيِت حسن مراد، دار الكتب العلمية، د.ط، 
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ىػ( كيف آخره: تكملة َٕٗالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراىيم بن زلمد، ادلعركؼ بابن صليم ادلصرم )ت: .َِ
ىػ( كباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، دار الكتاب ُُّٖالبحر الرائق، حملمد بن حسُت الطورم احلنفي القادرم )ت: 

 اإلسالمي، الطبعة الثانية، د.ت.
قق: طارؽ فتحي ىػ( احملَِْٓتر ادلذىب )يف فركع ادلذىب الشافعي( الركياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت: .ُِ

 ـ. ََِٗالسيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 
ىػ( ٓٗٓبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، أبو الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد احلفيد)ت: .ِِ

 ـ.ََِْىػ/ُِْٓدار احلديث/القاىرة، د.ط، 
بداية ادلبتدم يف فقو اإلماـ أي حنيفة، علي بن أي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ادلرغيناين، أبو احلسن برىاف  .ِّ

 ىػ( مكتبة كمطبعة زلمد علي صبح/القاىرة، د.ط، د.ت.ّٗٓالدين)ت:
ػ( دار الكتب العلمية، ىٕٖٓبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي)ت: .ِْ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔالطبعة الثانية، 
بلغة السالك ألقرب ادلسالك ادلعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت )الشرح الصغَت ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو  .ِٓ

( أبو العباس أمحد بن زلمد اخللويت، الشهَت بالصاك  مىاـً مىاًلكو ىػ( دار ُُِْم ادلالكي)ت:ادلسمى أقرب ادلسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً
 ادلعارؼ، د.ط، د.ت.

ىػ( دار ٖٓٓالبناية شرح اذلداية، أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيٌت)ت: .ِٔ
 ـ.َََِ-ىػَُِْالكتب العلمية/بَتكت، الطبعة األكىل، 

ىػ( حققو: َِٓدلستخرجة، أبو الوليد زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب)ت:البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل دلسائل ا .ِٕ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖد. زلمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي/بَتكت، الطبعة الثانية، 

ىػ( َُِٓتاج العركس من جواىر القاموس، زلٌمد بن زلٌمد بن عبد الرزٌاؽ احلسيٍت، أبوالفيض، ادللٌقب ٔترتضى الزَّبيدم )ت: .ِٖ
 وعة من احملققُت، دار اذلداية، د.ط، د.ت.رلم

التاج كاإلكليل دلختصر خليل، زلمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي، أبو عبد اهلل ادلواؽ  .ِٗ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٔىػ( دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، ٕٖٗادلالكي)ت:

ىػ( دراسة كٖتقيق: د. أمحد عبد الكرمي صليب، كزارة ْٖٕللخمي )ت: التبصرة، علي بن زلمد الربعي، أبو احلسن، ادلعركؼ با .َّ
 ـ. َُُِ-ىػُِّْاألكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية/قطر، الطبعة األكىل، 

ىػ( ّْٕتبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشٍِّليبٌ، عثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي)ت: .ُّ
ىػ( ادلطبعة الكَبل  َُُِأمحد بن زلمد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشٍِّليبُّ )ادلتوىف:  احلاشية: شهاب الدين

 ىػ.ُُّّاألمَتية، بوالؽ/القاىرة، الطبعة األكىل، 
عز الدين، التَّحبَت إليضىاح مىعىاين التَّيسَت، زلمد بن إمساعيل بن صالح بن زلمد احلسٍت، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراىيم،  .ِّ

ىػ( حققو كعلق عليو كخرج أحاديثو كضبط نصو: زلىمَّد صيٍبحي بن حىسىن حىاٌلؽ أبو ُُِٖادلعركؼ كأسالفو باألمَت)ت:
 ـ.َُِِ-ىػُّّْمصعب، مىكتىبىةي الرُّشد/الرياض، الطبعة األكىل، 

ىػ( دار الكتب ُّّٓكفورل )ت: ٖتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم، أبو العال زلمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ادلبار  .ّّ
 العلمية/بَتكت، د.ط، د.ت.
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ىػ( دار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة َْٖٓتفة الفقهاء، زلمد بن أمحد بن أي أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندم )ت: .ّْ
 ـ.ُْٗٗ-ىػ ُُْْالثانية، 

