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 من  أعمالنا  سيئاتمن و  أنفسنا  شرور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هللا  الحمد  إن
 له  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد  له  هادي  فال  ضللُي  ومن  له  مضل  فال  اهللا  يهده

  .ورسوله عبدهً محمدا أن وأشهد
 �� ���: 

● '��+ ��	
 �����:  
 .إذا نما وزاد : ع زكى الزر: قال ُالنماء والزيادة والطهارة والبركة يهي : لزكاة لغة ا
اإلفطــار وهــذه : ًفطــر إفطــارا ألن المصــدر مـنـه ُأفطــر الصــائم ي: اســم مصــدر ـمـن قوـلـك : لفطــر ا
 .راد بها الصدقة عن البدن والنفس ُي

وإضـــافة الزكـــاة إـلــى الفطـــر ـمــن إضـــافة الشـــيء إـلــى ســـببه ألن الفطـــر ـمــن رمضـــان ســـبب وجوبـهــا 
 ) .زكاة الفطر : ( قال فأضيفت إليه لوجوبها به في

َفطرة اهللا( : لقـة قـال اهللا تعـالى ِالخ:  ألن الفطـرة طرةِف: وقيل لها  ْـَ َ التـي فطـر النـاس عليـهـاِ َْ ََ َ َ َ ِ(  أي 
بــدن والــنفس كمــا كانــت األولــى ال: راد بهــا الصــدقة عــن ُجبلـتـه التــي جبــل النــاس عليهــا وهــذه يــ

َزكـاة الفطـر وصـدقة الفطـر ويقـال للمخرج : ( صدقة عن المـال ويقـال  ْـ فطـرة وهـي اصـطالحية : ُ
 ) .لقة ِأي زكاة الخ: لقة ِللفقهاء كأنها من الفطرة التي هي الخ

 . رمضان من بالفطر تجب صدقة:  االصطالح في الفطر وزكاة
 عــن طائـفـة ٍ مخصوصــةٍ بشــروطٍ مخصــوصٍعـلـوم ـمـن شــخص مٍهــي صــدقة معلوـمـة بمـقـدار: وقـيـل 

عمـة ُمـن اللغـو والرفـث وط: هرة للصـائم ُ تجب بالفطر من رمضان طٍ مخصوصةٍ لطائفةٍمخصوصة
 .للمساكين 

●  ,�-.(&/+ ����� ��	
  0-1� �2��: 
طار فهي زكاة اإلف هصيام إتمام  بعدرمضان من بالفطر تجبألنها بهذا االسم ميت زكاة الفطر ُس

صـيام شـهر بعـد إكمـال قبـل الصـالة صـبيحة يومـه  وأ تـه ليلخـرج فـيُأو صدقة عيـد الفطـر التـي ت
  .  رمضان

 .من باب إضافة الشيء إلى سببه بهذا االسم ُفهي تسمى 
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● 3�� 456)� 8�6�� ���� ��	
 ? � 
وهي السنة نفسها التي فرض اهللا فيهـا  الهجرة من الثانية السنة من شعبان فيزكاة الفطر  رعتُش

  .صوم رمضان
●  �.&� �� .(���;� ��	
 �����: 
 أن اهللا تعــالى ال يــأمر بشــيء إال لحكمــة عظيمــة علمهــا مــن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهــا شــكال 

 تعالى والتقرب إليه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجـر تحقيق العبودية هللا:  كمِوأعظم هذه الح
ِوما خلقت اْلجن واإلنس إال ليـعبدون( : قال تعالى  ُ ُ َ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ُ ْ َ َ(  ��������������������������������    ::::    
�
�
�
�.  

 : ولقد اختصت زكاة الفطر بحكمتين عظيمتين ذكرهما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
 عمــةُوط والرفــث اللغــو مــن للصــائم هــرةُط لفطــرا زكــاة وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول فــرض( 

 ـمــن صـــدقة فـهــي الصـــالة بـعــدأداـهــا  وـمــن مقبوـلــة زكـــاة فـهــي الصـــالة قـبــلأداـهــا  ـمــن للمســـاكين
 الشــيخ األلبــاني والبيهقــي والــدارقطني والحــاكم وصــححهة ماجــ وابــن أبــوداودرواه   )الصــدقات
 .رحمه اهللا 

ُطهــرة لــه مــن اللغــو والرفــث فترفــع خلــل الصــوم  الصــائم وهــي أنهــابخص تتــ:  كمــة األولــىِالحف
 .فيكون بذلك تمام السرور 

ُحيث إنه قلما يسلم الصائم من م  .كم الضعف البشري ُبحالمعاصي قارفة شيء من َ
 .هذه المعاصي من الصائم الغسيل الذي يتطهر به :  جاءت هذه الزكاة في ختام الشهر بمثابةف

 .طر في الصيام بسجود السهو في الصالة ولذلك شبه بعض األئمة زكاة الف
زكاة الفطر لشهر رمضـان كسـجود السـهو للصـالة تجبـر نقصـان الصـوم ( :  قال وكيع بن الجراح

  ) .كما يجبر السجود نقصان الصالة
ِما ال ينعقد عليه القلب مـن القـول وهـو مـا وهو  : ( بمعنى أن زكاة الفطر تطهر الصائم من اللغو َ

  ) .لكالمال خير فيه من ا
ما يتصل بالجماع مما يجري بين المـرء ُيطلق على كل والرفث في األصل  : ( وتطهره من الرفث

ًو يطلق أيضاوزوجه    .) كالم فاحش أو قبيحُ ما يستحى من ذكره من كلعلى  ُ
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الفقـــراء حبـــة بـــين أفـــراده الســـيما ُالمو ورالســـرإشـــاعة هـــي تتعلـــق بـــالمجتمع و:  انيـــةكمـــة الثِالح
وإغنــاء لهــم عــن الســؤال فــي يــوم العيــد وإدخــال الســرور علــيهم  عمــة لهــمُفهــي ط:  مســاكينوال

 .جتمع ُليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات الم
ذل حـاجتهم ويـدفع عـنهم سـد  فـي هـذا اليـوم مـا يمكمـة الشـارع أن يفـرض لهـِاقتضت حولذلك 

 . مهمل أمرهُجتمع لم يُ بأن المهمشعرُالسؤال وي
سـتحقيها فـي وقتهـا ُصـول الثـواب واألجـر العظـيم بـدفعها لمُحويترتب على مشروعية زكـاة الفطـر 

 الفطـر زكـاة وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول فـرض: ( فعـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا حدد ُالم
 ومـن مقبولـة زكـاة فهـي الصـالة قبـلأداهـا  مـن للمسـاكين عمـةُوط والرفـث لغـوال من للصائم هرةُط

والبيهقــي والــدارقطني ة ماجــ وابــن أبــوداودرواه   )الصــدقات مــن صــدقة فهــي الصــالة بعــدأداهــا 
 . الشيخ األلباني رحمه اهللا والحاكم وصححه

● 0�� ��	
 �����:  

ًا عبـد أو ًارُحـ ًاكبيـر أو ًاصـغير أنثـى أوكـان  ًاكـر ذينسـلمُمفـرد مـن ال كـل علـىزكاة الفطـر واجبـة 
 .عليه جمهور العلماء من السلف والخلف ما وهذا 

  .  الكتاب والسنة واإلجماعوجوبهاوقد دل على 
وـمـن أـمـا الكـتـاب فعـمـوم اآلـيـات الـتـي فيـهـا أـمـر بإيـتـاء الزكــاة فزكــاة الفطــر داخـلـة ـفـي ـهـذا العـمـوم 

َآتوا الزكاةَ و(:   اهللا تعالىهقولذلك عموم  َ ُ ( ����������������ّ فبين النبي صلى اهللا عليه وسلم تفاصـيلها ��������    ::::    ����
  .ملتها زكاة الفطرُومن ج

 قد أفـلح من تـزكى وذكر اسم ربه فصلى(:  وقال اهللا تعالى َ َ ِ َ ََ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ  (��������������������    ::::    ١
١
١
١
.    

ًوي ذلـك مرفوعـا إلـى ُر بـل  نزلت في زكاة الفطـر وصـالة العيـدفقد جاء عن كثير من السلف أنها
العزيز رحمــه اهللا يــأمر النــاس بــإخراج صــدقة  عليــه وســلم وقــد كــان عمــر بــن عبــدالنبــي صــلى اهللا

 قد أفـلح من تـزكى وذكر اسم ربه فصلى(:  الفطر ويتلو هذه اآلية َ َ ِ َ ََ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ(  ��������������������    ::::    ١
١
١
١
.    

رضـي اهللا عـنهم وغيـرهم وفـي هـذه وي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابـن عبـاس ُوقد ر
  .اآلية إثبات حقيقة الفالح لمن تزكى
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 وسـلم عليـه اهللا ىصـل اهللا رسـول فـرض  ( :قال عنهما اهللا رضي عمر ابنعن ومن السنة ما ثبت 
 والكبيـر والصـغير واألنثـى والـذكر رُوالحـ العبـد ىعلـ شعير منً صاعا أو تمر منً صاعا الفطر زكاة
 . ومسلم البخاري رواه ) الصالة إلى الناس خروج قبل ؤديُت أن بها وأمر سلمينُالم من

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم :  عنهما اهللا  رضيوفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر
 .  ) أو صاع من شعير من تمرأمر بزكاة الفطر صاع: ( 

 طهـرة الفطـر زكـاة وسلم عليه اهللا ىصل اهللا رسول فرض ( : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عنو
 أداهـا ومـن مقبولـة زكـاة فهـي الصـالة قبـل أداهـا مـن للمسـاكين وطعمـة والرفـث اللغـو من للصائم

لـدارقطني والحـاكم والبيهقـي واة ماجـ وابـن أبـوداودرواه )  الصـدقات مـن صدقة فهي الصالة بعد
 . الشيخ األلباني رحمه اهللا وصححه
  .أوجب وألزم"  فرض "ومعنى 

اـبـن المـنـذر  والـنـوويوأجمــع أهــل العـلـم عـلـى فرضــية زكــاة الفطــر ـمـن رمضــان ووجوبهــا وـقـد نـقـل 
 .اإلجماع على وجوب زكاة الفطر  هماوغير
 .أهـ  ) الفطر صدقة وجوب ىعل العلماء أجمع( : رحمه اهللا  النووي قال

