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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد ِهللا الَّذي أتقَن حبكمته ما فَطر وبنى، وشرع الشرائع رمحـةً وحكْمـةً   
ه ال حلَاجتا بطاعتناً، وأمرنإىل طريقاً وسن تاب نلكلِّ م الذنوب ا، يغفربلْ لَن ه

والَّذين جـهدواْ فينا لَنهـدينهم  {ربه ودنا، ويجزلُ العطَايا ملَن كان محسناً 
 إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينواْ فدـهج ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس  ـعلَم

 ِسنِنيحاً وعلَناً، وأشهد أنْ ] ٦٩: العنكبوت[} الْمرس مده على فضائلهأح
ال إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك له شهادةً أرجو ا الفوز بدارِ النعيمِ والْهنـا،  
وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله الَّذي رفَعه فوق السموات فدنا، صـلَّى اهللا  

يه وعلى صاحبه أيب بكر الْقائمِ بالعبادة راضياً بالعنا، الَّـذي شـرفه اهللا   عل
إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده {: بقوله

رواْ السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هى الْعلْيـا  بِجنود لَّم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَ
 يمكح زِيزع اللَّهـا  ]٤٠: التوبة[} ويف ظهور اِإلسالم فم دا مروعلى ع ،

ضعف وال ونى، وعلى عثمانَ الَّذي رضي بالْقَدرِ وقد حلَّ يف الفناِء الفنـا،  
، وعلى سائرِ آلـه وأصـحابه   وعلى علي الْقريبِ يف النسب وقد نال املُىن

  . الكرام األمناء، وسلَّم تسليماً
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  فتاوى زكاة الفطر
  البن عثيمني 

  
احلمد هللا العليم احلكيم، العلي العظيم، خلق كلَّ شيٍء فقَدره تقـديراً،  

بياناً للْخ هه ببالغِ حكمتشرائع كَمه   وأحه علـى صـفاتصرياً، أمحدبلق وت
الكاملة، وأشكره على آالئه السابغة، وأشهد أنْ ال إِله إِالّ اهللا وحده ال 
شريك له لَه امللك وله احلمد وهو على كلِّ شيء قدير، وأشهد أنَّ حممداً 

التابعني عبده ورسولُه البشري النذير، صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابِه و
  .هلم بإحسان إىل يومِ املآبِ واملصري، وسلَّم تسليماً

  
إن شهركُم الكرمي قد عزم على الرحيل ومل يبق منه إالَّ الـزمن   :إخواين

القليلُ، فمن كان منكم حمِسناً فليحمد اَهللا على ذلك ولْيسألْه القَبـولَ،  
يعتذر من تقصريِه فالعـذر قبـلَ   ومن كان منكم مهمالً فلْيتب إىل اِهللا ولْ

املوت مقْبولٌ ، وإن اهللا شرع لكم يف ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤدوا زكاةَ 
 العيد لَ صالةالفطر قب.  
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  باب زكاة الفطر
   ؟ سئل فضيلة الشيخ عن زكاة الفطر

  
زكاة الفطر صاع من طعام خيرجه اإلنسان عنـد    : فأجاب فضيلته بقوله

انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة اهللا تعاىل على العبد بالفطر من 
رمضان وإكماله، وهلذا مسيت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت 
الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد لإلنسان ولد بعد مغيب الشمس 
ليلة العيد مل تلزمه فطرته وإمنا تستحب، وإذا مات اإلنسان قبل غـروب  
الشمس ليلة العيد مل جتب فطرته أيضاً؛ ألنه مات قبـل وجـود سـبب    

    . الوجوب
  

   ؟ ما املقصود بزكاة الفطر وهل هلا سبب:  ٢س
  

املقصود بزكاة الفطر صاع مـن طعـام خيرجـه      : فأجاب فضيلته بقوله
اإلنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة اهللا تعـاىل علـى   

ان وإكماله، وهلذا سميت صدقة الفطر، أو زكـاة  العبد للفطر من رمض
    . الفطر، ألا تنسب إليه هذا سببها الشرعي

  
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو 
ولد لإلنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد مل تلزمه فطرتـه وإمنـا   
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لة العيد مل جتب فطرته تستحب، ولو مات اإلنسان قبل غروب الشمس لي
أيضاً؛ ألنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عقد لإلنسـان علـى   
امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرا على قـول  
كثري من أهل العلم، ألا كانت زوجته حني وجد السبب، فإن عقد لـه  

قـول بـأن   بعد غروب الشمس ليلة العيد مل تلزمه فطرا، وهذا على ال
الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسـان تلزمـه   
    . الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فال يصح التمثيل يف هذه املسألة

  
   ؟ ما حكم زكاة الفطر:  ٣س

  
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول اهللا صـلى اهللا    : فأجاب فضيلته بقوله

ـ   عليه وسلم كما قال عبداهللا فـرض   "   :  بن عمر ـ رضي اهللا عنـهما 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من متر أو 

ـ   " صاعاً من شعري فرض رسول  "   : ، وقال ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفـث،  

    .  " وطعمة للمساكني
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   ؟ عمن جتب عليه زكاة الفطر:  ٤س
  

جتب على كل إنسان من املسلمني ذكراً كـان أو    : فأجاب فضيلته بقوله
أنثى، صغرياً كان أم كبرياً، سواء كان صائماً أم مل يصم، كما لو كـان  
مسافراً ومل يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر 

ستحب إخراجها عن اجلنني ـ عن احلمل  فقهاؤنا ـ رمحهم اهللا ـ أنه ي  
    . يف البطن ـ وال جيب

  
ومنعها حمرم ألنه خروج عما فرضه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما سبق 

ـ   فرض رسول اهللا صلى  "   : آنفاً يف حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 
مث ومعلوم أن ترك املفروض حرام وفيه اإل  "  .  . اهللا عليه وسلم زكاة الفطر

    . واملعصية
  

   ؟ لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر:  ٥س
  

نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ ألنه كان مـن    : فأجاب فضيلته بقوله
املسلمني، ويف حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أن النيب صلى اهللا   

الـذكر  عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من متر، أو شـعري علـى   
    . واألنثى، واحلر والعبد، والصغري والكبري من املسلمني
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   ؟ عمن تصرف له زكاة الفطر:  ٦س
  

ليس هلا إال مصرف واحد وهم الفقراء كمـا يف    : فأجاب فضيلته بقوله
فرض رسول اهللا صـلى   "   : حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  
من اللغو والرفـث، وطعمـة   اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم 

    .  " للمساكني
هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي خيرجها عن الزوجة وعن :  ٧س

   ؟ أم إنين أنا األخرى مسؤولة عنها إذا مل خيرجها الزوج  ؟ أوالده
  

الذي يظهر يل من هذا السؤال أا تقصد زكـاة    : فأجاب فضيلته بقوله
علم أنه جيب على الزوج أن خيرجها عن الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل ال

    . زوجته، وخيرجها عمن ميوم من األوالد واألقارب
إن زكاة الفطر كغريها مـن العبـادات تلـزم      : وقال بعض أهل العلم 

اإلنسان نفسه، إال أن يتربع قيم البيت بإخراجها عمن يف بيته فإنـه ال  
، وإال فاألصـل أن  حرج يف ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل

    . املخاطب ا املكلف نفسه
ـ    فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه  "   : قال ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 

وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر، أو صاعاً من شـعري، علـى الـذكر    
واألنثى، واحلر والعبد، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى 
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يعين صالة العيد، فبني عبداهللا بن عمر ـ    " الصالة قبل خروج الناس إىل
    . رضي اهللا عنهما ـ أا مفروضة على هؤالء

فأنت إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تربع  
    . زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون حمسناً إليك

عنـك،  أما إن كان املقصود زكاة احللي فإنه ال يلزم زوجك إخراجها  
فعليك إخراجها، ولكن إن تربع زوجك بإخراجها عنك فال بأس بذلك، 
فهذا من اإلحسان، واملرأة ال متلك احللي إال من أجل التجمل للـزوج،  
وجزاًء على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من اإلحسـان،  

    . واهللا حيب احملسنني
  

تزوج، فهل زكاة أنا شاب أسكن مع والدي ووالديت وغري م:  ٨س
أفيدونا وجزاكم اهللا   ؟ رمضان ينفقها والدي عين أو من مايل اخلاص

   ؟ خرياً
  

زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمـر ـ     : فأجاب فضيلته بقوله
ـ  فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صـدقة الفطـر    "   : رضي اهللا عنهما 

والكبري، واحلر والعبـد،  صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على الصغري 
، وهي كغريها من الواجبات خياطب ـا   " والذكر واألنثى من املسلمني

كل إنسان بنفسه، فأنت أيها اإلنسان خماطب خترج الزكاة عن نفسـك  
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ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة خماطبة بأن خترج الزكاة عـن  
    . نفسها ولو كان هلا زوج

  
  . ئلة أن خيرج الزكاة عن عائلته فال حرج يف ذلكولكن إذا أراد قيم العا

فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب يف الزكاة عنه ـ أي عن  
    . ابنه ـ فال حرج يف ذلك وال بأس به
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أعمل موظفة يف التعليم ووالدي خيرج   : تسأل أخت يف اهللا تقول:  ٩س
تقاضى راتباً معيناً ميكنه عين زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخرياً أن من ي

إخراجها عن نفسه، علماً بأنين عملت ملدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم 
أفيدونا جزاكم   ؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل  ؟ إخراجها بنفسي ومن مايل

   ؟ اهللا عنا كل خري
  

األصل فيما فرضه اهللا على عباده أن يكون فريضة   : فأجاب فضيلته بقوله
ه ال على غريه، ومن ذلك زكاة الفطر، فإا واجبة علـى  على العبد نفس

اإلنسان نفسه، ال على غريه، ألننا لو أوجبناها على غريه حلملناه وزرها 
والَ تزِر وازِرةٌ  {   : إذا تركها، فنكون حمملني لوزر غريه وقد قال اهللا تعاىل

فَي كُمجِعرم بِّكُمإِلَى ر ى ثُمرأُخ رفُـونَ   وِزلتخت يـهف ما كُنتبِّئُكُم بِمن {  
فاإلنسان خماطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان لـه  
والد، أو أخ كبري، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فال حـرج  
عليه، وعلى هذا حيمل ما ورد عن السلف يف ذلك، فمادمت قد رضيت 

ك فال حرج عليك حىت وإن كان لـك  بأن خيرج والدك زكاة الفطر عن
    . دخل من راتب أو غريه

  
إنسان صاحب عمل يعمل يف غري بلد أبنائه بعيداً عنهم ويف :  ١٠س

آخر رمضان أراد أن يذهب إىل عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر 
   ؟ عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل
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ـ   : فأجاب فضيلته بقوله ان أن يوكـل أوالده أن  ال بأس، وجيوز لإلنس

  . يدفعوا عنه زكاة الفطر يف وقتها، ولو كان يف وقتها ببلد آخر للشغل
  

إذا كان يف سفر وأخرج زكاة الفطر يف وقتها يف البلد الذي هو :  ١١س
   ؟ فيه قبل أن يصل إىل أوالده فما حكم ذلك

  
ن ال بأس بذلك ولو كان بعيـداً عـن أوالده، أل    : فأجاب فضيلته بقوله

زكاة الفطر تدفع يف املكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً 
    . عن بلدك

  
   ؟ هل على اخلادمة يف املرتل زكاة الفطر:  ١٢س

  
هذه اخلادمة يف املرتل عليها زكاة الفطر ألا مـن    : فأجاب فضيلته بقوله

    . املسلمني
ألصل أن زكاا عليهـا،  ا  ؟ ولكن هل زكاا عليها، أو على أهل البيت 

    . ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فال بأس بذلك
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   ؟ هل تدفع زكاة الفطر عن اجلنني:  ١٣س

  
زكاة الفطر ال تدفع عن احلمل يف الـبطن علـى     : فأجاب فضيلته بقوله

    . سبيل الوجوب، وإمنا تدفع على سبيل االستحباب
  
ه زكاة الفطر، علماً بأم يزكون عن هل يزكي املغترب عن أهل:  ١٤س

   ؟ أنفسهم
  

زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الـرز، أو    : فأجاب فضيلته بقوله
الرب، أو التمر، أو غريها مما يطعمه الناس خياطب ا كل إنسان بنفسـه،  

ـ   فـرض   "   : كغريها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 
عليه وسلم صدقة الفطر على احلر والعبد، والذكر رسول اهللا صلى اهللا 

واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل خـروج  
، فإذا كان أهل البيت خيرجوا عن أنفسهم فإنـه ال   " الناس إىل الصالة

يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن خيرجها عنهم، لكن خيرج عن نفسه 
إن كان فيه مستحق للصدقة من املسـلمني، وإن مل  فقط يف مكان غربته 

    . يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله يف إخراجها عنه ببلده، واهللا املوفق
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وما حكم   ؟ ما حكم إخراج زكاة الفطر يف أول يوم من رمضان:  ١٥س

   ؟ إخراجها نقداً
  

ضان، ال جيوز إخراج زكاة الفطر يف أول شهر رم  : فأجاب فضيلته بقوله
وإمنا يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني؛ ألا زكاة الفطر، والفطر 
ال يكون إال يف آخر الشهر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمـر أن  
تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة، ومع ذلك كان الصحابة يعطوـا  

    . قبل العيد بيوم أو يومني
ا فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ  أما إخراجها نقداً فال جيزىء؛ أل 

ـ  فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر  "   : رضي اهللا عنهما 
كنا خنرجها  "   : ، وقال أبو سعيد اخلدري " صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري

على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا 
فتبني من هذين احلـديثني أـا ال     .  " الزبيب، واألقطالتمر، والشعري، و

جتزىء إال من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفهـا أهـل   
البيت مجيعاً، ويف ذلك إظهار هلذه الشعرية، أما إخراجها نقداً فيجعلـها  
خفية، وقد حيايب اإلنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتبـاع  

    . هو اخلري والربكة الشرع
    . إن إخراج الطعام ال ينتفع به الفقري  : وقد يقول قائل 
    . أن الفقري إذا كان فقرياً حقا البد أن ينتفع بالطعام  : وجوابه 
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   ؟ ما حكم إخراج زكاة الفطر يف العشر األوائل من رمضان:  ١٦س
  

ألن الفطـر هـو    زكاة الفطر أضيفت إىل الفطر  : فأجاب فضيلته بقوله
سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإا تتقيد به 
وال تقدم عليه، وهلذا كان أفضل وقت خترج فيه يوم العيد قبل الصالة، 
ولكن جيوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومني، ملا يف ذلك من التوسـعة  

وال أهل العلم أنـه  على املعطي واآلخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أق
    : ال جيوز، وعلى هذا فلها وقتان

يـوم    : ، ووقت فضيلة وهو  قبل العيد بيوم أو يومني  : وقت جواز وهو 
    . العيد قبل الصالة

أما تأخريها إىل ما بعد الصالة فإنه حرام، وال جتزىء عن الفطرة حلديث  
ـ   صالة فهي زكـاة  ومن أداها قبل ال "   : ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 

، إال إذا كـان   " مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
الرجل جاهالً بيوم العيد، مثل أن يكون يف برية وال يعلم إال متأخراً وما 
    . أشبه ذلك، فإنه ال حرج أن يؤديها بعد صالة العيد وجتزئه عن الفطرة
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 مصر قبل قدومي إىل مكة أديت زكاة الفطر يف أول رمضان يف:  ١٧س

   ؟ وأنا اآلن مقيم يف مكة املكرمة فهل علي زكاة فطر
  

نعم عليك زكاة الفطر؛ ألنك أديتها قبل وقتـها    : فأجاب فضيلته بقوله
من بـاب    : فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إىل سببه، وإن شئت فقل
  : ، قال اهللا تعاىلإضافة الشيء إىل وقته، وكالمها له وجه يف اللغة العربية

بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننآ أَن نكْفُر بِاللَّه ونجعـلَ لَـه أَنـداداً     { 
وأَسرواْ الندامةَ لَما رأَواْ الَعذَاب وجعلْنا األَْغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَرواْ 

هنا من باب إضافة الشيء إىل وقتـه،    } إِالَّ ما كَانواْ يعملُونَ هلْ يجزونَ 
باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إىل سـببه،    : وقال أهل العلم

فهنا زكاة الفطر أضيفت إىل الفطر ألن الفطر سببها؛ وألن الفطر وقتها، 
مضان، ومن املعلوم أن الفطر من رمضان ال يكون إال يف آخر يوم من ر

فال جيوز دفع زكاة الفطر إال إذا غابت الشمس من آخـر يـوم مـن    
رمضان، إال أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومني رخصة فقـط،  
وإال فالوقت حقيقة إمنا يكون بعد غروب الشمس من آخر يـوم مـن   
  : رمضان؛ ألنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، وهلـذا نقـول  

    . ى صباح العيد إذا أمكناألفضل أن تؤد
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ومن صام جيب أن   ) فقيه البلدة ( إننا جنمع الزكاة ونعطيها للفقيه :  ١٨س

   ؟ يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل حنن على حق
  

إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فال بـأس    : فأجاب فضيلته بقوله
قبل العيد بيوم أو بيومني  بأن يدفع الناس زكام إليه، ولكن يكون الدفع

    . ويقوم الفقيه بتسليمها يف يوم العيد
  

   ؟ هل جيوز دفع زكاة الفطر قبل العيد:  ١٩س
  

جيوز دفعها قبل عيد الفطـر بيـوم أو يـومني،      : فأجاب فضيلته بقوله
واألفضل أن يكون يف يوم العيد قبل الصالة، وال جيوز تأخري دفعها عـن  

ـ   صالة العيد، لقول ابن أمـر رسـول اهللا    "   : عمر ـ رضي اهللا عنهما 
صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبـل خـروج النـاس إىل    

ويف حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ عن النيب صـلى      .  " الصالة
من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها  "   : اهللا عليه وسلم قال

   "من الصدقات بعد الصالة فهي صدقة
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اإلسالمية العاملية استالم أموال زكاة الفطر   .  .  . هل يشرع هليئة :  ٢٠س

مع بداية شهر رمضان وذلك دف االستفادة منه بقدر املستطاع، 
   . وجزاكم اهللا خرياً

  
ال أرى هذا، وال أرى أن خيرج بزكاة الفطر عـن    : فأجاب فضيلته بقوله
ن أهل البلد أحق، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم البلد الذي هي فيه؛ أل

أعلمهم أن اهللا افتـرض   "   : ملعاذ ـ رضي اهللا عنه ـ حني بعثه إىل اليمن  
    .  " عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم

  
هل جيوز للفقري الذي يريد املزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن :  ٢١س

   ؟ يف قبضها من املزكي وقت دفعهايوكل شخصاً آخر 
  

جيوز ذلك، أي جيوز أن يقول من عنده زكاة فطر   : فأجاب فضيلته بقوله
وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع   : للفقري

    . بيوم أو يومني سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقري يف قبضها
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  ؟ وهل جتوز الزيادة عليها  ؟ وما مقدارها  ؟ مىت خترج زكاة الفطر:  ٢٢س

   ؟ وهل جتوز باملال
زكاة الفطر هي الطعام الذي خيرجه اإلنسـان يف    : فأجاب فضيلته بقوله

ـ       : آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضـي اهللا عنـهما 
فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من متر،  " 

ـ     .  " من شعري أو صاعاً فـرض   "   : وقال ابن عباس ـ رضي اهللا عنـهما 
النيب عليه الصالة والسالم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، 

فهي من الطعام السائد بني الناس، وهو اآلن التمـر    .  " وطعمة للمساكني
أو  والرب واألرز، وإذا كنا يف مكان يطعم الناس فيه الذرة خترجهـا ذرة، 

ـ    . زبيباً، أو أقط كنا خنرجها  "   : قال أبو سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا 

    .  " التمر، والشعري، والزبيب واألقط
  

لقول ابن عمر ـ رضـي اهللا     : وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصالة
ـ  ، وهذا حديث  " أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةو "   : عنهما 
ـ    . مرفوع من أداها قبـل    : ويف حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 

    .  " الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات
وجيوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومني، وال جيوز أكثر من ذلك ألـا   

  ة الفطر، فتضاف إىل الفطر، ولو قلنا جبواز إخراجها بدخول تسمى زكا



٢١ 
 

  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  

  
الشهر كان امسها زكاة الصيام، فهي حمددة بيوم العيد قبـل الصـالة،   

    . ورخص يف إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقالالً للصـاع   

صدقة ال الزكاة فهذا جائز وال بأس به فهذا بدعة، وإن كان على وجه ال
وال حرج، واالقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق 

    . فليكن على وجه مستقل
يشق علي أن أكيل وال مكيال عندي فـأخرج    : ويقول كثري من الناس 

مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز وال بأس 
    به

   ؟ ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صالة العيد:  ٢٣س
  

إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صالة العيد فإـا ال    : فأجاب فضيلته بقوله
تقبل منه، ألا عبادة مؤقتة بزمن معني، فإذا أخرها عنه لغري عذر مل تقبل 

وأمر ـ يعين النيب صـلى    " منه، حلديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ   
، ويف حديث  " عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة  اهللا

ـ   من أداها قبل الصالة فهـي زكـاة    "   : ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 
    .  " مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء يف ليلة العيـد فإنـه    
   واء أعادها إىل ماله، أو أبقاها حىت يأيت الفقريتقبل منه، س



٢٢ 
 

  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  

  
مل أؤد زكاة الفطر ألن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر املبارك :  ٢٤س

مل أفرغ ألسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عين 
   ؟ وما احلكمة منها  ؟ أم البد من إخراجها

  
روضة، قال ابن عمر ـ رضي اهللا  زكاة الفطر مف  : فأجاب فضيلته بقوله

ـ  ، فهـي   " فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر "   : عنهما 
مفروضة على كل واحد من املسلمني، على الذكر واألنثى، والصـغري،  
والكبري، واحلر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبـل أن خترجهـا   

، ألن العبادة املفروضة إذا فـات  فإنك خترجها يوم العيد ولو بعد الصالة
وقتها لعذر فإا تقضى مىت زال ذلك العذر، لقول النيب صلى اهللا عليـه  

من نسي صالة أو نام عنها فليصلها مىت ذكرهـا ال   "   : وسلم يف الصالة
وعلـى    .  } وأَقمِ الصلَوةَ لذكْرِي  {   : ، وتال قوله تعاىل " كفارة هلا إال ذلك

    . أخي السائل فإن عليك إخراجها اآلنهذا يا 
وأما احلكمة من زكاة الفطر فإا كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي اهللا   

ـ  ، ففـي   " طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني "   : عنهما 
ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أـا طعمـة   

األغنياء فرحة العيـد، ألن اإلسـالم   للمساكني حيث جتعلهم يشاركون 
واعتصـمواْ   {   : مبين على اإلخاء واحملبة، فهو دين العدالة، يقول اهللا تعاىل

بِحبلِ اللَّه جميعاً والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعـدآًء  
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بفَأَص قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف   ـنّم ةفْـرفَا حلَى شع مكُنتاناً ووإِخ هتمم بِنِعتح
،  } النارِ فَأَنقَذَكُم مّنها كَذلك يبيِّن اللَّه لَكُم َءايتـه لَعلَّكُـم تهتـدونَ    

