


١٩  

 







 
 

 نزار حممود قاسم الشيخ





: املستخلص 






 


 ودوافعه مقدمة البحث وبيان أمهيته

            )١( ][
               

                      

                                                        


الشربيين


 

 



 

              


 
 




         
            






           



            






                                                        


الزيلعي
النووي

أمحد
 أمحد شاكر




الطرباين اهليثميالطرباين



يوسف القرضاوي

 



  






        




فاحلال األوىل


واحلال الثانية





واحلال الثالثة   
 

             



          


        




 منهج البحث وأهم األمور اجلديدة فيه
   

   


 



 


            


  األولاملبحث

 مواقيت وجوب الزكاة
 وجوب أخذ اإلمام الزكاة كل عام، وكراهة تأخريه إخراجها :املادة األوىل
 الشرح


       

  


 



 





         




                                                        



                 


للنووي



 



  









لى الفورإخراج الزكاة ع :املادة الثانية
 الشرح

            

      

–
    

  


            






 





           


                                                        

الشربيينالنوويالبن قدامة 


 



 










           

      






        

  
       




                                                        
 كمالالابنالزيلعيكاساينال

ابن عابديناخلرشيالدسوقي
ابن رشدالكليبابن جزي 

النوويالدردير
الشربيينالزحيلي



 كمالالابن

 



  



 تاءااالستثن
       

    
  











               




                                                        

الشربيينابن مفلح
ابن مفلح،
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 وقت وجوب زكاة الزروع والثمار يوم حصادها: القول األول
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 املبحث الثاين
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 قدين وعروض التجارة واألنعاماعتبار كمال النصاب يف مجيع احلول الزكايت بالنسبة للن: املادة األوىل
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 اشتراط النصاب يف بداية احلول وايته دون أثنائه: القول الثاين
         




    



  








 ل دون أوله أو أثنائهاشتراط النصاب يف آخر احلو: القول الثالث
           




       


                                                        













 



  









          

     
           




          
 




        



 لزوم حتديد احلول الزكايت بالشهر واليوم: املادة الثانية
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 املبحث الثالث
 قوانني بداية احلول الزكايت يف املال املستفاد
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 ن منائهال زكاة يف بداية حول املال املستفاد إن كان من غري جنس ماٍل عنده، وال م: املادة األوىل
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 موت املالك يف أثناء احلول-١
      –  


  



   


                                                        






الكاساينالدسوقيالنووي






 



  



  يف أثناء احلول الردة-٢


         


–


   –
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 جواز نقل الزكاة إىل بلد غري البلد الذي فيه املال: القول األول
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أيب بكر أمحد بن احلسني بن عليبيهقي، ال
حممد بن عبد اهللا احلنفي   تمرتاشي،ال


تهانويال
عالء الدين صكفي،  احل


 أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املالكيرشي، اخل
علي بن عمر  دار قطين،   ال


 أمحددرديرال
مشس الدين حممد عرفةدسوقي، ال
،ذهيبال
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أمحد بن إدريسشهاب الدين قرايف، ال
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 حميي الدين بن شرف    نووي،ال


حمليي الدين حيىي بن شرف  ،نوويال

 
أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي     نيسابوري،ال

 
حلافظ أيب بكر حممد بن إسحاق  ا ،نيسابوريال

 
نور الدين علي بن أيب بكر     ،ميثياهل
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ABSTRACT. This study is an attempt to emphasize the importance of 
sticking to the rules of zakat concerning the time and place of paying, 
collecting and distributing zakat funds.  

The paper discusses this issue by referring to the texts of the 
Qur’an, the Sunnah and the views of fiqh scholars and shows the 
wisdom behind following such rules, as the challenging greatness of 
the zakat system in Shariah does not limit itself to just determining the 
rates of zakat but other aspects as well such as the times of paying 
zakat. 





 