وأجمعــوا عـلـى أن صــدقة الفطــر فــرض وأجمعــوا عـلـى أن صــدقة (  :رحمــه اهللا  المـنـذر اـبـنوقــال 
الفطـــر تجـــب علـــى المـــرء إذا أمكنـــه أداؤهـــا عـــن نفســـه وأوالده األطفـــال الـــذين ال أمـــوال لهـــم 

  .  أهـ)وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر 
● 3�� �� ,< ��	
 �����: 

  :اآلتية الشروط فيه توفرت من ىعل الفطر زكاة تجب
1- �?-@�:  

 . ً فقيرا أوً غنياً كبيرا أوً صغيرا ًارُح أو ًاعبد أنثى أو كانً ذكرا مسلم كل على الفطر زكاة تجب
 . تقدم كما واللغو الرفث من للصائم هرهُوط ربُالق من ربةُق الفطر زكاة ألن

 . اآلخرة في تركها ىعل عاقبُي وإنماً كان أو عبداراً ُالكافر حُفال تجب زكاة الفطر على 
قبـل ُ فـال تُمـن أهـل القـربلـيس  الكـافر  في روايـة ألنلشافعيةما عدا ا  العلماءمهورُ جوهذا قول

 . منه
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ً صـاعا الفطـر زكـاة وسـلم عليـه اهللا ىصـل اهللا رسـول فـرض(  : قـالعنهما رضي اهللا  عمر ابن عنف
 وأمـر سـلمينُالم من والكبير الصغير واألنثى والذكر رُوالح العبد ىعل شعير منً صاعا أو تمر من
  .ومسلم البخاري  رواه )الصالة ىإل الناس روجُخ قبل ؤديُت أن بها

  .سلمينُالمبكم ُالحقيد فهذا الحديث 
 لـم وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أن علـى داللـة نـافع حديث وفي( :  اهللا رحمه الشافعي قال

ً طهـورا سـلمينُللم الزكاة جعل فإنه وجل عز اهللا لكتاب وافقةُم وذلك سلمينُالم على إال يفرضها
 .)  سلمينُللم إال يكون ال والطهور

ســلم ـمـع الصــغر والكـبـر ُجــب عـلـى كــل مملـتـه أن زكــاة الفطــر تُوج: (  قـال اـبـن قداـمـة رحـمـه اهللاو
خـرج عنـه وليـه مـن مالـه وعلـى ُوالذكورية واألنوثية في قول أهل العلم عامة وتجـب علـى اليتـيم وي

 ) .الرقيق 
2- �#�B�� 3�� C��DE ��	
 �����:  

وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم في أنـه ال بـد مـن تـوافر القـدرة فـيمن يجـب عليـه إخـراج 
ه نـفسـا إال وسعها ( : قولـه تعـالى لر ألن غير القـادر مرفـوع عنـه الحـرج زكاة الفط َال يكلف الل َ ْـ ُ ِ ً ْ ََ ُ ـ ُ ـ ُ َ( 

 ����� ����� ����� �َوما جعل عليكم في ٱلدين من حرج(  : ِوقوله تعالى ������������: : : : ���� َ َ َِ ِ  ِ ُ َ َ َ َ َ(  ������������     : : : :��������.     

 :على قولين لكنهم اختلفوا في معنى هذه القدرة 
   F�G� F�B��: شـترط ملـك النصـاب فـي ُال ي وقـادر فـ يـوم العيـد وليلتـه فهـو غنـيهوتـُمـن يملـك ق

 ـيـوم العـيـد وليلـتـه وجــب علـيـه إخــراج زكــاة هوـتـُـمـن مـلـك ـمـا يزـيـد عـلـى قفوجــوب أداء زكــاة الفطــر 
 .وهو الراجح المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول جمهور العلماء من الفطر 

 غنيـهُي مـا وعنـده سـأل من (   :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال الحنظلية بن سهل عنف
 ال اـلـذي الغـنـى وـمـا ( : آخــر موضــع ـفـي رواـتـه أحــد وهــو النفيـلـي ـقـال ) الـنـار ـمـن يســتكثر فإنمــا
 لـه يكـون أن ( : آخـر موضـع فـي وقـال ) عشـيهُوي غديـهُي مـا قـدر ( : قـال)  ؟ المسـألة معـه ينبغي
 .ححه الشيخ األلباني رحمه اهللا  وصأبوداود  رواه) ويوم ليلة أو يوم شبع
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قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : عن عبيد اهللا بن محصن األنصاري الخطمي رضي اهللا عنه قال و
ًسـربه معـافى فـيً آمنـا مـنكم أصـبح من(  : وسلم َ ُ ِ ِِ ْحيـزت  فكأنمـا يومـه قـوت نـدهع جسـده فـي ْ َ  لـهِ
 .حسنه الشيخ األلباني رحمه اهللا و  والبيهقيالترمذي رواه ) بحذافيرها الدنيا
 عنـده كـان إذا( :  قـال ؟ الرجـل ىعلـ تجـب متـي الفطر زكاة عن:  اهللا رحمه أحمد اإلمام وسئل
 .  )أطعم يوم وتُق فضل
 نفقتــه عــن يفضــل أن أحــدهما : بشــرطين إال تجــب وال:  فصــل (  :رحمــه اهللا قدامــه ابــن وقــال
 عليـه اهللا صـلى النبـي لقـول بهـا ةالبـداء فتجـب أهـم النفقـة ألن صـاع وليلته العيد يوم عياله ونفقة
 .أهـ  ) الترمذي رواه"  تعول وبمن بنفسك ابدأ : " وسلم

يحتـاج  عن مسكنه وخادمـه ومـا ًعلى شرط أن يكون ذلك فاضال: لكن الحنابلة والشافعية قالوا 
 . إليه 

 على المقدار الذي عليه حتى ولو كان أقل من الصاع فإنه ًإنه إذا كان قادرا: أما المالكية فقالوا 
إنه إذا كان باستطاعته أن يقترض وهـو يرجـو القضـاء لوجـب عليـه أن : يجب عليه دفعه بل قالوا 

 .يقترض وإذا كان ال يرجو القضاء فال يجب عليه 
   $%�H�� F�B��:مـن أي مـال كـان ًط لها ملك النصاب فال تجـب إال علـى مـن ملـك نصـابا يشتر 
روض تجــارة أو ســوائم فمــن كــان عنــده نصــاب مــن أي مــن هــذه ُ أو فضــة أو عــًســواء كــان ذهبــا

األموال فاضل عن حوائجه األصلية من ملبس ومأكل ومسكن ومركب وسالح وجبت عليه زكـاة 
 .   الحنفيةوهو قولالفطر 

خـيــر  (: ـقــال عـــن النـبــي صـــلى اهللا علـيــه وســـلم :  هرـيــرة رضـــي اهللا عـنــه يأـبــبحـــديث واســـتدلوا 
   .لبخاريرواه ا)   وابدأ بمن تعولالصدقة ما كان عن ظهر غنى

 المــال فكــأن الـقـوة ـعـن كناـيـة:  والظـهـر  "ظـهـر" ووجــه اســتداللهم بالحــديث أـنـه ذكــر فـيـه كلـمـة 
 الصــدقة علـيـه تجــب إنـمـا تصــدقُمال أن رادُوالـمـ اســتناده وإلـيـه اعتـمـاده علـيـه الظـهـر بمنزـلـة للغـنـي

 .ً نصابا ملك إذا إالً غنيا عتبرُي وال غنى من وةُق له كانت إذا
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 كمـن لـه لتحـ الصـدقة ألن عليـه تجـب فـاليملك أقـل مـن ذلـك ألنه  له ىغن ال والفقير:  قالواو
 . ال يجتمع جواز الصدقة عليه مع وجوبها عليه و عليها يقدر ال
●  .�I/� :&א'��אط�א���"(�)����:��-�)"�و و%�ز����א�
ط��,+*�א�

 علـى مـن الرية فـي وجـوب زكـاة الفطـر فـال تجـب عنـدهم إُط الحالعلماء إلى اشترامهور ُجذهب 
ِر ال يملك وُ ألن غير الحًاسلمُ مًراُكان ح ْ ُال يملك َ  ُ. 

 كمـا ً أو كبيـراًتجـب زكـاة الفطـر علـى الرقيـق سـواء كـان صـغيرا: فقـالوا وخالف في ذلك الحنابلة 
  .ابن عمر رضي اهللا عنهماالسابق عن حديث الموم ُيشهد له عور وهو الراجح ُتجب على الح

احب واليـة خرجهـا عـن عبـده ألنـه صـُوألن زكاة الفطر زكاة على األبدان فوجـب علـى السـيد أن ي
  .عليه فأشبه ابنه الصغير

●  ����� ��	
 C��DE 0��J�B�% J(�� ,< �� �� : 
 : في هذه المسألة العلماء اختلف

ؤديها عن نفسه وعـن كـل ُ أن يًنه يجب على الرجل إذا كان غنياأب: ذهب الحنفية إلى القول ف -
ً  ألن هـؤالء جميعـاًيـر إذا كـان مجنونـارة وابنـه الكب وهم ابنه الصـغير وبنتـه الصـغيمن له والية عليه

 . له حق التصرف في أموالهم بما يعود عليهم بالنفع بدون إذنهم 
 ألن زكـاة الفطـرخرجهـا مـن أمـوالهم ُأغنيـاء فإنـه ي أمـا فـي حالـة كـونهم  فقـراءهذا في حالـة كـونهم

لغـيـر بســبب يل وجوبهــا عـلـى اؤـنـة ـبـدلُ وإنمــا فيهــا معـنـى المليســت عـبـادة محضــة عـنـد أـبـي حنيـفـة
 كمـا وجبـت فـي مـال األب ألقاربـه إذا كـانوا  مـالهالغير فأشبهت النفقة ونفقته في ماله إذا كان ل

 . قراء ُف
 نهــا عـبـادة محضــة تجــب ـفـي ـمـال األبإ: ـفـر وـقـاال ُوـقـد خــالف ـفـي ذـلـك محـمـد ـبـن الحســن وز

 .كلفين ُألنها ال تصح من غير الم
الكبـار ووالديـه وأقاربـه وزوجتـه سـواء كـانوا أغنيـاء أو وال يرى الحنفيـة أن يخرجهـا األب عـن بنيـه 

قراء فإن واليته عليهم قاصرة بدليل أنـه ال يجـوز لـه ُقراء ألنه وإن كانت تلزمه نفقتهم إذا كانوا فُف
 .التصرف في أموالهم إذا كان لهم مال إال بإذنهم 
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يــه نفقـتـه وهــم الوالــدان ؤديهــا عــن نفســه وعــن مــن تجــب علُوذهــب المالكيــة إـلـى أن الرجــل ي -
 وكــذلك زوجــة وجــة أو الزوجــات وـلـو كــن ذوات مــال والزًإناـثـا  أوً وأوالده الفـقـراء ذكــوراالفقـيـران