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  "   : ورسولنا صلى اهللا عليه وسلم يقول
   هللا املوفقوا  .  " بعضاً
  
من مل يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصالة هل جيوز له دفعها :  ٢٥س

   ؟ بعد الصالة
  

إذا مل يتمكن من دفع زكاة الفطر قبـل الصـالة     : فأجاب فضيلته بقوله
ودفعها بعد ذلك فال حرج عليه؛ ألن هذا مدى استطاعته، وقد قال اهللا 

استطَعتم واسمعواْ وأَطيعواْ وأَنفقُواْ خيراً ألَِنفُِسكُم فَاتقُواْ اللَّه ما  {   : تعاىل
ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت   } ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

دخول شهر شوال واإلنسان يف الرب وليس حوله أحد فإنه يف هذه احلال 
أما مع السعة فإنـه ال    . الفقراء دفعها إليهمإذا وصل إىل البلد اليت فيها 

جيوز لإلنسان أن يؤخرها عن صالة العيد، فإن أخرها عن صالة العيـد  
  : فهو آمث وال تقبل منه، حلديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قـال   

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم مـن   " 
كني، فمن أداها قبل الصالة فهـي زكـاة   اللغو والرفث، وطعمة للمسا

    .  " مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
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   . ما مقدار صدقة الفطر:  ٢٦س
  

مقدار صدقة الفطر صاع من الطعـام بالصـاع     : فأجاب فضيلته بقوله
اجليد، أو مـا    ) القمح ( النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالرب 

    . ازنه كالعدسيو
  

   ؟ هل جيوز إخراج زكاة الفطر نقوداً:  ٢٧س 
  

زكاة الفطر ال تصح من النقود، ألن النيب صـلى    : فأجاب فضيلته بقوله
اهللا عليه وسلم فرضها صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، وقال أبو سعيد 

ـ   كنا خنرجها على عهد رسول اهللا صـلى   "   : اخلدري ـ رضي اهللا عنه 
هللا عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمـر والشـعري،   ا

، فال جيوز إخراجها إال مما فرضه رسول اهللا صـلى اهللا   " والزبيب واألقط
عليه وسلم، ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عبـاس ـ   
رضي اهللا عنه ـ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة  

    . ئم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكنيللصا
  

والعبادات ال جيوز تعدي الشرع فيها مبجرد االستحسان، فإذا كان النيب 
صلى اهللا عليه وسلم فرضها طعمة للمساكني، فإن الدراهم ال تطعـم،  
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فالنقود أي الدراهم تقضى ا احلاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس 
    . وغريها

  
القيمة يؤدي إىل إخفائها وعدم ظهورها، ألن اإلنسان  مث إن إخراجها من

تكون الدراهم يف جيبه، فإذا وجد فقرياً أعطاها له فلم تتبني هذه الشعرية 
ومل تتضح ألهل البيت، وألن إخراجها من الدراهم قد خيطىء اإلنسـان  
يف تقدير قيمتها فيخرجها أقل فال تربأ ذمته بذلك، وألن الرسول صـلى  

وسلم فرضها من أصناف متعددة خمتلفة القيمة، ولـو كانـت   اهللا عليه 
القيمة معتربة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من األجنـاس  

    . واهللا أعلم  . األخرى
  

يقول كثري من الفقراء اآلن إم يفضلون زكاة الفطر نقوداً :  ٢٨س
   ؟ ر نقوداًبدالً من الطعام؛ ألنه أنفع هلم، فهل جيوز دفع زكاة الفط

  
الذي نرى أنه ال جيوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً   : فأجاب فضيلته بقوله

بأي حال من األحوال، بل تدفع طعاماً، والفقري إذا شاء باع هذا الطعام 
وانتفع بثمنه، أما املزكي فالبد أن يدفعها من الطعام، وال فرق بـني أن  

عليه الصالة والسالم،  يكون من األصناف اليت كانت على عهد الرسول
أو من طعام وجد حديثاً، فاألرز يف وقتنا احلاضر قد يكون أنفع من الرب؛ 
ألن األرز ال حيتاج إىل تعب وعناء يف طحنه وعجنه وما أشـبه ذلـك،   
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واملقصود نفع الفقراء، وقد ثبت يف صحيح البخاري مـن حـديث أيب   
عهد رسول اهللا صلى كنا خنرجها على  "   : سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمـر، والشـعري،   
فإذا أخرجها اإلنسان من الطعام فينبغـي أن خيتـار     " والزبيب، واألقط

    . الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا خيتلف يف كل وقت حبسبه
اآلليات فإن ذلك ال  وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو 

من عمـل   "   : جيزىء، وال تربأ به الذمة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
    .  " عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد

  
بعض أهل البادية خيرجون زكاة الفطر من اللحم فهل جيوز :  ٢٩س 

   ؟ هذا
  

هذا ال يصح، ألن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم     : فأجاب فضيلته بقوله
رضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن وال يكال، والرسـول صـلى اهللا   ف

ـ     : عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً مـن متـر، أو    " 

ـ    " صاعاً من شعري كنـا   "   : ، وقال أبو سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنـه 
ها يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا خنرج

وهلذا كان القول الراجح من أقوال   .  " التمر، والشعري، والزبيب، واألقط
أهل العلم أن زكاة الفطر ال جتزىء من الدراهم، وال من الثياب، وال من 
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جتزىء من  إن زكاة الفطر  : الفرش، وال عربة بقول من قال من أهل العلم
الدراهم؛ ألنه ما دام النص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موجوداً، 
فال قول ألحد بعده، وال استحسان للعقول يف إبطال الشرع، والصواب 
بال شك أن زكاة الفطر ال جتزىء إال من الطعام، وأن أي طعام يكـون  

    . قوتاً للبلد فإنه جمزىء
  

لناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما يف بعض البالد يلزم ا:  ٣٠س 
   ؟ جزاكم اهللا عن املسلمني خري اجلزاء  ؟ احلكم

  
الظاهر يل أنه إذا أجرب اإلنسان على إخراج زكاة   : فأجاب فضيلته بقوله

الفطر دراهم فليعطها إياهم وال يبارز مبعصية والة األمور، لكن فيما بينه 
 عليه وسلم فيخرج صـاعاً مـن   وبني اهللا خيرج ما أمر به النيب صلى اهللا

طعام؛ ألن إلزامهم للناس بأن خيرجوا من الدراهم إلزام مبا مل يشرعه اهللا 
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحينئذ جيب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه 
هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمـت بـه مـن    

    . الدراهم وال تبارز والة األمور باملعصية
  

   ؟ ما حكم إخراج الرز يف زكاة الفطر:  ٣٢س 
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ال شك يف جواز إخراج الرز يف زكاة الفطر، بل   : فأجاب فضيلته بقوله
إنه أفضل من غريه يف عصرنا؛ ألنه غالب قوت الناس اليوم،   : رمبا نقول

ويدل لذلك حديث أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ الثابـت يف    
كنا خنرج يوم الفطر يف عهد النيب صلى اهللا عليه  "   : صحيح البخاري قال

،  " وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعري، والزبيب، واألقط، والتمر
فتخصيص هذه األنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن ألا كانت طعامهم 

    . ذلك الوقت
  

   ؟ هل جيوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غري املسلمني:  ٣٣س 
  
    . ال جيوز إعطاؤها إال للفقري من املسلمني فقط  : أجاب فضيلته بقولهف
  

ما حكم نقل زكاة الفطر إىل البلدان البعيدة حبجة وجود   :  ٣٤س
   ؟ الفقراء الكثريين

  
نقل صدقة الفطر إىل بالد غري بالد الرجل الـذي    : فأجاب فضيلته بقوله

من الفقراء فال بأس بـه،  أخرجها إن كان حلاجة بأن مل يكن عنده أحد 
    . وإن كان لغري حاجة بأن وجد يف البلد من يتقبلها فإنه ال جيوز

  
   ؟ ما حكم وضع زكاة الفطر عند اجلار حىت يأيت الفقري:  ٣٥س 
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جيوز لإلنسان أن يضعها عند جاره ويقول هـذا    : فأجاب فضيلته بقوله

لفقري قبل صالة العيد لفالن إذا جاء فأعطها إياه، لكن البد أن تصل يد ا
اقبض   : ألنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان اجلار قد وكله الفقري، وقال

زكاة الفطر من جارك فإنه جيوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من 
    . صالة العيد

  
لو وضع اإلنسان زكاة الفطر عند جاره ومل يأت من يستحقها :  ٣٦س 

   ؟ حلكمقبل العيد، وفات وقتها فما ا
  

ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإمـا أن يكـون     : فأجاب فضيلته بقوله
جاره وكيالً للفقري، فإذا وصلت إىل يد جاره فقد وصلت للفقـري وال  
فرق، وإذا كان الفقري مل يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يـدفعها  

    . بنفسه ويبلغها إىل أهله
  

   ؟ زكاة الفطر بنية الصدقةهل جتوز الزيادة يف :  ٣٧س 
  

نعم جيوز أن يزيد اإلنسان يف الفطرة وينوي مازاد   : فأجاب فضيلته بقوله
على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنـده  
عشر فطر مثالً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر وخيرجه 
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ا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر مجيعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذ
ما جيب عليه فأكثر؛ ألن كيل الفطرة ليس بواجب إال ليعلم به القـدر،  

    . فإذا علمنا أن القدر حمقق يف هذا الكيس ودفعناه إىل الفقري فال حرج
  

هل جيوز للفقري الذي يريد املزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن   :  ٣٨س 
   ؟ ملزكي وقت دفعهايوكل شخصاً آخر يف قبضها من ا

  
جيوز ذلك، أي جيوز أن يقول من عنده زكاة فطر   : فأجاب فضيلته بقوله

للفقري وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الـدفع  
    . بيوم أو يومني سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقري يف قبضها
مني رمحه بتصرف من جمموع الفتاوى للشيخ حممد بن صاحل العثي

  الد الثامن عشر -اهللا 
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  شرحَ بابِ زكاة الفطْرِشرحَ بابِ زكاة الفطْرِ  

 البن جربين
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أي اإلفطار، ومسيت بذلك ألا تكـون عنـد   : زكاة الفطر ) باب زكَـاة الفطْـرِ ( 

-ملا من اللَّــه   -يعين-اإلفطار من رمضان، أي عند االنتهاء من صيامه، فكأم أفطروا 
م بإكمال شهر رمضان، كان حقًا عليهم أن يشكروا اهللا، ومـن شـكره أن   عليه -تعاىل

يتصدقوا على املساكني وحنوهم؛ وذلك ألن املساكني يف الغالب يشفقون يف ذلك اليـوم  
على الصدقة، فيعطون صدقة الفطر اليت ختـوهلم أن يتنعمـوا وأن يشـاركوا النـاس يف     

طُهرةً للصائمِ  « : أا كما جاء يف احلديث  فرحتهم، أي يف ذلك اليوم، فإذًا احلكمة فيها
 . » وطُعمةً للْمساكني   والرفَث    من اللَّغوِ 

والغالب أا ألجل التوسعة على املساكني، ولذلك خترج عن الصغار، خيرجها عن أوالده 
 يكلفوا لفقد العقل، الصغار الذين ال صوم عليهم، وعن أوالده اانني الذين مل يبلغوا ومل

فيخرج عنهم، واحلكمة يف ذلك كثرا، إذا كثرت سدت حاجة املساكني، لو كـان ال  
خترج إال على البالغني، وكان صاحب البيت وزوجته اثنان، وعنـدمها مخسـة أوالد مل   

فهذا . يبلغوا، فإذا أخرج عن السبعة أفضل وأوسع على املساكني مما إذا أخرج عن االثنني
  . كمة يف شرعيتها، زكاة الفطر أي اإلفطار من شهر رمضانمن احل
؛ ألن الكافر ليس أهال للزكاة، لزكاة الفطر، وألا ال تطهره، ال  )تجِب علَى املُسلمِ ( 

  . يطهره إال اإلسالم، وإمنا تطهر املسلمني من اللغو والرفث
ا مل يكن عنده إال قـوت  جتب عليه، أما إذ -واحلال هذه-إذا فضل عن مئونته فضل فإنه 

عياله يف ذلك اليوم فإنه مقدم، قوت أوالده مقدم على أداء الصدقة، فـإذا كـان عنـده    
عليه فإنـه يزكـي،    -تعاىل-كسب وحصل على ربح، وكان من أثر ذلك أنه ملا من اهللا 
 يبدأ بقوت عياله ليلة العيـد . تلزمه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع

ويوم العيد، مث إذا زاد عنده زائد عن قوته يف ذلك اليوم أخرج الفطرة، أخـرج زكـاة   
  . الفطر

، يعين كل من ميونه، أوالده الذين ميوم  ) تلزمه فطرةُ من يمونه بِقَدرِها ( كذلك أيضا 
ه الـذين  خيرج عنهم حىت ولو كانوا أطفاال، وكذلك مماليكه وخدم -ينفق عليهم: يعين-

ينفق عليهم، عليه أيضا أن خيرج زكام، وكذلك أبواه إذا كان ينفق عليهمـا، أبـواه،   
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وكذلك إخوته إذا كان ينفق عليهم، كل من حتت كفالته خيرج عنهم، فطرة من ميونـه  

هو الذي ميلك نصفه، إذا كان لك عبد، وأعتقت نصفه، فإن : بقدرها، كاملبعض، املبعض
  . يه نصفها؛ ألنه خيدم عندك يوما ويشتغل لنفسه يوماعليك نصف فطرته وعل

وكذلك لو كان العبد مشتركا بني اثنني، خيدم عند هذا يوم وعند هذا يوم، فإن زكاتـه  
عليهم خيرج هذا نصف الصاع وهذا نصف الصاع؛ ألم ملزمون باإلنفاق عليه كذلك، 

الذي بعضه حر وبعضـه  ) ض املُبع( فكذلك ملزمون بإخراج فطرته كذلك، هذا يسمى 
ما عندي إال صـاع، أنـا   : رقيق، فإذا عجز عن اإلخراج عنهم كلهم بدأ بنفسه ويقول

كسيب يوميا أنفقه على عيايل، واآلن فضل عن نفقة عيايل صاع، ابدأ بنفسك، أخرجهـا  
أنفـق  : عن نفسك، فإذا فضل عنده أكثر قدم زوجته، أخرج فطرا؛ وذلك ألا تقـول 

: طلقين، فإذا زاد عن فطرته وفطرا أخرج عن رقيقه الذي هو اململوك، يقـول  علي وإال
أنت عبدي وأنت مملوكي، ومعلوم أنه ليس لك أن حتترف وال أن تشتغل لنفسك، وأنت 
خادم عندي، ومصاحلك كلها يل، فيقول أخرج عين، خيرج بعد نفسه وزوجته خيرج عن 

أوالده األكرب فاألكرب، مث أمه، فهي أحـق مـن    واحدا أو عددا، مث -يعين مماليكه-رقيقه 
أبيه، وذلك حلنوها عليه، مث أبوه، يعين بعـد األم واألب، بعـد األم األب، مث األقـرب    

  . فاألقرب من عصباته
الذي هو محل يف بطن أمه قد انعقد احلمل، انعقد وثبـت، كـان    )وتسن عنِ اجلَنِنيِ ( 

جلنني، خيرج عن اجلنني من زوجاته إذا ذكرت أن يف خيرج عن ا -رضي اهللا عنه-عثمان 
  . بطنها محل
، فلو ملك عبـدا بعـد أن غربـت     )وتجِب بِغروبِ الشمسِ لَيلَةَ الفطرِ ( مىت جتب؟ 

الشمس، ففطرة ذلك العبد على الذي باعه، ال على املشتري، وكذلك لو ولدت املـرأة  
ولود، وإمنا يستحب كاجلنني، خبالف مـا إذا  بعد غروب الشمس، مل يلزم إخراج فطرة امل

  . ولد فإنه يكون إذا ولد قبل الغروب بدقيقة فإا جتب الزكاة عنه والفطرة
وكذلك إذا أسلم بعد الغروب، أسلم إنسان بعد الغروب، فال زكاة؛ وذلك ألنـه قبـل   

  . الغروب ليس مبسلم
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يعين تصري واجبة علـى   )لَيلَةَ الفطرِ  وتجِب بِغروبِ الشمسِ( :  هذا ما يفهم من قوله

، يعين إذا فاتتـك   ) وإخراجها يوم العيد جائز( من غربت عليه الشمس وهو مكلف، 
فإنك خترجها يف بقية اليوم، جيب إخراجهـا يف بقيـة    -حىت صليت العيد-حىت صليت 

لو أخرجها قبل العيد يف  اليوم، وجيوز عند احلاجة إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو بيومني،
اليوم الثامن عشر يعتقد أن اليوم الثامن عشر هو التاسع عشر، مع أنه بقي التاسع عشـر  
والعشرون، فتجزئه هذه الزكاة اليت أخرجها قبل حلول وقتها؛ وذلك ألنه أخرجها وهـو  

  . يعرف أنه مكلف ا، ونوى بإخراجها إبراء ذمته، براءة ذمته
صالة العيد، يعين يف صبح العيد، يوم العيد يف الصباح، بني الفجر وبني وقتها األفضل قبل 

صالة العيد، هذا هو أفضل أوقاا؛ وذلك ألن احلكمة فيها التوسعة على الفقراء، حـىت  
يستغنوا يف ذلك اليوم الذي هو يوم فرح الناس ويوم سرورهم وانبساطهم، فيشـاركون  

يأم ما يقوم فإن أحدهم قد يسرق، وقد ينتحر، قد الناس يف الفرح؛ ألم إذا كانوا مل 
فإذا كان كذلك وكانت أيضا قد وقع، فإن . خيون ما عنده من األمانات، وما أشبه ذلك

  . عليه أن حيرص على إخراجها يف ذلك اليوم الذي هو يوم العيد
هفـوات   ذكروا أا طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ ألن الصائم يف صيامه قد يكون عليه

لتطهره من تلك اهلفوات  -يعين-وغلطات وما أشبه ذلك، فإذا كان كذلك فإنه خيرجها 
  . والزالت اليت تقدح يف الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني

  
، هذا مقدارها؛ ) الصاع، خمسةُ أرطَالٍ وثُلثٌ بِالعراقي  ( و  ) صاع( مقدارها : يقول
صاع من طعام، أو صاع من متر، أو صاع من بر، أو صـاع    « : ه جاء يف احلديثألن

وكانت هذه اخلمسة هي اليت تكون قوتا يف ذلك الزمان،  » من أقط، أو صاع من زبيب
أغلب الناس يقتاتون مثل هذه، التمر قوت وغذاء لكثري من الناس، وكذلك الرب يصلح منه 

كـذلك  . أكثر الناس يقتاتون الرب أو ما يقوم مقامـه  اخلبز وحنوه، ال شك أنه قوت وأن
يدخل يف الرب أو جيزئ عنه إذا كان دقيقًا، إذا طُحن ذلك الرب، وكان مبقـداره قبـل أن   

  . يطحن فإنه جيزئه؛ وذلك ألنه كفاهم املئونة
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كيلوين ونصف، فكم جيزئ من الدقيق؟ كيلـوين   -صاع الرب مثال-إذا كان وزن الصاع 

لطحني عادةً إذا طحن تنتشر أجزاؤه، فبدل ما يكون صاع بر ألجل أنـه  ونصف، ألن ا
دقيقًا يكون صاعا ونصف أو صاعا وثلث، فالدقيق يكثر وتنتشر حباته، والصحيح أنـه  

الرب هو احلبوب املعروفة، . جيوز من الرب أو الشعري ولو مطحونني، وجيوز من الرب والزبيب
ل األغذية، والشعري معروف أيضا، وإن كان ويسمى حنطة، ويسمى قمحا، فهو من أفض

فيه شيء من القشر وحنوه، ولكن يصفى، أما قشره وأغلفته فتأكلها الدواب، وأما دقيقـه  
  . فإنه يكون فطرة وجيزئ عنه

كانوا أكثر ما يقيسون بالرطل العراقي؛ ألن اإلمام أمحد كان هناك يف بغداد وتويف هناك، 
  . ا أنه موجود فإنه خيرج منهولكن الصحيح أنه بعد أن عرفن

يف عهد معاوية جاءهم وإذا هم خيرجون من الشعري، وإذا الناس توسعوا، جيعلـون ذلـك   
أرى مدين من مسراء الشام تعدل صاعا مـن شـعري،   : الشعري علفًا ألغنامهم، فذكر وقال

فعدل الناس إىل مدين من الرب، يعين نصف صاع من الرب، وجعلوه مكـان صـاع مـن    
  . ريالشع

خيرجه،  ملسو هيلع هللا ىلصال أزال أخرجه كما كان رسول اهللا :  يقول -رضي اهللا عنه-ولكن أبو سعيد 
إِذَا عدم هـذه   (فكان خيرجه من الرب صاعا كالشعري والتمر والزبيب، يقول إذا عدمت، 

 اتقتا يمة فَمعيف احلديث مذكور معها األقط، فتكون مخسة، األقط وهو اللـنب   )اَألرب
  . ذي يطبخ إىل أن ينشف، مث بعد ذلك يقطع قطعا وييبس كما هو معروفال

خيرج مما هو قوت يقتات، أفىت مشاخينا بإخراجها من األرز؛ وذلك ألنه الغالـب علـى   
  . الناس، أغلب قوم األرز

ب إىل كان ابن عمر خيرج من التمر؛ وذلك ألنه أقر )أَفْضلُها التمر، ثُم اَألنفَع ( : يقول
التناول، أسهل تناوال، حيث أنه ال حيتاج إىل إصالح، واختار كثريون اإلخراج من الـرب؛  
وذلك ألنه أفضل األقوات، واختار آخرون من األرز؛ ألنه قوت أكثر النـاس يف هـذه   
األزمنة، وإذا وجد أناس يقتاتون الدخن أو يقتاتون الذرة أو الفول، أخرج هلم من قوم، 

  .دي يقتاتون األقط أخرج هلم من األقطوإذا وجد بوا
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 زكاة الفطر
  آداب، وأحكام، وشروط، ودرجات، ومسائل

  يف ضوء الكتاب والسنة
  

  
  
  

  تأليف الفقري إىل اهللا تعاىل
  سعيد بن علي بن وهف القحطاين. د
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
 مـن شـرور أنفسـنا    إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا

وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد  
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسـلم تسـليماً   ، عليه وعلى آله وأصحابه
  :أما بعد، كثرياً

بينت فيها مفهوم زكـاة   ))زكاة الفطر((ة خمتصرة يف فهذه رسال    
لغةً، واصطالحاً، وأن األصل يف وجوا عموم الكتاب، والسنة الصرحية، : الفطر

 كَموإمجاع أهل العلم، وذكرت شروطها املعتربة عند أهل العلم، وأوضحت احل
ا فرضأو كبريٍ: من زكاة الفطر، وأ ،أو عبد ،أو صغريٍ، على كل مسلمٍ حر ،

: أو ذكرٍ، أو أنثى، وأوضحت وقت إخراج زكاة الفطر، ومقدار زكاة الفطـر 
بالصاع النبوي وبالوزن، وذكرت درجات إخراج زكاة الفطر، مث بينت أهـل  
زكاة الفطر الذين تدفع هلم، وذكرت حكْم دفع القيمة يف زكاة الفطـر، وأن  

من يعول، مث ختمت ذلك ببيان مكـان  زكاة الفطر تلزم املسلم عن نفسه وعن 
زكاة الفطر، وحكم نقلها، وأحكام إخراج زكاة األموال، وقد استفدت كثرياً 
من ترجيحات مساحة شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز، غفر اهللا لـه،  

  .ورفع مرتلته
واَهللا أسأل أن جيعل هذا العمل مباركاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكـرمي،  

أن ينفعين به يف حيايت وبعد ممايت، وينفع به من انتهى إليه؛ فإنه خري مسؤول، و
وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي   
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وأصحابه، ومـن  ، العظيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله

  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  
  رمحنأبو عبدال: املؤلف

  سعيد بن علي بن وهف القحطاين
  هـ مبدينة الرياض٢٨/٣/١٤٢٦حرر بعد الظهر من يوم السبت 
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  زكاة الفطر  
  :مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ
إذا منا : زكى الزرع: النماء، والزيادة، والطهارة، والربكة، يقال :لزكاة لغةا
  .)١(وزاد
: أفطر الصائم، يفطر إفطاراً؛ ألن املصدر منه: مصدر، من قولكاسم  :لفطرا
، وهذه يراد ا الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة الزكاة إىل الفطر، من اإلفطار

إضافة الشيء إىل سببه؛ ألن الفطر من رمضان سبب وجوا، فأضيفت إليه؛ 
  .))زكاة الفطر((: لوجوا به، فيقال
فطْرةَ اهللا الَّتي فَطَر �: اخللقة، قال اهللا تعاىل: الفطرةفطرةٌ؛ ألن  :وقيل هلا
البدن، : عليها، وهذه يراد ا الصدقة عنأي جبلته اليت جبل الناس . )٢(�الناس علَيها

زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ((: ، ويقال)٣(والنفس، كما كانت األوىل صدقة عن املال
أي : وهي اصطالحية للفقهاء، كأا من الفطرة اليت هي اخللقة، فطرة: ويقال للمخرج
  .)٤())زكاة اخللقة

هي الصدقة جتب بالفطر من رمضان، طهرة (( :زكاة الفطر يف االصطالح
 .)٥( ))من اللغو، والرفث: للصائم

ن كل فرد مسلم يعيله، قبل صالة عيد إنفاق مقدار معلوم، ع((: وقيل
  .)١())الفطر، يف مصارف خمصوصة
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صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضاً، ومصرفها (( :وقيل  
٢())كزكاة(.  

