
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١ 
 

    
  )زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام(

  ؟ً)ماال(وھل یجوز إخراجھا قیمة 

  
سنا ، عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره ت مدلحاإن    ن شرور أنف الى م ا تع ونعوذ ب

ھ، وأش ادى ل ال ھ ضلل ف ن ی ھ وم ھ وسیئات أعمالنا،  من یھد هللا فال مضل ل ھد أن ال ال
  ..........ھلوًإال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورس

ُ یا أیھا الِذیَن آمنوا اتقوا هللا حق تقاتِِھ وال تموتنَّ إال وأنتم مسلِموَن { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سـورة آل عمـران[        }َّ
١٠٢[  

  
َ یا أیھا الناس اتقوا ر{ ُ َ ُّ َْ ُ َّ َّ ا َ ث ِمنھم ا وب ا زوجھ ق ِمنھ َدٍة وخل م من نفس واِح ِذي خلقك م ال َبك ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َّْ َ ْ َ َّ ُ َ َُّ َ َ ََّ ٍ ْ َ ُ

ًرجاال كثِیرا ونِساء واتقوا هللا الِذي تساءلوَن بِھ واألرحام إنَّ هللا كاَن علیكم رقِیبا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً سـورة [     }ِ
  ]١: النساء

  
َ یا أیھا { ُّ وال ََ وا ق وا هللا وقول ًالِذیَن آمنوا اتق ُ َّْ َ ََ ُ َُ َّ َّ ِدیًدا ُ م  ) ٧٠( َس ر لك الكم ویغفِ م أعم صلِح لك ْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یِطع هللا ورسولھ فقْد فاز فوزا عِظیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]٧٠،٧١:سورة األحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
 وشـر األمـور محـدثاتها، وكـل محدثـة  وخیر الهدي هدي محمـد  ـتعالى ـتاب اهللا فإن أصدق الحدیث ك

  .وكل ضاللة في النار، بدعة وكل بدعة ضاللة
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ٌفلیحذر الِذیَن یخالِفوَن عْن أمرِه أن تِصیبھم فِتنة أو یِصیبھم عذاب ألِیم {  :تعالىقال  ْ َْ َ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ ٌَ َ ْ ُ َِ َِّ ْ{  

      ]٦٣:النور[
َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا هللا إنَّ هللا شِدیُد { :تعالىال قو َّ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ ََّ َِّ ُ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َُ ْ ُ ُ

َالِعقاِب         ]٧:الحشر[    }ْ

ِالفطر تطهیرا للصائم من رفثزكاة  إخراج ؛ ومن جملة ما أمرنا به،تانا النبي أفكان من جملة ما   ِهً

ً وهذه الفریضة وان كانت موسمیة إال أن كثیرا من الناس یجهلون فقهها وأحكامها،وقت صیامه ِهِولهو ٕ، 

ْ فیخرج قیمتخالف السنة على ن یؤدیهاَومنهم م ،ن یستهین في أدائهاَومنهم م ً استنادا لقول ًها ماال؛ُ
  .مرجوح ال یعضده دلیل صحیح أو حتى ضعیف

  
 اَّل منَّ من اهللا أن یتقبًاجیا ر،كیفیة أدائها على الوجه المسنون و، أحكام زكاة الفطرلىفهیا لنتعرف ع

  .ومنكم صالح األعمال

 
  تعریف زكاة الفطر

ًوهي صدقة یخرجها المسلم من طعامه للمحتاجین؛ طهرة لنفسه؛ وجبرا لما یكون قد حدث في صیامه  ُ
  .ًا للفقراء وما شابه ذلك من النقائص؛ وعون...اللغو والفحش في القول: من خلل مثل

  .هي صدقه تجب بالفطر من رمضانو

  ، وبكال االسمین وردت النصوص وصدقه الفطر، زكاة الفطر:ویقال

َویقال للمخرج ْ   . زكاة الخلقة: أي، الخلقة: أي، وكأنها من الفطرةة،ِ  فطر:ُ

  .نقصهوسمیت زكاة لما في بذلها من تزكیة النفس، وتطهیرها من أدرانها، وتنمیتها للعمل وجبرها ل

ببه؛ فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان، بعد إكمال عدة  إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سٕواضافتها

  .الشهر برؤیة هالله
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  الحكمة من مشروعیة زكاة الفطر
  :والحكمة من مشروعیة زكاة الفطر :"المغني"صاحب ابن قدامة ـ رحمه اهللا ـ قال 

ُ وادخال السرور علیهم في یوم ی،یوم العیدالرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في   المسلمون بقدوم ُّرَسٕ
   .و والرفثلغن وجبت علیه بعد شهر الصوم من الَ وتطهیر م،العید علیهم

   : قال-ما رضي اهللا عنه– حسن عن ابن عباس دنسفقد أخرج أبو داود وابن ماجه ب
   " للمساكینة وطعم،ثو والرفغ للصائم من اللةرْهُ زكاة الفطر طفرض رسول اهللا "

م زكاة الفطر كذلك إظهار شكر نعمة اهللا تعالى على العبد، بإتمام صیام شهر رمضان، وما َكِح ومن
  .یسر من قیامه

ُّومنها إشاعة المحبة والمودة بین فئات المجتمع، فالغني یعطف على الفقیر، ویسد حاجته، ویغنیه عن 
  .السؤال
   :تَعِرُت وشَضِرُمتى ف

 أن یكون وقع فیه من ىللصائم مما عسة  لتكون طهر؛في شعبان من السنة الثانیة من الهجرة تَعِرُش
  . والرفثلغوال

  كم زكاة الفطرُح
  -:كل مسلم ودلیل ذلك على زكاة الفطر واجبة

   :قال – رضي اهللا عنهما - أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر ما-١
 ".الصالة إلى  قبل خروج الناسىَّؤدُت بزكاة الفطر أن أمرنا رسول اهللا "
  
   : قال– رضي اهللا عنهما –ن حدیث ابن عمر م ً وعند البخاري ومسلم أیضا-٢
 ،العبد والحر على ، من شعیرً أو صاعا، من تمرً زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا "

الناس إلى  قبل خروج ىَّ وأمر بها أن تؤد، والصغیر والكبیر من المسلمین،والذكر واألنثى
  ."الصالة 

   " زكاة الفطرفرض رسول اهللا " :وقول ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ
  .یكفي في الداللة على وجوبها مع القدرة في وقتها

 -ما رضي اهللا عنه– بسند صحیح عن ابن عباس "مصنفه" وأخرج عبد الرزاق في -٣
 ." صغیر أو كبیر،ٍّكل عبد أو حر على زكاة الفطر"  :قال
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   :قال - رضي اهللا عنهما– وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس – ٤
ْطهرة للصائم من اللغو والرفثالفطر زكاة  فرض رسول اهللا " ن َم وطعمة للمساكین، ،ُ

 ."اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقاتَّن أدَ وم،اها قبل الصالة فهي زكاة مقبولةَّأد

  
   :قال  بسند صحیح عن جابر "مصنفه" وأخرج عبد الرزاق في -٥
  . "ّ عبد أو حر، صغیر وكبیر:كل مسلم على صدقة الفطر"

  
 :في قوله تعالى - رحمة اهللا علیهما –وقال سعید بن المسیب وعمر بن عبد العزیز  -٦
َّقْد أفلح من تزكى{ َ َ َ َ َ ْ   . زكاة الفطريه] ١٤:األعلى[      }ََ

  ٦/٦٢ ("المجموع"في ـ رحمه اهللا ـ قال النووي(:   

  .وجوب صدقة الفطر على أجمع العلماء
 وكذا نقل اإلجماع ابن المنذر فقال:  

   )٤٩صـ: اإلجماع البن المنذر(  . على أن صدقة الفطر فرضمن أهل العلمن نحفظ عنه َ مُّأجمع كل"
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  :تنبیھان
َّـ اعترض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فیه إجماعا، فهناك من ادعى أنها سن١ َ   ةً

َُّ هو ما ذهب إلیه جمهور أهل العلم من كونها واجبة؛ ألن من خالف ال یعتد به في اإلجماعوالراجح ْ ُ َ.  
 فال یجوز إخراجها ،ًا إال طیبُ ألن اهللا طیب ال یقبل؛أن تكون الزكاة من الجید الطیب على صِرْحـ ا٢

  .سادهك لحقارته أو لفِرُب أو تِهُب أو نِصُتْ األصناف أو مما اغِّمن شر
  : عن النبي  -  رضي اهللا عنهما–إلمام مسلم من حدیث ابن عمر اأخرج فقد  
  ". وال صدقة من غلول ،ال تقبل صالة بغیر طهور" 
   :رسول اهللا قال  :قال  عن أبي هریرةكذلك أخرج اإلمام مسلم و
ٕمینه وان خذها الرحمن بی إال أ،ال الطیبإ من طیب وال یقبل اهللا ٍ بصدقةٌق أحدَّما تصد"

 أو هَّوُلَكم فُ فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما یربي أحدة،كانت تمر
    . ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه:الفصیلـ           .رْهُ الم:وُلَالفـ            . "هفصیل

  . تعالى ثبوت صفة الكف هللاة على دالل السابقفي الحدیث: مالحظة
  

  زكاة الفطرن تجب َمعلى 
  :ن توفرت فیه الشروط اآلتیةَم على تجب زكاة الفطر

 ولیس –م َّ كما تقد– للصائم من الرفث واللغو ةهرُ وط،ربُربة من القُألن زكاة الفطر ق : اإلسالم-١
  .تركها في اآلخرة على ٕ وانما یعاقب؛الكافر من أهلها

  
أنه  - رضي اهللا عنهما–ر نا في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمبومر 
العبد  على ، من شعیرً أو صاعا، من تمرً زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا " :قال

 قبل خروج ىَّؤدُ وأمر بها أن ت، الصغیر والكبیر من المسلمینواألنثى،والذكر ، والحر
  .الصالة إلى الناس

ر أن یؤدیها هم أنه یجب على الكاف فاألصح عند، للشافعیةًخالفا،  جمهور العلماءدواإلسالم شرط عن
  )١/٤٠٢: مغني المحتاج (                                                       .          نعن أقاربه المسلمی

  : القدرة على إخراج زكاة الفطر-٢
ور العلماء ه عند جمهن في نفقته لیلة العید ویومَ وقوت م، هذه القدرة أن یكون عنده فضل عن قوتهُّوحد

  )٣/٧٦:المغني(       .     ًن غنیا یكه حالان كان هذَألن م ؛المالكیة والشافعیة والحنابلة
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ن سأل وعنده ما یغنیه فإنما یستكثر َم" : كما عند أبي داود بسند حسنفقد قال النبي 
   ." أن یكون له شبع یوم ولیلة: قال؟ یا رسول اهللا وما یغنیه: فقالوا،من النار

 ، فكأنما عنده قوت یومه،دهجس معافى في ،بهْرِ في سًن أصبح منكم آمناَم":د الترمذيوعن
  "حیزت له الدنیا بحذافیرها

  ؟الرجل على تجبمتى  :عن زكاة الفطر - رحمه اهللا -  اإلمام أحمد ئلُ وس-
  ) النیسابوريمسائل إسحاق(     .                                أطعم،إذا كان عنده فضل قوت یوم:قال