عت كصححت: على عدة نسخ ٔتعرفة جلنة من ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي، ركج .ّٓ
 ـ.ُّٖٗ-ىػُّٕٓالعلماء، ادلكتبة التجارية الكَبل ٔتصر لصاحبها مصطفى زلمد، د.ط، 

ب -رمحو اهلل  -التفريع يف فقو اإلماـ مالك بن أنس  .ّٔ ، عبيد اهلل بن احلسُت بن احلسن أبو القاسم ابن اجلىالَّ
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖدار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة األكىل،  ىػ( احملقق: سيد كسركم حسن،ّٖٕادلالكي)ت:

ىػ(، ٖتقيق: أمحد الَبدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ُٕٔمشس الدين القرطيب)ت: ،= اجلامع ألحكاـ القرآفتفسَت القرطيب .ّٕ
 .ـُْٔٗ-ىػُّْٖادلصرية/القاىرة، الطبعة الثانية، 

 ىػ.ُُْٖ، د. كىبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر ادلعاصر/دمشق، الطبعة الثانية، التفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهج .ّٖ
ىػ( ّٔٓالتنبيو على مبادئ التوجيو )قسم العبادات( أبو الطاىر إبراىيم بن عبد الصمد بن بشَت التنوخي ادلهدكم )ت: بعد  .ّٗ

/بَتكت، الطبعة األكىل،   ـ.ََِٕ-ىػُِْٖاحملقق: د. زلمد بلحساف، دار ابن حـز
التوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاؽ بن موسى، ضياء الدين اجلندم ادلالكي  .َْ

ىػ( احملقق: د. أمحد بن عبد الكرمي صليب، مركز صليبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، الطبعة األكىل، ٕٕٔادلصرم)ت:
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ

ىػ( ادلطبعة اخلَتية، الطبعة األكىل، ََٖدادم العبادم الزًَّبيًدٌم اليمٍت احلنفي)ت:اجلوىرة النَتة، أبو بكر بن علي بن زلمد احل .ُْ
 ىػ.ُِِّ

ىػ( ُِِٓحاشية ابن عابدين، رد احملتار على الدر ادلختار، زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي)ت: .ِْ
 ـ.ُِٗٗق ػُُِْدار الفكر/بَتكت، الطبعة الثانية، 

 ىػ( دار الفكر، د.ط، د.ت.َُِّوقي على الشرح الكبَت، زلمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ادلالكي )ت:حاشية الدس .ّْ
حاشية الشركاين على ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، اإلماـ عبد احلميد الشركاين، ركجعت كصححت: على عدة نسخ ٔتعرفة  .ْْ

 ـ. ُّٖٗ - ىػُّٕٓجلنة من العلماء، دلكتبة التجارية الكَبل/ٔتصر، د.ط، 
ىػ( الطبعة ُِّٗحاشية الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدم )ت:  .ْٓ

 ىػ. ُّٕٗاألكىل، 
ىػ( ُُِّاحلنفي)ت: حاشية الطحطاكم على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، أمحد بن زلمد بن إمساعيل الطحطاكم .ْٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖاحملقق: زلمد عبد العزيز اخلالدم، دار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ( احملقق: ُُٖٗحاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين أبو احلسن، علي بن أمحد بن مكـر الصعيدم العدكم)ت: .ْٕ

 ـ. ُْٗٗ-ىػُُْْ، يوسف الشيخ زلمد البقاعي، دار الفكر/بَتكت، د.ط
ىػ( دار ُُٖٗحاشية العدكم على شرح سلتصر خليل للخرشي، أبو احلسن، علي بن أمحد بن مكـر الصعيدم العدكم )ت: .ْٖ

 الفكر للطباعة/بَتكت، د.ط، د.ت.
ق( ٖتقيق مكتب البحوث كالدراسات، دار َُٗٔعلى شرح جالؿ الدين احمللي على منهاج الطالبُت )ت: حاشية قليوي .ْٗ

  ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالفكر/بَتكت، د.ط، 
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احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح سلتصر ادلزين، أبو احلسن علي بن زلمد ابن زلمد بن حبيب البصرم  .َٓ
الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب  -ىػ( احملقق: الشيخ علي زلمد معوضَْٓم )ت:البغدادم، الشهَت بادلاكرد

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالعلمية/بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ( َٕٓحلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء، زلمد بن أمحد بن احلسُت بن عمر، أبوبكر الشاشي القفاؿ الفارقٌي)ت: .ُٓ