 . والده الفقير 
أمـر رسـول اهللا ( : عنهمـا أنـه قـال وقد استدلوا على هذا بما روي عـن ابـن عمـر رضـي اهللا تعـالى 

رواه   )ر والعـبــد ممـــن تموـنــونُ اهللا علـيــه وســـلم بصـــدقة الفطـــر عـــن الصـــغير والكبـيــر والحـــىصـــل
 . البيهقي والدارقطني وحسنه الشيخ األلباني رحمه اهللا

كـانوا ه األغنياء سواء ستنتج من ذلك أن المالكية ال يرون أن يؤدي المرء زكاة الفطر عن أوالدُوي
 . وال عن والديه الغنيين كذلك ً أو كباراًصغارا

ؤدي الزكـاة عـن نفسـه وعـن كـل مـن تجـب ُويتفق الشـافعية والحنابلـة مـع المالكيـة فـي أن المـرء يـ
 .  مع اختالف يسير في التفاصيل ًعليه نفقته شرعا

ن ســلميُلم وعــن مــن تجــب علـيـه نفقـتـه مــن اعــن نفســهؤديهــا ُإن الرجــل ي: فقــد قــال الشــافعية  -
 أو ً وفروعـه وإن نزلـوا ذكـوراا عـن أصـوله وإن علـوا كجـده وجدتـهؤديهـُ فيلكُلقرابة أو زوجية أو م

 زكـاة البـائن  وال تلزمـه غيـر بـائنًطلقتـه طالقـاُ وكـذلك مؤديهـا عـن زوجتـهُقراء كما يُ إذا كانوا فًإناثا
َْوإن كـن أوالت حمل فـأن( :  لقولـه تعـالى إال إذا كانت حامـل َ ٍْ ْـ َ ِ َ ُُ  فقوا علـيهن حتى يضـعن حملهـن َِ  ُُ َْ َْ َ َ ََ ْ َ ـ ِ َ ِ (

��������������������: : : :     ����    . 
 الشــهر أو قــدرة بــاليوم أوُ أمــا إذا كانــت مقــدرةُخادمــه إذا كانــت نفقتــه غيــر م عــن ًويؤديهــا أيضــا

 .األجير ال تجب عليه نفقته  ألن خرجها عنهُالسنة فال ي
 مـن تجـب  ثـم عـن كـلًعـن نفسـه أوالخـرج زكـاة الفطـر ُن ييجب على المرء أ: وقال الحنابلة  -

  ثم  ثم بزوجته فأمهً فإذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع بدأ بنفسه أوالسلمينُعليه نفقته من الم
قـدم علـى األخ الشـقيق واألخ الشـقيق ُ مًاألقرب فاألقرب على ترتيبهم فـي الميـراث فالوالـد مـثال

 .قدم على األخ ألب وهكذا ُم
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وذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر ال تجب على شخص عن غيره ال عن أبيه وال عن أمـه وال  -
عن زوجته وال عن أحـد ممـن تلزمـه نفقتـه إال عـن نفسـه وأنـه يجـب علـى كـل مـن هـؤالء إخراجهـا 

 .عن نفسه من ماله 
ت عيالـه يـوم العيـد وليلتـه وُوتـه وقـُر يملـك قُسـلم حـُ زكاة الفطر تجب علـى كـل مأنوالراجح هو 

 والزوجــة أو ًإناثــا  أوًكــوراُ وأوالده الفقــراء ذان الفقيــرانالوالــدمثــل  عــن نفســه وعمــن تلزمــه نفقتــه
  .ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهماللحديث السابق عن الزوجات 

● /� .�I: ن���:א�زو -�א�����1&د,ول�����وא�زو -�א�#�'ز��&�מ��,�אج�ز����א�
ط��

لـعـدم وجــوب  بهــا ـيـدخل ـلـمعـقـد عليهــا و الـتـي زوجـتـه عــن الفطــر زكــاة إخــراج اـلـزوج يـلـزم ال -١
  مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــةالعلمــاءمهــور ُوهــذا قــول ج وهــي فــي بيــت أبيهــا ا عليــهنفقتهــ
 . د العقد ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجيةحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرللً خالفا

إال إذا تسـلم زوجتـه ومكنتـه مـن نفسـها أمـا إذا ال تلزم الزوج النفقة والراجح في هذه المسألة أن 
   .  وكذلك زكاة الفطرهال تلزمعليها كانت الزوجة ال تزال في بيت أبيها فإن النفقة 

 إليــه لــم تســلم إذافقتهــا كغيــر المــدخول بهــا كــل امــرأة ال يلزمــه ن: ( رحمــه اهللا قــال ابــن قدامــة 
  .أهـ )  ...نه ال تلزمه نفقتها وال فطرتها إمكن االستمتاع بها فُوالصغيرة التي ال ي

 وال يلـزم اـلـزوج فطــرة مـن ال تلزـمـه نفقتـهـا كغيـر الـمـدخول بـهـا إذا ـلـم : (وقـال البـهـوتي رحـمـه اهللا 
 .أهـ ) تسلم إليه 

 الفطــر زكــاة وـقـت ـفـي نشــزت إذا غـيـر الحاـمـلزوجـتـه عــن  الفطــر ةزكــا إخــراج اـلـزوج يـلـزم ال -٢
الشــعبي وحمــاد وأبوـثـور :  مــنهممهــور العلمــاء ُجقــول  وهــو زوجهــا ىعـلـ ال نفســها ىعـلـ ففطرتهــا

 .وأحمد مالك والشافعي أبي حنيفة وواألوزاعي و
 .كم َ خالف هؤالء إال الحًال أعلم أحدا:  قال ابن المنذر
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● 6K� "�L� ����� ��	
 : 
 :اختلف العلماء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولين 

   F�G� F�B��: الـذي ينتهـي بـه الصـيام  أن وقت الوجوب هو غـروب شـمس آخـر يـوم مـن رمضـان
الثـوري وإسـحق قـول والحنابلـة  والمـذهب عنـد د الشـافعيةالمشهور عنـوالمالكية هو رواية عند و

 . ةبن راهوي
 زكـاة وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فرض( : قال  عنهما اهللا رضي عباس ابنبحديث  وااستدلو

 مقبولـة زكـاة فهـي الصـالة قبـلأداهـا  مـن للمساكين عمةُوط والرفث اللغو من للصائم هرةُط الفطر
والبيهقـي والـدارقطني ة ماج وابن أبوداودرواه )  الصدقات من صدقة فهي ةالصال بعدأداها  ومن

 . الشيخ األلباني رحمه اهللا والحاكم وصححه
 مـن رمضـان مـن يـوم آخـر شـمس روبُبغـ تجب الفطر صدقة أن علىيدل  الحديثهذا : وقالوا 

 بـالفطر صـةختُالم الصـدقة أي االختصـاص تقتضـي واإلضـافة الفطـر إلـى الصـدقة أضـاف أنه جهة
 . رمضان من يوم آخر شمس روبُبغ هو رمضان جميع عن يقع فطر وأول

 $%�MMH�� F�MMB��: الحنفـيـة ذهبوهــو ـمـ العـيـد ـيـوم فجــر ـلـوعُطهــو  الفطــر زكــاة وجــوب وقــت أن 
  .الليث بن سعد وأبي ثوروهو قول  الشافعيةوالمالكية والرواية الثانية عند 

 . جوبها يوم العيد كاألضحيةربة تتعلق بالعيد فلم يتقدم وُألنها ق
فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا  : (  قـال رواه نـافع عـن ابـن عمـر رضـي اهللا تعـالى عنهمـابما واستدلوا

ر والــذكر واألنثــى ُ مــن شــعير علــى العبــد والحــً مــن تمــر أو صــاعاًعليــه وســلم زكــاة الفطــر صــاعا
 رواه البخـاري ) اس إلـى الصـالةروج النـُؤدى قبل خُسلمين وأمر بها أن تُوالصغير والكبير من الم

  .ومسلم
 قبـل الفطـر صـدقة ؤدىُتـ أن أمـر وسلم عليه اهللا ىصل الرسول أن هو بالحديث استداللهم ووجه

 الفطـر بزكـاة تسـميتها إن ثـم الفطـر يـوم هـو وجوبها وقت أن بينُي وهذا العيد صلىُم إلى الذهاب
 فجــر لـوعُبط إال يكــون ال الفطـر ألن الفطــر يـوم فجــر لـوعُبط يكــون وجوبهـا أن عـلـى كـذلك يـدل
 يـوم فجـر لـوعُبط إال صـومه مـنً فطـراُم اإلنسـان عتبـرُي والً فطـرا سـمىُي ال قبله ما وألن اليوم ذلك
 . الفطر
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روب شــمس آخــر يــوم مــن ُهــو غــ الفطــر زكــاة وجــوب وقــت أن هــو هــذه المســألةفــي  الــراجحو
 . رادُالم على الداللة في وصراحتها دلةاأل لقوة رمضان
�:�3��4ذא�א�,+*� ●

  : على النحو التالي تظهر فائدة هذا الخالف في هذه المسألة
 N1��: روب الشــمس ُأن ـمـن ـمـات بـعـد ـغـ اـلـراجحالـقـول  عـلـى ـمـذهب أصــحاب الـقـول األول وـهـو

 .ً موجودا كان وقت وجوبها تجب عليه الزكاة ألنه
 . وجوبها وقت أمه بطن فيً جنينا كان ألنهزكاة ال عنه تخرج الفروب ُأما من ولد بعد الغ

ً أو أيسر ماليـاتزوجروب أو ُوكذلك من أسلم بعد الغ َ  فـال تلزمـه زكـاة ألنـه لـم يكـن ً أو ملـك عبـداَ
  .من أهلها وقت وجوبها

ُج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غـمن تزو: ( قال ابن قدامة رحمه اهللا  روب الشـمس ً
ًعسرا ثم أيسر في ليلته تلك ُروب لم تلزمه ولو كان حين الوجوب مُفعليه الفطرة وإن كان بعد الغ

 ـثـم أعســر ـلـم تســقط عـنـه ًوســراُأو ـفـي يوـمـه ـلـم يجــب علـيـه شــيء وـلـو كــان فــي وـقـت الوجــوب م
ُاعتبارا بحالة الوجوب ومن مات بعد غ  .أهـ  ) روب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطرً

روب الشـمس ليلـة العيـد فمـن ُوقـت وجـوب الفطـرة هـو غـ: ( بـن عثيمـين رحمـه اهللا اقال الشـيخ 
روب ولــو ُكــان مــن أهــل الوجــوب حينــذاك وجبــت عليــه وإال فــال وعلــى هــذا فــإذا مــات قبــل الغــ

َراج فطرـتـه وـلـو وـلـد شــخص بـعـد ـبـدقائق ـلـم تجــب الفطــرة وإن ـمـات بـعـده وـلـو ـبـدقائق وجــب إخــ ُِ
روب وـلـو ـبـدقائق ُروب وـلـو ـبـدقائق ـلـم تجــب فطرـتـه لكــن ال ـبـأس بإخراجهــا وإن وـلـد قـبـل الـغـُالـغـ

روب الشمس من ليلة العيد ألنه الوقت الذي ُوجب إخراج الفطرة عنه وإنما كان وقت وجوبها غ
الفطر من رمضان فكـان منـاط زكاة : قال ُضافة إلى ذلك فإنه يُيكون به الفطر من رمضان وهي م

  .أهـ  ) كم ذلك الوقتُالح
  N�(%�O: روب الشـمس ال تجـب عليـه الزكـاة ُأن من مات بعد غ على مذهب أصحاب القول الثاني

 .ً ألنه وقت وجوبها لم يكن موجودا
ً أو أيسر مالياتزوجروب الشمس أو أسلم أو ُد بعد غلأما من و َ  فتجب عليه الزكـاة ً أو ملك عبداَ

 . ألنه كان من أهلها وقت وجوبها
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●  .�I/� :ن�א� #�ن�� :�&�מ��,�אج�ز����א�
ط��
ولـد بعـد  أمـا إذا م من رمضان أخرجـت عنـه زكـاة الفطـرروب شمس آخر يوُإذا ولد الطفل قبل غ

 . العلماء قوليهو الراجح من و جها عنهفال يجب إخرا وبهاغر
 الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية العلمــاء مــنمهــور ُجمــذهب أمــا إخــراج زكــاة الفطــر عــن الجنــين ف

 .عدم الوجوب  الحنابلة درواية عنو
 .  فال يجب إخراجها عنههاوجوبوعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت 

وأجمعـوا علـى أن ال زكـاة علـى (  : حيث قـال ى ذلكاإلجماع علرحمه اهللا  ذكر ابن المنذر وقد
 .أهـ  ) الجنين في بطن أمه

 ال زكاة واجبـة علـى أي" وأجمعوا على أن ال زكاة على الجنين " : والمقصود من قوله رحمه اهللا 
 . ُولكن يستحب ذلك" الجنين 

  .عن الجنينخرجانها ُ عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وسليمان بن يسار كانا يُما روي أنل
عطــي ُأن عثمــان كــان ي( :  فقــد أخــرج عـبـداهللا ـبـن أحمــد فــي مســائله عــن حمـيـد ـبـن بكــر وقـتـادة

  . )صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل
  . )زكى عنه ؟ قال نعمُسألته عن الحبل هل ي : ( وروى عبدالرزاق عن سليمان بن يسار قال

عطــوا زكـاة الفطــر ـعـن الصــغير والكبـيـر ُعجــبهم أن يُكــان ي: ( الرزاق ـعـن أـبـي قالـبـة قـالوروى عبـد
 .)  حتى على الحبل في بطن أمه

   .وجبونهاُفيد أنهم كانوا يستحبون إعطاء الزكاة عن الجنين وال يُي"  عجبهمُي "فلفظ 
 ســبيل علــى الــبطن فــي الحمــل عــن دفعُتــ ال الفطــر زكــاة: ( قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه اهللا 

 .أهـ  ) االستحباب سبيل على دفعُت وإنما الوجوب
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● 6K� 1�"��P�-C��DE Q  ��	
 �����:  
 ـهـوو صــلىُروج إـلـى المُخــال قـبـل العـيـدصــبيحة ـيـوم  ـهـو الفطــر زكــاة  ـفـي إخــراجســتحباباال وـقـت
 . السلف أكثرو وسلم عليه اهللا صلى النبي عمل
ـفـرض رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم ( :   ـقـالـنـافع عــن اـبـن عمــر رضــي اهللا تـعـالى عنهمــافـعـن 

ر والـذكر واألنثـى والصـغير والكبيـر ُ من شعير علـى العبـد والحـً من تمر أو صاعاًزكاة الفطر صاعا
  . ومسلمبخاريرواه ال ) سلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالةُمن الم

 .دل على أن المراد بيوم الفطر أوله وهو ما بين صالة الصبح إلى صالة العيد يهذا الحديث و
الرفـق بـالفقير :  شـروعية زكـاة الفطـر مـنُكمـة مـن مِأداءها في ذلك الوقت أولى فـي تحقيـق الحو

ُرور علـيـه فــي ـيـوم يســر المُوإغناـئـه عــن الســؤال ـفـي ـيـوم العـيـد وإدخــال الســ  َ مون بـقـدوم العـيـد ســلُ
 . عليهم

     .ولذلك كان من األفضل تأخير صالة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت إلخراج الفطرة
● (R+ 0��C��DE S ��	
 ����� "�L��� 6K� S�K : 

  :ُفي حكم تعجيل زكاة الفطر على ثالثة أقوالاختلف العلماء 
 F�G� F�B��: والحنابلة المالكيةذهب  وهو ميومين أو بيوم العيد قبلإخراجها  يجوز .  

 ثبـت كمـا يـومين أو بيـوم العيـد قبـل الفطر زكاة خرجونُي واكان عنهم تعالى اهللا رضي السلف ألن
َيـعطيهــا  كــان أنــه (:  عــن نــافع مــولى ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أنــه قــال ِ ْ  وكــانوا يقبلونهــا الــذينُ

َيـعطون  ُ ْ  . البخاري رواه ) يومين أو بيوم الفطر قبلُ
 قبـل عنـده جمـعُت الـذي إلـى الفطـر بزكـاة يبعـث كـان عمـر ابـن أن : ( نـافع أخبرني:  مالك وقال
  .) ثالثة أو بيومين الفطر

 الوارث عـن أيـوبمن طريـق عبـدما رواه ابن خذيمة وحسنه الشيخ األلباني رحمه اهللا ُويؤيد ذلك 
ر ُلم زكــاة رمضــان عــن الحـــفـرض رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســ( :  عــن ـنـافع عــن اـبـن عمــر ـقـال

ر ُفعدل الناس به نصف صاع ب:   من شعير قالً من تمر أو صاعاًوالمملوك والذكر واألنثى صاعا
ًوكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إال عاما:  قال َ َْ َْ  :   قالً أعوز من التمر فأعطى شعيراً واحداَ
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؟  متـى كـان العامـل يقعـد:  إذا قعـد العامـل قلـت:  ؟ قـال متى كان ابن عمر يعطي الصاع:  قلت
  ) .قبل الفطر بيوم أو يومين:  قال

  .ؤديها قبل ذلك باليوم واليومينُفكان ابن عمر رضي اهللا عنهما ي
 بهــذا تعجيلهــا ألن يــومين أو بـيـوم العـيـد قبــل إخراجهــا تقــديم جــواز علــى مــنهم كاإلجمــاع وهــذا
 عـن بهـا فيسـتغنى العيـد يـوم إلـى بعضـها أو تبقـى أنهـا الظـاهر فـإن منهـا بالمقصـود خـلُي ال القدر

  .فيه الطلب
 القـدر بهـذا تعجيلهـا وألنً إجماعـا فيكـون جمـيعهم إلـى إشارة وهذا( :  رحمه اهللا قدامة ابن قال
 .  )منها بالمقصود خلُي ال

 F�B�� $%�H��: ة الشافعيوهو مذهب رمضان شهر من بداية  إخراجها يجوز. 
 الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السـببين جـاز تعجيلهـا كمـا يجـوز الزكاة هوألن سبب : وقالوا 

  .تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول
بصـــوم رمضـــان :  بســـببين ألنـهــا تجـــب (: ـهــذا الـقــول بقوـلــه رحـمــه اهللا تعلـيــل الـنــووي ذكـــر وقــد 

والفطــر مـنـه ـفـإذا وجــد أحــدهما جــاز تـقـديمها عـلـى اآلخــر كزكــاة الـمـال بـعـد مـلـك النصــاب وقـبـل 
 رمضــان ألـنـه تـقـديم عـلـى الســببين فهــو كــإخراج زكــاة المــال قـبـل ىعـلـيجــوز تـقـديمها  الحــول وال

 .أهـ )  الحول والنصاب
 T��H�� F�B��: الحنفية وهو مذهبكالزكاة سنتين أو سنة وقتها عن تقديمها يجوز .  

   .ألنها زكاة فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها: وقالوا 
أن العـبـاس ســأل النـبـي صــلى اهللا علـيـه : ( عـلـي ـبـن أـبـي طاـلـب رضــي اهللا عـنـه حــديث واســتدلوا ب

ه قـبـل أن تحــل ـفـرخص ـلـه ـفـي ذـلـكت ـفـي تعجـيـل صــدقموســل ِ والترـمـذي والبيهـقـي داود و أـبـرواه  )َ
 .وحسنه الشيخ األلباني رحمه اهللا وابن خذيمة وأحمد والحاكم والدارمي جة وابن ما

 بـزمن الشـهر انتهـاء قبيـل إال تـؤدي ال أنهـا والحنابلـة المالكيةهو قول في هذه المسألة الراجح و
 الوارد هو هذا وألن أولى بذلك توقيتها فكان الصوم من للفطر رعتُش األنه وليلتين كليلة يسير
  .الرأي من أولى فاإلتباعرضي اهللا عنهم  ةالصحاب عن
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٥

��د��%�א�$����ن�א���و#"/�� ���و��دאد�−ز����א�
ط��و�ض�������ق������ن�����מ��
 

ُأو مـن نصـفه فهـو قـول مخـالف أو مـن أول رمضـان  السـنة أول مـنأن إخراجها يبـدأ ب القول أماو
   .سلفالعمل من  له وليس ظاهر عدُب وفيه  الواردةلنصوصا ظاهرل

 أصـحاب كـان كمـا يـومين أو بيـوم العيـد قبل إخراجها يجوز: ( قال الشيخ ابن باز رحمه اهللا  -
 الثامنـة الليلـة وقتهـا أول يكـون وبـذلك ذلـك يفعلـون عـنهم اهللا رضـي وسـلم عليـه اهللا صـلى النبي