  ):٦/٦٧" (المجموع" في – رحمه اهللا –وقال النووي 
َمذهبنا أنه یشترط أن یملك فاضال عن قوته وقوت من یلز"    .مه نفقته لیلة العید ویومهً
  )حكاه العبدري عن أبي هریرة، وعطاء، والشعبي، وابن سیرین، وأبي العالیة، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور(

  :"الكافي"في ـ رحمه اهللا ـ  ةوقال ابن قدام
 ألن ؛ أحدهما أن یفضل عن نفقته ونفقة عیاله یوم العید ولیلته صاع:"وال تجب إال بشرطین " فصل

   ."ن تعولَابدأ بنفسك وبم"  : بها  لقول النبي ةالنفقة أهم فتجب البداء
   :وخالف الحنفیة وأصحاب الرأي فقالوا

  )٢/٢١٨:شرح فتح القدیر(     . عن مسكنهً أو ما قیمته فاضال،ًن یملك نصابا من النقدَم على ال تجب إال
  . "ىال صدقة إال عن ظهر غن "  : كما عند البخاريواستدلوا بقوله 

  .ن ال یقدر علیهاَ وألن الصدقة تحل له فال تجب علیه كم؛ له فال تجب علیهى والفقیر ال غن:قالوا
  -:ذلك ألمور و، قول الجمهوروالراجح

 ولم یقیدها ، والحر والعبد، والذكر واألنثى،الصغیر والكبیر على ًأن فرض زكاة الفطر ورد مطلقا -١
  ."فقرائهم  على  من أغنیائهم فتردُذَخْؤُت" : قولهب ، أو فقر كما قید زكاة المالىبغن
  .لكفارة فال یعتبر وجوب النصاب فیها كا، أن زكاة الفطر ال تزید بزیادة المال-٢
ننا نقول إ ف، ال یسلم للحنفیة االستدالل به"ى إال عن ظهر غنةال صدق" : أن االستدالل بحدیث-٣

   . بل سبق معنا الحدیث بأن اإلنسان یغنیه شبع یوم ولیلة، إن العاجز عنها ال تجب علیه:معهم
  )٨١-٨٠صـ: ُّصحیح فقه السنة(                                                                        

  .ن ال شيء له فال فطرة علیهَوأجمعوا على أن م :قال ابن المنذر ـ رحمه اهللا ـ
  :فوائد ومسائل
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٧ 
 

ً حتى وان كان عبدا مملوكا،أدائها على المسلم القادر على  تجب زكاة الفطر-١ ً  كما ذهب إلیه ،ٕ
 ؛العبد على  ال تجب:وقالوا ، الحریة:ب الزكاة فقد اشترطوا إلیجا-  لجمهور الفقهاءً خالفا–الحنابلة 

  .ألن العبد ال یملك
   ،السید المسلم أن یخرج زكاة الفطر عن عبده على أنه یجب :والصواب

   : الذي أخرجه البخاري ومسلم- رضي اهللا عنهما – لحدیث ابن عمر
 أو كل عبد على ،ً أو صاعا من شعیر، من تمرً زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا "

ً صغیرا أو كبیرا،ٍّحر ً "  
  :وقفة

ِ، فیجب على كل واحد من الشریكین أن یخرج نصف صاع؛ لیكون ًالو أن شخصین یملكان عبد ْ ُ
 .مجموعهما صاع عن العبد

  
   ھل تجب زكاة الفطر عن الخدم؟-٢

 طویلة ةلمدً كأن یكون أجیرا عنده ،ى عنهَّ أد؛المؤدي على ن تجب نفقتهَّ إن كان الخادم مم:فیه تفصیل
  .أو لمدة محددة یجب علیه فیه النفقة علیه

  . لم یلزمه أداء زكاة الفطر عنه،ًوأما إذا كان أجیرا لعمل معین وال یلزمه النفقة علیه
   :"الموطأ"في ـ رحمه اهللا ـ قال اإلمام مالك 

م یخدمه والبد له ن كان منهَ إال م، وال في رقیق امرأته زكاة، وال في أجیره،الرجل في عبیده على لیس
 .ًوأما إن كان الخادم كافرا أو من أهل الكتاب فال یخرج عنه زكاة الفطر،  فتجب علیه،منه

  
ن َّ عن نفسه وعم-ً یملك قوته وقوت عیاله یوما أو لیلة–كل حر مسلم  على  أن زكاة الفطر تجب-٣

  . المسلمینِهِمَدَ كزوجته وأبنائه وخ،تلزمه نفقته
   :قال -  رضي اهللا عنهما–عن ابن عمر والبیهقي ي فقد أخرج الدارقطن

   "ن تمونونَّ والحر والعبد مم، بصدقه الفطر عن الصغیر والكبیرأمر رسول اهللا " 
  )، والراجح ضعفه)٨٣٥(َّوالحدیث حسنه األلباني في اإلرواء (                                                                      



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٨ 
 

   :ابن حزمجمهور أهل العلم كأبي حنیفة ومالك والشافعي ووذهب 
 ٍ وال عن زوجته وال عن أحدهِّ ال عن أبیه وال عن أم،شخص عن غیره على تجب أن زكاة الفطر الإلى 
 لظاهر حدیث ؛أنه یجب على كل من هؤالء إخراجها عن نفسه من ماله، ون تلزمه نفقته إال عن نفسهَّمم

  )  كان لهم مالنإ في حالة هذا  (.المتفق علیه -نهما رضي اهللا ع–ابن عمر 
ن تلزمه َأنها تجب على المرء لم على نهم اتفقواإ ف،ن تجبَّأما عم : ـ رحمه اهللا ـقال ابن رشد

  .وكذلك في عبیده إذا لم یكن لهم مال،  إذا لم یكن لهم مال،نفقاتهم
  

   :)٣/٢١٤ ("معالم السنن"في ـ رحمه اهللا ـ  قال الخطابي -٤
 وكل ، التطهیرة إذا كان وجوبها لعل، یجدها عن قوتهةكل صائم غني ذي جد على وهي واجبة

  . فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب،)التطهیر(ن محتاجون إلیها یالصائم
ن ال یذنب َّ كما أنها تجب عم،التطهیر خرج مخرج الغالب  إن ذكر:- رحمه اهللا –وأجاب الحافظ 

  .ن أسلم قبل غروب الشمس بلحظةَ أو م،صالحكمتحقق ال
  

   :الجنین على وجوبها إلى  وذهب بعضهم-٥
   :وعبد الرزاق من طریق أیوب عن أبي قالبة قال شیبة ودلیلهم ما أخرجه ابن أبي

  )وسنده صحیح(                      ."كانوا یعطون صدقة الفطر حتى یعطون عن الحبل"
   : سمعت أبي یقول"المسائل"في وقال عبد اهللا بن أحمد  -
  اهـ ."یعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبین"

   :وفي مسائل إسحاق بن إبراهیم بن هانيء قال
 ، والعبدِّرُالح على ،صاع صاع من كل شيء:  قال،سألت أبا عبد اهللا عن صدقة الفطر"

   . عن الحاملىأنه أعط   ویروى عن عثمان بن عفان،والذكر واألنثى
    وعلى سبیل االستحبابًهذا المذهب احتیاطا - رحمه اهللا –ما ذهب اإلمام أحمد فكأن

   : وفیهبة،ی أثر عثمان ضعیف أخرجه ابن أبي ش ولكن،ي ذلك عن عثمانِوُلما ر
  ."لبثمان كان یعطي صدقة الفطر عن الحأن ع"

  .ذلك على  فلیس هناك دلیل مرفوع صحیح یدل،أن هذا األثر ال یصح :الخالصة
َ كل من نحفظ عن:– رحمه اهللا –ال ابن المنذر ق َه ال یوجبها عن الجنین، بل تستُّ   .حبُْ



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٩ 
 

ٕوان كان للطفل مال )  المنذر وغیره ابن نقله ( أبیه باإلجماع  على  ففطرته، إذا لم یكن للطفل مال-٦
  .ٕالشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثورو وبه قال أبو حنیفة )أي في هذا المال (ففطرته فیه

 ، وأبو حنیفة،الشافعيو ، واألوزاعي، وبه قال مالك،الیتیم الذي له مال فتجب فطرته فیه عند الجمهورو
  . وابن المنذر،وأبو یوسف

   . ال تجب:وقال محمد بن الحسن -
  . هو قول الجمهور:والراجح

  
  .وبه قال الشافعي وأبو ثور، ولد ولده الذي تلزمه نفقتهة  علیه فطرُّ الجد-٧

   . ال تلزمه:و حنیفة وقال أب
  والراجح هو القول األول

  
  . ألنه ال تلزمه نفقتها؛ ال یلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم یدخل بها-٨
   
  .زوجها على نفسها ال على  ففطرتها، إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر-٩
  

  . إذا كانت الزوجة كتابیة فال یخرج عنها زكاة الفطر-١٠
  

ًن ملك صاعا فاضال عن قوته یوم العید َم على  بل تجب، وال یعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب-١١ ً
  .وهو قول الجمهورولیلة 

  ): ٤/٢٥١ ( "نیل األوطار"في  - رحمه اهللا –قال الشوكاني 
ًوهذا هو الحق؛ ألن النصوص أطلقت ولم تخص غنیا أو فقیرا" ً.  

م عیاله یوم ِعْطُ كما ی، الفطر وقت وجوبها علیهة صدقىَّ أد؛ه بهٕواذا كان علیه دین وصاحبه ال یطالب
  )٤/٤٤٥:الفتاوى الكبرى(                                                                 . وهو مذهب أحمد،العید

  
ً ال یلزم في زكاة الفطر أن یكون من یخرجها صائما؛ -١٢ ِ ُ ، "روالصغیر والكبی" :لقول النبي َ

  .ًحتى لو نفست المرأة جمیع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أیضا
  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٠ 
 

ُ  یجوز التوكیل في إخراج الزكاة، بأن ی-١٣ ْي لغیره قیمة الصدقة؛ فیشتري الطعام ویخرجها عنه ِعطَّ ِ ْ ُ
  .ًطعاما

  
  :-  رحمه اهللا - ابن تیمیة  قال شیخ اإلسالم-١٤

طاعته لمن  على  فإن اهللا فرضها معونة،طاعة اهللا على ین بهان ال یستعَال ینبغي أن یعطي الزكاة لم
ي من أهل الحاجات ال ِّصلُ فمن ال ی،ن یعاود المؤمنینَ كالفقراء أو الغارمین أو كم،یحتاج من المؤمنین

  . حتى یتوب ویلتزم أداء الصالةً شیئاىَطْعُی
  

  .بذلك  أبا هریرة ل النبي َّفقد وك ،ن تجمع عندهَزكاة الفطر أن یكون لها م في ةَّنُّ من الس-١٥
  " أن أحفظ زكاة رمضانأخبرني رسول اهللا " :قال  فقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

ال الذین ینصبهم اإلمام َّمُ وهم الع، یعطیها للذین یقبلونها:– ما رضي اهللا عنه–وكان ابن عمر 
  . وذلك قبل الفطر بیوم أو یومین،لجمعها