 ـ. َُٖٗعماف، الطبعة األكىل، -دار األرقم/بَتكت -اىيم درادكة، مؤسسة الرسالةاحملقق: د. ياسُت أمحد إبر 
ىػ( احملقق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ّٓٗحلية الفقهاء، أمحد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبواحلسُت)ت: .ِٓ

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالشركة ادلتحدة للتوزيع/بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ( مراجعة: حسن زلمد احلفناكم، حاشية: الشيخ ٕٗٗ فقو ادلالكية، أمحد بن تػيرٍكي بن أمحد ادلنشليلي ادلالكي)ت:الزكية يف .ّٓ

 ـ. ََِِعبده يوسف بن سعيد بن إمساعيل الصفيت، اجملمع الثقايف/ أبوظيب، د.ط، 
 مية/بَتكت، د.ط، د.ت.اخلالصة الفقهية على مذىب السادة ادلالكية، زلمد العري القركم، دار الكتب العل .ْٓ
الدر الثمُت كادلورد ادلعُت )شرح ادلرشد ادلعُت على الضركرم من علـو الدين( زلمد بن أمحد ميارة ادلالكي، احملقق: عبد اهلل  .ٓٓ

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗادلنشاكم، دار احلديث/القاىرة، د.ط، 
ىػ( َُٖٖعركؼ بعالء الدين احلصكفي احلنفي)ت:الدر ادلختار شرح تنوير األبصار كجامع البحار، زلمد بن علي احًلٍصٍت ادل .ٔٓ

 ـ.ََِِ-ىػُِّْاحملقق: عبد ادلنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 
ق(، ٖتقيق: عبد اهلل الًتكي، مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية، ُُٗالدر ادلنثور، جالؿ الدين السيوطي)ت: .ٕٓ

 ػ.ىُِْْالطبعة األكىل، 
ىػ( دار إحياء ٖٖٓخسرك )ت: -أك منال أك ادلوىل  -درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، زلمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتال  .ٖٓ

 الكتب العربية، د.ط، د.ت.  
دقائق أكيل النهى لشرح ادلنتهى ادلعركؼ بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  .ٗٓ

 ـ. ُّٗٗ-ىػُُْْىػ( عامل الكتب، الطبعة األكىل، َُُٓلى)ت:البهوتى احلنب
، ٖ، ُىػ( احملقق: جزء ْٖٔالذخَتة، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي الشهَت بالقرايف )ت: .َٔ

/بَتكت، : زلمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالميُِ - ٗ، ٕ، ٓ - ّ: سعيد أعراب، جزء ٔ، ِ: زلمد حجي، جزء ُّ
 ـ.ُْٗٗالطبعة األكىل، 

ىػ( ْٔٔذيل تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، عبد العزيز بن أمحد بن زلمد بن علي التميمي، أبو زلمد الكتاين الدمشقي )ت:  .ُٔ
 ق.َُْٗاحملقق: د. عبد اهلل أمحد سليماف احلمد، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة األكىل، 

ىػ( كمعو: َُُٓصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى)ت:الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع من .ِٔ
مؤسسة الرسالة، د.ط  -حاشية الشيخ العثيمُت كتعليقات الشيخ السعدم، خرج أحاديثو: عبد القدكس زلمد نذير، دار ادلؤيد 

 د.ت.
ىػ( ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ادلكتب ٕٔٔوكم )ادلتوىف: ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ الن .ّٔ

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُِْعماف، الطبعة الثالثة،  -دمشق -اإلسالمي/بَتكت
ق( احملقق: شعيب األرنؤكط، كآخركف، دار الرسالة العادلية، ِّٕسنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيٍت )ت:  .ْٔ

 ـََِٗ -ىػ َُّْالطبعة األكىل، 
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ىػ( ِٕٓداكد، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًِّجٍستاين )ت: سنن أي .ٓٔ
 ـ.ََِٗ -ىػ  َُّْزلىمَّد كاًمل قره بللي، دار الرسالة العادلية، الطبعة: األكىل،  -احملقق: شعىيب األرنؤكط 

ىػ( ٖتقيق كتعليق: أمحد زلمد ِٕٗالًتمذم، أبوعيسى )ت:سنن الًتمذم، زلمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ،  .ٔٔ
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗشاكر، كآخركف، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباي احلليب/مصر، الطبعة الثانية،