  . أهـ )رمضان من والعشرين
 النـبـي أصــحاب كــان كمــا ـيـومين أو بـيـوم العـيـد قـبـل إخراجهــا يجــوز: ( رحمــه اهللا ًأيضــا وـقـال  -

ــه اهللا صـــلى ــه يعلـــم وـبــذلك ذـلــك يفعلـــون وســـلم علـي ــوم فـــي إخراجهـــا مـــن مـــانع ال أـن ــامن الـي  الـث
 يكــون الشــهر ألن الصــالة قـبـل العـيـد وصــباح العـيـد وليـلـة والثالـثـين والعشــرين والتاســع والعشــرين

 أهـ   )وسلم عليه اهللا صلى النبي عن األحاديث بذلك صحت كما وعشرين تسعة ويكون ثالثين
 ليـال بثالث العيد قبل قدمها إن جزئُت ال أنها الصحيح: ( قال الشيخ ابن جبرين رحمه اهللا  و-

 العيـد يـوم فـي الفقيـر علـى التوسـعة بـه يحصـل ال بكثيـر تقـديمها وألن الفطر إلى إلضافتها فأكثر
  . أهـ )كمهُح أعطي الشيء من قرب ما ألن يومين أو بيوم التقديم واغتفر

 وقبـل فقـط بيـومين العيـد قبـل الفطـر زكـاة إخـراج يجـوز: ( قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا و -
 ـلـم العـيـد ليـلـة الشــمس روبُغــ وهــو الوجــوب وســبب ذـلـك يجــوز كـيـف ولكــن يجــوز ال الـيـومين
 وتـقــديم ملـغــى ســـببه عـلــى الشــيء تـقــديم إن : " تـقــول فقهـيــة قاعــدة ـلــدينا أن كـمــا بـعــد يحصــل

  .؟ " جائز شرطه على شيءال
 وجـود قبل التكفير قدم فهنا فكفر يلبسه أن له بدا ثم الثوب هذا ألبس ال واهللا:  قال لو:  مثاله
 . السبب وجود قبل ألنه يجزئ لم الحلف قبل الكفارة أخرج ولو جائز فهذا شرطه
  .؟ بعد يحصل لم الشمس غروب وهو الوجوب سبب وهنا

 فقـد ذلـك فعلوا عنهم اهللا رضي الصحابة ألن الرخصة باب من هذا ازجو إن:  نقول:  والجواب
 عــن جــاءت الرخصــة هــذه أن دام ومــا يــومين أو بيــوم العيــد قبــل يقبلونهــا للــذين عطونهــاُي كــانوا

 ـمــن ســـتثناةُم المســـألة هـــذه فتكـــون متـبــع وعملهـــم رونُالـقــ خـيــر فهـــم عـــنهم اهللا رضـــي الصـــحابة
 .أهـ  ) إليها أشرنا التي القاعدة
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 يكـــون وإنمـــا رمضـــان شـــهر أول فـــي الفطـــر زكـــاة إخـــراج يجـــوز ال: ( رحمـــه اهللا ًأيضـــا وقـــال  -
 ورسـول الشـهر آخـر فـي إال يكـون ال والفطـر الفطـر زكـاة ألنهـا يومين أو بيوم العيد قبل إخراجها

 الصــحابة كـان ذلـك ومـع الصــالة إلـى النـاس روجُخـ قبـل ؤدىـُتـ أن أمـر وسـلم عليـه اهللا لىصـ اهللا
 .أهـ  ) يومين أو بيوم العيد قبل عطونهاُي

 ال ألنهــا ضــعيف وهــذا الشــهر أول مــن إخراجهــا يجــوز:  العلمــاء بعــض قــال: ( ًوقــال أيضــا  -
 .  أهـ )رمضان من الفطر صدقة سمىُت وإنما رمضان صدقة سمىُت
● UDI+ 0�� ����� ��	
"�L��� 6K� ��  � UV� $��8 #2: 

  : قولينعلى هذه المسألة اختلف العلماء في 
   F�G� F�B��:  تعـين بيـوم ُمذر شـرعي وهـو ُبغيـر عـ وقت الوجـوبيحرم تأخير أداء زكاة الفطر عن

ؤدى قبـل ُ أن تـسـتحب فيهـاُوالم ً ال أداءًوجـب إخراجـه لهـا قضـاءعن هذا اليوم العيد فإن أخرها 
  .من المالكية والشافعية والحنابلةالعلماء مهور ُج وهو قول صلىُروج الناس إلى المُخ

   $%�H�� F�B��:  ُن وقـت وجـوب أدائهـا وقـت مطلـق فيجـوز لـه  ألتـأخير أداء زكـاة الفطـرال يحـرم
م فـي تأخيرهـا  طول العام وال يترتب عليه إثـهيوم غيرأي في يوم العيد أو في وأدائها أن إخراجها 

  .الحنفيةوهو قول ستحب إخراجها قبل الخروج لصالة العيد ُعن يوم العيد والم
●  0��UDI+ ����� ��	
"�L��� 6K� ��  W�	 ��E �$��8 #2:  

قـراء فـي ليلـة ُذر كنسـيان أو لعـدم وجـود فُأمـا إذا أخرهـا لعـ: ( قال الشيخ ابن عثيمين رحمـه اهللا 
  .أهـ  ) واء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفقيرقبل منه سُالعيد فإنه ت

َصـادفه العيـد فـي البـر لـيس عنـده ُذر فـال بـأس مثـل أن يُأما إن أخرها لعـ : (ًوقال أيضا رحمه اهللا 
 بحيـث ال يـتمكن مـن ًفاجئـاُما يدفع منه أو ليس عنـده مـن يـدفع إليـه أو يـأتي خبـر ثبـوت العيـد م

ِعتمدا على شخص في إخراجها فينسـى أن يخرجهـا فـال بـأس أن ُون مإخراجها قبل الصالة أو يك ْ ُ ً
  .ـ أه) عذور في ذلك ُخرجها ولو بعد العيد ألنه مُي
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●  X�B- 0����	
 �����  ��ED����K� C :   
ذر شـرعي ُبغيـر عـ وقـت الوجـوبيحـرم تـأخير أداء زكـاة الفطـر عـن  هأنى ذهب جمهور العلماء إل

ِ ألنها حق تعلق بذمة من وجبت عليه لمسـتحقه فهـي ديـن لهـم ال وقتها خرج إذا تسقط الوأنها  َ ُ َ
  . باألداء ألنها حق للعبداليسقط إ

 . ر والعمل الصالح الندم واالستغفاالُأما حق اهللا في تحريم التأخير عن وقت أدائها فال يكفره إ
ذر شـرعي والـذي ُبغيـر عـ وقت الوجوبتأخير أداء زكاة الفطر عن ه يحرم أنوذهب الظاهرية إلى 

 .الظاهرية وهو الراجح   وهو قولالعيد صالةمن  اإلمامينتهي بانتهاء 
 المسـلم علـى يحـرمف العيـد صـالةألن النصوص من السنة دلت على أن أخر وقت إلخراجها هو 

 . وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألمر خالفُم ألنه صالةال دبع إخراجها
 . التطوع كمُح فيمن الصدقات  صدقة وصارت الزكاة عن جزئهُت لم العيد صالة بعد أداها ومن

 مقبولـة زكـاة فهـي الصـالة قبـلأداهـا  فمن : ( رضي اهللا تعالى عنهما عباس ابن حديثواستدلوا ب
والبيهقـي والـدارقطني ة ماج وابن أبوداودرواه )  الصدقات من ةصدق فهي الصالة بعدأداها  ومن

 . الشيخ األلباني رحمه اهللا والحاكم وصححه
فــرض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ( :   قــال نــافع عــن ابــن عمــر رضــي اهللا تعــالى عنهمــاحــديثوب

ر والـذكر واألنثـى والصـغير ُ مـن شـعير علـى العبـد والحـً مـن تمـر أو صـاعاًوسلم زكاة الفطـر صـاعا
رواه البخـاري ومسـلم  ) سلمين وأمر بهـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـالةُوالكبير من الم

 .وهذا لفظ البخاري 
 .رحمه اهللا ونسبه إلى شيخه  القيم ابنواختار هذا القول 

 أـنـه ال يجــوز قتضــى هــذين الحــديثينُ وم(:  ـقـال اـبـن الـقـيم رحمــه اهللا بـعـد ذكــره لهــذين الحــديثين
لهـذين  عارضُتأخيرها عن صالة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصالة وهذا هو الصواب فإنه ال م

شــيخه اـبـن تيمـيـة يقصــد ـبـذلك " الحــديثين وال ناســخ وال إجمــاع ـيـدفع الـقـول بهمــا وكــان شــيخنا 
تهـا وأن مـن  يقوي ذلك وينصره ونظيره ترتيـب األضـحية قبـل صـالة اإلمـام ال علـى وق "رحمه اهللا

 هـو الصـواب فـي المسـألة ًذبح قبل صالة اإلمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاه لحم وهذا أيضا
  .أهـ)  اهللا عليه وسلم في الموضعين ىصلاألخرى وهذا هدي رسول اهللا 
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قـبـل ُإذا أخـر دفـع زكـاة الفطـر ـعـن صـالة العيـد فإنهـا ال ت: ( يمـين رحـمـه اهللا وقـال الشـيخ ابـن عث
قبـل منـه لحـديث ابـن عمـر رضـي ُذر لم تُعين فإذا أخرها عنه لغير عُؤقتة بزمن مُمنه ألنها عبادة م

  "  وأـمـر يعـنـي النـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم أن ـتـؤدى قـبـل خــروج الـنـاس إـلـى الصــالة  "   :اهللا عنهـمـا
أداهـا قبـل الصـالة فهـي زكـاة مقبولـة ومـن أداهـا مـن   "   :  ديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـاوفي ح

 .أهـ  ) "  بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
● + Y�� Z��%G� C�[��\������ ��	
  : 

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
   F�G� F�B��:  قتصـر ُيالبلـد وال أهـل غالـب لً عتبـر قوتـاُمما يُتخرج زكاة الفطر من جميع األجناس

وروايـة عـنـد مـن المالكيـة والشــافعية العلـمـاء مهـور ُ جاـلـوارد فـي ذـلـك فقـط وهـو ـقـولنص الـعلـى 
 . اهللا ارحمهوتلميذه ابن القيم ابن تيمية ار شيخ اإلسالم ياختهو والحنابلة 