   : من طریق عبد الوارث عن أیوب قلتیمةزأخرج ابن خ
 متى كان :قلت، )أي ألخذ الزكاة(إذا قعد العامل  :متى كان ابن عمر یعطي الصاع؟ قال"

  ."قبل الفطر بیوم أو یومین: قال یقعد العامل؟
  

  ؟ميِّذالالكافر أو  إلى  ھل تدفع الزكاة-١٦
 واختلفوا في ،ذمي إلى فع زكاة المال دئ أجمعت األمة أنه ال یجز:- رحمه اهللا – قال ابن المنذر

  زكاة الفطر
   : والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، واللیث، مالك:فذهب الجمهور

  الكافر أو الذمي  إلى أنه ال یجوز دفعهاإلى 
  :انيد الهمة ومر-وعن عمرو بن میمون وعمرو بن شرحبیل

  .أنهم كانوا یعطون منها الرهبان
  .الكافرلى  إة دفع الفطر:ز أبو حنیفةَّوجو



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١١ 
 

  مقدار زكاة الفطر
كما ورد في الحدیث الصحیح الذي أخرجه البخاري هو صاع من أي صنف، ومقدار زكاة الفطر 

إذ كان فینا رسول اهللا  كنا نخرج زكاة الفطر" :قال ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري 
 ٣(  من أقطًاعاص أو ، من تمرً أو صاعا،ً أو صاعا من شعیر،)٢(  من طعام)١ً(صاعا(، 

  ."ًأو صاعا من زبیب
  .ُما یمأل كفي الرجل المعتدل الكفین:  أربعة أمداد، والمد:ُـ والصاع المعتبر )١(
   :في حدیث أخرجه البخاريفقال   الخدري أبو سعید نهَّبی: الطعامـ  )٢(

  وكان طعامنا: قال أبو سعید، من طعامً یوم الفطر صاعاكنا نخرج في عهد رسول اهللا 
  ."الشعیر والزبیب واألقط والتمر

   مثل الجبنفف،ج هو اللبن الم:األقطـ  )٣(
  
  :اعــدیر الصـقـت

  والصاع المعتبر هو صاع أهل المدینة
  )١٦٥( "السلسلة الصحیحة"وهو في  - رضي اهللا عنهما -لحدیث ابن عمر 

  ." والمكیال مكیال أهل المدینة،الوزن وزن أهل مكة" : قالأن النبي 
 وهو یساوى بالجرامات ، قدح وثلث مصري: أي، مصریةة الصاع سدس كیل: بعض العلماءقال

ً كیلو جراما تقریبا٢.١٥٧ ً.  
  - برطل العراق – خمسة أرطال وثلث : الصاع:وقال اإلمام أحمد

  ،ًر بأن یمد الرجل یدیه فیمأل كفیه طعاماَّقدُ إن أصل المد م:وقیل :- رحمه اهللا – قال ابن األثیر
  ." لهًع خیرا فهو خیرَّن تطوَ وم،ٍ فلیخرج أربعة أمداد؛ن لم یكن عنده مكیال وال میزانَمو" 

 كیلو ٢(  وأربعین جرامـي ألف:أي ، الجیدرُ من البًاع النبوي یبلغ وزنه أربعمائة وثمانیة مثقاالـالص 
ُبرا◌،  ٢.٠٤٠نن یعرف الصاع النبوي علیه أن یز فإذا أراد أ) جرام٤٠و  في إناء ثم یضعها ً

  . ثم یكیل له،بقدرها فیعلمه



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٢ 
 

   :ً وما یقاربه بالكیلو تقریبا، للصاع من األصناف المختلفةً توضیحیاًهنا جدوال و ها
  ًوزن الصاع بالكیلو تقریبا  الصنف  م
   كجم٢.٣٠٠  صاع األرز  ١
   كجم٢.٠٠٠  صاع اللوبیا  ٢
   كجم٢.٦٥٠  صاع الفاصولیا  ٣
   كجم٣.٠٠٠  صاع التمر المتوسط  ٤
   كجم٢.٢٥٠  صاع العدس األصفر  ٥
   كجم٢.٢٥٠  ةَّصاع العدس بجب  ٦
   كجم٢.٥٠٠  صاع الفول  ٧
   كجم١.٦٠٠  صاع الزبیب  ٨

  .واالحوط في تقدیر الصاع إخراج ثالثة كیلو جرامات من أي نوع فیما عدا الزبیب
  :تنبیھ

  .ي، وهو مذهب أصحاب الرأ-  الدقیق أي– من الحنطة  زكاة الفطریجوز إخراج
   : في تعیین مقدارهاَفِلُ ولكن اخت

   ،افعيـ والش، ومالك، وهو قول اإلمام أحمد،تخرج صاع من حنطة: أهل العلمال بعض ـقف
  . وغیرهم...ٕ واسحاق، وأبو العالیة، الحسن البصري:ًن قال بذلك أیضاَّومم

   :"المسائل"قال عبد اهللا بن اإلمام أحمد في  -
  .حدیث أبي سعید على  من التمر والشعیر والحنطة واألقط الرجليعطُ ی:سمعت أبي یقول
   كم صدقة الفطر في الدقیق؟: وقال عبد اهللا

  .خمسة أرطال وثلث  دقیق: قال
 ه أخرج والذي،  سعید الخدرياعتمد على حدیث أبيوهو بذلك  ،أي صاع من دقیق

 ، من طعامً صاعاكنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فینا رسول اهللا "  :البخاري ومسلم قال
 فلم نزل ، من أقطً أو صاعا،ً أو صاعا من زبیب،ً أو صاعا من تمر، من شعیرًأو صاعا

 سمراء  منینَّدُي ألري مإن :م الناسَّا كلّمم فكان ،مَّخرجه حتى قدم معاویة المدینة فتكلن
 ." من تمر،  فأخذ الناس بذلكًتعدل صاعا]  یعني القمح [ام شال

  .)یعني یخرجه صاع (ما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه أ:قال أبو سعید



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٣ 
 

   :- رضي اهللا عنهما– ابن عمرحدیث ن موعند البخاري ومسلم 
 إلى  فعدل الناس، من شعیرً وصاعا،ً صاعا من تمر: فرض صدقة الفطرأن النبي "

  ."رُنصف صاع من ب
   :"شرح مسلم"في ـ رحمه اهللا ـ قال النووي  -

  .د الخدري هو الذي یعتمده أبو حنیفة وغیره في جواز نصف صاع حنطةوحدیث أبي سعی
  الخدريوقد خالفه أبو سعید ) یقصدون معاویة(  بأنه قول صحابي:هلیوالجمهور یجیبون ع

  .وجب اعتماد الصاع من الحنطةف ،وغیره
  .لصحابة بل تابعه علیه جماعة من ا، فهو لم ینفرد به، من معاویة ًلكن إن كان هذا رأیا -
   :قال فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن جابر بن عبد اهللا  -
 أو صاع من تمر ،ن من قمحیَّدُ م:ّ عبد أو حر،كل مسلم صغیر وكبیر على صدقة الفطر"

  ."أو شعیر
    : قالت - رضي اهللا عنها -بسند صحیح عن عائشة  ةوأخرج ابن أبي شیب -
  ." من قمح عن كل إنسانً أن یتموا صاعاالناس على ع اهللاَّني أحب إذا وسإ"

ً وانما استحبابا،ًوهذا ال یقتضي وجوبا  على ٕ واال لذكرت ما یدل،ین عندهاَّدُجواز الم على  وفیه داللة،ٕ
  كراهة ذلك

أنها " :-  رضي اهللا عنها–بنت أبي بكرعن أسماء  شیبة ابن أبياإلمام أحمد ووأخرج  -
 أو ،ٍّرُ ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من ب،ن یموتَّكانت تعطي زكاة الفطر عم

  "صاع من تمر أو شعیر
  . وال یصح فهو موقوفًوقد روي هذا الخبر مرفوعا

ّ الحر منهم – عن أهلها – كانت تخرج على عهد رسول اهللا " :وفي روایة أخرى
ً مدین من حنطة، أو صاعا من تمر، بالمد أو الصاع الذي یقتاتون –والمملوك  َّ   .بهُ

   : قالبل هناك حدیث هو عند الدارقطني وعند اإلمام أحمد أن النبي 
ُوا صاعا من بُّأد"   عن كل ،یرً أو صاعا من شع،ً أو صاعا من تمر، أو قمح بین اثنین،رً

  )٣٦٥٥: صحیح الجامع( و)١١٥٧:الصحیحة(                            " وصغیر وكبیر، وعبدٍّحر



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٤ 
 

ه ضعیف أخرجه الترمذي من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن خر ولكنآوهناك حدیث 
 :ن صدقة الفطر واجبة على كل مسلمإ أال ،جاج مكةِ في فًادیاَنُ بعث م أن النبي " :جده

  . " من طعامًان من قمح أو سواهما صاعاَّدُم ، أو عبد صغیر أو كبیر،ذكر أو أنثى
   

   : قال ابن المنذر:)٣/٤٣٧ ("الفتح"في ـ رحمه اهللا ـ قال الحافظ 
ال الشيء إ ولم یكن البر بالمدینة ذلك الوقت ،!! یعتمد علیه عن النبي ً ثابتاًعلم في القمح خبرانال 

 ،وهم األئمة ، الصحابة رأوا أن نصف صاع منه یقوم مقام صاع من شعیرَ فلما كثر زمن،الیسیر منه
 وأبي هریرة وجابر وابن ّسند عن عثمان وعلي ثم أ،قول مثلهم إلى  أن یعدل عن قولهم إالزفغیر جائ

 أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من ،عباس وابن الزبیر وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانید صحیحة
  هـ ا . قمح

  
وكذلك ابن عمر  ،ذلك على أنه لم یوافق على  لكن حدیث أبي سعید دال،أبو حنیفة یه إلوهذا ما ذهب

  .فال إجماع في المسألة
  :الراجحو

ن زاد َ وم،م من األخبارَّن فعل ذلك فقد أجزأ لما تقدَ وأن م،ین من القمح أو الحنطةَّدُجواز إخراج م
   .ًفأخرجه صاعا فقد احتاط لنفسه ولدینه

  
   :مالحظة

  .ُ، كما كان الحال بالنسبة للبرنصف صاع زبیبئ إخراج  یجز إلى أنه : أبو حنیفةذهب
  
  
  
  
  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٥ 
 

   زكاة الفطراألنواع التي تخرج في
ما  على  وال تقتصر، أي ما یقتاته المسلمون، للناسًیجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي یعد قوتا

 .ً وغیرهم مما یعتبر قوتا... والعدس، والذرة،ج من األرزِرْخُبل ن)  والزبیب، والتمر،الشعیر( علیه َّنص
 رحمه اهللا –واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة  –ة  وهو مذهب الشافعیة والمالكی–وهذا أصح أقوال العلماء 

-.  
   :قال   وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري-١
ًاعا ص أو ، من تمرً أو صاعا،ً أو صاعا من شعیر،ًصاعا من طعام كنا نخرج زكاة الفطر"

  ."ً أو صاعا من زبیب،من أقط
  ."لزبیب واألقط والتمروكان طعامنا الشعیر وا" :قال أبو سعید