صدقة : زكاة الفطر: أن يقال: واحلد الذي يشمل التعريفات املتقدمة كلها، وهو
عن طائفة خمصوصة،  معلومة مبقدار معلوم، من شخص خمصوص، بشروط خمصوصة،

من اللغو، والرفث، وطعمة : لطائفة خمصوصة، جتب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم
  .، واهللا تعاىل أعلمللمساكني
  :عموم الكتاب وصريح السنة واإلمجاع: األصل يف وجوب زكاة الفطر: ثانياً

وذَكَر * قَد أَفْلَح من تزكَّى�: قول اهللا تعاىل: فقيل أما عموم الكتاب،
 وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه�:وعموم قول اهللا تعاىل. )٤)(٣(����اسم ربه فَصلَّى

����)٥(.  
، رضي اهللا عنهمافألحاديث كثرية، ومنها حديث عبداهللا ابن عمر  وأما السنة؛

زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من  �فرض رسول اهللا ((: وفيه
  .)٦())...املسلمني

ل اإلمام ابن أن صدقة الفطر فرض، قا: فأمجع أهل العلم وأما اإلمجاع،
وأمجعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأمجعوا على أن صدقة ((: املنذر رمحه اهللا

الفطر جتب على املرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده األطفال، الذين ال 
  .)٧())أموال هلم، وأمجعوا على أن على املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه احلاضر
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  :لفطر ثالثة شروطشروط وجوب زكاة ا: ثالثاً  

حر أو عبد، أو رجل أو : اإلسالم، فتجب على كل مسلم :الشرط األول
فرض رسول اهللا ((: ، وفيهرضي اهللا عنهماامرأة، صغريٍ أو كبريٍ؛ حلديث ابن عمر 

حر أو عبد، أو رجلٍ : زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من املسلمني �
ومجلته أن زكاة ((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا. )١())أو امرأة، صغريٍ أو كبريٍ

يف قول ، الفطر جتب على كل مسلم، مع الصغر والكرب، والذكورية واألنوثية
  .)٢())وخيرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق، أهل العلم عامة، وجتب على اليتيم

الغىن، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن قوته وقوت  :الشرط الثاين
  .)٣(عياله، وحوائجه األصلية
دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛  :الشرط الثالث

 )٤())زكاة الفطر من رمضان �فرض رسول اهللا ((: رضي اهللا عنهمالقول ابن عمر 
، من آخر يوم من أيام شهر رمضان، فمن أسلم أو تزوج، غروب الشمسوذلك يكون ب

أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب مل تلزمه فطرم، وإن غربت وهم عنده مث ماتوا 
  .)٥(باملوت ككفارة الظهارفعليه فطرم؛ ألا جتب يف الذمة، فلم تسقط 

  :احلكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
ال شك أن مشروعية زكاة الفطر هلا حكم كثرية من أبرزها وأمهها احلكم 

  :اآلتية

                                           
)١( `�@Z fB3� :ري
dFا� UG�� ،١٥٠٣U@/�و ، ، UG��٩٨٤   eء ا
�W إن `�?��d\  \a�Eو ،

R�
-\.  
�ا�"،  )٢(G ��� ، $H4٤/٢٨٣ا�.  
�ا�"،  )٣(G ��� ، !
  .٦/١٥٣، وا��Oح ا��344، ٢/١٦٨ا��
)٤( `�@Z fB3� : UG�� ،ري
dF١٥٠٣ا� UG�� ،U@/�٩٨٤، و`?��d\  \a�Eو ،.  
�ا�"،  )٥(G ��� ، !
  .٢١٧٠ا��
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  
خلل الصوم، فيكون بذلك فترفع  طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، – ١

  .متام السرور
وم العيد، وإدخال يف ي طعمةٌ للمساكني، وإغناء هلم عن السؤال – ٢

  .السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور جلميع فئات اتمع
ذلك اليوم، فيتفرغ اجلميع أغنيائهم، وفقرائهم : مواساةٌ للمسلمني – ٣

، وهذه األمور تدخل يف حديث ابن �لعبادة اهللا تعاىل، والسرور واالغتباط بنعمه 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  ����فرض رسول اهللا (( رضي اهللا عنهماعباس 

  .)١( ))...والرفث، وطعمة للمساكني
ملستحقيها يف وقتها احملدد؛  حصول الثواب واألجر العظيم بدفعها – ٤
فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة ((: يف حديث ابن عباس املشار إليه آنفاً �لقوله 

  .)٢())اتمقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدق
األعوام، وأنعم عليه سبحانه  من زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعاىل عاماً – ٥

بالبقاء؛ وألجله استوى فيه الكبري والصغري، والذكر واألنثى، والغين والفقري، واحلر 
  .وهو الصاع: والعبد، والكامل والناقص يف مقدار الواجب

وهللا حكم، وأسرار  لى الصائمني بإمتام الصيام،شكر نعم اهللا تعاىل ع – ٦
  .)٣(ال تصل إليها عقول العاملني

                                           
��N أ���    ١٨٢٧، وا���� �
<��`، ����UG  ١٦٠٩، ����UGأ���, داود )١(��h  ��!  �
��Fا�� `$��/Pو ،

 UG�� ،١٦٠٩داود      UG��� ،`�>
��N ا��� ��h  �!إن   ١٨٥٤ - ٤٩٢، و `�?��d\  \aو�� ،
eءا
W.  

)٢(  UG�� ،١٦٠٩أ�, داود UG�� ،`>
��� ا�bي FG@`١٨٢٧، وا�� ��  .، وه, <�ء �� ا�
)٣(    Bب، �$���1 ا�
��Fوا�� �i
��2Fد أو���  ا�
��Wإر     "���j-@� ب
F��Eق، وأ�/��� ا����Kب ا��Ga��� `��;

�ا���4P ا�/-�ي، ص FZ١٣٤.  
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  
  زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضل عنده يوم العيد وليلته: خامساً

صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين جتب نفقتهم عليه؛ حلديث عبداهللا  
زكاة الفطر يف رمضان على  ����فرض رسول اهللا ((: قال رضي اهللا عنهمابن عمر 

حر أو عبد، أو رجلٍ، أو امرأة، صغريٍ، أو كبريٍ، صاعاً : كل نفسٍ من املسلمني
فرض ((: ولفظ البخاري، وهذا لفظ مسلم يف رواية ))من متر، أو صاعاً من شعري

صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على العبد، : زكاة الفطر ����رسول اهللا 
واحلر، والذكر، واألنثى، والصغري، والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى 

: ويف لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر. ))قبل خروج الناس إىل الصالة
ى، الذكر، واألنث على –رمضان : أو قال –صدقة الفطر  ����فرض النيب ((

صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، فعدل الناس به نصف صاع : واحلر، واململوك
فأعوز أهل املدينة من التمر فأعطى شعرياً، ، من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر

الصغري والكبري، حىت إن كان يعطي بين، وكان ابن عمر  فكان ابن عمر يعطي عن
  .)١())يعطيها للذين يقبلوا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني رضي اهللا عنهما

  .)٢(�ويستحب إخراج زكاة الفطر عن احلمل؛ لفعل عثمان 
قال رسول : ، قال�وك خيرجها سيده عنه؛ حلديث أيب هريرة وخترج عن اململ

  .)١())ليس على املسلم يف فرسه، وال يف عبده صدقة إال صدقة الفطر((: �اهللا 

                                           
)١(  `���@Z f��B3� :   UG���� ،���KBا� "G���h ب !���ض

ري، آ��3
ب ا��آ��
ة، �����dFب ١٥٠٣ا�
، و���

 UG�� ،وا�44@,ك ���G" ا�R@Z �KB ا�h١٥١١   ��KBة ا�
، و�/@U، آ3
ب ا��آ
ة، �
ب زآ�
 UG�� ،��4@/4ا� R@Z٩٨٤ – ١٦.  

4� !�  �/��a"   ٣/٤١٩أ�  F�W"،  أ�l<` ا�� )٢(Pأ �� eا�FZ `>�l٦٤٤، وأ   ���4P ��Z ،
3
دةG1�4  ((: و��G" ا��Z �KB ا���H2 وا�����F وا�h  K-� ن
4
ن آJZ أنEEEEEEEE .   ج ا�����lوأ

  ،"F���W  ٣/٤١٩أ���  UG���� ،ا��زاق���FZل  ، ٧٨٨، و
��G "���jG  أ��� ���Z :))  ن,��K-� ا,�
آ��
   1�F��G" ا��K-� R3P ،�KB,ا ��Z ا�hEEEEEEEE   ��4P� "1�4     : ، و!�  روا���أن زآ�
ة ا���Z ��KB ا�

�?\ .  ،���Fح ا���Oء،       : ، وا���� ٧/٩٦ا�
�3!Sث ا�-@��4" وا,��F@� "�4iا��3
وى ا�@?$�" ا�!
�ا�"، ٣٦٧، ٩/٣٦٦G ���  $H4ز ٤/٢١٦، وا�
  .١٤/٢٠١، و�?4,ع !3
وى ا�� �
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  :وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً  
يف حديث ابن عمر السابق بقول ابن وقت إخراج زكاة الفطر  �وقَّت النيب 
أي . )٢())وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة((: �عمر عن النيب 

وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ((: رضي اهللا عنهماويف رواية عن ابن عمر . صالة العيد
؛ ولكن األفضل أن خترج يوم العيد قبل الصالة؛ لسد حاجة الفقراء يوم )٣())أو يومني

  .العيد،وإغنائهم يوم العيد عن املسألة
: قال رضي اهللا عنهماوال جيوز تأخريها بعد الصالة؛ حلديث ابن عباس 

من اللغو، والرفث،  :زكاة الفطر طهرةً للصائم ����فرض رسول اهللا ((
، ومن أداها بعد وطعمة للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة

  .)٤())الصالة فهي صدقة من الصدقات
فمن : ر ال جتب إال بغروب مشس آخر يوم من رمضانولكن زكاة الفط

أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب مل تلزم 
  .)٥(فطرم

                                                                                                           
)١(             UG��� ،`�E�!و [��FZ  �! U@�/4ا� R�@Z ة
، ٩٨٢أ `>�l�U@�/، آ�3
ب ا��آ�
ة، ��
ب � زآ�

 ،`���h  ! "4��l ا�� `>�lل٤/٨٢وأ
;! ، :))     ��Z ��KBا� "G��h أن R�@Z 1���
ب ا��

��`، � R@Z ا�44@,ك آ4
 \,هq-� U ا�$
س� R@Z "F>ا�44@,ك واEEEEEEEE.  

)٢(  B3�ري
dFا� ،`�@Z f ، UG��١٥٠٣ UG�� ،U@/�٩٨٤، و`?��d\ م�  .، و\;

ري )٣(dFا� ، UG��١٥١١U@/�و ، ، UG��٩٨٤`?��d\ م�  .، و\;
، وا��� �
<�`، آ�3
ب ا��آ�
ة، ��
ب      ١٦٠٩آ3
ب ا��آ
ة، ��
ب زآ�
ة ا�UG��� ،��KB     ،أ�, داود )٤(

   UG���� ،���KBا� "G���h١٨٢٧       UG���� ،أ���  داود N����h  ��!  �
��Fا�� `$��/P١٦٠٩، و ،
 UG�� ،`>
��N ا�� �h١٨٥٤و UG�� ،1�@H٨٤٣، وإرواء ا�.  

�ا�"، : ا��� )٥(G ���  !

م ا�$�,وي ١/١٧٠ا���Sل ا
Gوا��وض ا����4، و ، :)) ̀ ��,G :  ���

نr�رEEEEEEEE ء

رة إ�R وLG و<,�#
 و!�` jlف �@-@4Wإ :  

!-  إ�#�Oل ا�,G �� N��2�
!

�Z "@�� �� ل أول <�ء,lود s4Oوب ا��H� �?\�KBا� �.  
  
$�
�hل أ
Gو ،�� �K@,ع ا�B?� ��@" ا�-�?\  �
Jن    : وا�t�! ،

��Hوب وا�K@�,ع �-�ً� �?\


�^ روا�3
ن� �Zو ،�?\ U� ع,@K1 ا�FG ت
� ا��Hوب أو �-� �� أ��     : و��$Zو ،���,;�
آ�
  ��?Bع ا�,�@K� �?\ "B�$PEEEEEEEE       ،U@�/� N���h R�@Z ح ا�$�,وي��Wا�4;$��  : ، وا���� ٧/٦٣

2
ف، وا��Oح ا����F �� ا�S٧/١١٣.  
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  :درجات إخراج زكاة الفطر على النحو اآليت: سابعاً  
جواز تقدمي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛ حلديث  :الدرجة األوىل

وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو ... ((: ، وفيههللا عنهمارضي اابن عمر 
أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل ((: ، ويف لفظ لإلمام مالك)١())يومني

قالت اللجنة الدائمة للبحوث . )٢())الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة
ووقتها ((: العلمية واإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا
وقال . )٣())ليلة عيد الفطر إىل ما قبل صالة العيد؛ وجيوز تقدميها يومني أو ثالثة

وال مانع من إخراجه قبله بيوم أو ((: شيخنا اإلمام عبدالعزيز ابن باز رمحه اهللا
  .)٥)(٤())التؤجل بعد العيدأو ثالثة، ولكن ، يومني

هو غروب الشمس من آخر يوم من : وقت الوجوب :الدرجة الثانية
رمضان؛ فإا جتب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو ملك 
عبداً، أو ولد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان ذلك 

ب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة بعد الغروب مل تلزمه، ومن مات بعد غرو

                                           
)١( `�@Z fB3� : UG�� ،ري
dF١٥١١ا� UG�� ،U@/�٩٨٤، و`?��d\ م�  .، و\;
)٢(  UG�� ،�KBة ا�

ل زآEإر LGب و

م �
�^، آ3
ب ا��آ
ة، ��Sا av,�٥٥.  
3
ء،  )٣(!Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�٩/٣٦٩!3
وى ا�@?$" ا�.  
١٤/٢١٦!3
وى ا�� �
ز،  )٤(.  
)٥( 4Pء ر
� أول وL��G �?��,از د!��� زآ��
ة ا�R��@Z ،���KB    اw��@3l ا�-@��4�����\  ��! R�
��-\ eا U��#

  :أG,ال
#4
 1FG ا�-�� ��,م أو ��,���، و<�
ء !�  ا�a�v,4     : ا�;,ل ا�ول  ��وه�bا  ، ��j�EEEEEEEE" ((�?,ز \;

1������ ا�� �4Z ، ا�;,ل ه, ا�bي Z@�` ا�P  ! 

	 �� �����آ4������ �� 	
������ �� 	
������ �� 	
� ))   ��KB1 ا��FG ن,K-� ا,�
وآ

  ��EEEEEEEE,م أو �,���ًZ

ن إ<4�! "�
�
رة إ�R <��4 ا�2Wا !�` إbوه ،`�@Z fB3�]  ، �$H4ا�

٤/٣٠١.[  
   �
Jا�;,ل ا� :e4` اP" ر�ا�G م ا��
�Sل ا
G :))
$�
�hأ q-� ل
Gو :  ��� 
�?,ز \-?�@#

 �!�� �w��2 ا�@����1-��� �w��2 ا���O#� آ��4
 �?��,ز \-?���1 أذان ا�B?��� وا�����-� "��Bد��� ����EEEEEEEE 
] ، $H4٤/٣٠٠ا� ،��Fح ا���O٧/١١٦، وا�.[  
  ��
Jا�;,ل ا� :"B�$P ,ل أ�
Gة  : و
�?,ز \-?�@#
 �� أول ا��,ل؛ ��#
 زآ
ة، !L#FWa زآ�

  ].٤/٣٠٠ا�H4$ ، [ا�4
ل، 

!- : ا�;,ل ا��ا��  Oل ا�
Gو :  "G�� ا��2F�E ن؛ �ن
r�ر �#W أول ��ا��2,م : �?,ز  ،

`$Z �KBب، وا�

ز \-?�@#
 آ�آ
ة ا�4
ل �-� �@^ ا�2$> ��FF/ا� �Pأ �ا�t! ،]   �$H4ذا و<
٤/٣٠٠ .[    ��4Z ا��� ����P  ! `\,FJ� ،N��
ـ	 �� ��ـ���  �
ـ	 �� ��ـ���  �
ـ	 �� ��ـ���  �
ـ	 �� ��ـ���  وا�;,ل ا�ول ه, ا�2�  �F�E ؛ و�ن

 ،"�B�G,\ دات
F-إ��`؛ و�ن ا� 
#3!
M1 إ���� �KBا� 
  ].٤/٣٠٠ا�H4$ ، [و<,�#
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

الفطر، نص عليه اإلمام أمحد، وبه قال الثوري، وإسحاق، ومالك يف إحدى   
  . )١(الروايتني عنه، والشافعي يف أحد قوليه

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف أول وقت الوجوب لزكاة 
وهو أول ليلة من شهر إمنا يبدأ من غروب مشس آخر يوم من رمضان، ((: الفطر

  .)٣)(٢())أمر بإخراجها قبل الصالة �شوال، وينتهي بصالة العيد؛ ألن النيب 
املستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة العيد؛  :الدرجة الثالثة

أمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيد، كما يف  �ألن النيب 
فمن (( رضي اهللا عنهما، وكما قال ابن عباس )٤(رضي اهللا عنهماحديث ابن عمر 

أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من 
  .)٥())الصدقات

ا بعد صالة العيد على القول الصحيح، فمن ال جيوز تأخريه :الدرجة الرابعة
أخرها بعد الصالة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن خيرجها على الفور، قال العالمة 

ويف الكراهة بعدها وجهان، والقول ا أظهر؛ ملخالفة األمر، ((: ابن مفلح رمحه اهللا
أومأ إليه، وتكون : حترم بعد الصالة، وذكر صاحب احملرر أن أمحد رمحه اهللا: وقيل

: وقال اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا. )٦())قضاًء، وجزم به ابن اجلوزي
  .)٧())إخراجها قبل صالة العيد، وال جيوز تأخريها إىل ما بعد صالة العيد... الواجب((

وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني، رمحه اهللا، يف تعمد إخراجها بعد 
والصحيح أن إخراجها يف هذا الوقت حمرم، وأا ال جتزئ، ((: ة العيدصال

أمر ا أن ((] أن النيب: رضي اهللا عنهما[والدليل على ذلك حديث ابن عمر 

                                           
�ا�"،  )١(G ��� ، $H4ف، ، و٤/٢٩٨ا�
2�Sا�4;$� وا �� ��Fح ا���O٧/١١٣ا�.  
3
ء،  )٢(!Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�٩/٣٧٣!3
وى ا�@?$" ا�.  

ب ا��أي )٣(�hل ا�@�� وأ�, �,ر، وأ
Gو :       ��Z "وه�, روا�� ،�� �K@,ع ا�B?�� ��,م ا�-��?\

 "���
د���� ا���2Pا� `���@Z Lي د���bوا���2,اب ا��� ،^���
أن أول وL��G ا�,<��,ب ����وب : �
#4
 ���,م أو ��,��� أو ��ly s4W     "��j �,م��
ن، و�?,ز \;�r�ر ��وا���� .  :   �$H4ا�
�ا�"، G ���٤/٢٩٨.  

)٤( `�@Z fB3� :ري
dFا� ، UG��١٥١١U@/�و ، ، UG��٩٨٤`?��d\ م�  .، و\;
)٥(  UG�� ،١٦٠٩أ�, داود UG�� ،`>
  .، و\;�م \��d?`١٨٢٧، وا�� �
)٦(  ،N@B� ��� ،وع�Bب ا�
  .٤/٢٢٧آ3
١٤/٢٠١
وى ا�� �
ز، �?4,ع !3 )٧(.  
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فإذا أخرها حىت خيرج الناس من الصالة،  )١())تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

من عمل ((: �د؛ لقوله فقد عمل عمالً ليس عليه أمر اهللا ورسوله، فهو مردو
 رضي اهللا عنهمابل إن حديث ابن عباس  )٢())عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد

من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها ((: صريح يف هذا، حيث قال
. )٤( ))...أا ال جتزئ وهذا نص يف. )٣())بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة 
فمن أخرها ... ((: الفطر هل ميتد الوقت إىل آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها مث قالوا

وهذا . )٥())عن وقتها فقد أمث، وعليه أن يتوب من تأخريه، وأن خيرجها للفقراء
  .)٧)(٦(سالم وابن القيماختيار شيخ اإل

  :مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً
هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت يف حديث ابن عمر 

زكاة الفطر  ����فرض رسول اهللا ((: الذي ذكرته آنفاً أنه قال رضي اهللا عنهما
وعن أيب سعيد اخلدري . ))...من رمضان صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري

صاعاً من طعام، أو صاعاً من : كنا خنرج زكاة الفطر((: أنه كان يقول �
ويف لفظ . ))شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب

                                           
)١( `�@Z fB3� : UG�� ،ري
dF١٥١١ا� UG�� ،U@/�م٩٨٤، و�  .، و\;
)٢( `�@Z fB3� : UG�� ،ري
dF٢٦٩٧ا� UG�� ،U@/�١٧١٨، وeء ا
W إن `?��d\  \aو� ،.  
)٣(  UG�� ،١٦٠٩أ�, داود ،`>
  .، و\;�م \��d?`١٨٢٧، وا�� �
)٤(  ،��4�JZ ��� ،�344ح ا��O١٧٢ – ٦/١٧١ا�.  
)٥(  ،"4iا�٩/٣٧٣!3
وى ا�@?$" ا�.  