خــرج إذ كــان فيـنـا رســول اهللا ُ نكنـا( :   بحــديث أـبـي ســعيد الخـدري رضــي اهللا عـنـه أـنـه ـقـالًعمـال
 مـن ً من طعام أو صاعاًر أو مملوك صاعاُصلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ح

خرجـه حتـى قـدم علينـا ُ مـن زبيـب فلـم نـزل نً مـن تمـر أو صـاعاً مـن شـعير أو صـاعاًأقـط أو صـاعا
 ر فكـان فيمـا كلـم بـه النـاس أن قـال فكلم الناس على المنبًعتمراُ أو مًمعاوية بن أبي سفيان حاجا

ِمــدين إـنـي أرى أن " :  ْ   قــال أـبـو  ) فأخــذ الـنـاس ـبـذلك " مــن تمــرًمــن ســمراء الشــام تعــدل صــاعاُ
رواه البخـاري ومسـلم وهـذا  )  مـا عشـتًفأما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبـدا( :  سعيد

 .لفظ مسلم 
وتهم ُب أقـواتهم بالمدينـة فأمـا أهـل بلـد أو محلـة قـوهـذه كانـت غالـ( : قال ابـن القـيم رحمـه اهللا 

وتهم الــذرة أو األرز أو التــين أو غيــر ذلــك مــن ُوتهم كمــن قــُغيــر ذلــك فإنمــا علــيهم صــاع مــن قــ
وتهم ُأخرجـوا فطـرتهم مـن قـ:  بوب كاللبن واللحـم والسـمكُوتهم من غير الحُبوب فإن كان قُالح
ة ُالصـواب الـذي ال يمهـور العلمـاء وهـو ُ ما كان هذا قـول جًاكائن ـقـال بغيـره إذ المقصـود سـد خل ُ

 .أهـ  ) واساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهمُالمساكين يوم العيد وم
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   $%�H�� F�B��:  والشـعير والتمـرُالبـر وهـي  في ذلكأحد األصناف الواردةمن ُتخرج زكاة الفطر  
 . في الرواية الثانية الحنابلةو  الحنفيةوهو قول والزبيب "هو لبن مجفف يابس" واألقط

 هـــذه علـــىكـــم ُوقصـــروا الح أبـــي ســـعيد رضـــي اهللا عنـــه  الســـابق عـــنحـــديثال بًأيضـــاواســـتدلوا 
 .األصناف الواردة 

 تقـدمُبي سعيد رضـي اهللا عنـه المهو اختالفهم في مفهوم حديث أاالختالف بين الفريقين وسبب 
أي صـنف أخـرج أجـزأ عنـه :  فمن فهم منه التخييـر بـين األصـناف المـذكورة فـي الحـديث قـال: 

وال يعــدل عــن هــذه األصــناف إال فــي حالــة انعــدامها فإنــه والحــال هــذه يجزيــه كــل مقتــات ـمــن 
 . الحبوب والثمار

خــرج ـلـيس ســببه التخيـيـر وإنمــا ُمومــن فهــم مــن حــديث أـبـي ســعيد رضــي اهللا عـنـه أن اخــتالف ال
 .وت غالب البلد قال بهذا االعتبار ُخرج أو قُسببه اعتبار قوت الم

 أي للنـاسً قوتا عدُي الذي الطعامموم ُع من الفطر زكاة إخراج زاجوهو في هذه المسألة والراجح 
شــعير لواالحنطــة  (الحــديث مــن  عليــه نــص مــا ىعلــ تقتصــر وال أهــل البلــد يقتاـتـه ن غالــب مــامــ

  .ًوتاُق عتبرُي مما  ذلكوغير والعدس والذرة األرز من خرجُت بل)  والتمر واألقط والزبيب
 هـذهذكـر  صلى اهللا عليـه وسـلم الرسولألن  هاعليُالحكم  قصر يعنيألن ذكر هذه األصناف ال 

 . المدينة أهل وتُقغالب  كانت ألنها األنواع
 لـه وتـرجم خزيمـة ابـن رواه مـا األنواع هذه ىعل اصرق غير وأنه سعه فيه األمرهذا  أن ىعل يدلو
  : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن:  " الفطر صدقة في األطعمة جميع إخراج باب"  :
 الصـــغير عـــن طـعــام ـمــنً صـــاعا رمضـــان زكـــاة ؤديـُتــ أن وســـلم علـيــه اهللا ىصـــل اهللا رســـول أمرـنــا( 

 أدي ومـن منه قبلً دقيقا أدي من : قال هوأحسب منه قبل سلتا أدي من والمملوك رُوالح والكبير
 .)  منه قبلً سويقا

  .له قشر ال الشعير من نوع : السلت
 أو قمـح أو عـدس أو فـول وأ أرز مـن بلـدال ألهـلً وتاُق عدُي ما كل من إخراجها يجوزف هذا ىعلو

 . ذلك غير أو مكرونة أو لوبيا أو فاصوليا أو تمر أو دقيق
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٠

���د��%�א�$����ن�א���و#"/�� ���و��دאد�−ق������ن�����מ�ز����א�
ط��و�ض�������
 

 علـى قدر ولو وغيره األرز مثل بلده وتُق من الفطرة في جزئهُوي ( :رحمه اهللا  اإلسالم شيخ قال
 .أهـ )  العلماء أكثر وقول أحمد عن رواية وهو الحديث في المذكورة األصناف

● ]� #��B ,L���� JL��DE Q����� ��	
 : 
 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

   F�G� F�B��:  مهـور ُوبهـذا قـال ج صـاع مـن أي صـنفعـن كـل شـخص هـو الواجـب المقـدار أن
 . وهو الراجح العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

 خــرج إذ كــان فيـنـا رســول اهللاُكنـا ن( :   بحــديث أـبـي ســعيد الخـدري رضــي اهللا عـنـه أـنـه ـقـالًعمـال
 مـن ً من طعام أو صاعاًر أو مملوك صاعاُصلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ح

خرجـه حتـى قـدم علينـا ُ مـن زبيـب فلـم نـزل نً مـن تمـر أو صـاعاً مـن شـعير أو صـاعاًأقـط أو صـاعا
 قـال فكلم الناس على المنبر فكـان فيمـا كلـم بـه النـاس أن ًعتمراُ أو مًمعاوية بن أبي سفيان حاجا

ِمدين إني أرى أن " :  ْ   .  ) فأخذ الناس بذلك " من تمرًمن سمراء الشام تعدل صاعاُ
رواه البخــاري  )  مــا عشــتًفأمــا أنــا فــال أزال أخرجــه كمــا كنــت أخرجــه أبــدا( :  قــال أبــو ســعيد

 .ومسلم وهذا لفظ مسلم 
رضـي اهللا  عمـر ابـن عـنف عمـر ابن لحديثمكيال أهل المدينة هو :  في لسان العرب الصاعو -

 مكـيـال والمكـيـال مكــة أهــل وزن اـلـوزن( :  ســلم و علـيـه اهللا صــلى اهللا رســول ـقـال  :ـقـالعنهمــا 
 .رواه أبوداود وصححه الشيخ األلباني رحمه اهللا   )المدينة أهل

 ألن ًداُعتـدل اليـدين وسـمي مـُملء كف اإلنسـان م مقداره: دُ أربعة أمداد والم:ُومقداره ما يعادل 
 . مدان بهماُاليدين ت

 . مصري وثلث قدح أي مصرية كيله سدس الصاع:  العلماء بعض قالو
يختلـف وزنـه ألن ُ معـين لجميـع األجنـاس  وحدُأن يجعل له ضابطمكن ُال يبالوزن الصاع تقدير و

فصـاع أي تختلـف األصـناف بعضـها عـن بعـض فـي الـوزن نـوع الطعـام من وضع فيه ُباختالف ما ي
صــاع األرز وصـاع األرز يختـلـف عـن صــاع التـمـر والتمـر كــذلك يتـفـاوت القمـح يختـلـف وزنـه ـعـن 
 .باختالف أنواعه وهكذا 

  .كيالِكال بالمُيأن  الزكاة هوفي النبوي الصاع ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار 
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ملء كف اإلنسان ب  " أربع حفنات :   "     أمداد  أربعة  فليخرج  ميزان  وال  مكيال  عنده  يكن  لم  ومن
 . له خير فهوً خيرا تطوع ومنوذلك في جميع األصناف عتدل اليدين ُم

   $%�H�� F�B��:  وهـو قـولأو صـاع مـن شـعير أو صـاع مـن تمـر ) قمـح ( ر ُنصف صـاع مـن بـهو 
 .الحنفية 

قــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ( : عير عــن أبيــه قــال ُعبــداهللا بــن ثعلبــة بــن صــبحــديث واســتدلوا 
 :  في حديثه ىعل زاد  ) فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأسًوسلم خطيبا

رواه أبـوداود  ) ر والعبـدُعـن الصـغير والكبيـر والحـ(   :ثم اتفقـا) أو صاع بر أو قمح بين اثنين ( 
 .وصححه الشيخ األلباني رحمه اهللا 

 ـفـي ًاـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم بـعـث منادـيـأن الن:  عـمـرو ـبـن شــعيب ـعـن أبـيـه ـعـن جــده ديثبحــو
 ذكـر أو أنثـى أو عبـد صـغير أو كبيـر:  أال إن صدقة الفطر واجبة علـى كـل مسـلم( :  فجاج مكة

مدان    . رواه الترمذي وضعفه الشيخ األلباني رحمه اهللا  ) من طعامًامن قمح أو سواهما صاعُ
●  .�I/�: א���"(�)�����:ز����א�
ط��)"�א�	��5)"��א�وא %	دא��,+*�א�

؟ نصـف صـاع  أم  صـاعل هو ه:   في زكاة الفطرالقمح  في الواجبراقدالماختلف العلماء في 
 :على قولين 
 F�G� F�MMB��:  العلـمـاء ـمـن المالكـيـة مـهـور ُجـفـي القـمـح ـهـو الصــاع وـهـو ـقـول أن الـقـدر الواجــب

 .والشافعية والحنابلة 
ًوفـيـه اعتـبـار الصــاع مـقـدارا للزكــاة دون النظــر إـلـى الـفـرق  بحــديث أـبـي ســعيد رضــي اهللا عـنـه ًعـمـال

 .القمح :  أنه أراد بالطعام هوظاهربين قيمة األصناف 
   $%�H�� F�B��: ثابـت عـن الوهـو  الحنفيـة وقـول صـاعالنصـف فـي القمـح هـو القـدر الواجـب  أن