  
  أن النبي "السلسلة الصحیحة" وهو مخرج في "الحلیة" نعیم في ي وعند البیهقي وأب-٢

   ." من طعام ًوا صاعاُّأد"  :قال
ّ فالرسول لما فرض هذه األنواع ،هذه األنواع على فتفسیر الطعام هنا ببعض أنواعه ال یعني قصره

 لم یكلفهم أن یخرجوا مما ال ،كان هذا لیس قوتهم بل یقتاتون غیره ولو ،فألنها كانت قوت أهل المدینة
  هذه األنواع  على  وأنه غیر مقتصرة،أن األمر فیه سع على  ویدل،یقتاتون

باب إخراج جمیع األطعمة في صدقة " صحیح وترجم له بإسنادما أخرجه ابن خزیمة 
   :قال -رضي اهللا عنهما  - عن ابن عباس "الفطر

 ِّرُ والح، من طعام عن الصغیر والكبیرً صاعا: زكاة رمضانىَّؤدُ أن ت اهللا لأمرنا رسو"
 ً سویقاىَّدن َأَ وم، منهَلِبُ قً دقیقاىَّن أدَ م:به قالس وأح،ل منهِبُ قً سلتاىَّدن َأَ م،والمملوك

   " منهَلِبُق
   نوع من الشعیر ال قشر له :السلتـ 

فول أو عدس أو القمح أو الدقیق  وأ من أرز : ألهل بلدهًتا هذا یجوز إخراجها من كل ما یعد قوىوعل
 وهذا أصح أقوال ، في بلدهً أو غیر ذلك مما یعد قوتا...أو التمر أو الفاصولیا أو اللوبیا أو المكرونة

   .- رحمه اهللا – ختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیةا و، وهو مذهب الشافعیة والمالكیة،العلماء



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

١٦ 
 

   :"االختیارات الفقهیة"في  -  رحمه اهللا – حیث قال شیخ اإلسالم
 وهو ،األصناف المذكورة في الحدیث على  ولو قدر، مثل األرز وغیره، من قوت بلدهةه في الفطرئویجز

  .روایة عن أحمد وقول أكثر العلماء
 وهو الصواب الذي ال یقال بغیره، إذ المقصود سد خلة المساكین :- رحمه اهللا –وقال ابن القیم 

  . العید، ومواساتهم من جنس ما یقتات أهل بلدهمیوم
 الشعیر : ذكرت في الحدیث فقط وهيالتياألنواع  على أنه ینبغي االقتصار : إلىلكن ذهب البعض

  .أو التمر أو األقط أو الزبیب أو السلت
  . إال التمر والشعیر والبرئ ال یجز:وهذا ما ذهب إلیه الحنابلة فقالوا

  
 إخراج زكاة الفطر من غیر جاز عندما أ–رحمه اهللا  -إلمام مالك ا على  ابن حزموأنكر

   : )٤/٢٤٩ ( "ىالمحل"في ابن حزم  فقال ،األصناف المذكورة في الحدیث
 ولیس شيء من ذلك ،ن كان ذلك قوتهَالعجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة والدقیق واألرز لم

  .ً في شيء من األخبار أصالًمذكورا
  

   :)١٠/٣٢٣ ("الكافي"لموفق المقدسي في وقال ا
ه سواء أ فأیها أخرج أجز،نه المنصوص علیها أل؛هذه األصناف األربعة لم یجزه غیرها على ن قدرَوم

  . كان قوته أو لم تكن لظاهر الخبر
، وال كل ما كیل عن الطعامٕهو الرأي األول، وان زكاة الفطر تشمل والذي تطمئن إلیه النفس  :والراجح

  .صر على ما نص علیه الحدیث، بل تخرج من كل ما یقتاته المسلمونتقت
ً زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعیرفرض النبي " :وأما  فألن هذا كان قوت "ً

أهل المدینة، ولو كان هذا لیس قوتهم بل یقتاتون غیره، لم یكلفهم أن یخرجوا مما ال یقتاتون، كما لم 
ِْمْن أوسِط ما تطِعموَن أْھلِیكم{ :فقد قال تعالى في الكفارة یأمر بذلك في الكفارات، ُ َُ َُ َ َ  ،]٨٩:المائدة[}ْْ

وصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكالهما متعلق بالبدن، بخالف صدقة المال، فإنها تجب بسبب 
  )٢٥/٦٩:مجموع الفتاوى(                                                          " المال، من جنس ما أعطاه اهللا 



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 
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  وقت خروج زكاة الفطر
   :یجب إخراج زكاة الفطر قبل صالة العید

   :قال - رضي اهللا عنهما–وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر  -
  "الصالة إلى  قبل خروج الناسىَّدَؤُ بزكاة الفطر أن تأمر رسول اهللا "

   : قال- رضي اهللا عنهما– عن ابن عمرأخرج الترمذي وأبو داود بسند صحیح  و-
  ". كان یأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصالة یوم الفطرن رسول اهللا إ"

أنها صدقة  على أنها زكاة ولكن على  ال،ع إخراجها قبل الصالة فعلیه قضاؤها بعد الصالةن لم یستطَوم
  .من الصدقات

 وبه قال مالك وأبو ، وتكون قضاء،زمه إخراجها ولَمِثرها عن الصالة َأَّ إن أخ:حیث قال الجمهور
  .حنیفة واللیث وأحمد

 - رضي اهللا عنهما– أبو داود بسند صحیح عن ابن عباس هأخرجوذلك للحدیث الذي 
ْ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكین، فرض رسول اهللا ":قال ُ

َمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، وم   " بعد الصالة فهي صدقة من الصدقاتَّن أداهاََّ
 فهي دین لهم ال ،قیها ألنها وجبت في ذمته لمستح؛ن زكاة الفطر ال تسقط إذا خرج وقتهاإ :واقالو

   . أما حق اهللا في التأخیر عن وقتها فال یكون إال مع االستغفار والندم،ألداء ألنها حق للعبدابیسقط إال 
  

   :إلىابن القیم العلم كداود والحسن بن زیاد وفریق من أهل بینما ذهب 
   .أنها تسقط بعد الصالة

 أنه ال یجوز تأخیرها  - أي السابقین –  هذین الحدیثینىمقتض :- رحمه اهللا – قال ابن القیمف
 وال ،نه ال معارض لهذین الحدیثینإ  ف، وأنها تفوت بالفراغ من الصالة وهو الصواب،عن صالة العید

   اهـ. وكان شیخنا یقول ذلك وینصره،ماع یدفع القول بهماناسخ وال إج
َّفإن أخرها عن ": المغني"وقد جاء في  بخروج وقتها،  هو قول الجمهور في كونها ال تسقط:والراجح

َیوم العید َأثم ولزمه القضاء ِ.  
ًإذا أخرها اإلنسان لعذر، كأن یعلم بالعید أثناء سفره، أو لم یجد فقیرا یؤتی :تنبیھ ه الصدقة، فإنه ال یأثم َّ

  )٦/١٧٥:الشرح الممتع(             . ن من األداءَّبذلك، وتكون في ذمته یجب علیه أداؤها متى تمك
  :وفیه قوالن :بدایة وقت الوجوب



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 
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ٕ، واسحاق، عن مالكوأحمد، وروایة  ، الشافعي، وهو قولغروب شمس أخر یوم من رمضان :األول
    .والنووي، وهذا الرأي هو األرجح

   .مالك عنالروایة األخرى  و، وأصحابه، واللیثةفحنیوهو قول أبي  ،طلوع فجر یوم العید :الثاني
   :یظهر فیمن مات بعد غروب الشمس آخر یوم من رمضان فائدة الخالف في بدایة وقت الوجوب

  .)ًألنه كان موجودا وقت وجوبها (فعلي القول األول تخرج عنه زكاة الفطر  -
 .ال یخرج عنه :وعلى الثاني -

   :خر یوم من رمضانآد بعد غروب الشمس ِلُن وَوكذلك م
  )  وقت وجوبهاًانه لم یكن موجودإحیث ( ال تخرج عنه : فعلي األول -
   تخرج عنه :وعلى الثاني -

ُوكذلك یقال فیمن أسلم قبل غروب الشمس، فقد وجب علیه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل 
  .سابقالفجر ففیه الخالف ال

   ؟ھل یجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبھا: س
 البخاري ومسلم عن نافع أخرجه لما ،یجوز تعجیل زكاة الفطر قبل الفطر بیوم أو یومین ،نعم
  ."بیوم أو یومین  وكانوا یعطون قبل الفطر،كان ابن عمر یعطیها الذین یقبلونها" :قال

  . عید الفطر:الفطرـ 
   :بن خزیمة من طریق عبد الوارث عن أیوبوقد مر بنا في روایة ا

متى كان یقعد العامل؟ : إذا قعد العامل، قلت: متى كان ابن عمر یعطي الصاع؟ قال: قلت
  ".قبل الفطر بیوم أو یومین: قال
   .، وهذا بعید تقدیمها في جمیع رمضان:ز الشافعيَّوجو

 ویجوز تعجیلها بیوم أو یومین ،)ضیلةوهو وقت الف (هو إخراجها یوم الفطر قبل صالة العید :الراجح
  )وهو وقت اإلجزاء( - رضي اهللا عنهما– لفعل ابن عمر

  :تنبیھان
   :قال ألن النبي  وهذا أفضل؛) أي لیلة العید(خر یوم من رمضان آ زكاة الفطرتخرج  -١
  .لهة  یخرج هذه الزكاة حتى تكون طهرًبعد ما ینتهي من صیامه كامال أي " للصائمة طهر"

  :  قال عن الفقراء الحدیث الذي أخرجه البیهقي أن الحبیب -٢
  )حدیث ضعیف ال یصح(            "أغنوهم عن السؤال في هذا الیوم"



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 
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  )؟ع زكاة الفطرَفْدُن تَلم(مصرف زكاة الفطر 
   :قولین على اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر

  . خالفا للمالكیة،ذهب جمهور العلماء وهو م،أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانیة :األول
ْإنما الصَدقات لِلفقراء والمساِكین والعاِملِیَن علیھا والمؤلفِة قلوبھم { :تعالىوذلك لقوله  ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َُ َّ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ََ ِ ُِ َّ

ِوفِي الرقاِب والغارِمیَن وفِي سبیل هللا وابن السبیل فریضة مَن هللا  ِّ ِّّ َ َّ ْ َ َ َ َ ِّ ًَ ِ َِ َِ ِِ ِ ِ َ ٌوهللا علِیم حِكیمْ ٌَ َ َُ ّ{    
  ] ٦٠:التوبة[

  . فتصرف في مصارف الفریضة،اها النبي زكاة وهي فریضة واجبةَّسم: افقالو
 إلى الفطرة والمشهور في مذهبنا أنه یجب صرف :"المجموع"في  - رحمه اهللا –قال النووي 

   .ف إلیهم زكاة المالَصرُاألصناف الذین ی
   : قالوا،واحد فقط إلى وأحمد وابن المنذرزها مالك وأبو حنیفة َّوجو

  .مسكین واحد إلى  جماعةةویجوز صرف فطر
  

   )الفقراء والمساكین فقط(أنها تصرف للمحتاجین  :القول الثاني
 رضي اهللا – وذلك للحدیث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس

ْ زكاة الفطر طهرة لفرض رسول اهللا " :-عنهما  لصائم من اللغو والرفث وطعمة ُ
  "للمساكین

   :ق الشوكاني على حدیث ابن عباس فقالَّوقد عل
  . تصرف في المساكین دون غیرهم من مصارف الزكاةالفطرةأن  على وفیه دلیل"

  وهذا مذهب المالكیة واختیار شیخ اإلسالم وتلمیذه ابن القیم 
  :"زاد المیعاد"في  - رحمه اهللا –ابن القیم حیث قال 

األصناف الثمانیة قبضة  على مهاِّقسُ ولم یكن ی، تخصیص المساكین بهذه الصدقة هوكان من هدی
نه ال یجوز إ :بل أحد القولین عندنا ، وال أمر بذلك وال فعله أحد من أصحابه وال من بعدهمة،قبض

  .ف الثمانیةاألصنا على  وهذا القول أرجح عن القول بوجوب قسمتها،المساكین خاصة على إخراجها إال



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 
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  ":االختیارات الفقهیة" في - رحمه اهللا –وقال شیخ اإلسالم 
َوال یجوز دفع زكاة الفطر إال لمن یستحق الكفارة، وهو من یأخذ لحاجته ال في الرقاب والمؤلفة قلوبهم َ ...