R��@Z U��E ا����وض،     : ا����� )٦(G ا���� "���W
Pف،  ٣/٨٢
��2�Sد،  ٧/١١٨، وا
، وزاد ا�4-��

٢/٢١.  
)٧( e4` اP" ر�ا�G م ا��
�Sل ا
G :))   1�r!ة \��ك ا�j�2ا� �Z 
و��
ل إ��R ه�bا    ... !tن أ�lه

^����

ء، و����KZ ب ا�����أي... ا�;���,ل
����hم ا�-... وأ,���� ����Z 
� أ����U و������` !���tن أ�lه�������

ء��r;ا� ...  ��-d$وا� ������E ا���� ���Z  ���Pو : �... ا����la\  ��! "��2lه��
 ���Z ���,م ا�-���

Rع ا�/$" أو�
F\واEEEEEEEE  ، $H4٤/٢٩٨ا� L�@G ، :       ة
وا��2,اب أ��` � �?�,ز \-�4� إ��lاج زآ�
� jhة ا�-��، آ4
 د�R@Z L ذ�^ ا�د�" ا�b4آ,رة !  ا��34-� �KBا�.  
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كنا خنرج إذ ((: ويف لفظ ملسلم. ))...�كنا نعطيها يف زمان النيب ((: للبخاري  
: عن كل صغري، وكبري، حر أو مملوك: زكاة الفطر �كان فينا رسول اهللا 

، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من متر، أو أقطصاعاً من طعام، أو صاعاً من 
صاعاً من زبيب، فلم نزل خنرجه حىت قدم علينا معاوية بن أيب سفيان حاجا أو 

إين أرى مدين : فكلم الناس على املنرب فكان فيما كلم به الناس أن قال، عتمراًم
فأما أنا : ، قال أبو سعيدمن مسراء الشام تعدل صاعاً من متر، فأخذ الناس بذلك

  .)١())جه أبداً ما عشتفال أزال أخرجه كما كنت أخر
ال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على ((: ويف لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد

ويف حديث أيب سعيد زيادات مل أذكرها؛ . )٢())أبداً ما عشت �عهد رسول اهللا 
يف أن الرب يعدل املد منه املدين من غريه  �، أما رأي معاوية )٣(ألن فيها نظراً

حديث أيب سعيد ((: فيجزئ نصف صاع، فقال عنه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
املسألة خالفاً  دال على أنه مل يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فال إمجاع يف

للطحاوي، وكأن األشياء اليت ثبت ذكرها يف حديث أيب سعيد ملا كانت متساوية 
يف مقدار ما خيرج منها مع ما خيالفها يف القيمة دل على أن املراد إخراج هذا 
املقدار من أي جنس كان، وال فرق بني احلنطة وغريها، وهذه حجة الشافعي ومن 

ع منها بدل صاع من شعري فقد فعل ذلك وأما من جعله نصف صا. تبعه
  .)٤())باالجتهاد

                                           
)١( `�@Z fB3� : ب ا��

ري، آ�3dFا�         UG��� ،م
�-v ��� ع
�h ��KBا� "G��h ب
، ١٥٠٦آ�
ة، ��

     UG���� ،�
ع ���� ز������h ب
، و�/��@U، آ��3
ب ا��آ
ة،���
ب زآ��
ة ا�R��@Z ���KB      ١٥٠٨و���
 UG��،��4@/4٩٨٥ا�.  

)٢(  UG�� ،�KBا� "G�h ب
  .١٨٢٩ا�� �
<`، آ3
ب ا��آ
ة، �
)٣( ��l وا�� Uآ
�� ا�$Z "K$�� ذآ�] ���
دة ا�-� z!
�
ل ا�G ،"K$�
ل ا���  ((: 4"�� ذ�^ ا�G

"4��l :      U��4 ا��,ه�ظ و� أدري ,�B�� ���� ��-�E  أ�� �Fl  ! "K$���EEEEEEEE    1�;� U...ذآ� ا�
��B,ظ، وذآ�� أن       � ���� ��-�E  أ�� ��Fl  ! "K$�
ر إ�R أن ذآ� ا�Wداود أ 

!z أن أ��ا�

����
م روى !  هbا ا�Oو�" ا�� ه
-� :U، وه, وه�� ��ع 
h w2� ،  "�$��Z وأن ا��
j?Z ا�� �Z `� ث�P`�! ض !�اد
�Z �Z ن :FFFFFFFFf�Gد �� 
ًZ
h أوEEEEEEEE    `��@Z أ����وا U#وأ�

ل أ�, داود G ،`�3آ!]�?P 1 ا��i

ري،   EEEEEEEEوذآ� ا��f�G وهU �� ا�� ��Z$"((]: ا�;�Fا� N3!

٣/٣٧٣.  

ري،  )٤(dFا� N��h ح�W ري
Fا� N3!٣/٣٧٤.  
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عن معاوية أنه كلم الناس على : قوله((: وقد قال اإلمام النووي رمحه اهللا  
إين أرى أن مدين من مسراء الشام يعدل صاعاً من متر فأخذ الناس : املنرب فقال

اً ما فأما أنا فال أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبد: بذلك، قال أبو سعيد
وهذا احلديث هو الذي يعتمده أبو ، هي احلنطة: مسراء الشام: عشت، فقوله

بأنه قول : حنيفة وموافقوه يف جواز نصف صاع حنطة، واجلمهور جييبون عنه
وقد خالفه أبو سعيد وغريه ممن هو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النيب ، صحايب
بعض، فنرجع إىل  ، وإذا اختلف الصحابة مل يكن قول بعضهم بأوىل من�

وجدنا ظاهر األحاديث، والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من . دليل آخر
ال أنه مسعه ، احلنطة كغريها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه

، ولو كان عند أحد من حاضري جملسه مع كثرم يف تلك اللحظة �من النيب 
  .)١())رهلذك �علم يف موافقة معاوية عن النيب 

ومسعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا يقول فيمن جعل مدين من 
اجتهد معاوية فجعل عدله مدين، والصواب أنه ال بد ((: احلنطة تقوم مقام الصاع من غريها

وهو الصواب كما  أما أنا فال أخرج إال صاعاً: من صاع أخذاً بالنص؛ وهلذا قال أبو سعيد
  .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢(تقدم

وهو مخسة  ���� مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النيب: تاسعاً
، وهو أربعة أمداد، واملد ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا )٤(أرطال وثلث بالعراقي

وقد جربت ذلك ((: قال الفريوزآبادي مألمها ومد يديه ما، وبه مسي مداً،
                                           

)١(  ،U@/� N��h R@Z ح ا�$,وي�W٧/٦٧.  
)٢( ��h R@Z [���;\ ء
��� ر4E UG-3` أ�$�
ري، ا�dFا� N١٥٠٨، ١٥٠٧.  

ل  ، UG��١٦٢٠ ، و!  E$� أ�  داود )٣(�G ��-�h �� "F@-� �Z :   eل ا,�Eم ر
�G����   ،
ً�F�Kl

��-W ع
h ع \�4، أو
h �KBا� "G�2� ��a! آ�1 رأس �Z ، .  دة

ع ���  أو �h ((: و!�  ز��
   ��F-وا� �����EEEEEEEE .     Nأو N4G ��� ا�$��، �Z ا����F وا���H�2، وا��h  �!  �
�Fا�� `���hو


ر،  ��E١/٤٤٩$� أ���  داود، ��vت !��  ����1 ا�و
، ا���3  ٣/١٠٢، وذآ��� ا���O,آ
�  ا��وا���

ل  ��G U��� ،ع �?���ئ
���2{،  ((: <��
ءت !��  أن �w��2 ا���2d3@� 
��#Z,4?4� q#$��\ [bوه��
���� e��4` اPز ر

 ا���� ���$d���W "P
4��E راتو�����
��Bن : ى أن <����4 ا��,���� 

م !�#����-vSا
  F$ا� 
�دهP �;! �KBة ا�

ع، أ�
 زآh w2����� ع
2�EEEEEEEE.  

)٤(  ، $KGار�
ل ا�O,آ
�  !  روا��" ا��F#;�   ١٠/٢٧٨، وا��F#; ، ٢/١٥١ا�G ، :))  د
$�Et�
��>EEEEEEEE  ،ر
v"، : ، وا���1��٣/١٠٤ ا�و�ا�G ��� ، $H4٤/٢٨٧ا�.  
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، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم )١())فوجدته صحيحاً

،قاله �الكفني وال صغريمها، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النيب 
  .)٣())وجربت ذلك فوجدته صحيحاً((: قال الفريوزآبادي. )٢(الداوودي

ومقداره أربع ((: يد مقدارالصاعقال شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف حتد
حفنات مبلء اليدين املعتدلتني من الطعام اليابس، كالتمر، واحلنطة، وحنو ذلك، 
أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة ومثانون مثقاالً، وبالريال الفرنسي مثانون 
رياالً فرانسه؛ ألن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العريب 

مائة واثنان وتسعون رياالً، أما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو، ] الفضي[دي السعو
كالتمر اليابس، واحلنطة اجليد، واألرز، : وإذا أخرج املسلم من الطعام اليابس

  .)٤())والزبيب اليابس، واألقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن
اجب يف زكاة املقدار الو((: وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

، ومقداره بالكيلو ثالثة كيلو �الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النيب 
  .)٥())تقريباً

  الفقراء واملساكني: أهل زكاة الفطر الذين تدفع هلم: عاشراً
تعطى صدقة الفطر ملن جيوز أن يعطى صدقة األموال؛ ألن صدقة : قيل

ا صدقة فتدخل يف الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ وأل
ـْمساكنيِ والْعاملني علَيها �: عموم قوله تعاىل إِنما الصدقَات للْفُقَراِء وال

ـْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِمني وفي سبِيلِ اهللا وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً  وال
يمكح يملاهللا عاهللا و ن٧)(٦(�م(.  

                                           
  .٤٠٧ا�;
�,س ا�4��9، ص  )١(
  .٩٥٥ا��4<� ا�/
�f، ص  )٢(

ري ����� P?���،    : ، وا�����٩٥٥ا�;��
�,س ا�4����9، ص   )٣(��Fا� N3��!وى  ١١/٥٩٧
، و!��3

 ،"4iا�  .٩/٣٦٥ا�@?$" ا�
  .٢٠٥ – ١٤/٢٠٤�?4,ع !3
وى ا�� �
ز،  )٤(
)٥(  ،"4iا�٩/٣٧١!3
وى ا�@?$" ا�.  
  .٦٠: اE ،"�C,رة ا�3,�" )٦(
�ا���"، : ا����� )٧(G �����  ��$H4٤/٣١٤ا�
��G ،وأ���, : ل ، -!
��Oوا�@����، وا� ،^���

ل ���G اb��#و�


ل أ�, B�$P"، �,رGو : �bا� Rل إ��`، وإ�
  .�EEEEEEEE?,ز د!-#
 إ�R �� � �?,ز د!� زآ
ة ا�4
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ال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، فتجري جمرى  :وقيل  
كفارة اليمني، والظهار، والقتل، واجلماع يف ار رمضان، وجمرى كفارة احلج، 
فتدفع هلؤالء اآلخذين حلاجة أنفسهم، وهم الفقراء واملساكني، وال يعطى املؤلفة 

: تيمية رمحه اهللا قلوم، وال الرقاب وال غري ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن
وال جيوز دفع زكاة ((: وقال رمحه اهللا. )١())وهذا القول أقوى يف الدليل((

الفطر إال ملن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ حلاجته ال يف الرقاب، واملؤلفة 
  .)٢())قلوم وغري ذلك

ختصيص املساكني ذه  ����وكان من هديه ((: وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
يقسمها على األصناف الثمانية قبضة قبضة، وال أمر بذلك، وال ومل يكن ، ةالصدق

أنه ال جيوز إخراجها : فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم، بل أحد القولني عندنا
بوجوب قسمتها على وهذا القول أرجح من القول ، إال على املساكني خاصة

  .)٣())األصناف الثمانية
: وفيه رضي اهللا عنهماعن حديث ابن عباس وقال الشوكاين رمحه اهللا 

  .)٤( ))...وطعمة للمساكني((
وفيه دليل على أن الفطرة تصرف يف املساكني دون غريهم من مصارف ((
هناك قوالن ((: وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف ذكر القولني. )٥())الزكاة

ؤلفة قلوم األول أا تصرف مصرف بقية الزكوات، حىت امل: ألهل العلم
. )٦())والثاين أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح... والغارمني

زكاة الفطر شرعها اهللا ((: وقال اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا
: وقال يف موضع آخر. )٧())مواساةً للفقراء واحملاويج، وطعمة للمساكني

                                           
  .٢٥/٧٣�?4,ع !3
وى �W~ اjESم ا�� \��4"،   )١(
�3
رات ا��O� "�#;B~ اjESم ا�� \��4"، ص  )٢(l١٥١ا�.  
)٣( 
F-ا� ��l ي�  .٢/٢٢د، زاد ا�4-
د !  ه
  .، و\;�م \��d?`١٨٢٧، ، وا�� �
<`UG��١٦٠٩ ، أ�, داود )٤(
)٥(  ، �

ر �@O,آv1��٣/١٠٣ ا�و.  
2
ف �� ا��Oح ا����F، : ، وا���٦/١٨٤ا��Oح ا��344  )٦(�S٧/١٣٧ا.  
  .١٤/٢١٥�?4,ع !3
وى ا�� �
ز،  )٧(
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وجيوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد . )١())ومصرفها الفقراء واملساكني((  
  .)٢())لشخص واحد، كما جيوز توزيعها على عدة أشخاص

  :حكم دفع القيمة يف زكاة الفطر: احلادي عشر
قال . )٤)(٣())وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن املنصوص((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
وال جيوز إخراج القيمة عند مجهور أهل العلم، ((: محه اهللاإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن باز ر

. )٥())�وأصحابه  �وهو أصح دليالً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النيب 
زكاة الفطر عبادة بإمجاع املسلمني، والعبادات األصل فيها التوقيف، ... ((: وقال رمحه اهللا

مبا ثبت عن املشرع احلكيم عليه صلوات اهللا فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي عبادة إال 
  .)٦())وسالمه

وال جيوز إخراج زكاة الفطر ((: وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
نقوداً؛ ألن األدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، وال جيوز العدول 

من أحدث يف أمرنا هذا ((: �قال . )٧())عن األدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ((: ويف رواية ملسلم. ))ما ليس منه فهو رد

  .)٨())رد
  :ه نفقتهالفطرة تلزم املسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزم: الثاين عشر

ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان ((: قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا
وأمجعوا على ((: ، قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا)٩())عنده فضل عن قوت يومه وليلته
                                           

)١(  ،f�
  .١٤/٢٠٢ا��4<� ا�/
�ا�"،  )٢(G ���  $H4?٤/٣١٦,4ا��ء،    ، و
�3!Sث ا�-@��4" وا,��F@� "4iا�ع !3
وى ا�@?$" ا�

٩/٣٧٧ ،N@B� ��� وع�Bب ا�
  .٤/٢٣٩، وآ3
�ا�"،  )٣(G ���  !
  .٤/٢٩٥، وا�H4$ ، ٢/١٧٦ا��

�@" إ�R أ�` � �?,ز د!� ا�;�4"؛ ��` �U ���د ��{ ���b^؛ و�ن     )٤($�
!-�" وا�Oوا� "���
ذه� ا�4


��̂� �-���� R��3P   ا�;�P  ��! "��4;��,ق ا�$��
س � \?��,ز إ�  � "G���2@� sو���� ،U#$��� اٍض���\ ���Z

] أو إ��اؤ]Mز ر,?�.  

          ���KBا� "G���h  ��! "��4�;أ���` �?��,ز د!��� ا� Rإ��� "���B$�ا�Z,��E,4" ا�B;#���"،  [وذه��� ا�
٢٣/٣٤٤.[  

  .١٤/٢٠٢�?4,ع !3
وى ا�� �
ز،  )٥(
)٦(  ،f�
  .١٤/٢٠٨ا��4<� ا�/
)٧(  ،"4iا�  .٩/٣٧٩�?4,ع !3
وى ا�@?$" ا�
)٨( `�@Z fB3� :ا     UG��� ،ر,�> N@�h R�@Z ا,�@Khب إذا ا
� ،N@2ب ا�

ري، آ3dF�٢٦٩٧ ،

 UG�� ،"@v
Fم ا�
�Pا� q;� ب
� ،"�rGب ا�
  .١٧١٨و�/@U، آ3
)٩(  ، $H4ا� ��  G�d�23 ا�d�٤/٣٠١.  
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أن صدقة الفطر جتب على املرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده األطفال الذين ال   
فظهر . )١())مجعوا على أن على املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه احلاضرأموال هلم، وأ

أن الفطرة تلزم اإلنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي ميونه، فتلزمه فطرم، 
: رضي اهللا عنهما؛ حلديث ابن عمر )٢(كما تلزمه مؤنتهم، إذ وجد ما يؤدي عنهم

، والكبري، واحلر، والعبد، ممن بصدقة الفطر، عن الصغري ����أمر رسول اهللا ((
  .)٣())متونون

زكاة الفطر تلزم اإلنسان ((: قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
وجة؛ لوجوب نفقتها عن نفسه، وعن كلِّ من جتب عليه نفقته، ومنهم الز

مث من يليه يف وجوب ، ويبدأ بنفسه إذا مل جيد جلميع من ينفق عليهم. )٤())عليه
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل ((: ، وفيه �؛ حلديث جابر )٥(النفقة

شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي 
  .)٦(فبني يديك، وعن ميينك، وعن مشالك: يقول ))قرابتك شيء فهكذا وهكذا
أفضل الصدقة، أو خري ((: قال �أن رسول اهللا : �وعن حكيم بن حزام 

  .)٧())يد السفلى، وابدأ مبن تعولالصدقة عن ظهر غىن، واليد العليا خري من ال

                                           
4
ع ��� ا�b$4ر، ص  )١(>S٥٥ا.  
�ا�"،  )٢(G ��� ، $H4٤/٣٠١ا�.  
)٣(  ، $KGار�، وأ���lج ����,] ����  ٤/١٦١ا��F#;�� ، ، و١٢، ١١، ����UG ٢/٢٤١أ�l<��` ا���

 ��
v  أ� ��  @Z "ا��ا��"،  : ا���[ ����روا� �2�٢/٤١٣ [     �
�Fا�� `$�/P �����وا�
 ،1�@H٣/٣٢٠!  إرواء ا�  UG��٨٣٥.  

3
ء،  )٤(!Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�  .٩/٣٦٧�?4,ع !3
وى ا�@?$" ا�
�]، !���Gaب   )٥(���,! ،`����a! ،`���a! ،`��;�G�! ،`��3>و�! ،`��/B$� أ���Fر : ا�����. !��  ا�����4اث�
��$�

 ،1�F��/١/٢٥٨ا�     ،U��E
G ا���� "���W
P ���� �����4٣/٢٧٦، وا����وض ا�  �����  ��$H4وا� ،
�ا�"، Gز، ٣٠٣ – ٤/٣٠١
  .١٤/١٩٩، و�?4,ع !3
وى ا�� �

)٦(   UG�� ،"ا�;�ا� U� ،`@أه U� ،sB$�
� ";B$اء !  ا��  .٩٩٧�/@U، آ3
ب ا��آ
ة، �
ب ا��3
)٧( `���@Z f��B3� : ب

ري، آ��3��dFا�  UG���� ، ��$� ���#� ���Z إ� "G���h � ب
، ١٤٢٧ا��آ��
ة، ���

     �و�/@U، وا�@zB �`، آ3
ب ا��آ
ة، �
ب ��
ن أن ا��� ا�-@�
 ��l ��� ا���� ا�/�R@B، وأن ا���
 UG�� ،ةblCه  ا R@B/وأن ا� ،";B$4ه  ا� 
  .١٠٣٤ا�-@�
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يا رسول اهللا، من : قلت: حدثين أيب عن جدي قال: وعن ز بن حكيم قال  
: مث من؟ قال: قلت: قال ))أمك(( :مث من؟ قال: قلت: قال ))أمك((: أبر؟ قال

؛ وحلديث أيب )١())مث أباك مث األقرب فاألقرب((: مث من؟ قال: قلت: قال ))أمك((
أمك، مث ((: يا رسول اهللا من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: ، قال�هريرة 

  .)٢())أمك، مث أمك، مث أبوك، مث أدناك أدناك
فقال رجل يا رسول اهللا  ))تصدقوا((: �قال رسول اهللا : قال �وعنه 

تصدق ((: قال عندي آخر، قال ))تصدق به على نفسك((: عندي دينار، فقال
: قال ))تصدق به على ولدك((: عندي آخر، قال: قال ))به على زوجتك

أنت ((: عندي آخر؟ قال: قال ))تصدق به على خادمك((: قال: عندي آخر
  .)٣())أبصر به

  :مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الثالث عشر
فأعلمهم أن ...((: ملعاذ حينما بعثه إىل اليمن �األصل يف ذلك قول النيب 

  .)٤())يف فقرائهم اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد
والسنة توزيعها بني الفقراء ((: قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل

وقال  .)٥( ))...يف بلد املزكي، وعدم نقلها إىل بلد آخر؛ إلغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
وجيزئ إن شاءاهللا ، ال بأس بذلك((: رمحه اهللا عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر

يف أصح قويل العلماء، لكن إخراجها يف حملك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها 
  .)٦())ألهلك؛ ليخرجوها على الفقراء يف بلدك فال بأس

  :أحكام إخراج زكاة األموال: الرابع عشر
                                           

)١(     UG��� ،���
ء !  ��� ا�,ا��> 
�، ���UG  ، وأ�4P ١٨٩٧ا��3�bي، آ3
ب ا��F وا�2@"، �
ب �
��N ا��3�bي، ١٩٥٢٤h  !  �
Fا�� `$/P٢/١٩٩، و.  