ىػ( احملقق: عبد ادلعطي ْٖٓالسنن الصغَت، أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخليٍسرىٍكًجردم اخلراساين، أبو بكر البيهقي)ت: .ٕٔ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْقلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية/باكستاف، الطبعة األكىل، أمُت

ىػ( احملقق: زلمد عبد ْٖٓالسنن الكَبل، أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخليٍسرىٍكًجردم اخلراساين، أبو بكر البيهقي )ت:  .ٖٔ
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالقادر عطا، دار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة الثالثة، 

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْىػ( دار العبيكاف، الطبعة األكىل، ِٕٕالزركشي، مشس الدين الزركشي )ت:شرح  .ٗٔ
ىػ( ٖتقيق: شعيب ُٔٓشرح السنة، زليي السنة، أبو زلمد احلسُت بن مسعود بن زلمد بن الفراء البغوم الشافعي )ت: .َٕ

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ األرنؤكط، زلمد زىَت الشاكيش، ادلكتب اإلسالمي/دمشق، بَتكت، الطبعة الثانية،
الشرح الكبَت على منت ادلقنع، عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد بن قدامة ادلقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس  .ُٕ

 ق( دار الكتاب العري للنشر كالتوزيع، أشرؼ على طباعتو: زلمد رشيد رضا صاحب ادلنار. د.ط، د.ت.ِٖٔالدين)ت:
 على سلتصر خليل دار الفكر، د.ط، د.ت.الشرح الكبَت للشيخ أمحد الدردير  .ِٕ
 ق.ُِْٔىػ( دار الوطن للنشر/الرياض، د.ط، ُُِْشرح رياض الصاحلُت، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت )ت: .ّٕ
شرح زركؽ على منت الرسالة البن أي زيد القَتكاين، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد ابن زلمد بن عيسى الَبنسي  .ْٕ

-ىػُِْٕىػ( أعتٌت بو: أمحد فريد ادلزيدم، دار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة األكىل، ٖٗٗبػ زركؽ)ت: الفاسي، ادلعركؼ
 ـ.ََِٔ

ىػ( دار الفكر للطباعة/بَتكت، د.ط، َُُُخليل، اخلرشي زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ادلالكي أبو عبد اهلل)ت: شرح سلتصر .ٕٓ
 د.ت.

ىػ( ٖتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ّّٗإمساعيل بن محاد اجلوىرم الفاراي )تالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، أبو نصر  .ٕٔ
 ـ.ُٕٖٗ- ىػَُْٕدار العلم للماليُت/بَتكت، الطبعة الرابعة، 

 ىػ.ُِِْصحيح البخارم، احملقق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، الطبعة األكىل،  .ٕٕ
ىػ( احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث ُِٔيسابورم)ت:صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتم الن .ٖٕ

 العري/بَتكت، د.ط، د.ت.
الضوابط الشرعية يف جواز نقل الزكاة من بلد إىل آخر، للدكتور عدناف عبد الرزاؽ احلموم العيلىيب، كىو ْتث مقدـ إىل مؤ٘تر  .ٕٗ

 ـ. ََِٖكالعمل اخلَتم بدي، يناير  العمل اخلَتم اخلليجي الثالث، دائرة الشؤكف اإلسالمية
 ىػ.ُُُّىػ( ادلطبعة العامرة، مكتبة ادلثٌت/بغداد، د.ط، ّٕٓطلبة الطلبة، صلم الدين النسفي)ت: .َٖ
ىػ( دار احلديث/القاىرة، د.ط، ِْٔالعدة شرح العمدة، عبد الرمحن بن إبراىيم بن أمحد، أبو زلمد هباء الدين ادلقدسي )ت: .ُٖ

 ـ. ََِّق ػُِْْ
ىػ( احملقق: ِّٔالعزيز شرح الوجيز ادلعركؼ بالشرح الكبَت، عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزكيٍت)ت .ِٖ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕعادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية/بَتكت، الطبعة األكىل،  -علي زلمد عوض
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مد جالؿ الدين عبد اهلل بن صلم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدم عقد اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينة، أبوزل .ّٖ
 -ىػُِّْىػ( دراسة كٖتقيق: أ.د. محيد بن زلمد حلمر، دار الغرب اإلسالمي/بَتكت، الطبعة األكىل، ُٔٔادلالكي)ت:

 ـ.ََِّ
 الدمشقي احلنبلي، الشهَت بابن عمدة الفقو، أبوزلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث .ْٖ