 .وغیر ذلك، ویجوز دفعها إلى الفقیر وهو مذهب أحمد
  :تنبیھ

َیجوز أن یعطي زكاة فطره وم ن یعولهم لواحد فقط، كما یجوز أن یعطیها لجماعة؛ ألن المعتبر هنا هو ُ
  )وبهذا قال مالك وأبو حنیفة وأحمد.  ( ما یخرج وهو الصاع

   :مسألة
   ؟بلد إلى ھل یجوز نقل الزكاة من بلد

 ثم ساق ،"الفقراء حیث كانوا على أخذ الصدقة من األغنیاء وترد" ب البخاري باب َّبو
  :قال - رضي اهللا عنهما–ن عباس بسنده عن اب

 ، أهل كتابً إنك ستأتي قوما:الیمن إلى  بعثهنحی  لمعاذ بن جبل قال رسول اهللا "
 فإن هم أطاعوا ، رسول اهللاًله إال اهللا وأن محمداإأن یشهدوا أن ال  إلى مُهُدعافإذا جئتهم ف

 فإن هم أطاعوا لك ،لك بذلك فأخبرهم أن اهللا فرض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة
 فإن هم ،فقرائهم على ُّبذلك فأخبرهم أن اهللا قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد

 وبین اهللا حجاب انه لیس بینهإ المظلوم فة واتق دعو،أطاعوا لك بذلك فإیاك وكرائم أموالهم
".  

  وقد اختلف العلماء في مفهوم تبویب البخاري لهذا الحدیث
   "الفقراء حیث كانوا على باب أخذ الصدقة من األغنیاء وترد" :قوله : رحمه اهللا ـ ـقال الحافظف

   اهـ. من أغنیائهمْتَذِخن ُأَفقراء م على  ظاهر حدیث الباب أن الصدقة ترد:قال اإلسماعیلي
ُّأي أن الصدقة ترد في المحل الذي ُأخذت منه ُ  

   :- رحمه اهللا – قال ابن المنذرف :بینما خالف البعض في هذا المفهوم
  ألن الضمیر یعود؛"فقرائهم على  فترد": اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله

  . فقد وافق عموم الحدیثت،ت فیه الصدقة في أي جهة كانَّدُ فأي فقیر منهم ر،المسلمینعلى 
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   :هذا اختلف العلماء في هذه المسألةول
 عند واألصح ، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، وأصحابهما،نیفة وأبو ح، اللیث:فأجاز النقل

   .یةكالشافعیة والمال
  . على عدم جواز النقل:بینما ذهب الجمهور

  األصح  على فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكیة
 ألن ؛ وال یبعد أنه اختیار البخاري، إال إذا فقد المستحقون لها،األصح على ولم یجزئ عند الشافعیة

  ) ٣/٢٥٩ :الفتح( .ف بصفة االستحقاقِصَّتُن هو مَر بأنه ال ینقلها عن بلد وفیه مِعْشُ ی"حیث كانوا" :قوله

 إلى  فإن فضل شيء عن حاجتهم نقل،غیرهم على  تقدیم فقراء البلدى إن األول:ن قالَقول م :الراجح
بلد غیر البلد الذي  رحم فقراء في و وكذلك إذا كانت له أقارب أو ذو،ن هو أحوج إلیه منهمَّغیرهم مم

  . دفع صدقته إلیهمىیسكنه فاألول
  : قال أن النبي  وذلك لما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي طلحة

  )فیضع(    ." صدقة وصلة: الرحم ثنتانذي على  وهي،المسكین صدقة على  الصدقة"
 – خاري ومسلم من حدیث زینبیشهد له ما أخرجه البومع كون الحدیث السابق ضعیف إال أنه 

  : وفیه-رضي اهللا عنها 
 : وله أجران. نعم: فقال ؟ أیتام في حجورهماىأزواجهما وعل على  الصدقة عنهمائأتجز"

  ".أجر القرابة وأجر الصدقة 
  : ألبي طلحةوقال 

  )البخاري ومسلم( ".ني أرى أن تجعلها في األقربینٕاو: ما جاءه بصدقتهعند " 
  :تنبیھ

ًج عندما یسافر إنسان إلى بلد ما، ثم یوكل أهله أن یخرجوا الزكاة بدال عنه في بلدته، فإن هذا ال ال حر ُ ُِ ْ
  .یدخل في المسألة السابقة محل الخالف



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٢ 
 

  )قیمة(حكم إخراج زكاة الفطر مال 
   :قولینعلى في هذه المسألة  اختلف أهل العلم

  )ل مرجوح وال دلیل علیهوهو قو ( ز إخراج القیمة في الزكاةوجنھ یأ :األول
   والحسن ،قد روي ذلك عن عمر بن عبد العزیز، و- رحمهما اهللا –  وأبو حنیفة،به قال الثوريو
  - رحمهما اهللا –

  )٤/٣٧ :مصنف ابن أبي شیبة(         .  الدراهم في صدقة الفطرىعطُ أن ت ال بأس:الحسنقال حیث 
   .صدقة رمضان الدراهم بقیمة الطعامم وهم یؤدون في ُهُ أدركت:وعن أبي إسحاق قال

  )نفس المصدر السابق(                                                                                                         
  )نفس المصدر السابق(           ) دراهم فضیة (ً أنه كان یعطي في صدقة الفطر ورقا:وعن عطاء
   : قال إسحاق وأبو ثور):٦/١١٢ ("المجموع"في  - رحمه اهللا – قال النووي

   .ال تجوز إال عند الضرورة
  

  )ًا طعام زكاة الفطرتخرجأي  (إخراج القیمة في الزكاةعدم جواز  :الثاني
  وغیرهم... وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود

 أنه  - رحمه اهللا – قي عن الخر)٣/٦٥" (المغني"في  - رحمه اهللا –ذكر ابن قدامة وقد 
  . القیمة لم تجزئهىن أعطَ وم:قال

   :-وأنا أسمع  - قیل ألحمد : قال أبو داود: – رحمه اهللا – قدامةوقال ابن 
      .ة رسول اهللا  أخاف أال یجزئه خالف سن: قال- یعني في صدقة الفطر–أعطي دراهم 

  )ائل عبد اهللا بن اإلمام أحمدسم(                                                                                                
   : طالب قالي عن أبً أیضاقدامةوذكر ابن 

یدعون :  قال، قوم یقولون عمر بن عبد العزیز كان یأخذ بالقیمة: قیل له، ال یعطي قیمته:قال لي أحمد
ً زكاة الفطر صاعا فرض رسول اهللا ": !؟ر قال ابن عم،!؟ قال فالن: ویقولونقول رسول اهللا 

َوأِطیعوا هللا وأِطیعوا الرسول{ :وقال اهللا تعالى، "ًمن تمر، أو صاعا من شعیر ُ َّ ُ َ ُ ََ ََ َّ{                     
   ]٩٢:المائدة[،]١٢التغابن[                                                                                                   

  )٣/٦٥:المغني(                               . وقال فالن... قال فالن: ویقولون،ةَّنُّون السُّ قوم یرد:ثم قال
   قال مالك والشافعي  وبه،وظاهر مذهبه أنه ال یجزئه إخراج القیمة

   :"المدونة لسحنون"كما في وقال مالك 



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٣ 
 

  ." ولیس كذلك أمر النبي :قال ،ًفطر عرضا من العروضال یجزئ الرجل أن یعطي مكان زكاة ال"
  ) للسبكيالدین الخاص(    .من غالب قوت البلد في السنة زكاة الفطر صاع في یجب :ًوقال مالك أیضا

  

    . قوت البلد في السنةفي زكاة الفطر صاع من غالب یجب :- رحمه اهللا – وكذلك قال الشافعي
  )نفس المرجع(                                                                                                                 

   :"مجموع الفتاوى"كما في  - رحمه اهللا –وقال ابن تیمیة 
  ، ًأوجب الكفارة طعاما  كماً طعاماتعالىأوجبها اهللا 

  .یمة الطعام ال یجزئ إخراج ق":االختیارات الفقهیة"وقال كذلك كما في 
  

   :)٣/٤٣٨" (فتح الباري"كما في  -  رحمه اهللا –قال الحافظ ابن كثیر 
ثبت ذكرها في حدیث أبي سعید لما كانت متساویة في مقدار ما یخرج منها مع ما  التي وكأن األشیاء

  .أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس على  دل،یخالفها في القیمة
  

   :"كفایة األخیار"كتاب قال صاحب 
  )٣/٨٧:المغني(            . القیمة بال خالفئجزت فال ،ًاَّوشرط المجزئ من زكاة الفطر أن یكون حب

  

   :)٤/٦٩" (شرح مسلم" كما في - رحمه اهللا –قال النووي 
  وال نظر،أن المعتبر صاع على َّ فدل،ً وأوجب في كل نوع منها صاعا، ذكر أشیاء قیمتها مختلفةأنه"
   " ز عامة الفقهاء إخراج القیمة ِجُ ولم ی:ً أیضاوقال ،القیمةلى إ

   :"المجموع"كما في  - رحمه اهللا –وقال النووي 
  . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، القیمة في الفطرة عندناهال تجزئ

  

   :وقال أبو إسحاق الشیرازي الشافعي
  فال یجوز نقل ذلك، علیهصما ن على قهَّ وقد عل ألن الحق هللا؛وال یجوز أخذ القیمة في شيء من الزكاة

   )المجموع (             .غیرها إلى  لم یجز نقلهااألنعام على  لما علقهاكاألضحیة ،غیرهإلى 
  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٤ 
 

 )٦/١٩٣" (ىالمحل"في  - رحمه اهللا –منع دفع القیمة كذلك ابن حزم  إلى وقد ذهب
 قیمته ئ وال تجز،ً وبعضه تمراًاعض الصاع شعیر وال یجوز إخراج ب،ً وال تجوز قیمته أصال :فقال
  .  ألن كل ذلك غیر ما فرض رسول اهللا؛ًأصال

  