)٢( U@��/4� z��B@وا� ،`���@Z f��B3� :  UG���� ،"@��2وا� ���Fب ا�

ري، آ��3
ب ا�دب، �����dF٥٩٧١ا� ،
 UG�� ،���  .٢٥٤٨و�/@U، آ3
ب ا��F وا�2@"، واCداب، �
ب �� ا�,ا�

اود، آ�3
ب ا��آ�
ة،   ، وأ��, د ٢٥٣٤، \B/��� ذ��^، ���UG    ٥٤ا�$/
i ، آ�3
ب ا��آ�
ة، ��
ب     )٣(
 UG�� ،UPا�� "@h  ! ب
�١٦٩١ ، i
��N ا�$/h  !  �
Fا�� `$/Pو!�   ٢/٢٠٦، و ،

��E N$� أ�  داود h١/٤٦٩.  
)٤(  ̀ ���@Z f��B3� :  UG���� ،ري
��dF١٣٩٥ا�  UG���� ،U@��/�١٩، و   "����$�  ��! `��?��d\ م�، و\;��

  .ا��آ
ة !  اjESم، U�P ا��آ
ة
  .١٤/٢١٣�?4,ع !3
وى ا�� �
ز،  )٥(
٩/٢٨٤!��3
وى ا�@?$��" ا��ا��4i"،  : ، وا�����٢١٥، ١٤/٢١٤�?��4,ع !��3
وى ا���� ���
ز،   )٦( ،

 ،"�#;Bا� "Z,E,4٢٣/٣٣١و ٢٣/٣٤٥وا�.  
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والنذر؛ ألن األمر املطلق ، إخراج الزكاة على الفور، كالكفارةجيب  – ١  
إال إذا أخرها؛ ليدفعها  )١(����وَآتوا الزكَاةَ�: يقتضي الفورية، ومنه قول اهللا تعاىل

ذوي القرابة، أو ذوي احلاجــة الشـديــدة، : إىل من هو أحق ا، من
  .)٣)(٢(ذا كان وقتاً يسرياًجــاز إ
عاملاً بوجوا؛ لتكذيبه هللا، إذا كان  من جحد وجوب الزكاة كفر، – ٢

، وال يصلى عليه، وال )٥)(٤(ولرسوله، وإمجاع األمة، ويستتاب فإن تاب وإال قتل
  .)٦(يدفن يف مقابر املسلمني

منه،  أو نائبه من منع الزكاة خبالً، واوناً، أخذها إمام املسلمني – ٣
وعزره؛ الرتكابه حمرماً؛ ومنعه ركناً من أركان اإلسالم؛ لينصره على نفسه، 

  .)٨)(٧(ويردعه عن فعله احملرم
وانـون ولـيهم؛ ألنـه     الصغري، واليتيم،: خيرج الزكاة من مال – ٤

كنفقتـه، وغرامتـه؛   : حق تدخله النيابة، فقام الويل فيه مقام املـولَّى عليـه  
يف املـال، ومل يشـترط البلـوغ والعقـل يف وجـوب       وألن الزكاة واجبة

  .)١)(٩(الزكاة يف املال
                                           

  .٢٧٧: اE ،"�C,رة ا�F;�ة )١(
�ا���"،  : ا����� )٢(G �����  ��$H4ف،  ١٤٨ – ٤/١٤٧ا�
��2�Sوا ����Fح ا�����Oا� ����وا�4;$���  ،

�ح ا�����4�JZ ����� ���344،  ، وا�٤/١٤٦��O، وا����Bوع، ����� �N��@B،  ٧/١٣٩، و٦/٣٨٧
١٨٩ – ٦/١٨٦ ،1�F/ر ا�
  .١/٢٦٣، و�$

)٣(     "�a��/4ة، ا�
و\;���م ا�1���2B3 !��  �$����" ا��آ��
ة !��  اj��ESم، !��  �/��
1i �#��4" !��  ا��آ��

�/"، !@�3ا<� ه$
كdا�.  

�ا���"،  : ا����� )٤(G ����� ، ��$H4ف،   ٤/٦ا�
��2�Sا�4;$���، وا ���� ����Fح ا�����O٧/١٤٣، وا� ،
 ،1�F��/ر ا�
، و�?��4,ع ٦/٧، و ٦/١٩٠وا����Oح ا�����4�JZ ����� ،���344،  ،١/٢٦٣و�$��
��4، ١٤/٢٢٧!3
وى ا�� �
ز، �JZ وى ا��
  .١٨/١٤، و�?4,ع !3

)٥( �OZ  �
Jا� UGم، ا��jESة !  ا
�م ا�1�2B3 !  �$��" ا��آ;\.  
3
ء،  )٦(!Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�  .١٤/٢٢٧، و!3
وى ا�� �
ز، ٩/١٨٤!3
وى ا�@?$" ا�
���2
ف،    : �ا����� )٧(�Sوا ،�����Fح ا������Oا� �����1،  ٧/١٤٤ا�4;$���� �F���/ر ا�
، ١/٢٦٣، و�$���

�ا�"، G ���  $H4٩ – ٤/٨وا� ، !
، ١٤/٢٢٧، و�?4,ع !3
وى ا�� ��
ز،  ٢/٨٧، وا��
  .٦/١٩٨وا��Oح ا��344، 

�$����" ا��آ��
ة !��  اj��ESم �@w����4، ا�4$����" ا��ا�-��"  : \-����� ���
�� ا��آ��
ة �jً��d: وا����� )٨(
  .�OZة

�ا���"،  : �����ا )٩(G �����  ��$H4٤/٦٩ا�   ،����Fح ا�����Oا�4;$��� وا� ����ف 
��2�S٦/٢٩٨، وا ،
، ٢٦٣، ١/١٤٠، و�$���
ر ا�/���1�F،  ٢٠٢، ٢٨ – ٦/٢٥، وا�����Oح ا�����344،  ٧/١٥٠و
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وصوهلا إىل مستحقيها؛ أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن : واألفضل – ٥  
وليحصل على أجر التعب؛ ألن تفريقها عبادة هللا تعاىل، وليجتهد يف إيصاهلا إىل 

عليه دين فليقضه، هذا شهر زكام، فمن كان ((: �أهلها بيقني، قال عثمان 
  .)٢())مث يزكي بقية ماله

يا أمري املؤمنني هذا : جئت عمر بن اخلطاب مبائيت درهم، قلت: وعن أيب سعيد املقربي قال
  .)٣())اذهب ا فاقسمها((: نعم، قال: قلت: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: زكاة مايل، قال

وإذا اجتهد يف اإلخالص هللا تعاىل وأخفاها ابتغاء مرضاته سبحانه أظله اهللا تعاىل 
سبعة ((: قال �، عن النيب  �يف ظله، يوم ال ظل إال ظله؛ حلديث أيب هريرة 
ورجل تصدق ... ((منهم  وذكر ))...يظلهم اهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله
  .)٤())هبصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميين

  .)٥(فيحصل على هذا الثواب العظيم بتوزيعها بنفسه
اللهم تقبل ((: كأن يقول واألفضل أن يسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منه، – ٦

  .)٦(وغري ذلك من الدعاء املناسب ))مين إنك أنت السميع العليم
اللهم بارك فيه ويف ((: كأن يقول يقول آخذ الزكاة ما ورد، – ٧
اللهم صلِّ ((: إذا أتاه قوم بصدقتهم قال �، وكان رسول اهللا )٧())ماله
  .)٨())اللهم صلِّ على آل أيب أوىف(( :فأتاه أبو أوىف بصدقته، فقال ))عليهم

                                                                                                           
، و�?4,ع ٩/٤١٠، و�?4,ع !3
وى ا�@?$" ا��ا4i"، ٢٩٦، ٣/١٦٧وا��وض ا����4، 
٩/٤١٠�ا4i"، ، و�?4,ع !3
وى ا�@?$" ا�٢٤٠، ١٤/٢٣٥!3
وى ا�� �
ز، .  

)١(       "�a��/4ة، ا�
و\;���م ا�1���2B3 !��  �$����" ا��آ��
ة !��  اj��ESم !��  �/��
1i �#��4" !��  ا��آ��
"-�
  .ا�/

)٢(   ،^���

م ����Sا `��>�l1،    ١/٢٥٣أ���@Hإرواء ا�  ��!  �
��Fا�� `����h]، و�����٣/٣٤١و ،
 UG��٨٥٠.  

)٣(  ، ���;#�F٤/١١٤ا�   UG����� ،�����FZ ,١٨٠٥، وأ����  @Hإرواء ا�  ���!  �
���Fا�� `$���/P1، ، و����
٣/٣٤٢.  

)٤( `�@Z fB3� :    UG��� ،��4��
�� "G�
ري، آ3
ب ا��آ
ة، �
ب ا��2dFب   ١٤٢٣ا�
، و�/�@U، آ�3
 UG�� ،"G�
ء ا�2Bl1 إr! ب
  .١٠٣١ا��آ
ة، �

، وا���Oح ا���344 ����    ١/٢٦٣و�$
ر ا�/�1�F،  ، ٧/١٥٢ا�4;$� وا��Oح ا����F، : ا��� )٥(
 ،��4�JZ٦/٢٠٥.  

��2
ف، ، ١/٢٦٣�$��
ر ا�/��1�F، : ا����� )٦(�Sا�4;$��� وا ���� ����Fح ا�����Oح ا����344، ٧/١٦٨وا����Oوا� ،
٦/٢٠٧.  

)٧(  �?P �� 1iوا ��������� :  F$ل �` ا�

ء، !;$/P "G

ء �$> jً>رك  ((: ����أن ر
�� U#@ا�
���E N$�  ٢٤٥٧أ�l<` ا�$/
EEEEEEEE ] UG�� ، i!�` و!  إ�@`h  !  �
Fد] ا��
$Eإ N�hو ،

  ].، و\;�م \��d?` !  زآ
ة �#�4" ا��-
م�٢/١٨٥$/
i ، ا
)٨(  UG�� ،"G�2�
� R\ء ��4 أ
Z�  .١٠٧٨�/@U، آ3
ب ا��آ
ة، �
ب ا�
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

واألفضل قرا  تقدميها بيسري،وله  ويشترط إلخراجها نية من مكلَّف، – ٨  
بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقرباً هللا تعاىل، وكذلك إذا وكل نوى، وينوي 

، قال العالمة السعدي رمحه )٢)(١())إمنا األعمال بالنيات((: �الوكيل عمن وكله؛ لقوله 
فعها للوكيل، مث دفعها الوكيل للمعطى والصحيح أنه إذا نوى املتصدق الزكاة، ود((: اهللا

ولو أن الوكيل مل ينو أا زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية املتصدق أو ، أن ذلك جيزئ
  .)٣( ))...قارا
: �حلديث علي  جيوز تعجيل الزكاة حلولني إذا كمل النصاب؛ – ٩

أن العباس ((: �؛ وحلديثه )٤())تعجل من العباس صدقة سنتني �أن النيب ((
يف تعجيل صدقته قبل أن حتلَّ، فرخص له يف ذلك، فأذن له يف  �سأل النيب 

وهو كمال النصاب، : زكاةوجود سبب وجوب ال: ، ويشترط يف ذلك)٥())ذلك
فإن مل يكن عنده نصاب؛ فإنه ال جيزئ إخراجه؛ ألنه قدمها على سبب 

  .)٧)(٦(الوجوب، وهو ملك النصاب
إال حلاجة أو مصلحة  األفضل جعل زكاة كل مال يف فقراء بلده، – ١٠

قال ملعاذ حينما بعثه إىل  �، أن النيب رضي اهللا عنهماراجحة؛ حلديث ابن عباس 
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف ... ((: اليمن

                                           
)١( `�@Z fB3� : UG�� ،ري
dF١ا�U@/�و ، ، UGة     ��١٩٠٧
، و\;�م \��d?�` !�  �$���" ا��آ�

"Eد
  .!  اjESم، !  �/
1i �#4"، ا��a/4" ا�/
�ا����"، ا�H4$��� ، �: ا�����  )٢(G ف، ٩٠ – �����٤/٨٨
���2�Sا ����� �����Fح ا������Oوا�4;$���� وا� ،

٧/١٥٩ ،1�F/ر ا�
  .٥٤ – ١٨/٥٣، و�?4,ع !3
وى ا�� ��4�JZ، ١/٢٦٤، و�$
3
رات ا�?@�" �@/-�ي، ص  )٣(d4٧٩ا�.  
)٤(   UG�� ،,ال�ا�  ! ��FZ ,أ� `>�l1،    ١٨٨٥أ��@Hإرواء ا�  �!  �
�Fا�� `$/P٣/٣١٦، و  UG��� ،

٨٥٧.  

�      ٦٧٩، ٦٧٨، وا��3��bي، ���UG   ١٦٢٤داود، ���UG   أ�,  )٥(�Fا�� `$�/Pو ،`�>
، وا��� �

��E N$� أ��  داود،  h  !م !�          ١/٤٥٠j�ESة !�  ا
، و\;��م \��d?�` !�  �$���" ا��آ�
"-E

1i �#4" !  ا��آ
ة ا��a/4" ا�3/�.  

�ا��"،    : ا����   )٦(G ���� ، �$H4ف،    ٤/٧٩ا�
��2�Sوا ���Fح ا����Oا� ���٧/١٧٩، وا�4;$��� ، 
 ،1�F���/ر ا�
، ١٤/١٤٣، و�?���4,ع !���3
وى ا����� ����
ز، ٢/١٨١، وا�����
! ، ١/٢٦٥و�$���

3
ء، !Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�  .٦/٢١٣، وا��Oح ا��344، ٩/٤٢٢و!3
وى ا�@?$" ا�
ا��a�/4" ا�3
��E-" ��� ا�4/��
1i ا�4#�4" !��     : و\;��م ا�1��2B3 !��  ذ��^ !��  �$���" ا��آ��
ة      )٧(

  .ا��آ
ة
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  
عن  –موىل عمران بن حصني  - وحلديث إبراهيم بن عطاء  . )١( ))...فقرائهم

ن حصني على الصدقة، فلما بعث عمران ب –أو بعض األمراء  –أن زياداً : أبيه
وللمال أرسلتين؟ أخذناها من حيث كنا ((: أين املال؟ قال: رجع قال لعمران

، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول �نأخذها على عهد رسول اهللا 
  .)٢())�اهللا 

، والراجح من )٣(أن جتعل زكاة كل بلد يف فقراء بلده :هذا هو األفضل
أن األفضل إخراج زكاة كل مال يف : أقوال أهل العلم يف حكم نقل الزكاة

فقراء بلده؛ ألن أهل البلد احملاويج أحق بالرب واإلحسان؛ ولغرس احملبة بني 
اء يف بلدهم من املال؛ األغنياء والفقراء؛ وألن أطماعهم تتعلق مبا عند األغني

                                           
)١(  `���@Z f��B3� :ري
��dFا�،  UG����١٣٩٥U@��/�و ، ، UG����١٩  "����$�  ��! `��?��d\ م�، و\;��

  .ا��آ
ة !  اjESم، !  U�P ا��آ
ة

)٢(           UG���� ؟���@� Rإ��� ���@� ���� 1��4�، ١٦٢٥أ���, داود، آ��3
ب ا��آ��
ة، ���
ب !��  ا��آ��
ة ه��1 \
��E N$� أ�  داود، h  !  �
Fا�� `��h١/٤٥و.  

)٣(  @Z ة

�R !  �;1 ا��آ-\ eا U#4Pء ر
  :R أG,الاw@3l ا�-@4
��4� ر��4P` اe  : ا�;��,ل ا�ول  Pم أ
���Sا �
 \; :    `���! ���2���bه��� Rة إ���
� �?��,ز �;��1 ا��آ��

�اه4
 \?��ئ ��� اU��S، وه�, ا��2��N ���        : ا�j2ة، !tن �;@#
 !B  ا�b4ه� روا��3
ن �Pإ

��" � \?�ئJوا� ،�  .ا�b4ه

   �
Jا�;,ل ا� :  "�>
P �
م �
�^ � �?,ز إ� أن �;� �aه1 �@��Sا ،  
�#@;$�!    R�@Z U#م إ���
��Sا
  .1�FE ا�$�� وا�<#3
د

  ��
Jا�;,ل ا� :

!- ، � �?,ز و� �?�ئ �;@#Oا�.  

و��، أو �G,م ه�U أ��s          : أ��, �B�$P"  : ا�;,ل ا��ا���   ������] إ� أن �$;@#�
 إ���G Rا��" ��` �

[�
<" �� أه1 �@P.  
��3
ر ���W~ اj��ESم ا���� \����4"  lوا : ،`���@Z 1���2 � د����G "!
� ا�4� ���$4/�������ور<��N أن \

 "�Z����W "�@���24� 
����3
رات ا�B;#����"، ص [<���,از �;@#���lب : ، وا������]٤٨ - ٤٧ا�
آ���3
��2��N ا����Bوع، �@���4داوي،     \ ���� N��@B� ����� وع���B٢٦٦، ٤/٢٦٢ا�  �����  ��$H4وا� ،

�ا���"، Gف،    ٤/١٣١
��2�Sوا ����Fح ا�����Oا� ����وا����وض ا������4  ٧/١٧١، وا�4;$���  ،

ر     ��Kذ ا�
3�Eاف ا���Wt� f�;�� �;@�,ا أ�G,ا   [ا�4�Gو �، و�$��
ر ٢٠٢ – ٤/٢٠٠] ل ا�b�4اه

 ،1�F/١/٢٦٥ا�.  
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  
وألنه أيسر للمكلف؛ ألن نقلها من بلد إىل بلد آخر قد يكون فيه مشقة 
وكلفة، وقد يكون يف السفر عرضة لتلف مال الزكاة، ولكن مع ذلك جيوز نقل 

، قال العالمة )١(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، الزكاة ملصلحة شرعية
الصحيح جواز نقل الزكاة ولو ملسافة قصر إذا و((: عبدالرمحن السعدي رمحه اهللا

وهذا القول ((: وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. )٢())...كان لذلك مصلحة
ـْمساكنيِ �: هو الصحيح؛ لعموم الدليل أي . )٣(����إِنما الصدقَات للْفُقَراِء وال

وقال شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا . )٤())للفقراء واملساكني يف كل مكان
إىل بلد أخرى إذا  ))بلده((جيوز نقل الزكاة من حمل املزكي ((: ابن باز رمحه اهللا

وقالت اللجنة الدائمة . )٥())...كان ذلك ملصلحة شرعية يف أصح قويل العلماء
ال مانع من ذلك يف أصح قويل العلماء إذا كان نقل ((: اإلفتاءللبحوث العلمية و

كشدة الفقر، أو : الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب املال ملصلحة شرعية
قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي حيتاج إىل اإلعانة على 

باب ((: ل رمحه اهللاوهو اختيار اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل، قا. )٦( ))...ذلك
قال ابن املنري رمحه . )٧())أخذ الصدقة من األغنياء، وترد يف الفقراء حيث كانوا

فترد على ((: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد املال؛ لعموم قوله((: اهللا

                                           
�3
رات ا��O� ،"�#;B~ اjESم ا�� \��4"، ص   )١(lا� ��ر ا�-@�4" 
Fl١٤٨ – ١٤٧ا�.  
�ي، ص   )٢(-/@� ،"�#;B1 ا�i
3
رات ا�?@�" �� ا�4/d4٧٩ا�.  
)٣(  "�Cرة ا�3,�"، ا,E :٦٠.  
)٤(   ،��4�JZ ��� �344ح ا��O٢١٠ – ٦/٢٠٨ا�.  
  .١٤/٢٤٣�?4,ع !3
وى ا�� �
ز،   )٥(
3
ء،   )٦(!Sث ا�-@�4" وا,�F@� "4iا�٩/٤١٧!3
وى ا�@?$" ا�.  

ري، آ3
ب ا��آ
ة   )٧(dFا� N��h٦٣ –  UGر �����١٤٩٦
ٌب، 1FG ا�.  
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى وأحكام زكاة الفطر    

  
؛ ألن الضمري يعود على املسلمني، فأي فقري منهم ردت فيه الصدقة ))فقرائهم

  .)١())؛ فقد وافق عموم احلديثيف أي جهة كان
  :إذا كان صاحب املال يف بلد وماله يف بلد آخر – ١١

أخرج زكاة املال يف بلد املال، وأخرج فطرته يف البلد الذي هو فيه؛ ألن 
زكاة الفطر تتعلق بالبدن، واملال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى الزكاتني 

  .)٢(الزكاة، واهللا تعاىل أعلمملصلحة شرعية راجحة جاز؛ ملا سبق يف نقل 
   

  

                                           
)١(   ،�?P ��� ،ري
dFا� N��h ح�O� ري
Fا� N3!٣/٣٥٧.  
��2
ف،  ، وا�4;$��� ���� ا����Oح ا ١٣٤ – ٤/١٣٣ا�H4$�� ، : ا�����  )٢(�Sوا ،����F��٧/١٧٦ ،

    ،���4�JZ ���� ��344ح ا��Oز،     ٦/٢١٣وا�
، ٢١٤، ١٤/٢١٣، و�?�4,ع !�3
وى ا��� ��
����3
ء، ٢١٥!Sث ا�-@�����4" وا,�����F@� "����4iا�، وا�Z,����E,4" ٩/٢٨٤، و!����3
وى ا�@?$����" ا�

 ،"�#;B٣٤٥، ٢٣/٣٣١ا�.  