 .ََِْ-ىػُِْٓىػ( احملقق: أمحد زلمد عزكز، ادلكتبة العصرية، د.ط، َِٔقدامة ادلقدسي)ت:
عمدة القارم شرح صحيح البخارم، أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيٌت،  .ٖٓ

 .ط، د.ت.دار إحياء الًتاث العري/بَتكت، د
العناية شرح اذلداية، زلمد بن زلمد بن زلمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجاؿ الدين الركمي  .ٖٔ

 ىػ( دار الفكر، د.ط، د.ت. ٖٕٔالبابريت )ت:
لقاسم بن زلمد ابن تيمية الفتاكل الكَبل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن عبد اهلل بن أي ا .ٕٖ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖىػ( دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، ِٖٕاحلراين احلنبلي الدمشقي )ت:
فتاكل اللجنة الدائمة )اجملموعة األكىل(، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، مجع كترتيب: أمحد بن عبد الرزاؽ الدكيش،  .ٖٖ

 فتاء، اإلدارة العامة للطبع/الرياض، د.ط، د.ت.رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإل
 ق.َُُّالفتاكل اذلندية، جلنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانية،  .ٖٗ
فتح البارم شرح صحيح البخارم، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: زلمد  .َٗ

ي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: زلب الدين اخلطيب، عليو تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد فؤاد عبد الباق
 ق.ُّٕٗاهلل بن باز، دار ادلعرفة/بَتكت، د.ط، 

الفركع كمعو تصحيح الفركع لعالء الدين علي بن سليماف ادلرداكم، زلمد بن مفلح بن زلمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، مشس  .ُٗ
ىػ( احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل ّٕٔقدسي الراميٌت مث الصاحلي احلنبلي)ت:الدين ادل
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

قاعدة ادلشقة ٕتلب التيسَت كتأثَتىا يف نوازؿ العمل اخلَتم، د. مسر الشرقاكم، رللة الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر/ طنطا،  .ِٗ
 ـ.َُِٖيوليو  -قُّْٗكالثالثوف، شواؿالعدد الثالث 

 ـ.ُٖٖٗػ-قَُْٖالقاموس الفقهي لغة كاصطالحا، د. سعدم أبو حبيب، دار الفكر/دمشق، الطبعة الثانية،  .ّٗ
ىػ( ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة ُٕٖالقاموس احمليط، رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتكزآبادل)ت: .ْٗ

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع/بَتكت، الطبعة الثامنة، الرسالة، بإشراؼ: زلمد ن
الكايف يف فقو اإلماـ أمحد، أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي  .ٓٗ

 ـ.ُْٗٗىػ/ ُُْْلعلمية، الطبعة األكىل، ىػ( دار الكتب أَِاحلنبلي، الشهَت بابن قدامة ادلقدسي)ت:
ىػ( احملقق: زلمد زلمد أحيد كلد ماديك ادلوريتاين، ّْٔالكايف يف فقو أىل ادلدينة، ابن عبد الَب بن عاصم النمرم القرطيب)ت: .ٔٗ

 ـ.َُٖٗ-ىػََُْمكتبة الرياض احلديثة/الرياض، الطبعة الثانية، 
ىػ( دار َُُٓكشاؼ القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى)ت: .ٕٗ

 الكتب العلمية، د.ط، د.ت.
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، أبو بكر بن زلمد بن عبد ادلؤمن بن حريز بن معلى احلسيٍت احلصٍت، تقي الدين االختصاركفاية األخيار يف حل غاية  .ٖٗ
 ـ.ُْٗٗقق: علي عبد احلميد بلطجي كزلمد كىيب سليماف، دار اخلَت/دمشق، الطبعة األكىل، ىػ( احملِٖٗالشافعي)ت:

كفاية الطالب الرباين لرسالة أي زيد القَتكاين، أبو احلسن ادلالكي، ٖتقيق يوسف الشيخ زلمد البقاعي، دار الفكر، د.ط،  .ٗٗ
 (.ّٕٔ/ُق )ُُِْ

ىػ( َُٕلي األنصارم، أبو العباس، صلم الدين، ادلعركؼ بابن الرفعة)ت:كفاية النبيو يف شرح التنبيو، أمحد بن زلمد بن ع .ََُ
، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل،   ـ.ََِٗاحملقق: رلدم زلمد سركر باسلـو