   ):حنفي(وقال أبو جعفر الهندواني 
  .ٕ أفضل في األحوال كلها؛ ألن فیه موافقة للسنة واظهار للشریعة)القمح: أي(دفع الحنطة 

  

   :ً وهو حنفي أیضاوقال أبو بكر األعمش
 من أداء القیمة؛ ألنه أقرب إلى امتثال األمر، وأبعد عن اختالف العلماء، فكان  أفضلأداء الحنطة
 .االحتیاط فیه

  

   ":السیل الجرار" في - رحمه اهللا – وذهب الشوكاني
رها َّ حیث قد"الدراري المضیة"وهو ظاهر كالمه في  ،ًر  إخراجها طعاماَّ إال إذا تعذ، بالقیمةئنها ال تجزإ

  .عتاد عن كل فردبصاع من القوت الم
  

   :ًومن المعاصرین الذین یوجبون إخراجها طعاما
حیث قال في زكاة بكر الجزائري   والشیخ أبو، وابن عثیمین،ابن باز :عامة علماء الحجاز ومنهم

 أخرج  إذا لم یثبت أن النبي ،النقود إال لضرورة إلى  وال یعدل عنه، ال تخرج من غیر الطعام:الفطر
  )منهاج المسلم(                         .ًبل لم ینقل عن الصحابة إخراجها نقودا ،ًبدلها نقودا

  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٥ 
 

  )١ ()مال(عدم خروج زكاة الفطر قیمة  على نأدلة المانعی
  وهم جمهور أهل العلم

 ، إخراجها من غیر الجنس المعینئ فال یجز، وعبادة مفروضة من جنس متعینةزكاة الفطر قرب ً:أوال
  .اجها في غیر الوقت المعین إخرئكما ال یجز

    :)٥/٤٣٠ ( كما في المغني– رحمة اهللا –ي ینقال إمام الحرمین أبو المعالي الجو
 وكل ما كان كذلك فسبیله أن یتبع فیه تعالى أن الزكاة قربة هللا ،الشائع المعتمد في الدلیل ألصحابنا"

وكیل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع  الَمِلَ وعً ولو قال إنسان لوكیله اشتر ثوبا،تعالىأمر اهللا 
  .  باإلتباعى بأمره أولتعالى فما یجب هللا ،ٕلموكله لم یكن له مخالفته وان رآه أنفع

 والتعلیل فیه ،الجبهة واألنف على الخد والذقن مقام السجود على  كما ال یجوز في الصالة إقامة السجود
كذلك ال یجوز في الزكاة إخراج ، معني التعبدلى  ع وخروج، ألن ذلك مخالفة للنص؛بمعني الخضوع

 ألن ذلك خروج على النص وعلى ؛وجوبه على قیمة الشاة أو البعیر أو الحب أو الثمر المنصوص
   اهـ. والزكاة أخت الصالة،معني التعبد

ًوبیان ذلك أن اهللا سبحانه أمر بإیتاء الزكاة في كتابه أمرا مجمال ُوآتو {:تعالىبمثل قوله  ،ً َا الزكاةَ َ َّ ْ{  
   ..]٤٣،٨٣:البقرة[                                                                                                               

في كل أربعین " :بمثل قوله نت المقادیر المطلوبة َّ وبی،لت ما أجمله القرآنَّة ففصَّنُّوجاءت الس
   : قالتعالىار كأن اهللا ـفص ، الخ"...ةي كل خمسة من اإلبل شاف" : وقوله"شاة شاة

ُمن كل أربعین شاة شاةٌ◌وآتوا الزكاة "  فال یجوز االشتغال ، للفقیر بهذا النصًفتكون الزكاة حقا ،"ً
  .إلبطال حقه من العینبالتعلیل 

  
بسند ابن ماجه  أبو داود وىفقد رو وفرضه إخراج القیمة خالف ما أمر به رسول اهللا  ً:ثانیا

من ة  والشا،خذ الحب من الحب"  :الیمن إلى  قال لمعاذ حین بعثهأن النبي فیه مقال 
  "  والبقر من البقر ، والبعیر من اإلبل،الغنم

 ألن في هذه الحال سیأخذ من الحب ؛أخذ القیمة إلى  فال یجوز تجاوزه،وهو نص یجب الوقوف عنده
  . وهذا خالف ما أمر به الحدیثة،الشاغیر  ً ومن الغنم شیئا،ًشیئا غیر الحب

  " ًن عمل عمال لیس علیه أمرنا فهو رد َم"  ":صحیح مسلم"وقد ثبت عن النبي كما في 

                                                
   - حفظه اهللا –هل تجزئ القیمة في الزكاة؟ لمحمد إسماعیل المقدم " انظر رسالة )(1



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٦ 
 

   "ن أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد َم" :عند البخاري وفي روایة
  أي مردود :ـ رد

  "خذ الحب من الحب ": في الحدیث - رحمه اهللا – قدامةقال ابن 
، ) ٣/٦٦المغني ( . كما لو أخرج الردئ مكان الجید،ألن مخرج القیمة قد عدل عن المنصوص فلم یجزئه

  "َمن أعطى القیمة ال تجزئه "):٣/٦٥(وقال كذلك 
  :)٤/١٧١ ( " األوطاریلن"في  -  رحمه اهللا –وقال الشوكاني 

القیمة إال عند عدمها  إلى نهال عدنها تجب الزكاة من العین ال یعإ :وقد استدل بهذا الحدیث من قال
  .وعدم الجنس
   اهـ. عذرالقیمة إال ل إلى  فالحق أن الزكاة واجبة من العین ال یعدل عنها:ً◌وقال أیضا
الثابت في أیام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عین المال الذي  :"السیل الجرار" كما في ًوقال أیضا

  . ذلك إلى  ما یرشده  وذلك معلوم ال شك فیه وفي أقوال،تجب فیه
  اهـ "الحب من الحبخذ " :الیمن إلى  لمعاذ لما بعثهویدل علیه كقوله 

  
 فلو كانت القیمة معتبرة لكان ،ً مختلفة غالباهاتقیمو ، عینها من أجناس مختلفةوألن النبي  ً:ثالثا

  ًالواجب صاعا من جنس ما یقابل قیمته من األجناس األخرى
 أشیاء قیمتها مختلفة ذكر النبي  :)٧/٦٠" (شرح مسلم"كما في  - هللا رحمه ا -قال النووي 

   اهـ"قیمته إلى أن المعتبر صاع وال نظر على َّ فدل؛ًها صاعامنوأوجب في كل نوع 
   :)٤/٤٣٧ ("الفتح"في  -رحمه اهللا  -وقال الحافظ 

دار ما یخرج منها مع ما وكأن األشیاء التي ثبت ذكرها في حدیث أبي سعید لما كانت متساویة في مق" 
  اهـ .أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان على  دل،یخالفها في القیمة

  
 ینبغي أن ، والحاجات متنوعة، المالةنعم على  هللاً وشكرا،أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقیر ً:رابعا

ر النعمة بالمواساة من  ویحصل شك،الفقیر من كل نوع ما تدفع به حاجته إلى یتنوع الواجب لیصل
  )٣/٣٧٣:المغني(                                                         .جنس ما أنعم اهللا علیه به

  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٧ 
 

  : ـ رحمه اهللا ـن صالح العثیمینبالشیخ محمد فضیلة قال  ً:خامسا
 ، من طعامًصاعا حیث كانوا یخرجونها - رضي اهللا عنهم -خالف لعمل الصحابة وألن إخراج القیمة م

  هـ ا ."علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي"  :وقد قال النبي 
ً  صاعاكنا نعطیها في زمان النبي " :قال  البخاري عن أبي سعید الخدري ىوقد رو

  ." من زبیب ً أو صاعا،ٍ من شعیرً أو صاعا،ٍ من تمرً أو صاعا،من طعام
   :ـ ابن حجر ـ رحمه اهللا قال الحافظ

 ،زمنه  إلى  إلضافته؛فعر ال:ُهُمْكُ هذا ح" في زمان النبي"  -  زكاة الفطر: أي – "كنا نعطیها"
كانت توضع عنده وتجمع  التي  والسیما في هذه الصورة،ذلك وتقریره له على ففیه إشعار بإطالعه

   اهـ. هایقمر بقبضها وتفر وهو اآل،بأمره
فأتاني آت ، سول اهللا أمرني بحفظ زكاة رمضانروكان " :وفیه وفي حدیث أبي هریرة 
  رسول اهللا إلى كعن واهللا ألرف: فأخذته قلت،فجعل یحثو من الطعام

  ."تمر الصدقة على  كانهأن" : وفي روایة-
  

 ولیست عنده وعنده ة،ن بلغت عنده صدقة الحقَوم" :وفي حدیث أنس المشهور ً:سادسا
  ." أو عشرین درهما، إن استیسرتا له،تین ویجعل معها شا،نها تقبل منهإابن لبون ف

  .لو كانت القیمة مجزئة لم یقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القیمة :فقال أهل العلم
   :"المنتقى"في ـ رحمه اهللا ـ قال ابن تیمیة و

ً واال كانت تلك الجبرانات عبثا،أن القیمة ال تشرع على  تدل،برانات المقدرة في حدیث أبي بكرُوالج   اهـ.ٕ
   :"نیل األوطار"في ـ رحمه اهللا ـ قال الشوكاني 

، وذلك نحو قوله في حدیث أبي جبر به الشيءُ وهو ما ی، جمع جبران:ضم الجیمب "براناتُوالج: "قوله
 على  یدل فإن ذلك ونحوه" أو عشرین درهما، إن استیسرتا له،ویجعل معها شاتین": بكر، وفیه

 ألنها تختلف باختالف ؛ًالقیمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا ولو كانت ،أن الزكاة واجبة في العین
  اهـ.فتقدیر الجبران بمقدار معلوم ال یناسب تعلق الوجوب بالقیمة، األزمنة واألمكنة



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٨ 
 

  :"المغني"في ـ رحمه اهللا ـ  قدامةوقال اإلمام ابن 
  ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات 

المسلمین التي أمر اهللا بها  على  رسول اهللا اهفرض التي إن هذه فرائض الصدقة"
    )الحدیث(  ." وجهتها فلیعطهاى فمن سئلها من المسلمین علرسول 

  : ـ رحمه اهللا ـابن حجر  قال الحافظ-
   .الكیفیة المبینة في هذا الحدیث على أي :"هاتعلي وجه"
  

  :والقول بالقیمة فیه مخالفة لألصول من جهتین ً:سابعا
 ولو كانت جائزة لذكرها مع ، لما ذكر تلك األصناف لم یذكر معها القیمة أن النبي :وليالجهة األ

  . أشفق وأرحم بالمساكین من كل إنسان وهو ، كما ذكر العوض في زكاة اإلبل،ما ذكر
  .أن السكوت في مقام البیان یفید الحصر : لها وهيُهَّبَنَتُوهناك قاعدة ینبغي أن ی

   :تعالىبقوله  ،في كثیر من استدالالتهـ رحمه اهللا ـ المقررة یشیر ابن حزم ٕوالي هذه القاعدة 
ًوما كاَن ربك نِسیا{ ّ ُّ َ َ ََ ه عن النسیان وعن كل َّفهو منز  ىذلك ألنه إذا كان اهللا ال ینسو ]٦٤:مریم [}ََ