  
  
  
  
  

  

  أحكام زكاة الفطر
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  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

  ١٢٧أحكام زكاة الفطر
  : تعريفها 

  
زكاة الفطر هي صدقة جتب بالفطر يف رمضان ، وأضيفت الزكاة إىل الفطر ألا سبب  

  .وجوا 
  

  .حكمتها ومشروعيتها 
  
ه علَيه وسلَّم زكَاةَ الْفطْرِ طُهرةً للصائمِ من عن ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ 

ا باهأَد نمولَةٌ وقْبكَاةٌ مز فَهِي الةلَ الصا قَباهأَد ننيِ ماكسلْمةً لمطُعو فَثالروِ واللَّغ  ـدع
 قَاتدالص نقَةٌ مدص فَهِي الةـو  : قال النـووي   ١٣٧١ود رواه أبو دا. " الصأَب اهور

  .داود من رِواية ابنِ عباسٍ بِإِسناد حسنٍ 
  
قال ابن األثري ) والرفث ( أي تطهريا لنفس من صام رمضان ، وقوله ) : طهرة : ( قوله  
بضم الطاء وهو الطعـام الـذي   ) : وطعمة ( الرفث هنا هو الفحش من كالم ، قوله : 

فهي زكاة مقبولة ( أي قبل صالة العيد ، قوله ) : من أداها قبل الصالة : ( قوله . يؤكل 
يعين اليت يتصدق ا يف ) : صدقة من الصدقات ( املراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ) : 

  عون املعبود شرح أيب داود . سائر األوقات 
  

                                           
  اإلسالم سؤال وجواب: املصدر  ١٢٧

  



٤ 
  

 

  

  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

أَفْلَح من تزكَّى وذَكَر اسم ربه قَد { : وقيل هي املقصودة بقوله تعاىل يف سورة األعلَى  
أَدى زكَاةَ الْفطْرِ ثُم خرج : " روِي عن عمر بنِ عبد الْعزِيزِ وأَبِي الْعالية قَاال } ؛ فَصلَّى 

 الةسورة األعلى:  ٣أحكام القرآن للجصاص ج. أي صالة العيد " إلَى الص  
  
زكَاةُ الْفطْرِ لشهرِ رمضانَ كَسـجدتي السـهوِ   : وعن وكيعٍ بنِ الْجراحِ رمحه اهللا قَالَ  

 الةانَ الصقْصن ودجالس ربجا يمِ كَموانَ الصقْصن ربجت ، الةلصموع للنووي ج. ل٦ا  
  

  حكمها
  
  ضا فَرهأَن يحح؛ الصل رمنِ علِ ابكَـاةَ  { : قَوصلى اهللا عليه وسلم ز ولُ اللَّهسر ضفَر

  باب صدقة الفطر ٢املغين ج. وإلجماعِ الْعلَماِء علَى أَنها فَرض . } الْفطْرِ 
  

  وقت وجوا
  
 مٍ مورِ يآخ نسِ مموبِ الشغُر قْتو ووبِ فَهجالْو قْتا وفَأَم  جِـبا تهانَ ، فَإِنضمر ن

فَمن تزوج ، أَو ولد لَه ولَد أَو أَسـلَم قَبـلَ   . بِغروبِ الشمسِ من آخرِ شهرِ رمضانَ 
بعـد   ومن مات.. وإِنْ كَانَ بعد الْغروبِ ، لَم تلْزمه . غُروبِ الشمسِ ، فَعلَيه الْفطْرةُ 

فصـل  :  ٢نص علَيه أَحمد املغين ج. غُروبِ الشمسِ لَيلَةَ الْفطْرِ ، فَعلَيه صدقَةُ الْفطْرِ 
  .وقت وجوب زكاة الفطر 

  



٥ 
  

 

  

  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

  على من جتب 
  
عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ فَرض رسـولُ  : زكاة الفطر جتب على املسلمني  - 
 ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكَاةَ الْفطْرِ صاعا من تمرٍ أَو صاعا من شعريٍ علَى الْعبد والْحراللَّ

 نيملسالْم نالْكَبِريِ مريِ وغالصثَى واألنالذَّكَرِ و١٤٠٧البخاري . و   
  
افعٍ داللَةٌ علَى أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليـه  وفي حديث ن: قال الشافعي رمحه اهللا  - 

وسلم لَم يفْرِضها إال علَى الْمسلمني وذَلك موافَقَةٌ لكتابِ اللَّه عز وجلَّ ، فَإِنـه جعـلَ   
نيملسلْمكُونُ إال لال ي ورالطَّها وورطَه نيملسلْمكَاةَ لباب زكاة الفطر  ٢األم ج.  الز  

  
 -  يعافجتب على املستطيع ، قَالَ الش : قُوتو هقُوت هدنعالٌ ووش هلَيلَ عخد نكُلُّ مو

ـ  م يكُـن  من يقُوته يومه وما يؤدي بِه زكَاةَ الْفطْرِ عنه وعنهم أَداها عنهم وعنه ، وإِنْ لَ
   ـهتنؤى مـوإال س هدنع كُني إِنْ لَمضٍ ، وعب نا عاهأَد هِمضعب ني عدؤا يإال م هدنع

بـاب زكـاة    ٢األم ج. ومؤنتهِم يومه فَلَيس علَيه وال علَى من يقُوت عنه زكَاةُ الْفطْرِ 
  الفطر
  
واالعتبـار بِالْيسـارِ   .. الْمعِسر ال فطْرةَ علَيه بِال خالف ، : رمحه اهللا قال النووي  - 

مويو يدالْع لَةلَيل هفَقَتن هملْزت نم قُوتو هقُوت نلَ عفَض نوبِ ، فَمجالِ الْوارِ بِحساِإلعو ه
ي إِنْ لَمو ، روسم وفَه ، اعالِ صي الْحٌء فيش هملْزال يو ِسرعم وٌء فَهيلْ شموع . فْضا

  شروط وجوب صدقة الفطر ٦ج
  



٦ 
  

 

  

  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

خيرجها اإلنسان املسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات واألقـارب إذا مل   - 
ن يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فاألوىل أن خيرجوها هم ، ألم املخاطبو

  .ا أصالً 
  
فعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكَاةَ الْفطْرِ  

بِريِ من صاعا من تمرٍ أَو صاعا من شعريٍ علَى الْعبد والْحر والذَّكَرِ واُألنثَى والصغريِ والْكَ
 الةاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤا أَنْ تبِه رأَمو نيملس١٤٠٧صحيح البخاري . الْم  

  
ويؤدي ولي الْمعتوه والصبِي عنهما زكَاةَ الْفطْرِ وعمن تلْزمهما : قال الشافعي رمحه اهللا  

ا يكَم هتنؤم فِْسهن نع يححي الصدنُ .. ؤومي نيمأي يعول ( وإِنْ كَانَ ف ( هملْزي لَم ركَاف
 كَاةبِالز رطْهال ي هَألن هنطْرِ عكَاةُ الْفباب زكاة الفطر  ٢األم ج. ز .  

  
وجبت علَيه فطْرته وجبت ومن : ( قَالَ الْمصنف رمحه اهللا تعاىل : وقال صاحب املهذب  

 فَقَـةالن نال عفَاض مهني عدؤا يم دجوو نيملسوا مإذَا كَان هفَقَتن هملْزت نةُ مطْرف هلَيع  ،
ولَدهما وولَد ولَدهما  فطْرةُ -وإِنْ علَوا  -فَيجِب علَى اَألبِ واُألم وعلَى أَبِيهِما وأُمهِما 

فطْـرةُ اَألبِ واُألم وأَبِيهِمـا   ) وإِنْ سفَلُوا ( وعلَى الْولَد وولَد الْولَد  -وإِنْ سفَلُوا  -
  . ٦إذَا وجبت علَيهِم نفَقَتهم ، اموع ج -وإِنْ علَوا  -وأُمهِما 

  
وأوالده الفقـراء ووالديـه    -وإن كان هلا مـال   -سه وزوجته خيرج اإلنسان عن نف 

فإن كان ولده غنياً مل جيب عليه أن خيـرج  . الفقريين ، والبنت اليت مل يدخل ا زوجها 
عنه ، ويخرج الزوج عن مطلقته الرجعية ال الناشز وال البائن ، وال يلزم الولد إخـراج  

  .نفقتها فطرة زوجة أبيه الفقري ألنه ال جتب عليه 
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ويبدأ باألقرب فاألقرب ، بنفسه فزوجته فأوالده مث بقية القرابة أقرم فـأقرم علـى    
  . حسب قانون املرياث 

  
ومن قُلْت تجِب علَيه زكَاةُ الْفطْرِ ، فَإِذَا ولد ، أَو كَانَ فـي  : قال الشافعي رمحه اهللا  - 

من نهارِ آخرِ يومٍ من شهرِ رمضانَ فَغابت الشمس لَيلَةَ هاللِ  ملْكه ، أَو عياله في شيٍء
 هلَيع تبجالٍ ووش  

  
  هنطْرِ عكَاةُ الْفباب زكاة الفطر الثاين : األم .. ز.  
  
  .وال جتب عن احلمل الذي يف البطن إال إن يتطوع ا فال بأس  
  
 و نم اتإِنْ مو هرِكَتت نم ترِجا ، أُخهائلَ أَدةُ قَبطْرالْف هلَيع تبج ..   ـنم ـاتم لَوو

  .٢املغين ج. يمونه ، بعد وجوبِ الْفطْرة ، لَم تسقُطْ 
  
واخلادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر ال يخرج عنه الصدقة ألنه أجـري   

٢٣/٣٣٩املوسوعة . نفق عليه واألجري ال ي   
  
يؤدي الْوصي زكَاةَ الْفطْرِ : قَالَ مالك رمحه اهللا : وفي إخراجِ زكَاة الْفطْرِ عن الْيتيمِ  - 

  . ١املدونة ج. عن الْيتامى الَّذين عنده من أَموالهِم وإِنْ كَانوا صغارا 
  
من أَسلَم قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ من يـومِ  : فقد قَالَ مالك : كافر يوم الفطر إذا أسلم ال - 

   ١املدونة ج. الْفطْرِ اُستحب لَه أَنْ يؤدي زكَاةَ الْفطْرِ 
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  مقدار الزكاة 
  
  مقدارها صاع من طعام بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تقدم  
  
د الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ كُنا نعطيها في زمان النبِي صلَّى اللَّه علَيه حلديث أيب سعي 

  ١٤١٢رواه البخاري .. " وسلَّم صاعا من طَعامٍ 
  
والوزن خيتلف باختالف ما ميأل به الصاع ، فعند إخراج الوزن البد من التأكـد أنـه    

  كيلو من الرز تقريباً  ٣وهو مثل ... من النوع املخرج منه يعادل ملئ الصاع 
  

  األصناف اليت تؤدى منها
  
اجلنس الذي تخرج منه هو طعام اآلدميني ، من متر أو بر أو رز أو غريها من طعام بين  

  .آدم 
  
ى اللَّه علَيـه  ففي الصحيحني من حديث ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ 

 ذَكَرٍ أَو دبع أَو رلَى كُلِّ حريٍ ععش نا ماعص رٍ أَومت نا ماعطْرِ صكَاةَ الْفز ضفَر لَّمسو
 نيملسالْم نثَى م١٤٠٨البخاري ) وكان الشعري يومذاك من طعامهم ( أُن  

  
 يضر رِيدالْخ يدعأَبِي س نوع   لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر دهي عف رِجخا نقَالَ كُن هنع اللَّه

   بِيـبالزو ريـعا الشنامكَانَ طَعو يدعو سقَالَ أَبامٍ وطَع نا ماعطْرِ صالْف موي لَّمسو هلَيع
 رمالتطُ واَألق١٤١٤رواه البخاري . و  .  
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ن غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً فتخرج م 
  ...أو متراً أو عدسا 

  
وإِنْ اقْتات قَوم ذُرةً ، أَو دخنا ، أَو سلْتا أَو أُرزا ، أَو أَي حبـة  : قال الشافعي رمحه اهللا  

 مكَاةُ فَلَهالز يها فمم تا كَانا مهنم كَاةالز اجرباب الرجل خيتلف  ٢األم للشافعي ج. إخ
  .قوته 
  
يشترطُ في الْمخرجِ من الْفطْرة أَنْ يكُونَ مـن  : قَالَ أَصحابنا : وقال النووي رمحه اهللا  

 رشا الْعيهف جِبي يالَّت اتفَ) أي يف زكاة احلبوب والثمار ( اَألقْو ،  ـنٌء ميش زِئجال ي
 ناللَّبو نبالْجطَ وا إال اَألقرِهغَي.  

  
  يدراوقَالَ الْم :  ضـيالْبو كمونَ الساتقْتي مرِهغَي رِ أَوائزلِ الْجأَه ضعكَانَ ب كَذَا لَوو

وفَالص ما اللَّحأَمو ، الفبِال خ مزِئُهجفَال ي    بِـه قَطَـعو يعـافالش هلَيع صي نالَّذ اب
: قَالَ أَصـحابنا  . .. أَنه ال يجزِئ قَوال واحدا : الْمصنف واَألصحاب في جميعِ الطُّرقِ 

الواجب :  ٦اموع ج. عا وكَذَا لَو اقْتاتوا ثَمرةً ال عشر فيها كَالتنيِ وغَيرِه ال يجزِئ قَطْ
  . يف زكاة الفطر 

  
فَأَنتم توجِبونَ صاع التمرِ في كُلِّ مكَان ، سـواٌء  : فَإِنْ قيلَ : وقال ابن القيم رمحه اهللا  

 كُني لَم أَو ما لَهيلَ . كَانَ قُوتق : ادهتاالج ارِدوماعِ وزلِ النائسم نذَا ماسِ هالن نفَم ،
  ـهيِينعذَا ته ريظنو ، هِمقُوت نا ماعص لَدي كُلِّ بف وجِبي نم مهنمو ، كذَل وجِبي نم
 هِمقُوت نونَ مرِجخي لَدأَنَّ كُلَّ بطْرِ والْف كَاةي زةَ فسمالْخ افنصلى اهللا عليه وسلم اَألص

 ارقْدم  مهقُـوت نم كَلَّفي فإِال فَكَيعِ ، ورالش داعإلَى قَو بأَقْرو حجذَا أَرهاعِ ، والص
  . ٢إعالم املوقعني ج. وبِاَللَّه التوفيق .. السمك مثَال أَو اَألرز أَو الدخن إلَى التمرِ 
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  القياس
  
املصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صـاع  وجيوز إخراجها من املكرونة  

  .القمح 
  
وأما إخراجها ماال فال جيوز مطلقا ألنّ الشارع فرضها طعاما ال ماال وحدد جنسها وهو  

الطّعام فال جيوز اإلخراج من غريه ، وألنه أرادها ظـاهرة ال خفيـة ، وألنّ الصـحابة    
، مثّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط ذا الصاع  أخرجوها طعاما وحنن نتبع وال نبتدع

أما إخراجها نقودا فال ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يخرج ؟ ، وقـد تظهـر فوائـد    
ولو قـال  . إلخراجها قوتا كما يف حاالت االحتكار وارتفاع األسعار واحلروب والغالء 

يئا آخر غري الطعام ، مث قـد  النقود أنفع للفقري ويشتري ا ما يشاء وقد حيتاج ش: قائل 
    يبيع الفقري الطعام وخيسر فيه فاجلواب عن هذا كله أن هناك مصـادر أخـرى لسـد
احتياجات الفقراء يف املسكن وامللبس وغريها ، وذلك من زكاة املال والصدقات العامة 
واهلبات وغريها فلنضع األمور يف نصاا الشرعي ونلتزم مبا حدده الشارع وهـو قـد   

طُعمة للمساكني وحنن لو أعطينا الفقري طعاما من قوت البلـد  : فرضها صاعا من طعام 
  .فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجال أو آجال ألنّ هذا مما يستعمله أصال 

  
وبناء عليه فال جيوز إعطاؤها ماال لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية ملريض أو  

  .ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم تسديد قسط دراسة عن طالب حمتاج وحنو 
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  وقت اإلخراج
  
أَمر بِهـا أَنْ  " تؤدى قبل صالة العيد كما يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - 

 الةاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤ١٤٠٧البخاري . ت  
  
  .ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز  
  
فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، وهلذا يسن تأخري صالة  فأما وقت االستحباب 

  .العيد يوم الفطر ليتسع الوقت ملن عليه إخراجها ، ويفطر قبل اخلروج 
  
  .كما يسن تعجيل صالة العيد يوم األضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها  
  
: البخاري عن نافع قـال   ففي صحيح. أما وقت اجلواز فهو قبل العيد بيوم أو يومني  

كان ابن عمر يعطي عن الصغري والكبري حىت أنه كان يعطي عن بين وكان يعطيها الذين 
  .يقبلوا وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومني 

  
  .هم اجلباة الذين ينصبهم اإلمام جلمع صدقة الفطر ) الذين يقبلوا ( ومعىن قوله  
  
عمر كَانَ يبعثُ بِزكَاة الْفطْرِ إلَى الَّذي تجمع عنده قَبـلَ الْفطْـرِ    إنَّ ابن: وعن نافعٍ  

 بِثَالثَة نِ أَويموباب تعجيل الزكاة قبل حلوهلا  ١املدونة ج. بِي.  
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ويكره تأخريها بعد صالة العيد وقال بعضهم حيرم وتكون قضاء واستدل لذلك حبديث  
 :اهأَد نم     ـنقَةٌ مـدص فَهِـي ـالةالص دعا باهأَد نمولَةٌ وقْبكَاةٌ مز فَهِي الةلَ الصا قَب

 قَاتد١٣٧١رواه أبو داود . " الص .  
  
والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصالة كـان  : قال يف عون املعبود شرح أيب داود  

وقد ذهب أكثر العلماء . هذه الصدقة الواجبة كمن مل خيرجها باعتبار اشتراكهما يف ترك 
إىل أن إخراجها قبل صالة العيد إمنا هو مستحب فقط ، وجزموا بأا جتزئ إىل آخر يوم 

إنه حرام : فقال ابن رسالن . الفطر ، واحلديث يرد عليهم ، وأما تأخريها عن يوم العيد 
  . ما يف إخراج الصالة عن وقتهاباالتفاق ألا زكاة ، فوجب أن يكون يف تأخريها إمث ك

  
فيحرم إذن تأخريها عن وقتها بال عذر ألن يفوت به املعىن املقصود ، وهو إغناء الفقراء  

  .عن الطلب يوم السرور فلو أخرها بال عذر عصى وقضى 
  
وجيب أن تصل إىل مستحقها أو من ينوب عنه من املتوكلني يف وقتها قبل الصالة ، فلو  

ىل شخص فلم جيده ومل جيد وكيالً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها أراد دفعها إ
إىل مستحق آخر وال يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشخص حيب أن يدفع فطرته لفقري 
معين وخيشى أن ال يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو 

فعها فليأخذها له يف كيس أو غريه ويبقيها أمانـة  يف قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت د
  .عنده حىت يلقى صاحبها 

  
وإذا وكّل املزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فال تربأ الذمة حىت يتأكد أن الوكيل قـد   

  .أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمني : جمالس شهر رمضان . : أخرجها ودفعها فعالً 
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  ملن تعطى 
  
إىل األصناف الثمانية اليت تصرف فيها زكاة املال وهذا هـو قـول    تصرف زكاة الفطر 

  .اجلمهور 
  
وذهب املالكية وهي رواية عن أمحد واختارها ابن تيمية إىل ختصيص صـرفها للفقـراء    

  .واملساكني 
  
 -  ) يعافكَاةُ ا) : قَالَ الشز هلَيع مقْست نلَى مطْرِ عكَاةُ الْفز مقْستا ويهف زِئجالِ ال يلْم

 ، كذَل رغَي .. نيارِمالْغونَ وبكَاتالْم مهقَابِ وي الرفنيِ واكسالْماِء ولَى الْفُقَرا عهقِْسميو
  .باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها : كتاب األم . وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ 

  
بعدما ساق حديث ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما أَنَّ النبِي صلى : ه اهللا وقال النووي رمح - 

أَعلمهم أَنَّ علَيهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم { : اهللا عليه وسلم قَالَ لمعاذ رضي اهللا عنه 
 هِمائي فُقَرف درتٍء: قال .. } ويش فْعد وزجال يرٍ  وإلَى كَاف اتكَوالز نكَاةُ ، ماٌء زوس
  ) .أي الكفار ( ال يعطَونَ : وقَالَ مالك واللَّيثُ وأَحمد وأَبو ثَورٍ .. الْفطْرِ وزكَاةُ الْمالِ 

  
واملستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون ال يسـتطيعون وفاءهـا أو ال    

  .هم إىل آخر الشهر فيكونون مساكني حمتاجني فيعطون منها بقدر حاجتهم تكفيهم رواتب
  
  . فتاوى الشيخ ابن عثيمني . وال جيوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه  
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  إخراجها وتفريقها
  
وأَختار قَسـم زكَـاة   ) : قَالَ الشافعي : ( األفضل أن يتوىل اإلنسان قسمها بنفسه  - 

  . رِ بِنفِْسي علَى طَرحها عند من تجمع عنده الْفطْ
  
وتقَسم زكَاةُ الْفطْرِ علَى من " : الْمختصرِ " قَالَ الشافعي في : قال النووي رمحه اهللا  - 

ذين ال تلْزمه نفَقَتهم بِحـالٍ ،  تقَسم علَيه زكَاةُ الْمالِ ، وأُحب دفْعها إلَى ذَوِي رحمه الَّ
اَألفْضلَ أَنْ يفَرق ..و.. فَإِنْ طَرحها عند من تجمع عنده أَجزأَه إنْ شاَء اللَّه تعالَى : قَالَ 

ع عنده الْفطْرةُ للناسِ وأَذنَ لَو دفَعها إلَى اِإلمامِ أَو الساعي أَو من تجم.. الْفطْرةَ بِنفِْسه و
 ذَا كُلِّهه نلُ مأَفْض فِْسهبِن فْرِيقَهت نلَكو ، أَهزا أَجاجِهري إخف موع . لَه٦ج: ا   

  
 -   اللَّـه دبوجيوز أن يوكّل ثقة بإيصاهلا إىل مستحقيها وأما إن كان غري ثقة فال ، قال ع

ؤالْم نب قُولُ لَهلٌ يجركَةَ ولَيأَبِي م نت ابعملِ قَالَ سفالنا ( إنَّ : م (  حنِي أَنْ أَطْـررأَم
أي ( أَفْتاك الْعلْج بِغيرِ رأْيِه ؟ اقِْسـمها  : زكَاةَ الْفطْرِ في الْمسجِد فَقَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ 

أي الوايل الذي جيمعها يف املسجد ( إِنما يعطيها ابن هشامٍ ، فَ) تولّ أنت قسمتها بنفسك 
باب ضيعة زكاة الفطر قبل : األم ) . أي يعطيها لغري مستحقّيها . ( أَحراسه ومن شاَء ) 

  .قسمها 
  
 عٍ إلَى وآصو ، ةاعماعٍ إلَى جص فرص وزجونص اإلمام أمحد رمحه اهللا على أنه ي داح .  
  
  كالقَالَ ما  : وـداحا وينكسم هاليع نعو هنطْرِ عقَةَ الْفدلُ صجالر يطعأَنْ ي أْسال ب .

  باب يف قسم زكاة الفطر ١املدونة ج
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  .وإذا أعطى فقريا أقلّ من صاع فلينبهه ألنّ الفقري قد يخرجها عن نفسه  
  
الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو وجيوز للفقري إذا أخذ  

  أحد ممن يعوهلم إذا علم أا تامة جمزئة 
  

  مكان اإلخراج 
  
فَأَما زكَاةُ الْفطْرِ فَإِنه يفَرقُها في الْبلَد الَّذي وجبت علَيه فيه ، : قال ابن قدامة رمحه اهللا  

 الُهاٌء كَانَ موي   سالَّـذ لَـدي الْبف قَتفَفُر ، كَاةوبِ الزجو ببس ه؛ َألن كُني لَم أَو يهف
 يها فهببفصل إذا كان املزكي يف بلد وماله يف بلد  ٢املغين ج. س.  