ىػ( احملقق: بكرم ٕٓٗكنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ، عالء الدين علي بن حساـ الدين الشهَت بادلتقي اذلندم)ت: .َُُ
 ـ.ُُٖٗىػ/َُُْالسقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة،  صفوة-حياين

ىػ( احملقق: ُْٓاللباب يف الفقو الشافعي، أمحد بن زلمد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن احملاملي الشافعٌي)ت: .َُِ
 ق.ُُْٔعبد الكرمي بن صنيتاف العمرم، دار البخارل/ادلدينة ادلنورة، الطبعة األكىل، 

ىػ( حققو، ُِٖٗرح الكتاب عبد الغٍت بن طالب بن محادة بن إبراىيم الغنيمي الدمشقي ادليداين احلنفي)ت:اللباب يف ش .َُّ
 كفصلو، كضبطو، كعلق حواشيو: زلمدزليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العلمية/بَتكت، د.ط، د.ت.

ىػ( دار ُُٕالركيفعى اإلفريقى)ت: لساف العرب، زلمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، مجاؿ الدين ابن منظور األنصارم .َُْ
 ق.ُُْْصادر/بَتكت، الطبعة الثالثة، 

ىػ( دار الكتب ْٖٖادلبدع يف شرح ادلقنع، إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن زلمد ابن مفلح، أبو إسحاؽ، برىاف الدين)ت: .َُٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖالعلمية/ بَتكت، الطبعة األكىل، 

 -ىػ ُُْْىػ( دار ادلعرفة/بَتكت، د.ط، ّْٖمشس األئمة السرخسي )ت:ادلبسوط، زلمد بن أمحد بن أي سهل  .َُٔ
 ـ.ُّٗٗ

سلتصر اخلرقى على مذىب أي عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، أبو القاسم عمر بن احلسُت ابن عبد اهلل اخلرقي، دار  .َُٕ
 ـ. ُّٗٗ-قُُّْالصحابة للًتاث، الطبعة 

ن بن زلمد بن سليماف ادلدعو بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم )ادلتوىف: رلمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، عبد الرمح .َُٖ
 ىػ( دار إحياء الًتاث العري، د.ط، د.تَُٖٕ

ىػ( احملقق: حساـ الدين َٕٖرلمع الزكائد كمنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين علي بن أي بكر بن سليماف اذليثمي )ت:  .َُٗ
 ـ.ُْٗٗىػ، ُُْْالقدسي، مكتبة القدسي/القاىرة، د.ط، 

ىػ( دارالفكر، ٕٔٔاجملموع شرح ادلهذب )مع تكملة السبكي كادلطيعي( أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم)ت: .َُُ
 د.ط، د.ت.

ىػ( احملقق: عبد الرمحن بن زلمد بن ِٖٕرلموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت: .ُُُ
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔك فهد لطباعة ادلصحف الشريف/ ادلدينة النبوية، قاسم، رلمع ادلل

ىػ( مجع كترتيب: فهد ابن ناصر بن إبراىيم ُُِْرلموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت )ت: .ُُِ
 ىػ.ُُّْالسليماف، دار الوطن ػ دار الثريا، الطبعة األخَتة، 

عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، العدد  رللة دكرية تصدر -رللة البحوث اإلسالمية  .ُُّ
 ق.َُْٕالتاسع عشر، من رجب إىل شواؿ
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ىػ( احملقق: يوسف الشيخ ٔٔٔسلتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازم )ت: .ُُْ
 ـ.ُٗٗٗق/َُِْصيدا، الطبعة اخلامسة،  –/بَتكتالدارالنموذجية -زلمد، ادلكتبة العصرية

ىػ( احملقق:  ِْٖسلتصر القدكرم يف الفقو احلنفي، أمحد بن زلمد بن أمحد بن جعفر بن محداف أبو احلسُت القدكرم)ت: .ُُٓ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖكامل زلمد زلمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 

ىػ( دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، ُٕٗبن عامر األصبحي ادلدين )ت: ادلدكنة، اإلماـ مالك بن أنس بن مالك .ُُٔ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ

ىػ( احملقق: شعيب األرنؤكط، كآخركف، إشراؼ: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ُِْمسند اإلماـ أمحد بن حنبل)ت: .ُُٕ
 .ََُِ-ىػُُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل، 

 ـ.ُٗٗٗضوء الكتاب كالسنة، خالد عبد الرزاؽ العاين، الطبعة األكىل، دار أسامة/عماف، مصارؼ الزكاة ك٘تليكها يف  .ُُٖ
ىػ( دار ٕٕٗمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، مشس الدين، زلمد بن أمحد اخلطيب الشربيٍت الشافعي )ت: .ُُٗ