 واخـتـار ـهـذا  واـبـن الزبـيـر وأـمـه أســماء بـنـت أـبـي بكــرعثـمـان وعـلـي وأـبـي هرـيـرة وجــابر واـبـن عـبـاس
  . اهللاارحمهوتلميذه ابن القيم ابن تيمية  شيخ اإلسالم القول
 .شعير الصاع من الصاع من القمح يقوم مقام الالصحابة رأوا أن نصف ألن 

 . بقول معاوية رضي اهللا عنه في حديث أبي سعيد رضي اهللا عنه واستدلوا
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خـرج علـى عهـد ُأنها كانـت ت( :  وبقول عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما
ـمـدر ـمـنهم والممـلـوك ُرســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم عــن أهلهــا الحــ  أو )قمــح  ( ين ـمـن حنطــةُ

األلـبـاني الشــيخ  أحـمـد والطبراـنـي والطحــاوي وـقـال رواه  )ي يقـتـاتون ـبـه ـمـن تـمـر بالـمـد اـلـذًصــاعا
   .سنده صحيح على شرط الشيخينرحمه اهللا 

ر ـفـي ذـلـك عـلـى ُوســبب اخــتالفهم تـعـارض اآلـثـار فمــن أخــذ بظــاهر حــديث أـبـي ســعيد وـقـاس الـبـ
 الشعير سوى بينهما في الوجوب ومـن أخـذ باألحاديـث المنصـوص فيهـا علـى قـدره بنصـف صـاع

 .من بر فرق بينه وبين سائر األنواع األخرى 
 عن النبي صلى اهللا ً ثابتاًال نعلم في القمح خبرا" :  قال ابن المنذر: ( ابن حجر رحمه اهللا قال 

ُر بالمدينة ذلك الوقـت إال الشـيء اليسـير منـه فلمـا كثـر زمـن ُعتمد عليه ولم يكن البُعليه وسلم ي
وم مقام صاع من شـعير وهـم األئمـة فغيـر جـائز أن يعـدل عـن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يق

قولهم إال إلى قول مـثلهم ثـم أسـند عـن عثمـان وعلـي وأبـي هريـرة وجـابر وابـن عبـاس وابـن الزبيـر 
  . "وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح

وافـق ُحنفية لكن حـديث أبـي سـعيد دال علـى أنـه لـم يوهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه ال
 .أهـ )  ...على ذلك وكذلك ابن عمر فال إجماع في المسألة 

●  C��DE 0��.&(B�� ����� ��	
 Q : 
ُاختلف العلماء قديما وحديثا في حكم هذه المسألة  ً  :ثالثة أقوال على ً

 F�MMMB��F�G� :  والحنابـلــة ة والشـــافعيـيــةمالكالعـــدم جـــواز ذـلــك وـبــه ـقــال جمهـــور العلمـــاء ـمــن 
 .الظاهرية و

  : أقوالهم في ذلك ومن

 أي(  مـن العـروض ًعرضـا الرجـل مكـان زكـاة الفطـر  يجعـلأنجـزئ ُوال ي: (  رحمه اهللا مالك قال
 .أهـ  ) والسالم مر النبي عليه الصالةأوليس كذلك ) قيمة 

 .أهـ  ) اة الفطرفي زك :أي ) ة جزئ القيمُت ال: (  رحمه اهللا قال الشافعي
 صــدقة فــي يعـنـي دراهــم أعطــى أســمع وأـنـا ألحمــد قـيـل : أـبـوداود قــال: (  رحمــه اهللا حمــدأـقـال 
 . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة خالف جزئهُي ال أن أخاف : قال الفطر
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 كــان عـبـدالعزيز ـبـن عمــر يقوـلـون قــوم:  ـلـه قـيـل قيمـتـه يعطــي ال : أحمــد ـلـي قــال طاـلـبأبو وـقـال
  ؟ فالن قال ويقولون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول يدعون:  قال بالقيمة يأخذ
ُأطيـعـوا " : تـعـالى اهللا وـقـال وســلم علـيـه اهللا صــلى اهللا رســول ـفـرض : عـمـر اـبـن ـقـال ِ ه َ َالل ُوأطيـعـوا ــ ِ ََ 
ُالرس أهـ  ) فالن قال : فالن قال : السنن يردون قوم وقال " َول. 

 رسـول فـرض مـا غيـر ذلـك كـل نأل ًأصـال قيمـةال جزئُت وال( :  الظاهري رحمه اهللا قال ابن حزم
 .أهـ  ) وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 : بما يلي واستدلوا 
 زكــاة وســلم علـيـه هللا صــلى اهللا رســول ـفـرض( :  ـقـالرضــي اهللا عنهـمـا  عـبـداهللا ـبـن عـمـر  ـعـن-١

 مـن والكبيـر والصـغير واألنثـى والـذكر رُوالحـ العبـد علـى شـعير مـنً صاعا أو تمر منً صاعا الفطر
رواه البخــاري ومســلم وـهـذا لـفـظ )  الصــالة إـلـى الـنـاس روجُخــ قـبـل ـتـؤدى أن بـهـا وأـمـر المسـلمين
 .البخاري 

خـرج منهـا زكـاة ُاألصـناف التـي ت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عين: ووجه الداللة من الحديث 
 والحاجـة تـدعو إليهـا ًكـان قائمـافي هذا الوقـت " الدينار والدرهم " مع أن التعامل بالنقود الفطر 

 تأخيرو" لذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يجوز إخراجها في زكاة الفطر لو كانت القيمةف
  . أصحابه رضي اهللا عنهمولو وقع ذلك لفعله " يجوز البيان عن وقت الحاجة ال

 يتعبــد عـبــادة أن  ألحـــد فــي العـبــادات التوقيــف عـلــى الكتــاب والســنة ـفــال يجــوزاألصــلن  أ-٢
 : اهللا عليه وسلم القائـل  عن رسوله صلىأوعن اهللا ً  يكون ذلك الكيف وارداأن إالعين ُم بكيف

  .ة رضي اهللا عنها رواه البخاري ومسلم عن عائش ) رد مرنا فهوأ ليس عليه ًعمل عمال من( 
  مـنًسـلمين صـاعاُالم  وجل الفطر بلسان نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى عامـةعز اهللاض وقد فر
ِفـليحذر (  :خالـفـة ذـلـك لقوـلـهُاـلـخ ـفـال يجــوز م ...  تمــرأوطـعـام  َ ْــ َْ ذين َ َال ِ َيخــالفون ــ ُِ َ ْعــن ُ ره َ ِِأم ْــ ْأن َ َ 

ْتصيبـهم ُ َ ِ ٌفتـنة ُ َ ْأو ِْ ْيصيبـهم َ ُ َ ٌعذاب ُِ َ ٌليمَأ َ ِ (  �� �� �� �� �� �� �� �� : : : :��������. . . .  
 بـرغم تـوافر ً طعامـافـإنهم أخرجوهـا ينالراشـدالخلفـاء لسـنة ًأيضـا خالف ُ مً نقوداإخراجهان  أ-٣

 .وحاجة ً شد فقراأجتمعهم ُكان م د وقإليهالمال حينذاك وبرغم حاجتهم 
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فـي   من جنسه فـنصأشياءخراج إ للزكاة ونص في كل نوع على ًنواعا أن اهللا عز وجل شرع أ-٤
 رقبـة  وعتـقوإطعـاموفـي الكفـارات علـى كسـوة   منهـااألنعـامالمال منه وفي  الزروع على زرع وفي

 هللا قصـودةُ هـذه النصـوص معلـى أنفـدل هـذا التغـاير  ولـم يـذكر معـه غيـره على طعام وفي الفطر
  .ي موضعهكل ف

لــدين فــي ا مــن بــاب االحتيــاط علــى الواجــب وعــين نوعــه الــذي دلالتــزام ظــاهر الــنص فيجــب 
كم زكاة الفطر التعبـد وأنهـا تجـري مجـرى صـدقة البـدن ال المـال لـذلك ُ بأن األصل في حًوعمال

دول عن ظاهر النص إلى القيمة كما ال يجوز ذلك في األضـحية والكفـارات والنـذور ُال يجوز الع
 .نحوها و
 اهللا عنهمـا رضـيحسـن بـن علـى فعـن ال برئت ذمتـه ًزكاته طعاما خرجأذا عمل وإسلم ُن الم أ-٥

 رواه ) دع مــا يريبــك إلــى مــا ال يريبــك: حفظــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ( قــال 
 . وصححه الشيخ األلباني رحمه اهللا حبان وابن والنسائي الترمذي

  .فيه تشك ال ما وخذ فيه تشك ما اترك : معناه: قال النووي رحمه اهللا 
 .زمان ومكان وحال  ناسب كلُ يًخراجها طعاماإن  أ-٦

 $%�MMH�� F�MMB�� : وـقـال ـبـه ـمـن الحنفـيـة ـبـه ـقـال  و الفطــرةـفـي زكــا)  النـقـود (يجــوز إخــراج القيمــة
فر الـتــابعين ســـفيان الـثــوري وعمـــر ـبــن عـبــدالعزيز والحســـن البصـــري واخـتــاره ـمــن الحنفـيــة أـبــوجع

 :بما يلي  وااستدلوالطحاوي 
أغنـوهم : ( قـال عليـه وسـلم  صـلى اهللاعـن النبـي : عموم حديث ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا  -١

 وضــعفه الشــيخ رضــي اهللا عنــه  البيهقــي والــدارقطني عــن ابــن عمــررواه )عــن طــواف هــذا اليــوم 
 .األلباني رحمه اهللا 

  . ابن أبي شيبةواه ر )اهم في صدقة الفطرعطى الدرُال بأس أن ت: ( ري قال الحسن البص -٢
اـلـدراهم ـفـي زكــاة الفطــر  روى اـبـن أـبـي شــيبة ـفـي المصــنف ـفـي كـتـاب الزكــاة ـبـاب ـفـي إعطــاء -٣

ـفـي صــدقة الفطــر نصــف  : ( جاءـنـا كـتـاب عـمـر ـبـن عـبـدالعزيز:  حــدثنا وكـيـع ـعـن ـقـرة ـقـال:  ـقـال
   ) .صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم
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 نصـف صـاع مـن القمـح إن الصـحابة أجـازوا إخـراج:  ) األوسـط (المنذر في كتابه  ذكر ابن -٤
 . ًمعادال في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ألنهم رأوه