  
ن أَهـلِ  ما قَولُ مالك فيمن هو م: قُلْت : وورد يف املدونة يف فقه اإلمام مالك رمحه اهللا  

حيثُ هو ، قَالَ : قَالَ مالك : إفْرِيقيةَ وهو بِمصر يوم الْفطْرِ أَين يؤدي زكَاةَ الْفطْرِ ؟ قَالَ 
 كالم : أَهزةَ أَجيبِإِفْرِيق لُهأَه هنى عإِنْ أَدومصطلحهم يف كلمة إفريقية خيتلف عما هو ( و

  .باب يف إخراج املسافر زكاة الفطر . ١ج) عليه اآلن 
  
نسأل اهللا أن يتقبل منا أمجعني ، وأن يلحقنا بالصاحلني وصلى اهللا على النيب األمني وعلى  

  .آله وصحبه أمجعني 
  
وملعرفة املزيد عن أحكام زكاة الفطر راجع قسم  زكاة الفطر يف موقع  اإلسالم سؤال  

  وجواب
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  زكاة الفطر مسائل يف
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     مسائل يف زكاة الفطر
  حكم زكاة الفطر

  السؤال 
صحيح ؟ وإذا كان املسلم ) ال يرفع صوم رمضان حىت تعطى زكاة الفطر ( هل حديث 

الصائم حمتاجاً ال ميلك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة احلديث 
  لسنة ؟ أم لغريه من األدلة الشرعية الصحيحة الثابتة يف ا

  
  اجلواب 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقـوت   
رضـي اهللا   –صاع ، واألصل يف ذلك ما ثبت عن ابن عمـر  : عياله يوم العيد وليلته 

زكاة الفطر صاعاً من متر ،  –صلى اهللا عليه وسلم  –فرض رسول اهللا : ( قال –عنهما 
 ، على العبد واحلر ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري من املسلمني أو صاعاً من شعري

  .متفق عليه واللفظ للبخاري ) ، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة 
كنا خنرج زكاة الفطر إذ كان : ( قال  –رضي اهللا عنه  –وما روى أبو سعيد اخلدري  

من طعام ، أو صاعاً من متر، أو صاعاً مـن   صاعاً –صلى اهللا عليه وسلم  –فينا رسول 
  .متفق عليه ) شعري ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط 

 –صاع الـنيب  : وجيزئ صاع من قوت بلده مثل األرز وحنوه ، واملقصود بالصاع هنا  
وإذا ترك إخراج . ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل اخللقة  –صلى اهللا عليه وسلم 

  .طر أمث ووجب عليه القضاء ، وأما احلديث الذي ذكرته فال نعلم صحته زكاة الف
ونسأل اهللا أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وباهللا التوفيق وصلى اهللا  

  .على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
  
  )  ٤٦٤اجلزء التاسع ص) ٥٧٣٣(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى 
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  زكاة الفطر عن اجلنني
  

  السؤال 
  هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم ال ؟ 

  
  اجلواب 

، وال جتب عليه لعدم الـدليل   –رضي اهللا عنه  –يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان  
  .على ذلك 

اجلـزء التاسـع ص   ) ١٤٧٤(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى(  
٣٦٦ (  
  

  وقت إخراج زكاة الفطر
  

  السؤال 
  هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صالة العيد إىل آخر ذلك اليوم ؟ 

  
  اجلواب 

ال يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صالة العيد ، وإمنا يبدأ من غروب مشس آخر يوم من  
اهللا صـلى   –رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصالة العيد ؛ ألن النيب 

أن  –رضي اهللا عنهما  –أمر بإخراجها قبل الصالة ، وملا رواه ابن عباس  –عليه وسلم 
من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ، ومـن  : " قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 

وجيوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني ملا " أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات 
 –صلى اهللا عليه وسلم  –فرض رسول اهللا : ( قال  –رضي اهللا عنهما  -رواه بن عمر 
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وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومني ( ، وقال يف آخره .. ) صدقة الفطر من رمضان 
  .فمن أخرها عن وقتها فقد أمث وعليه أن يتوب من تأخريه ، وأن خيرجها للفقراء ) . 
 ٣٧٣اجلزء التاسع ص) ٢٨٩٦(واإلفتاء فتوىفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (  
 (  
  

  احلكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
  

  : السؤال
  ما احلكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل جيوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ 

     
  اإلجابة

  عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين . أجاب عليه فضيلة الشيخ د 
  : لصالة والسالم على رسول اهللا وبعداحلمد هللا وا 
فإن احلكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهري الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما  

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم زكـاة   : ( روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
ن ماجـة  ، رواه أبو داود واب)الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني 

  . والدارقطين واحلاكم وصححه
وذلك أن الصائم يف الغالب ال خيلو من اخلوض واللهو ولغو الكالم، وما ال فائدة فيـه   

من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكالم، فيما يتعلق بالعورات وحنـو ذلـك،   
املكروهة، اليت  فتكون هذه الصدقة تطهرياً للصائم مما وقع فيه من هذه األلفاظ احملرمة أو

  .تنقص ثواب األعمال وخترق الصيام
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على املساكني، و الفقراء املعوزين، وإغنـاؤهم   

يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان يف يوم العيد الـذي هـو فـرح    
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أغنـوهم  :( األحاديث وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، وهلذا ورد يف بعض
،أخرجه الدار قطين وابن عدي وابن سعد يف الطبقات بسند ( عن الطواف يف هذا اليوم 

  .فيه مقال
يعين أطعموهم وسدوا حاجتهم، حىت يستغنوا عن الطواف والتكفف يف : ومعىن احلديث 

  . يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور
والذين مل يصوموا لعذر من مرض أو سـفر  مث إن إخراجها عن األطفال وغري املكلفني  

داخل يف احلديث، وتكون طهرة ألولياء غري املكلفني، وطهرة ملن أفطر لعذر، على أنـه  
  .سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إمتامه

ريين أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فال بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كـث  
جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما جيوز أن يعطى الفقري الواحد زكاة عـدد  

  . من املزكني واهللا أعلم
  

  إخراج زكاة الفطر نقداً
  

  السؤال 
هل جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدالً من الطعام ، وذلك حلاجة الناس اآلن إىل النقـد  

  أكثر من الطعام ؟ 
  

  اجلواب 
  سعود بن عبداهللا الفنيسان . د.أ: ايب  
  : إخراج القيمة يف زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولني  
قال به األئمة الثالثة مالك ، والشافعي ، وأمحد ، وقـال بـه   . املنع من ذلك : األول  

فـرض رسـول اهللا   " الظاهرية أيضاً ، واستدلوا حبديث عبد اهللا بن عمر يف الصحيحني 
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ويف رواية أو صاعاً من (اعاً من متر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعري ،زكاة الفطر ص
لـو كانـت   : ووجه استدالهلم من احلديث . ، على الصغري والكبري من املسلمني )أقط

وال  –صلى اهللا عليه وسـلم   –القيمة جيوز إخراجها يف زكاة الفطر لذكرها رسول اهللا 
أغنـوهم يف هـذا   " ، وأيضاً نص يف احلديث اآلخر جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة 

غىن الفقراء يف هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حىت ال يضـطروا  : ، وقالوا"اليوم
  . لسؤال الناس الطعام يوم العيد 

يف زكاة الفطر ، قال به اإلمـام  ) نقوداً أو غريها ( جيوز إخراج القيمة : والقول الثاين  
حابه ، وقال به من التابعني سفيان الثوري ، واحلسن البصري ، واخلليفة أبو حنيفة وأص

: " عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أيب سفيان ، حيث قال 
ال بأس : " ، وقال احلسن البصري " إين ألرى مدين من مسراء الشام تعدل صاعاً من متر 

وكتب اخلليفة عمر بن عبد العزيز إىل عاملـه يف   ،" أن تعطى الدراهم يف صدقة الفطر 
أن يأخذ من أهل الديون من أعطيام من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن : البصرة 

إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ ألـم  ) : األوسط(املنذر يف كتابه 
  .رأوه معادالً يف القيمة للصاع من التمر ، أو الشعري 

ق يتبني أن اخلالف قدمي ويف األمر سعة ، فإخراج أحد األصناف املـذكورة يف  ومما سب 
احلديث يكون يف حال ما إذا كان الفقري يسد حاجته الطعام يف ذلك اليوم يوم العيـد ،  
وإخراج القيمة جيوز يف حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقري كما هو احلـال يف معظـم   

أغنوهم يف هذا "  –صلى اهللا عليه وسلم  –ث رسول اهللا بلدان العامل اليوم ، ولعل حدي
، يؤيد هذا القول ؛ ألن حاجة الفقري اآلن ال تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه " اليوم

احلاجة : ، ولعل العلة يف تعيني األصناف املذكورة يف احلديث ، هي.. إىل اللباس وحنوه 
لعصر ،حيـث كانـت أغلـب مبايعـام     إىل الطعام والشراب وندرة النقود يف ذلك ا

باملقايضة، وإذا كان األمر كذلك فإن احلكم يدور مع علته وجوداً وعـدماً ، فيجـوز   
  . واهللا أعلم . إخراج النقود يف زكاة الفطر للحاجة القائمة وامللموسة للفقري اليوم 
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  دفع زكاة الفطر ماالً

  
  السؤال 

  _ فظه اهللاح_فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان  
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد 
لقد حصل خالف بني بعض اإلخوة يف حكم دفع زكاة الفطرة ماالً بدالً من الطعـام،   

  :وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم يف عجالة 
اهللا عليـه  صلى _حيرم دفع زكاة الفطرة ماالً؛ ألنه خمالف لفعل الرسول : األول يقول 

  . _وسلم
  .األفضل أن تدفع طعاماً ودفع املال جائز، ولكن خمالف للسنة : الثاين يقول  
األفضل أن ينظر حال الفقري وحال بلده ووضعه، فقد يكون املال أفضل : الثالث يقول 
  .له
  هل أحد من السلف أفىت بدفع املال بدالً من الطعام ؟: فالسؤال يا فضيلة الشيخ  
  أن أحداً دفع زكاة الفطر ماالً؛ ألن الفقري يريد ذلك يكون أفضل ؟وهل لو  
  

  اإلجابة
  اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان  
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 
  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد 
يف دفع القيمة يف زكاة الفطر  هذه املسألة إحدى املسائل اخلالفية، وأئمة السلف خمتلفون 
.  
  .وترجيح هذا أو ذاك حمل اجتهاد فال يضلل املخالف أو يبدع  
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واألصل يف االختالف يف مثل هذه املسألة أنه ال يفسد املودة بني املتنازعني وال يوغر يف  
  .صدورهم، فكل منهما حمسن وال تثريب على من انتهى إىل ما مسع 

قولنا صواب حيتمل : " يقولون يف حديثهم عن املسائل اخلالفيةوقد كان كثري من األئمة  
  " .اخلطأ ، وقول غرينا خطأ حيتمل الصواب 

  .وقد ذهب أكثر األئمة إىل أنه ال جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر 
  
، "_صلى اهللا عليه وسـلم _أخاف أال جيزئه، خالف سنة رسول اهللا :" قال اإلمام أمحد 

  .الشافعيوهذا مذهب مالك و
ال جتزئ قيمة أصالً؛ ألن ذلك غري مـا فـرض   : " _ رمحه اهللا_وقال اإلمام ابن حزم  

  "._ صلى اهللا عليه وسلم_رسول اهللا 
و ذهب عطاء واحلسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغريهم إىل  

  .جواز دفع القيمة عن الطعام 
أدركتهم وهم يؤدون يف صدقة :"  -ئمة التابعني وهو أحد أ -قال أبو إسحاق السبيعي  

  .، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف "رمضان الدراهم بقيمة الطعام 
  :واحلجة لذلك  
وال عن أحد من الصحابة نـص يف  _ صلى اهللا عليه وسلم_أنه مل يثبت عن النيب  -١ 

  .حترمي دفع القيمة 
من الطعام ال تفيد حترمي ما عداها،  األحاديث الواردة يف النص على أصناف معينة -٢ 

وهو غري منصوص عليه  -أجازوا إخراج القمح _ رضي اهللا عنهم_بدليل أن الصحابة 
  .عن الشعري والتمر وحنو ذلك من األصناف الواردة يف األحاديث الصحيحة  -
ذهب كثري من الصحابة بل أكثرهم يف عهد معاوية إىل جواز إخراج نصف صـاع   -٣ 

الشام بدالً من صاع من متر ، فهذا دليل على أم يرون نصف الصاع معادالً  من مسراء
  .يف القيمة للصاع من التمر أو الشعري وحنو ذلك 
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إغناء الفقراء واملال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد يف ذلك : أن املقصود من الزكاة -٣ 
  .حال الفقري يف كل بلد 

يعه يف يومه أو غده بأقل من مثنه، فال هو الـذي  كثري من الفقراء يأخذ الطعام ويب -٤ 
  .انتفع بالطعام وال هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن املثل ، واهللا أعلم 
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  الصاع 
  بني املقاييس القدمية واحلديثة
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  ١٢٨الصاع بني املقاييس القدمية واحلديثة
  

  :اس أمجعني أما بعداحلمد هللا رب العاملني وصالة وسالما على املبعوث رمحة للن
فإن الشريعة أناطت بالصاع أحكاما عديدة كأنواع من الزكوات والكفارات؛ ولذا كان  

من األمهية مبكان معرفة مقدار الصاع النبوي وحتديده،السيما وقد حدث خالف كـثري  
فيه بني الفقهاء املتقدمني واملعاصرين، مث إن ظهور املقاييس احلديثة يؤكد حبث مقـداره  

وفقها، وقد اجتهدت يف بيان ذلك يف هذه الوريقات، ملتزما باالختصار مع التحرير  على
فتحديده باملقاييس القدمية يف مطلب، وحتديـده  : ما أمكن، وقد جعلت ذلك يف مطلبني

باملقاييس احلديثة يف مطلب آخر، سائال املوىل أن ينفع ا املستفيد، وحيقـق ـا بيـت    
  ..والتسديد، إنه محيد جميد القصيد، ويكللها باإلخالص

  
  مقدار الصاع باملقاييس القدمية:املطلب األول

يتعني لبيان مقدار الصاع حتديد مقدار املد النبوي،ويتوقف ذلك علـى معرفـة زنـة     
الرطل،الذي يتبني بتحرير وزن الدرهم ،كما سيأيت بيان وجه ذلك يف املسائل الـثالث  

  :لياملعقودة لتفصيل تلك األوزان، كما ي
  

  :مقدار املُد النبوي : املسألة األوىل 
قدر مجاعة من العلماء املُد بأنه أربع حفنات حبفنة الرجل الوسط، أو مبلء كفي اإلنسان  

  ] . ١[املعتدل إذا مد يديه ما 
هذا بالنظر إىل أن املد وحدة وكيل يقاس ا حجم ما يوضع فيها كما هـو احلـال يف    

عمد الكثري من العلماء إىل حتديد املد والصـاع بـالوزن ؛ لـيحفظ     الصاع أيضاً، وقد
                                           

 عبداهللا بن منصور الغفيلي ١٢٨
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مقداره وينقل؛ لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط ا احلجم سابقاً ، كما ذكـر  
الكيل وإمنا قدر بالوزن ليحفظ وينقل  –واألصل فيه أي الصاع : ذلك ابن قدامة فقال 

  ] .٢[هـ .أ
، فذهب مجهورهم إىل أن املد النبـوي  ] ٣[بوي باألرطال ولذا فقد قدر الفقهاء املد الن 

  ] . ٤[هو رطل وثلث 
مستدلني على ذلك مبا جاء من اآلثار الدالَّة أنَّ املعتمد يف الكيل مكيال املدينة كما جاء  

املكيال مكيال أهل املدينة ، وامليزان ميزانُ : "أنه قال _ رضي اهللا عنهما_عن ابن عمر 
وأما أهل احلجار : وهو جممع عليه عند أهل احلجاز كما قال أبو عبيد  ،] ٥" [أهل مكة 

فال اختالف بينهم فيما أعلمه أنَّ الصاع مخسة أرطال وثلث، يعرفه عاملهم وجاهلـهم ،  
  ] .٦[ويباع يف أسواقهم ، وحيمل علمه قرن عن قرن 

على أهـل   واالعتراض على أهل املدينة يف صاعهم ومدهم كاملعترض« : قال ابن حزم 
  ] . ٧[» مكة يف موضع الصفا واملروة 

  
  :يف مقدار الرطل : املسألة الثانية 

هو الرطل البغدادي ، وهو قول عامة الفقهاء : واملقصود بالرطل املذكور يف حتديد املد  
، وقد اختلفوا يف حتديد مقداره على أقوال متقاربة أقرا أنه يـزن مئـة ومثانيـة    ] ٨[

أربعة أسباع الدرهم ، وهو األصح عند الشافعية ، والصـحيح عنـد   وعشرين درمهاً و
: والرطل العراقي : وابن قدامة وقال ] ٩[احلنابلة ، وقولٌ للمالكية ، ورجحه ابن تيمية 

تسعون مثقـاالً ، مث  : مئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع الدرهم، ووزنه باملثاقيل 
وثالثة أسباع درهم ، فصار إحدى وتسعني مثقاالً  زيد يف الرطل مثقال آخر وهو درهم

  ] . ١٠[فكملت زنته بالدراهم مئة وثالثني درمهاً ، واالعتبار باألول قبل الزيادة 
  

  ] : ١١[مقدار وزن الدرهم : املسألة الثالثة
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لقد اختلف املعاصرون يف زنة الدرهم باملوازيني احلديثة، وسبب خالفهم ، هو اختالف  
زنة الدراهم حببات الشعري ، و اختالفهم يف أنواع الدراهم ، فأما اختالفهم يف  الفقهاء يف

  : زنة الدراهم حببات الشعري فعلى أقوال ، أبرزها قوالن 
إن وزن الدرهم الشرعي مخسون ومخسا حبة شعري ، وهو قول اجلمهـور  : القول األول 

  ] . ١٢[من املالكية والشافعية واحلنابلة 
، ومل ]١٣[إن وزن الدرهم الشرعي سبعون حبة شعري، وهو قول احلنفية: ينالقول الثا 

أقف على أدلة للفريقني ، إال أن األرجح هو رأي اجلمهور ؛ وذلك ملوافقة ذلك ملا وجد 
  . من دنانري قدمية كما سيأيت بيانه 

  ]. ١٤[وميكن اجلمع بني القولني بأن وزن الدرهم يتراوح ببينهما الختالف حبة الشعري  
وأما اختالفهم يف أنواع الدراهم ، فقد ذهب بعض الباحثني املعاصرين ، كعلـي باشـا    

، وال ] ١٥[دراهم نقد ؛ ودراهم كيل: مبارك وحممود اخلطيب إىل أن الدراهم نوعان 
دليل بين على ذلك ، بل األظهر أنَّ الدرهم نوع واحد ، وهو الدرهم النقدي الشرعي ، 

املكاييل كان درهم كيل ، وإذا استعمل يف املعاوضات كان درهم نقد ، فإذا استعمل يف 
وقد أشار إىل ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم ، ومل ينص أحد من املتقدمني فيما وقفـت  

  ] . ١٦[عليه على خالف ذلك 
  :وقد اختلف املعاصرون يف زنة الدرهم باجلرام على أقوال أبرزها قوالن  
  ] . ١٧[جرام  ٢.٩٧درهم الشرعي يعادل أن ال: القول األول  
  ] . ١٨[جرام  ٣.١٧أن الدرهم الشرعي يعادل : القول الثاين  
واألرجح هو القول األول وذلك أنه أمكن الوقـوف علـى وزن الـدينار الشـرعي      

، مع كون السبعة من الدنانري تساوي عشرة دراهم ] ١٩[املتسكوك يف الدولة األموية 
ة إىل عشرة بال خالف وقد قام بعض الباحثني جبمع الدنانري اإلسالمية فالنسبة بينهما سبع

  :املسكوكة يف عهد عبدامللك بن مروان من بعض املتاحف وذلك على النحو التايل 
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    اسم املتحف أو الكتالوج 
    عدد الدنانري 
    جمموع أوزاا 

   
  

    املتحف الفين اإلسالمي املصري 
١٩    

    جم٧٩.٩٥٥
  جم  ٤.٢٠٨١

  
    املتحف العراقي 

٤    
    جم  ١٧٠١٧
  جم٤.٢٦٧٧

  
    متحف لندن ود جلادو 

٧    
    جم  ٢٩.٧٠٥
  جم  ٤.٢٤٣٥

  
    كتالوجات متاحف أجنبية 

٣    
١٢.٧٠٦     
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  جم  ٤.٢٣٥٣
  

    اموع
٣٣    

١٣٩.٤٣٧     
١٦.٩٥٤٩   

  
  .  ٤.٢٣٨٦فمتوسط الدينار من هذه املتوسطة هو  
  .جرام  ٤.٢٤: وبالتقريب يكون  
، وبالتقريب يكـون   ٢.٩٦٨=  ٠.٧×  ٤.٢٤الدرهم بناء على ذلك  ويكون وزن 

، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعري حيث ] ٢٠[جرام ٢.٩٧
، وهو وزن الدينار الشرعي ،  ٤.٢٥بلغ وزن اثنتني وسبعني حبة شعري ممتلئ ما يقارب 

فيكـون وزن   ١٠: ٧عي هـي  ومبا أن نسبة درهم النقد الشرعي إىل مثقال النقد الشر
  ] . ٢١[فيكون موافقاً ملا تقدم تقريباً  ٢.٩٧جرام ، وبالتقريب  ٢.٩٧٥الدرهم 

  
  مقدار الصاع باملقاييس احلديثة: املطلب الثاين  
  ] : ٢٢] [جرام [ مقدار الصاع بوحدة قياس الوزن : املسألة األوىل 
املد النبوي باجلرام وذلك، أن الرطل وبناًء على ما تقدم من وزن الدراهم يتبني لنا وزن  

  . درمهاً ١٢٨ ٧/٤يساوي 
  :واملد يساوي رطل وثلث، فنعرف وزن املد بالطريقة التالية 
  .جرام  ٥٠٨.٧٥=  ١.٣× ١٢٨ ٧/٤×  ٢.٩٧ 
  :وملا كان الصاع يساوي أربعة أمداد ، علمنا أن وزنه يتبني بالطريقة التالية  
  . جرام  ٢.٠٣٥=  ٤×  ٥٠٨.٧٥ 
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  ] . ٢٣[ي كيلوان ومخس وثالثون جراماًَ من احلنطة الرزينة أ 
جرام وذلك اعتماداً  ٢١٧٣= إىل أن وزن الصاع ] ٢٤[وقد ذهب بعض املعاصرين  

  ] . ٢٥[جرام كما تقدم بيانه ورد  ٣.١٧على أن وزن الدرهم هو 
ًء علـى  جرام وذلك بنا ٦٠٠= وذهبت هيئة كبار العلماء يف السعودية إىل أن الصاع  

جـرام تقريبـاً    ٦٥٠أن املد ملء كفي الرجل املعتاد ، وكان حتقيق وزن املد لديهم هو
جرام وبه صدرت الفتوى، إال أنه يشكل علـى   ٢٦٠٠=  ٤×  ٦٥٠فيكون الصاع 

ذلك تفاوت األيدي تفاوتاً كبرياً ، مع تفاوت املادة املكيلة أيضاً ، مما يـدفع للنظـر يف   
  ] . ٢٦[املكيل أيضاً  طريقة أدق مع حتديد نوع

جراماً  ٢٠٣٥ومما تقدم يتبين أن األرجح هو القول األول الذي حدد وزن الصاع بـ  
  ] . ٢٧[أي كيلوان ومخسة وثالثون جراماً 

  ] : ٢٨" [املللِّتر"معرفة مقدار الصاع بوحدة قياس احلجم : املسألة الثانية  
، مع كون الصاع ) اجلرام(والثقل وهي تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة  

يقوم على قياس احلجم ، إال أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس ميكن به قيـاس  
، مما حيقق نتائج أدق من ) اللتر(املكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي 

احلجـم يف   وإن كنا سنحتاج إىل نتيجة الوزن ؛ ملعادلتها بقيـاس ]. ٢٩[القياس باجلرام
  : إحدى الطرق االستنتاجية ؛ ولذا فإنه ميكن معرفة النصاب باللتر يف أحد الطرق التالية 