بلغ عنه في معرض البیان لشيء من أفعال ُ الم  فسكوته سبحانه أو سكوت رسول اهللا -نقص
  ولكنه - هللا عن ذلك تعالى –ً أو ذهوال ُ◌ً ال یكون نسیانا،المكلفین عن شيء أخر یشبهه أو یجانسه

 له في ً ویكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا،یفید قصر الحكم عن ذلك الشيء المبین حكمه
  .الحكم

 وهو ،ن العكس فالعكسٕ وان كا،ً كان السكوت عنه ممنوعا؛ فیهًفإن كان المنصوص علیه بالبیان مأذونا
وهي قاعدة عظیمة بني علیها العلماء كثیرا من ،  السكوت في معرض البیان یفید الحصر:معني قولهم

  .األحكام
  

  . "البدل إال عند فقد المبدل عنه إلى أنه ال ینتقل" ،  وهي القاعدة العامة:الجهة الثانیة
  .األصل بالبطالن هو باطل على وأن الفرع إذا كان یعود

 فكأن الفرع الذي هو القیمة ، لتعطل العمل باألجناس المنصوصة؛فلو أن كل الناس أخذوا بإخراج القیمة
  .األصل الذي هو الطعام باإلبطال فیبطل على سیعود



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٢٩ 
 

   :)٢/٨٦( "السیل الجرار"في ـ رحمه اهللا ـ قال الشوكاني 
 اللهم إال ، كالم النبي بنصوضة ذلك المفر في والحق أنه لیس هناك ما یسوغ مخالفة السنة الواردة

  . والتي ال ینقض األصل من أجلها، تقدر بقدرهاالتيالضرورة 
  . تجویز العلماء ذلك عند الضرورةقلنوقد سبق 

   :)٦/١١٢ ("المجموع"كما في ـ رحمه اهللا ـ حیث قال النووي 
  .ال عند الضرورةإ) أي القیمة(ئ ز ال تج:قال إسحاق وأبو ثور

   : فقالفأحسنفي المسألة ـ رحمه اهللا ـ  ابن تیمیة هذا وقد توسط
ما إخراج القیمة للحاجة أ و،واألظهر في هذا أن إخراج القیمة لغیر حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منه

  .أو المصلحة أو العدل فال بأس به
 أو ًیشتري ثمرا وال یكلف أن ،ر الدراهم یجزیهْشُا إخراج عن فه،بیع ثمر بستان أو زرعه بدراهممثل أن ی

  .جواز ذلك على  وقد نص أحمد،نه قد یساوي الفقیر بنفسهإ ف،حنطة
 وال ، فإخراج القیمة هنا كافة،ن یبیعه شاَ ولیس عنده م، في خمس من اإلبلةومثل أن تجب علیه شا

  .نفعأ ومثل أن یكون المستحقون طلبوا القیمة لكونها ة،مدینة أخرى لیشتري شا إلى یكلف السفر
  ) بتصرف٤/٤٥٦" : مجموع الفتاوى"اهـ من (                                                                                   
  

 إال في حدود الضرورة والحاجة والمصلحة ،ع في جواز إخراج الزكاة بالقیمةُّثم مراعاة عدم التوس
  .الراجحة

 أعطاه قیمة زكاة ً فلو أن إنسانا؟القیمة إلى دون الطعام أحوجالدواء  إلى ن ذلك الفقیر الذي یحتاجَفم
  . ذلكهأفطره ألجز

مثل أن یكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القیمة "  :ـ رحمه اهللا ـوانظر لكالم ابن تیمیة 
لون فال  فلو طلب ذلك هؤالء المتجولة المتسو"المستحقون للزكاة" :قوله إلى نظرا ف،لكونها أنفع للفقراء

 لیحملوا أقصي ما یمكن حملة من أموال ه؛هم إنما یطلبون ما یخف علیهم حمل ألن؛یعطیهم القیمة
  .مستحقیها إلى  فال تصل بذلك،الزكاة

  :  في قول النبي"فیض القدیر"في ـ رحمه اهللا ـ  هذا وقد وقال المناوي -
         " بقر من البقر خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعیر من اإلبل، وال" 

  )والحدیث أخرجه أبو داود وابن ماجه وفیه كالم(                                                                                



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٠ 
 

 وقد یعدل عنه ، والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه هذا هو األصل: ـ رحمه اهللا ـقال المناوى
  .لواجب

  
  :"٢٥٩ صـمنهاج المسلم"كما في  شیخ أبو بكر الجزائري وقال ال-

 لم یثبت أن  إذ،النقود إال لضرورة إلى  وال یعدل عنه،الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام
  ً بل لم ینقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا،ًخرج بدلها نقوداأ النبي 

 فهي ، تقتضي إخراجها بالقیمةيا نظر لبعض الحاالت التعلماء إنمز القیمة من الَّن جوَ إن م:فإذا قلنا
 بین العلماء ً فلو صح ذلك لم یكن في المسألة خالف حقیقي أصال،تدعو إلیها التي مقدرة بقدر الضرورة

  .جواز المخالفة عند الضرورة المقتضیة لذلك عمال بقاعدة رفع الحرج على ألن الجمیع متفقون؛ فیها
  .الجواز على العموم فال یصح على لفریقما ما احتج به هذا اأ
  

 وهو القول بالقیمة في الهدي ولم یقل ، الناس على ما هو أعظمجرؤوالقول بإخراج الزكاة قیمة  ً:ثامنا
د ُّ ألن الهدي فیه جانب تعب؛ بأن األحناف أنفسهم ال یجیزون القیمة في الهديً علما،به أحد من العلماء

  .وهو النسك
  :٣٠ صـ )٥/٣٥٩ ("المجموع"في مه اهللا ـ ـ رحقال النووي 

  هـ ا . القیمة في األضحیةئعلي أنه ال تجز
  ز دفع القیمة َّن جوَخالف فیه بین العلماء بما فیهم م فهذا ال

  .نقلٕ وانما  المرجع فیه إلى ال، العقللىول عع ال ینبغي أن ن، عن الزكاةً العبادات فضالففي
 ، في مالهتعالى فاألغنیاء وكالء اهللا ،سبحانه ونحن مستخلفون فیهفإن مالك المال الحقیقي هو اهللا 

 الفقیر من أعط : لغني في ماله فقال لكً فإذا كنت وكیال،والوكیل ال یجوز أن یخالف ما یأمره به موكله
  . للومه وعتابهًاالطعام فأعطیته من المال لكنت مستحق

   : )٥/٣٨٠ ("المجموع"ـ رحمه اهللا ـ  في  قال النووي -
   اهـ. تعالى وكل ما كان كذلك فسبیله أن یتبع فیه أمر اهللا ،تعالى هللا ةن الزكاة قربإ



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣١ 
 

 أو أن ینسب القائل بإخراجها طعام ،ل المسلم بأن هذا الحكم غیر مناسب للعصرَّفال یجوز أن یتعل
نص من الشارع  فإذا جاء ،أنه ال اجتهاد في وجود نص على  فالعلماء متفقون،بالجمود وعدم االجتهاد

ِفلیحذر {  :تعالى لقوله ًامتثاال ؛تباع ما ورد في النص وعدم مخالفتها فیجب ؛في أمر من األمور َ َْ َ ْ
ٌالِذیَن یخالِفوَن عْن أمرِه أن تِصیبھم فِتنة أو یِصیبھم عذاب ألِیم  ْ َْ َ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َُ ٌُ َ ْ ُ َِ    ]٦٣ :النور[   }َّ

ُوما كاَن لِمؤِمن وال مؤِمنٍة إذا قضى هللا { :تعالىوله لق ،ولیعلم أن ذلك بما یقتضیه اإلیمان َّ َ ُ َ ُ َ ََ َ ِ ٍَ َْ َْ
ًورسولھ أمرا أن یكوَن لھم الِخیرة ِمْن أمرِھم ومن یعص هللا ورسولھ فقْد ضل ضالال  َ َ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ََّ ْ َُ َ ُ َُ َّ ِ ِ َ َ َُ ً

ًمبینا  ِ   ]٣٦ :األحزاب[   }ُّ
  

 كما أن عملیة شرائها ، للمساكینةلصائم وطعمل ةطهري، فهي دُّعبأن زكاة الفطر فیها جانب ت ً:تاسعا
 من ةًقدا فال یكون فیه فرق عن أي صدق أما تقدیمها ن،كیلها وتقدیمها فیه إشعار بهذه العبادةمو

فإخراج القیمة یخرج زكاة الفطرة من كونها ،  من حیث اإلحساس بالواجب والشعور باإلطعام،الصدقات
ًفإن إخراجها صاعا من طعام یجعلها ظاهرة بین المسلمین ، كونها صدقة خفیة  إلىةشعیرة  ظاهر

لو كانت دراهم   بخالف ما ،كیلها وتوزیعها ویتبادلونها بینهمم یشاهدون ،معلومة للصغیر والكبیر
  .خذیخرجها اإلنسان خفیة بینه وبین اآل

  
 على اهاَّ فأد،خراج األعیان المنصوصةأن المسلم إذا عمل بقول جمهور األئمة الذین أوجبوا إ ً:عاشرا

  .سبیل الوجوب برئت ذمته عند جمیع األئمة
    ،قول جمع كبیر من العلماء على ، بواجبًنه یبقى مطالباإ ف،وأما إذا أخرج القیمة بغیر عذر

  ."ال یریبك  ما إلى كبدع ما یری"   : یقولوالنبي 
 العبد أن یخرج من ىفعل"    لدینه وعرضه  فقد استبرأ،تقى الشبهاتان َفم" :ً أیضاویقول 

  :یقول -رحمه اهللا  -بكر األعمش  وكان اإلمام أبو ، ًخالف العلماء ما أمكن احتیاطا
 فكان ، وأبعد عن اختالف العلماء،امتثال األمر إلى  أقربه ألن،أداء الحنطة أفضل من أداء القیمة

   .االحتیاط فیه



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٢ 
 

   ً:مابیان الحكمة من وجوب إخراجھا طعا
 ألن ؛ أو لم یعلمهاتعالى سواء علم الحكمة فیما فرض اهللا ،علي المسلم أن یتبع ما ورد عن النبي 

 كي یختبر مدي طاعتهم ؛ لعبادهتعالى وقد ال یظهرها اهللا عض،بحكمة تكون اجتهادیة قد یعلمها الال
مره بأمر لماذا أفعل هذا األمر؟  فالعبد ال یسأل سیده إذا أ، وهذا هو معني العبودیة هللا،واستجابتهم له

   منه كذا أو كذا؟ً ال أفعل بدالَمِول
ُال یسأل عما یفعل وُھم یسألوَن { :وهللا المثل األعلى فهو سبحانه ََ َْ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُْ ُ  ولكننا ، ]٢٣:األنبیاء[}ُْ

 وعدم جواز إخراج القیمة ،ًسنحاول أن نكشف بعض الحكمة التي ظهرت من فرض زكاة الفطر طعاما
  .دال منهاب

 فالمقصود في ذلك الیوم هو إطعام المساكین ،نه النبي َّ للمساكین كما بیة أن زكاة الفطر طعمً:أوال
وهؤالء الفقراء ،  عنهىالذین ال یجدون القوت أو الطعام الضروري الذي البد لإلنسان منه وال غن

