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 ورقة عمل  مسألة خالفية يف كتاب الزكاة

 ألسبوع الرابعا
 املسألة اخلالفية

 حكم نقل الزكاة اىل بلد آخر
 

 صورة املسألة: 
 .يسكن الرايض، ووجبت عليه الزكاة، فهل جيوز له أن خيرجها وينقلها إىل فقراء مكة؟( زيد)إذا كان 
 حكم املسألة: 
 حترير حمل النزاع: 

 .فضل للمسلم أن خيرج الزكاة يف فقراء بلدهاتفق الفقهاء على أن األ -
فهذا جائز، ألنه يف حكم ( مسافة القصر)كم   ٠٨واتفقوا على أنه إذا نقلها إىل بلد ال يبعد أكثر من  -

 .البلد
أن ينقلها إىل أقرب البلدان إليه ممن يوجد فيها  ، فلهواتفقوا على أن املسلم إذا مل جيد أهل الزكاة يف بلده -

 .مستحقو الزكاة
كم، على   ٠٨واختلفوا فيما إذا نقل املسلم الزكاة بعد إخراجها ليفرقها على فقراء يف بلد يبعد أكثر من  -

 :قولني
 القول األول: 

 .ولو فعل أجزأته مع اإلمث، ال جيوز نقلها مطلقاً إىل البلد البعيد، ولو كان أهل الزكاة فيه أشد حاجة
 .وهو املشهور من مذهب احلنابلة

 القول الثاين: 
جيوز نقلها إىل البلد البعيد للحاجة، كأن يكونوا أشد حاجة من بلده، أو للمصلحة، كأن يكونوا ذوي قرىب 

 .له
 .كثري من املعاصرينة أخرى يف املذهب، ورجحها  وهذه رواي

 
 أدلة األقوال: 
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 أدلة القول األول: 
 :استدل أصحاب القول األول القائلون مبنع نقل الزكاة إىل البلد البعيد، مبا يلي

 الدليل األول: 
فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على : )ا بعثه إىل اليمنقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ مل

 (.فقرائهم
 :وجه الداللة
 .يدل على اختصاص فقراء ذلك البلد ابلزكاة، فال تنقل خارًجا عنهم( فقرائهم)الضمري يف 

 .أبن الدليل عام، وقد يعود الضمري على عموم املسلمني :ونوقش
 ثاينالدليل ال: 

 .أن فقراء كل مكان ال يعلم هبم غالباً إال أهله، فلم جيز نقلها عنهم
 .أبن هذه مصلحة، وقد يعارضها مصلحة أعظم فيرتجح حكم النقل :ونوقش

 
 أدلة القول الثاين: 

 :استدل أصحاب القول الثاين القائلون جبواز نقل الزكاة إىل البلد البعيد عند احلاجة، مبا يلي
  لالدليل األو: 

 .ق بني فقراء من أهل البلد، وفقراء من غريهمومل يفر   {..إمنا الصدقات للفقراء} :قوله تعاىل
 الدليل الثاين: 

، فدل على أهنا تنقل إليه من بلد إىل آخر فيفرقها (أقم حىت أتتينا الصدقة، فنأمر لك هبا: )قوله ملسو هيلع هللا ىلص لقبيصة
 .يف فقراء املهاجرين واألنصار

 الدليل الثالث: 
 .، فربئت ذمته منه، كالدَّينوهم الفقراء دفع احلق إىل مستحقه عها لفقراء البلد البعيد، فقدفإذا د ألنه

 
 الرتجيح: 

 .الراجح وهللا أعلم هو أنه جيوز نقل الزكاة إىل بلد آخر، إذا وجدت يف ذلك مصلحة أو حاجة
 .إليه، زائدة على الزكاة وتكون عليه مؤنة النقل وما

 