حتديد حجم الصاع باملللتر عن طريق قياس حجم وزنه باجلرام ؛ وهو : الطريقة األوىل  
من احلنطة اجليدة املتوسطة ، وقد قام الباحث خالد السـرهيد بـوزن   ) جرام ٢.٠٣٥(

يقيس احلجم يف إدارة املختربات التابعة هليئة املواصفات واملقـاييس كانـت    ذلك بإناء
  مللتر من الرب اجليد املتوسط ، أي لتران وأربعمائة وثالثني مليلتر ، ) ٢٤٣٠(النتيجة 

  
  : قياس حفنة الرجل املعتدل اخللقة: الطريقة الثانية 
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واصفات واملقاييس بقياس حفنـة  فقد قام بعض الباحثني يف اهليئة العربية السعودية للم 
، وهو ما يعادل مداً ] ٣٠[مليلتراً  ٦٢٨أربعني رجالً معتدل اخللقة، فكان املتوسط هو 

 ٨٢، فيكون الفارق بني هذا الطريق والذي قبله  ٢٥١٢=  ٤×  ٦٢٨فيكون الصاع 
ع مليلتراً ، وهو فارق ليس كبرياً ، ال سيما مع صعوبة التحديد الـدقيق لـوزن الصـا   

  . وحجمه
قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد بنوية أثريـة مـن   : الطريقة الثالثة  

عصور متقدمة ، فلما مل يكن ذلك ، تيسرت يل إجازة مد نبوي ، حيث عدلت حجـم  
، وعدل هو مده مبد شيخه ، وهكذا عدل كل واحد يف اإلسناد ] ٣١[مدي مبد شيخي 

د مبد زيد بن ثابت ، الذي كان يؤدي به الفطـر للرسـول   مده مبد شيخه حىت عدل امل
صلى اهللا عليه وسلم ، ومبعايرة املد املوجود لدي باملاء يف إدارة خمتربات هيئة املواصفات 

 ٣١٤٤=  ٤×  ٧٨٦مللتراً ، فيكون حجم الصاع  ٧٨٦واملقاييس تبني أن سعته هي 
مليلتراً ، كما أن بينه وبـني   ٦٣٢له مليلتراً ، ويكون الفرق بينه وبني الطريق الذي قب

مليلتر ، وهو فارق ليس يسرياً ، ويكون النصاب بناًء على النتيجة  ٧١٤الطريق األول 
لتراً ، وقد وجدت أمداد أخرى مسندة إال أن الفارق بينها وبني املد  ٩٤٣.٢٠٠األوىل 

  ] .٣٢[املذكور ليس كبرياً 
بينه وبني الطرق األخرى ، السيما مع تطرق فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبري  

اخلطأ يف صناعة األمداد ومعادلتها ، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً ، مما 
ينتج عنه زيادة أو نقص يف األمداد بال شك ، ال سيما مع عدم توفر املقاييس يف العصور 

  . السابقة 
غلب على الظن سالمة األمـداد مـن   ولذا فإن األخذ بنتيجة هذا الطريق يكون مىت  

التفاوت الكبري، كما لو وجد أحد األمداد أو األصواع يرجع إىل زمن قدمي ، وتأكد لنا 
من إسناده ودقة رجاله ، أما واألمر كذلك فالذي يظهر يل األخذ بالطريقني األولـيني ،  

األمر على التقريب  وأدقُّهما هو الطريق األول ، وبه يتحقق اليقني لكونه األقل ، مع أن
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ال على التحديد ، ذلك أنه ال ميكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده بعينه 
  ] . ٣٣[، أما وزنه مث نقله فإنه ال يسلم من التفاوت مهما دق املوزن ومتاثل 

كما أن احلسابات مهما بلغت فال بد فيها من اخللل نتيجة اختالف املآخـذ واألقيسـة    
املوافق ملقاصد الشريعة القائمة على التيسري والذي يتأكد مراعاته هنا ال سيما وهذا هو 

  ] .٣٤" [إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب: " مع قوله صلى اهللا عليه وسلم 
فما كان من جنس تلك املسائل ، وشق ضبطه على التحديد فيكون األمر فيـه علـى    

الجتهاد يف الوصول للحق مع عدم اطـراح  التقريب ، وال يعين ذلك التفريط بل جيب ا
  ] .٣٥[التقادير األخرى ، السيما املقاربة والقائمة على أساس معترب 

  .وذا مت ما أردت مجعه وحتديده،وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم 
  
  

-------------------  
املُد بالضم مكيال وهو رطالن، أو رطل وثلث ، أو : لقاموس احمليطهو مكيال وجيمع على أمداد ، ومدده ، ومداد ، قال يف ا: املد ] ١[ 

، انظر النهاية يف غريـب  ) ٤٠٧(ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يديه ما وبه مسي مداً ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً 
  ) .٨٦١(احلديث 

يل نقلت إىل املوزن أي قدرت بالوزن؛ لتحفظ فال يزاد وال ينقص منها، والوسق والصاع واملد مكاي: ، وقال البهويت٤/١٦٨املغين ] ٢[ 
هـ خمتـار  .، والصنج مأخوذ من صنجة امليزان وهي ما يوزن ا٢/٤١٢» كشاف القناع « وتنقل من احلجاز إىل غريه وليست صنجاً 

  ) . ٣٧٠(الصحاح 
ة تستخدم للوزن، ورمبا استخدم للكيل، ويساوي ثنتا عشرة أوقيـة؛  الذي يوزن به ويكال، واألشهر أنه أدا: والرطل  –الرطل ] ٣[ 

  ). ٢/٤٠٣(، ومعجم مقاييس اللغة ) ١٣٠٠(بأواقي العرب، واألوقية تساوي أربعني درمهاً، انظر القاموس 
و مـذهب أهـل   ، خالفاً للحنفية ، وه ٢/٤١٢، الفروع  ٢٠/٢٣٣، روضة الطالبني ) ١٠٣(ينظر الكايف يف فقه أهل املدينة ] ٤[ 

أا أتيت بقدح وقالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يغتسل مبثلـه ، قـال   : العراق الذين قدروه برطلني ، واستدلوا بآثار عن عائشة 
 رواه الطحاوي) أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتوضأ برطلني ( فحزرته فإذا هو مثانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، وعن أنس : جماهد 
، وجياب بأن جماهداً مل حيدد أن اإلناء صاع ، كما أنه شك يف التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، وال يدل  ١٠٣ – ٢/١٠٠

  .  ٥/١٦٧وانظر لالستزادة احمللى . على قدر املد والصاع
أللباين ، ونقل تصحيحه عن ابـن  ، وصححه ا) ٤٦٠٦(، ) ٢٥١٩(، والنسائي يف سننه برقم ) ٣٣٣٨(أخرجه أبو داود برقم ] ٥[ 

إمنا جاء يف احلديث يف نوع ما يتعلق به : ، وقال اخلطايب تعليقاً عليه  ٥/١٩١امللقن والدار قطين والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 
، دون ما يتعامل به الناس أحكام الشريعة يف حقوق اهللا من وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما يف معناها بعياره 

  . ٣/٥٥هـ ، معامل السنن .أ» يف بياعام وأمور معايشهم 
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  ) . ٥١٧(األموال ] ٦[ 
  . ٥/١٧٠احمللى ] ٧[ 
  .  ٤/٢٨٧، املغين  ٥/٤٣٧، اموع  ١٠٣، الكايف يف فقه أهل املدينة ص  ١/٣١٠تبيني احلقائق ] ٨[ 
  .  ٢١/٥٣يخ اإلسالم انظر املراجع السابقة ، وجمموع فتاوى ش] ٩[ 
  .  ٤/١٦٨املغين ] ١٠[ 
الدراهم اإلسالمية الشرعية ، وقد قدر وزن الدرهم حببات الشعري ، لتقارا يف احلجم ، انـظر معجـم لغـة   : املراد بالدراهم ] ١١[ 

  ) . ١٨٥(الفقهاء 
  .  ٢/٥٩، كشاف القناع  ١/٥٧٥، ومغين احملتاج  ٣/١١٩مواهب اجلليل ] ١٢[ 
  .  ٣/٢٠٦حاشية ابن عابدين ] ١٣[ 
ال جدال أن تقومي الدراهم واملثقال على أساس وحدات احلبة تقـومي  ) : ١٠٧(قال حممد جنم الدين الكردي يف املقادير الشرعية ] ١٤[ 

 مصر غري دقيق ، وذلك ألن احلب خيتلف حجماً ووزناً يف كل أرض عن غريها حبسب اختالف نوع احلبة يف أرض عن أخرى ، فاحلب يف
خيتلف حجماً ووزناً عنه يف العراق والشام واحلجاز لذلك كان تقومي الدرهم باحلب متفاوتاً يف كل بلد عنه يف غريه فال تصـلح معيـاراً   

هـ ، ولذا فإنين مل اعتمد يف تقدير وزن الدرهم علـى  .أ) تقدر به املوزونات وما يقال بالنسبة جلبة القمح يقال بالنسبة للشعري واحلمص 
استأنست به ، و اعتمدت على النسبة الثابتة بني الدرهم والدينار الشرعي املوروث من عهد عبدامللك بن = وزن الشعري أو غريه ، وإمنا 

  ) .  ٥٢٢( مروان وذلك بعد وزنه مث نسبة كل عشرة دراهم إىل سبعة دنانري ، وهي نسبة متفق عليها ، انظر األموال 
، كالمها لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك حممود اخلطيب ) ٤٣(، وامليزان يف األقيسة واألوزان  ٢/٣٥ انظر اخلطط التوفيقية] ١٥[ 

  ). ٩/١٤٥(يف حبثه معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة ضمن أحباث وأعمال بيت الزكاة الكوييت 
دراهـم كيـل ووزن كـثري مـن     : ، وقد خالف يف تقسيم الدراهم ) ٥٤(يان ، واإليضاح والتب ٥٢٢،  ١٣٩انظر األموال ] ١٦[ 

،  ٣٥٣ – ٣٤٣، وضياء الدين الريس ، يف اخلراج والنظم املاليـة لإلسـالم   ) ١٥٤(املعاصرين كالكردي يف كتاب املقادير الشرعية 
، وحممد املختار السالمي يف جملـة بيـت الزكـاة     )٣٨(حتديد الصاع النبوي واألحكام الفقهية املتعلقة به : وخالد السرهيد يف رسالته 

٩/١٩٧  .  
، وضياء الـدين  ) ٥٥(، الصاع النبوي ٩/٢٢٦، ودائرة املعارف اإلسالمية ) ٢٢٤(املقادير الشرعية حممد جنم الدين الكردي] ١٧[ 

) غـرام   ٢.٩٨٨( ة حيث قدوره ، ومعجم لغة الفقهاء ، بزيادة يسري) ١/٢٨٣(، وفقه ا لزكاة للقرضاوي ) ٣٥٤(الريس يف اخلراج 
غرام يف حبثه معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان املكاييـل املعاصـرة    ٣.٠٢٤، وكذا أمحد الكردي قدره بـ ) ٤١٨-١٥٨(
  . من جملة بيت الزكاة  ٩/١٣٢، وحممد رأفت عثمان يف زكاة الزروع والثمار ) ٩/٧١(
من جملة بني الزكاة الكوييت ، وحممد  ٩/١٤٥الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة حملمود اخلطيب انظر معادلة األوزان واملكاييل ] ١٨[ 

، وزكريا املصري وحممد رأفت عثمان يف حبثيهما عن زكاة الزروع والثمار يف جملة بيت ) ٤٩(أمحد اخلاروق يف حتقيقه اإليضاح والتبيان 
  .  ١٣٣،  ٩٨/  ٨الزكاة 

ر الشرعي املسكوك قدميا دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة األموية ، وذلك أن الدينار اخترت الدينا] ١٩[ 
وأما الدرهم فهو عرضـة للزيـادة   ) . ٥٢٢(وهو املثقال مل يتغري يف جاهلية وال يف إسالم كما نص عليه أبو عبيد وغريه ، انظر األموال 

، حتديـد  ١٤٣بني الناس ؛ ولكون الفضة أسرع املعادن الثمينة تآكالً، انظر املقادير الشرعية ص والنقص بسبب تآكلها ؛ لكثرة تداوهلا 
  .  ٥٦الصاع النبوي ص 

  .  ١٢٩املقادير الشرعية ص ] ٢٠[ 
 ، حيث قام بعدة جتارب فكانت هـذه  ٩/١٣٨انظر حبث الدكتور حممود اخلطيب يف املقادير الشرعية يف جملة بيت الزكاة عدد ] ٢١[ 

حبة شعري ؛ ألنه امليزان للدينار عند اجلمهور ؛ لعدم تفاوت حبات الشعري كما تقدمت اإلشارة إليـه ،   ٧٢النتيجة ، واعتمد على وزن 
كما مجع بعض الباحثني اثين عشر جتربة قام ا عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعري ، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنـه أن وزن  
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) ٥٤(الصاع النبوي واألحكام املتعلقة به (جرام ،  ٣.١٧مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم  ٢.٩٧و  ٢.٠٦٦ الدرهم يتراوح بني
.  
،  ٢.٩٧ويف اجلداول الواردة يف اخلطط التوقيفية جلميع نقود اخللفاء من الفضة وزن الدرهم مـتغري فيكـون   : قال علي باشا مبارك  

. أن الوزن احلقيقي منحصر بني األقـل واألكـرب  : جلزم أنه األقل أو األكرب ولكن ميكننا أن نقول ، وحينئذ ال ميكن ا ٢.٧٠وينقص إىل 
  ) .٥٠(، وانظر اخلطط التوقيفية ص ) ٥٦(هـ، امليزان .أ
لـه ؛  أما الصاع فهو كيل لقياس احلجم فاملعتمد يف الصاع هو حجم املقيس ال ثق) الكتلة(اجلرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن ] ٢٢[ 

خبالف املوزون فاملعترب ثقله ، ولذا اعترض بعض األئمة كالنووي على وزن املكيالت ، إال أن كثرياً من الفقهاء درجوا علـى ذلـك ؛   
ليحفظ املكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم املكيال مبعرفة وزنه ، ولذا حدده احلنابلة وبعض املالكية بالرب اجليد املتوسط ممـا يعطـي   

  . ٥/٤٤٠، وأنظمة اموع  ١/٢٨٣، املقدمات املهدات  ٤/١٦٨دقيقة ، وإن كان تفاوت فهو يسري ، انظر املغين نتيجة 
  .  ٩/١٥٨انظر معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة للخطيب يف جملة بيت الزكاة ] ٢٣[ 
  . من هذا البحث  ٦انظر ص ] ٢٤[ 
، حيث أشار الباحث أنه أشرف على أربعني جتربة من هذا القبيـل ،   ٦٣الصاع واألحكام الفقهية املتعلقة به ، ص انظر حتديد ] ٢٥[ 

وكانت األيدي متوسطة كما يرى ، ومع ذلك كانت التفاوت يف املقدار بعد وزنه كبرياً ، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة ، وكـذا  
  ) . ٢١٦(املقادير الشرعية 

  . ٨/١٦٨و ٩/١٠٥ظر معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة البن منيبغ يف جملة بيت الزكاة ان] ٢٦[ 
وقريب جداً من هذه النتيجـة مـا   ) ٥٧(أو الصاع النبوي حتديده واألحكام الفقهية املتعلقة به ) ٢٢٧(انظر املقادير الشرعية ] ٢٧[ 

إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعني : غرام فقال ) ٢٠٤٠(ني يف حيث قدر الصاع بـ توصل إليه الشيخ حممد العثيم
  .  ٢١٥غراماً من الرب احليد ، ويضعها يف إناء بقدرها حبيث متلؤه مث بكيل به ؛ جمالس شهر رمضان ص 

  ) .٨١٤(اس الكتلة ، انظر املعجم الوسيط سنيت متر مكعب ، فهو لقي ١٠٠٠وحدة السعة يف النظام املتري ويساوي ] ٢٨[ 
  ) .٢٢٦(انظر املقادير الشرعية ] ٢٩[ 
  ) .٦٥(انظر حتديد الصاع النبوي ] ٣٠[ 
وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبداحلق اهلامشي ، وهو عدل مده مبد والده وهو عدل مد مبد الشيخ عبدالودود ، وهو عدل مده مبد ] ٣١[ 

مده مبد الشيخ احلافظ حممود ، وهو عدل مبد الشيخ حممد أيوب ، وهو عدل مده مبد الشيخ الشاه إسحاق  الشيخ أمحد اهللا ، وهو عدل
، وهو عدل مده مبد الشيخ الشاه رفع الدين ، وهو عدل مده مبد الشيخ حممد حيات ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب احلسن بن حممد ، 

، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب يعقوب ، وهو عدل مده مبد الشيخ احلسن بن حيـىي ،  وهو عدل مده مبد الشيخ أيب احلسن بن أيب سعيد 
وهو عدل مده مبد الشيخ إبراهيم بن عبدالرمحن ، وهو عدل مده الشيخ أيب علي منصور بن يوسف ، وهو عدل مده مبـد الشـيخ أيب   

عدل مده مبد الشيخ خالد بن إمساعيل ، وهو عدل مده جعفر أمحد بن علي ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب جعفر أمحد بن أخطل ، وهو 
مبد الشيخ أيب بكر أمحد ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب القاسم إبراهيم بن الشنظري ومبد الشيخ أيب جعفر بن ميمون ، ومها عدال مديهما 

  .  الذي كان يؤدي به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر tمبد زيد بن ثابت األنصاري 
  ) . ٦٥(انظر حتديد الصاع النبوي ] ٣٢[ 
  ) . ١٠٧(انظر املقادير الشرعية ] ٣٣[ 
  .  ١٨٠٦، ومسلم برقم ١٧٨٠رواه البخاري برقم ] ٣٤[ 
  . ٢٠٦ – ٩/٢٠١، وجملة بيت الزكاة ) ٣٤٣(انظر اخلراج حملمد ضياء الدين ] ٣٥[ 



٣٦ 
  

 

  

  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

 
  
  

  
  
  

ملاذا !! زكاة الفطر طعام 
  ١٢٩؟

                                           
 ريطاهر ابو اخل ١٢٩
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  ١٣٠ملاذا ؟ !!زكاة الفطر طعام 
ألا سنة الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  فلم يعطها ابدا ماال ىف حياتـه   – ١ 

  وال اعطاها الصحابة ماال بعد وفاته 
عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشـدين  (قال الرسول  صلى اهللا عليه وسلم   

  .. ) ……املهديني من بعدى عضوا عليها بالنواجذ 
  
ديث زكاة الفطر على الطعام ال املال والعلماء ألن الرسول نص ىف احا – ٢ 

  ) ال اجتهاد مع نص ( يقولون 
  
ألن الدرهم والدينار كانا متوافرين ىف عصره  صلى اهللا عليه وسلم  و  – ٣ 

  ومع ذلك فلم خيرجها هلم مال وحنن لن .. كان هناك فقراء ومساكني 
  . نكون اعلم والارحم من اهللا ورسوله بعباده  
  
ن الرسول ذكر اصناف كثرية ىف احلديث فهذا التنويـع والتيسـري   أل – ٤ 

صاعا من متر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعري ( والتوسع ىف ذكر االصناف 
  . دليل على انه يقصد الطعام ال املال ) وغريها … 
  

                                           
 طاهر ابو اخلري ١٣٠
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ألن الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  حدد وزن ما خيرج وهو الصـاع   – ٥ 
  . اراد حتديد القيمة لفعل  ولو) كجم تقريبا ٣(
  
ألن اهللا حكيم فما يشرع ، عليم مبا ينفع عباده ، فاذا امرنا بـاخراج   – ٦ 

الزكاة حبا كان ذلك حلكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، واحلكمة 
الظاهرة منها هى تطهري املسلم ومن يعول من الشوائب الىت تعلقت بصـيامه  

فيأكل ما يكله غريه من املقتدرين ولـو  ..كني للشهر العظيم ، وطعمة للمس
  ليوم واحد 

  
، واخرج املضـحى  ) ارز مثال ( ألنه لو اخرج التاجر زكاة ماله حبا  – ٧ 

  .. وزكاة الفطر مثل ذلك .. !! اضحيته ماال ومل يذبح ألنكرنا عليه ذلك 
  
  ألن اهللا فرض زكاة املال على فئة معينة من الناس ،  – ٨ 
بشرط .. الغىن والفقري .. اة الفطر على اجلميع الصغري والكبري لكن فرض زك 

  ان ميلك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد 
فهل من لديه قوت يوم يكون لديه ماال متوافر يستطيع اخراجه ؟ وهل يفرض  

  . حاشا هللا .. اهللا على ماليني البشر امر ويكون فيه مشقه على بعضهم 
  
  ليه وسلم  ىف احد انواع زكاة االبل ألن النىب صلى اهللا ع – ٩ 
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حدد مقدار ما خيرج اوعشرين درمها فلماذا مل يقل النىب  صلى اهللا عليه وسلم   
  . او قيمتها او عدد كذا من الدراهم . ……صاع من ( ىف زكاة الفطر 

  
واليك اقواهلم لتثبت .. ألن مجهور العلماء على وجوب اخراجها حبا  – ١٠ 

  به فوادك 
  ) ومل جيز عامة الفقهاء اخراج القيمة واجازه ابو حنيفة ( لنووى قال ا 
مث  -يؤدى ما خيرجه من احلب وال يودى غري احلب ( قال االمام الشافعى *  

   ٢/٦٨كتاب االم ) وال يودى قيمة  -قال 
سئل االمام امحد عن اعطاء الدراهم ىف صدقة الفطر فقال اخاف اال جتزئه *  

 ، وقيل له اقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز ياخذ خالف سنة رسول اهللا
القيمة قال يدعون قول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ويقولون قال فـألن  

   ٣/٦٥املغىن !!     
وال جتزئ القيمة اصال ألن كل ذلك غري ما فـرض  ( قال االمام بن حزم *  

   ٦/١٣٧الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  احمللى 
واالمام ابن قدامة ىف املغـىن   ١/٥٤/٢٨ترجيح االمام مالك ىف املوطا وهذا  
واحلافظ بن حجـر ىف الفـتح    ٢/١٤واالمام النووى ىف شرح مسلم  ٣/٦٥
   ٨/٤٨٩واالمام الشنقيطى ىف اضواء البيان  ١/١٩٥
  
هيئة كبار علماء اململكة العربية السعودية الىت اوصـت ان ختـرج   .. وايضا  

لرب والتمر والزبيب واألقط واألرز وحنو ذلك ممـا يتخـذه   زكاة الفطر من ا



٤٠ 
  

 

  

  ع الثمني من فقه ودروس وفتاوى رمضان البن عثيمنيامو   

  

رقم الفتوى .) األنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة وال جيوز إخراجها من النقود
  هـ ١١/١٠/١٣٩٩وتاريخ  ١٩٥٣/٢

  
فلو أخرج الناس زكاة الفطر ماال ومل يوجد من يتبع هدى حممـد   .. واخريا  

  . ملاتت السنة واندثرت  ..صلى اهللا عليه وسلم  وخيرجها حبا 
يقول النىب  صلى اهللا عليه وسلم  من دعا إىل هدى فله أجرها وأاجـر مـن    

  فشارك يف إقامة السنة.. عمل ا اىل يوم القيمة 
 

  