 ًفإذا خرجت ماال، ق األول فیهاالطعام ألنفسهم وأهلیهم هم أصحاب الح إلى المساكین الذین یحتاجون
 أما الطعام فلن ، الفقیر والغنيً ألن المال یطلبه الناس جمیعا؛ ألخذها المسكین وغیر المسكینىلسع

إخراج زكاة  على  وبعض الذین یعملون،یسعى لطلبه ویتكلف سؤاله إال المسكین أو الفقیر المحتاج إلیه
أما المساكین ، ً ال طعاماً نرید نقودا:فضونها ویقولونالبعض یر إلى ًالفطر عندما یدفعونها طعاما

  .أهلهم وهم بها مسرورون إلى  وینقلبون،ن إلیها فإنهم یأخذونها ویحملونها وهم فرحونیالمحتاج
  .مستحقیها بقدر اإلمكان إلى  یجعلها تصلًوبذلك تعلم أن إخراجها طعاما

ن َ فم،للفقیر أن ینال حاجته من جمیع األنواع یضمن ، كذلك إخراج الزكاة حسب تقدیر الشارعً:ثانیا
 ًن كان زارعاَ وم،ً سیعطي الفقیر منها ماالًن كان تاجراَ وم،ًكانت له حیوانات سیعطي الفقیر منها لحما

 هذا كله في غیر ،ن كان صاحب مال سیعطي الفقیر من المالَومر، سیعطي الفقیر من الزرع والثم
  . بذلك من جمیع األنواعىَطْعُ فی؛ الفقیر من الطعامىَطْعُ فیزكاة الفطر في  أما،زكاة الفطر

  ألنه قد یحتاج؛ هو أنفع للفقیرًإن إخراجها ماال : بقولهًوقد یعترض البعض على إخراجها طعاماـ 
   أو غیر ذلك ...د أو متاعیشراء ثیاب للعإلى 

ُ وانما الذي ش،بأن زكاة الفطر لم تشرع لذلك :فیجاب علیه  فیستحب للمسلم أن ،هو زكاة المالع لذلك ِرٕ
  .شراء ما یحتاج على  لكي یعین الفقیر؛یخرج زكاة ماله في العید كذلك

 كما أن األضحیة في األضحى ، غیر ذلك أو...أما زكاة الفطر فهي إلطعام الجائعین فقط ال لكسوتهم
  .ٕلتغذیة الفقراء واطعامهم اللحمهي 



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٣ 
 

  .والرد علیھً  ماالبجواز إخراج زكاة الفطري من المعاصرین ویوسف القرضا/ رأي د
   : رأي المخالفین للجمهور"فقه الزكاة"د الدكتور یوسف القرضاوي في كتابه َّأی

   :ما یدل على ذلكمو :بجواز إخراجها قیمة وقال
واإلغناء یتحقق بالقیمة كما  .یعني المساكین في هذا الیوم " أغنوهم": قالأن النبي  -١

 والقیمة ،بیعه إلى  إذ كثرة الطعام عند الفقیر تحوجه،بما كانت القیمة أفضل ور،یتحقق بالطعام
 . وسائر الحاجات... والمالبس،األطعمةمن شراء ما یلزمه  من ةممكن

  
هو حدیث ضعیف  " أغنوهم في هذا الیوم":ن ما احتج به فضیلة الدكتور من حدیث إ:علیهالرد 

 منهم النووي وابن حجر ،فه جمع من المحققینَّقد ضع و،قطني والبیهقي بإسناد ضعیفرواه الدار
  .وابن حزم والصنعاني

دته السنة ی قد ق، إن اإلغناء الذي ورد في الحدیث مطلق بال كیفیة معینة: وعلى فرض ثبوته فنقول
 على فوجب حمل المطلق "طعام من ً زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا " : حیث،بیان كیفیتهب

  .ة المفسرة للحدیث المجملَّنُّم  بالس وااللتزا،المقید
  

نه من شراء ما یلزمه من األطعمة والمالبس ِّ والقیمة تمك،بیعه إلى ن كثرة الطعام تحوجهإ :أما قوله
   "وسائر الحاجات

 كما كان ، إن المقصود في هذا الیوم بهذه الزكاة هو اإلطعام وسد الجوع في هذه األیام:فالرد علیه
عدم جواز إخراج شيء غیر اللحم من  على فقد اتفق الفقهاء ،األضحى في  اللحمالمقصود هو إطعام

  . فكذلك ینبغي أن یكون في الفطر،األضحى
 ًنه إذا كان عاریاإ :أن نقولعلى  ، فتتكفل بها زكاة المال، وغیر ذلك...المالبس إلى ما حاجتهأ

 جاز إخراج الزكاة ًةًعام ماال أو كسوام وطلب بدل الطستر عورته وعنده ما یكفیه من الطع إلى یحتاج
  .النحو الذي یناسبه على ًلصاحب هذه الحالة كسوة أو ماال

فإذا كان هذا هو مقصد الدكتور فال . فهذه وغیرها من حاالت األعیان التي ال تنقض األصل المقرر
  .خالف

  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٤ 
 

حابة أجازوا  أن الص،جواز القیمة ما ذكره ابن المنذر من قبل على   كما یدل:قال فضیلته -٢
 ، أو الشعیر، في القیمة للصاع من التمرً ألنهم رأوه معادال؛إخراج نصف الصاع من القمح

   ." من التمرًین من سمراء الشام تعدل صاعاَّدُإني ألرى م" :قال معاویة ولهذا
  

 ، منهمً لم یكن اجتهادا،ن ما عمل به الصحابة من إخراج نصف الصاع من القمحإ :نقول : علیهالرد
 عن النبي كما عند الدراقطني وأحمد بسند َّفقد صح :بل كان لدیهم نص صریح صحیح في ذلك

ً أو صاعابین اثنین، ر أو قمح ُ من بًوا صاعاُّدأ" :صحیح صححه األلباني في الصحیحة
   ." صغیر وكبیر ، وعبدٍّ عن كل حر،ً أو صاعا من شعیر،من تمر

  
 وخاصة في المناطق الصناعیة التي ال ،لنظر لعصرنان هذا هو األیسر باإثم   :قال فضیلته -٣

 ، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب األحیان وهو أنفع للفقراء،یتعامل الناس فیها إال بالنقود
  :ینبوالذي یلوح لي أن الرسول إنما فرض زكاة الفطر من األطعمة لسب

  .الطعام أیسر على الناس فكان إعطاء ، لندرة النقود عند العرب في ذلك الحین: األول
 بخالف الصاع من الطعام ،عصر إلى  أن قیمة النقود تختلف وتتغیر قوتها الشرائیة من عصر:والثاني

  .المعطي وأنفع لآلخذ على  كما أن الطعام كان في ذلك العهد أیسر،نه یشبع حاجة بشریة محددةإف
   :ن هذا هو األیسر لعصرناإ :أما قوله: الرد علیه

 إذا لم تؤیده األدلة أو تصح به ،ن إتباع األیسر لیس هو األصل ولیس هو الواجب إتباعهإ :فالقول
  .النصوص

الحكم الشرعي المقرر  على وأنه ال یجوز الخروج ،أنه ال اجتهاد مع النص :على وقد اتفق الفقهاء
من الطعام لنفسه  وكما یشترى الواحد ،ر في األسواقَّیسُ فالطعام م،إال لضرورة قویة وال ضرورة هنا

  .یشتریه للفقیر كذلك
 بل كانوا ، أهل زرعً وال كانوا جمیعا،ن یدخر الطعامَّمم -رضي اهللا عنهم  -ولم یكن كل الصحابة 

 النبي َ ولم یر، فثبت أنهم كانوا یشترون الطعام إلخراج الزكاة منه كذلك،یشترون طعامهم من األسواق
 فینبغي أن یسعنا ما وسعهم،قیمةز لهم إخراج الِّوَجُفي ذلك مشقة ت .  
  

  . أیسرً لندرة النقود آنذاك فكان إخراجها طعاماًن النبي فرض زكاة الفطر طعاماإ: أما قوله



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٥ 
 

ًالطعام اآلن لیس نادرا وال شاحا :الرد علیه  واألوجب لزوم ى فاألول،إخراج النقود إلى حتى نعدل عنه ً
 وال یجوز تأخیر البیان عن ،اعیة إلیهد والحاجة نه النبي َّی إذ لو كان یجوز إخراج القیمة لب،ةَّنُّالس

   .وقت الحاجة
  

 فهذا ،عصر بخالف الصاع إلى تختلف وتتغیر قوتها الشرائیة من عصرقیمة النقود إن  :وأما قوله
 ى،شریة محددة بأیام العید هو األول فالتقدیر بصاع الطعام وهو ما یشبع حاجة ب،دلیل لنا ال علینا

 اللهم من ضرورة أو مصلحة ،القیمة إلى  فلیس ثمة حاجة تقتضي العدول عنه؛ًطعامابه  االلتزام ویجب
  .ةَّنُّك من أجلها السَرُْت وال ینقض من أجلها األصل وت،راجحة تقدر بقدرها

  )يللدكتور عبد الحمید هنداو "طعامعالم األنام بوجوب إخراج زكاة الفطر من الإ" : من رسالةًنقال(                                 
  
ي غیر ذلك فعلیه بدلیل من ِعَّن یدَ وم،ًن لنا أن زكاة الفطر ال یجوز إخراجها ماالَّ ولغیره یتبیهذافل

   .ةَّنُّالكتاب أو الس
ِیا أیھا الِذیَن آمنوا أِطیعوا هللا وأِطیعوا الرسول وأولِي األمر ِم{ :تعالىقال  ْ ْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ُّ ََ ُّ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ْنكم فإن تنازعتم َّ ُْ َ َ َ ُْ ِ َ

وه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤِمنوَن با والیوم اآلِخر ذلِك خیر وأحسُن  َفِي شيء فردُّ ْ َ ٌ ْ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ َِ ِ ْ َِ ِّ ِّ ِ ِْ ْ ِ ٍ
ًتأویال  ِ ْ   ]٥٩:النساء[}َ

  
  َّجزئ لبینها النبي ولو كانت القیمة ت

ِّیا أیھا الرسول بل{ :قال تعالى َ ُ َّ َ ُّ َُ َغ ما أنزل إلیك ِمن ربك وإن لم تفعل فما بلغتَ َ َْ َّ َّ َ َْ َ َ َ ِّ َّ ْ ََ ْْ ْ ََ ِ ِ ِ ُ 
ُرسالتھ  َ َ َ   وأطعناسمعنا : َّ وبین، وما علینا إال أن نقولَّفبلغ النبي  ،]٦٧:المائدة[}ِ

   .والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات                                                 
  



 

 

   ) زكاة الفطر وما یتعلق بھا من أحكام( 

٣٦ 
 

  ...وبعد
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل اهللا أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي هذا وما كان فیها من صواب فمن اهللا وحده، وما كـان مـن سـه
ومن الشیطان، واهللا ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
  ّجل من العیب فیه وعال  ٕوان وجدت العیب فسد الخلال

  
  ًهك خالصا، وال تجعل ألحد فیه نصیبًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوج

  .    والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .ّوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واهللا
  ك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمد

  