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓالكتب العلمية، الطبعة األكىل، 
ادلغٍت، أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهَت بابن  .َُِ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػُّٖٖىػ( مكتبة القاىرة، د.ط، َِٔقدامة ادلقدسي)ت:
خليل عمراف ادلنصور، دار ىػ( خرح آياتو كأحاديثو ٔٓٗملتقى األْتر، إبراىيم بن زلمد بن إبراىيم احلىلىيب احلنفي )ت:  .ُُِ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالكتب العلمية/ بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ( احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن ِٕٗمنتهى اإلرادات، تقي الدين زلمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي الشهَت بابن النجار) .ُِِ

 ـ. ُٗٗٗ -ىػُُْٗالًتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل، 
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓالقواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، كزارة األكقاؼ الكويتية، الطبعة الثانية، ادلنثور يف  .ُِّ
ىػ( دار الفكر/بَتكت، ُِٗٗمنح اجلليل شرح سلتصر خليل، زلمد بن أمحد بن زلمد عليش، أبو عبد اهلل ادلالكي)ت: .ُِْ

 ـ.ُٖٗٗىػ/َُْٗد.ط، 
د بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين منحة السلوؾ يف شرح ٖتفة ادللوؾ، أبو زلمد زلمو  .ُِٓ

-ىػُِْٖىػ( احملقق: د. أمحد عبد الرزاؽ الكبيسي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية/قطر، الطبعة األكىل، ٖٓٓالعيٌت)ت:
 ـ.ََِٕ

ىػ( دار إحياء الًتاث ٕٔٔادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم )ت: .ُِٔ
 ق.ُِّٗالعري/بَتكت، الطبعة الثانية، 

ىػ( دار الكتب العلمية، د.ط، ْٕٔادلهذب يف فقة اإلماـ الشافعي، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم )ت: .ُِٕ
 د.ت.

ابلسي ادلغري، ادلعركؼ مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن الطر  .ُِٖ
 ـ. ُِٗٗ-ىػُُِْىػ( دار الفكر، الطبعة الثالثة، ْٓٗباحلطاب الرُّعيٍت ادلالكي )ت:

ىػ( ََُْهناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، مشس الدين زلمد بن أي العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي)ت .ُِٗ
وال بفاصل( حاشية أي الضياء نور الدين بن علي ـ، بعده )مفصُْٖٗ-ىػَُْْدارالفكر/بَتكت، الطبعة األخَتة، 
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ىػ( حققو كصنع فهارسو: أ.د/عبد العظيم ْٖٕهناية ادلطلب يف دراية ادلذىب، اجلويٍت، ادللقب بإماـ احلرمُت )ت: .َُّ
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖزلمودالٌديب، دار ادلنهاج، الطبعة األكىل، 

ىػ( احملقق: أمحد عزك عناية، دار ََُٓعمر بن إبراىيم بن صليم احلنفي )ت النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين  .ُُّ
 ـ.ََِِ -ىػُِِْالكتب العلمية، الطبعة األكىل، 

 ـ. ََِٗ-ىػَُّْالقاىرة، الطبعة األكىل،  -نوازؿ الزكاة، عبد اهلل بن منصور الغفيلي، دار ادليماف للنشر كالتوزيع/ الرياض .ُِّ
ىػ( ٖتقيق: عصاـ الدين الصبابطي، دار َُِٓن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )ت:نيل األكطار، زلمد بن علي ب .ُّّ

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْاحلديث/مصر، الطبعة األكىل، 
آًرب بشىرح دىلًيلي الطَّاًلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أي تغلب بن سامل التغليب الشٍَّيبىاين  .ُّْ

ى
نػىٍيلي ادل

-ىػَُّْمكتبة الفالح/الكويت، الطبعة األكىل،  -رمحو اهلل  -ق: د. زلمد سيليماف عبد اهلل األشقر ىػ( احملقُُّٓ)ت:
 ـ.ُّٖٗ

ىػ( ّٗٓاذلداية شرح بداية ادلبتدم، علي بن أي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ادلرغيناين، أبو احلسن برىاف الدين )ات: .ُّٓ
 ت، د.ط، د.ت.احملقق: طالؿ يوسف، دار إحياء الًتاث العري/بَتك 