ْخذ  : (تعالى لقوله المال الصدقة في األصل نأ -٥ ْمن ُ ْموالهمَأ ِ ِِ َ ًَصدقة ْ َ َ (  "#�$�� "#�$�� "#�$�� "#�$�� : : : :١٠�١٠�١٠�١٠�     . . . . 
 وبيـانً مجـازا األعيـان مـن يقتنـى مـا علـى وأطلـق والفضـة الـذهب مـن ملكُي ما األصل في والمال
 الواجـب لتقييـد ال الحـرج ورفع للتيسير هو إنما عليه المنصوص وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .المقصود وحصر

 الصـحابة مـن جماعـة وعـن وسـلم عليه اهللا صلى الرسول عن ثابت الزكاة في القيمة أخذ ن أ-٦
 الـذرة مكـان مـنكم آخـذه ثياب بعرض ائتوني(  : باليمن معاذ قال طاووس عن ورد ما ذلك فمن

  .الخراج كتاب في آدم بن يحيى رواه ) بالمدينة هاجرينُللم وخير عليكم أهون فإنه والشعير
 مـعـاذ ـعـن األـثـر وذكــر الزكــاة ـفـي الـعـرض ـبـاب " : فـقـال صــحيحه ـفـي البخــاري اإلـمـام عـنـون وـقـد

 خمـيص ثيـاب بعـرض ائتـوني:  الـيمن ألهـل عنـه اهللا رضـي معـاذ قـال : طاووس وقال( :   "ونصه
ٍ لـبـيسأو  اهللا صــلى اهللا رســول ألصــحاب وخـيـر علــيكم أهــون واـلـذرة الشــعير مكــان الصــدقة  فــيَِ

 بـن الحـافظ قـال كمـا عنـده الخبـر قـوة علـى يـدل بهـذا البخاري واحتجاج ) بالمدينة وسلم عليه
 . الباري فتح في حجر
 لهم خالفتهُم كثرة مع الحنفية المسألة هذه في البخاري وافق : قال رشيد ابن عن الحافظ ونقل
  .الدليل ذلك إلى قاده لكن
  .ومشروعيته جوازه على يدل ذلك على وسلم عليه اهللا صلى النبي إقرار مع معاذ وفعل

 ـمـع عليهــا نصــوصُالم األعـيـان ـمـن الواجــب الـقـدر ـبـين غــاير وســلم علـيـه اهللا صــلى النـبـي نأ -٧
 لكونـه وذلـك صـاع نصـف رُالبـ ومـنً صـاعا والشـعير التمـر مـن فجعـل الحاجـة كفايـة في تساويها

  .القيمة اعتبر والسالم الصالة عليه أنه على فدل عصره فيً ثمنا أكثر
 يسـلم وال كثيـرة طـرق مـن وسـلم عليـه اهللا صـلى لالرسـو عـن ثبتـت رُالبـ مـن الصاع نصف ورواية
  .المحدثين بعض قال كما ضعفها
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 ـبـالنقود يتحـقـق المقصــود وـهـذا حــاجتهم وســد الفـقـراء إغـنـاء الفطــر صــدقة ـمـن المقصــود نأ -٨
 وألن لهـم األرز أو القمـح نفـع مـن بكثيـر أكثـر للفقـراء النقـود نفـع ألن باألعيـان تحققـه من أكثر

مكنـه مـن شـراء مـا يلزمـه مـن ُتو وأسـرته أوالده وحاجات حاجاته يقضي أن بالنقود يستطيع الفقير
  .األطعمة والمالبس وسائر الحاجات

 األثمـان بـأبخس جـارُلتا إلى) ...  واألرز القمح ( األعيانًوقد يضطر الفقراء أحيانا إلى بيع هذه 
  . في قضاء حوائجهمقودُالن إلى لحاجتهمً نظرا

 T��H�� F�B�� : ذلك الراجحة  بالقيمة إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة الفطر زكاةيجوز إخراج
 . وأبو ثور هوبه قال إسحاق بن راهويوهو رواية عند الحنابلة 

فــي هــذا أن إخــراج القيمــة لغـيـر حاجــة وال واألظهــر : ( تيمـيـة رحمــه اهللا  ـبـنقــال شــيخ اإلســالم ا
مصــلحة راجحــة ممـنـوع مـنـه ولهــذا ـقـدر النـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم الجـبـران بشــاتين أو عشــرين 

 فـقـد يـعـدل الماـلـك إـلـى أـنـواع ًطلـقـاُدرهـمـا وـلـم يـعـدل إـلـى القيـمـة وألـنـه مـتـى جــوز إخــراج القيـمـة م
عتبـر فـي مقـدار المـال ُواسـاة وهـذا مُ المرديئة وقـد يقـع فـي التقـويم ضـرر وألن الزكـاة مبناهـا علـى

وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فال بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو 
 أو حنطـة إذا كــان ـقـد ًكلـف أن يشــتري تـمـراُزرعـه ـبـدراهم فهنـا إخــراج عشــر الـدراهم يجزـيـه وال ي
 . أهـ  )ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك

 ال أو ؟ً طلقــاُم يجــوز هــل ـنـزاع ففـيـه القيمــة أعطــاه إذا وأمــا( :  وقــال رحمــه اهللا فــي موضــع آخــر
 فـي أقـوال ثالثـة علـى ؟ الراجحـة المصـلحة أو ةللحاجـ الصـور بعـض فـي يجوز أو ؟ً طلقاُم يجوز

 .أهـ  " ) األخير يعني" األقوال  أعدل القول وهذا وغيره أحمد مذهب
ُهــو إخراجهــا عيـنـا ـمـن غاـلـب ـقـوت أهــل ـفـي هــذه المســألة وال إـلـى الصــواب أـقـرب هــذه األـقـ ● ً

ًالبلد من باب االحتياط وخروجا من الخالف وإعماال للنص الوارد في ذلك  ً ُ. 
ق ُإذا كــان ذلــك يحقــعنــد الحاجــة أو المصــلحة الراجحــة يجــوز ) ًنقــدا ( بالقيمــة وأن إخراجهــا 

 مــن م مــن شــراء مــا يلــزمهحــاجتهم وســدوالمســاكين  قــراءُالف إغنــاءوهــو  إخراجهــا مــن المقصــود
  ونحو ذلكأطعمة ومالبس 

  . باألعيان احققهُت من أكثر بالنقودإال  تحققوخاصة إذا كانت هذه الحاجة أو المصلحة ال ت
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 . دلة الواردة وتحقيق المصلحة الراجحةوهذا القول فيه جمع بين األ
●  ��^ J(�\+: 

ليست مـن مسـائل االعتقـاد وال مـن أصـول هذه المسألة كغيرها من مسائل الخالف السائغ فهي 
ًفيها ال يوجب بغضا وال هجرا وال قطيعة بين الخالف ومسائل الفروع  منمسألة الدين وإنما هي  ً

الفــروع لــيس فيــه هــدى  الخــالف فــي مســائل ألن عمــوم المســلمين وخاصــة طــالب العلــم مــنهم
 وإنما قد يكـون فيـه راجـح وضالل وليس فيه إيمان وكفر بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب

  .ومرجوح وقوي وأقوى
فليسع الجميع في هـذه المسـائل مـا وسـع علمـاء األمـة الثقـات مـن المتقـدمين والمتـأخرين وهـذا 

  .بيانبأوضح عبارة وبعض ما ذكر فيها عنهم 
ُومن خالل هذا العرض فـي هـذه المسـألة يتبـين ويتضـح سـبب الخـالف بـين العلمـاء فـي حكمهـا 
وأن الخــالف فيهــا قــديم وبكــل مــن القــولين قــال بعــض أئمــة أهــل الســنة ولكــن عليـنـا أن نتحــرى 
اإلصــابة لمــا كلفنــا اهللا تعــالى بــه مــن األحكــام وال يســع المســلم القــادر علــى النظــر فــي األقــوال 

راء أن يقلد غيره من العلماء دون أن يعلم ما استندوا إليه مـن أدلـة الشـرع الحنيـف فعليـه أن واآل
ًيتحرى مـراد اهللا تعـالى وحكمـه مـا اسـتطاع إليـه سـبيال ولكـن عليـه أن يتحلـى بشـعار العلمـاء بعـد 

رأي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأي غـيـري : ( ذـلـك ـفـي كــل مســألة فيهــا خــالف وهــذا الشــعار هــو 
 ) .مل الصواب خطأ يحت

● W��� _5` ��	
 ����� � 0���B%��  �Da ��� bE ��� ��: 
ألنهــا زكــاة تتعلــق  فيــه كلــفُالم علــى وجـبـت الــذيالمكــان ؤدى فــي ُ أن ـتـفطــراألصــل فــي زكــاة 

 .ستحقها ُملوجد فيه ُزكي في المكان الذي يُالمخرجها ُفي باألبدان ال باألموال
 رضـي اهللا ًعـاذاُأن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـث م:  ماابن عباس رضي اهللا عنهحديث لعموم 

ؤخــذ ـمـن أغنـيـائهم ُـفـأعلمهم أن اهللا افـتـرض عـلـيهم صــدقة ـفـي أـمـوالهم ت(  :وفـيـه عـنـه إـلـى اـلـيمن 
 .رواه البخاري  ) قرائهمُرد على فُوت

 سـواء فيـه عليـه وجبـت الـذي البلـد فـي فرقهـاُي فإنـه الفطـر زكـاة فأما(  : اهللا رحمه قدامة ابن قال
 . أهـ )  فيه سببها الذي البلد في ففرقت الزكاة وجوب سبب ألنه كنُي لم أو فيه ماله كان
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 أهــل ـمـن هــو ـفـيمن ماـلـك ـقـول ـمـا : قـلـت(  : اهللا رحمــه ماـلـك اإلـمـام فـقـه ـفـي المدوـنـة ـفـي وورد
 : مالـك قـال هـو حيـث : مالـك قـال : قال ؟ الفطر زكاة يؤدي أين الفطر يوم بمصر وهو فريقيةإ

 .أهـ )  أجزأه بإفريقية أهله عنه أدى وإن
 وجد من يستحقها ؟ ُوال يجوز نقلها إال إذا لم ي

خرجها مـن وجبـت عليـه إلـى ُال بأس أن ي( : فقالوا بعض الحاالت وقد استثنى الحنفية من ذلك 
بته من أهل الحاجة لما في ذلك من صلة الرحم وكذلك إذا نقلها إلى قوم هم أحوج من أهـل قرا

سـلمين أو مـن دار الحـرب إلـى دار اإلسـالم ُبلده إليها أو إلى من هو أصلح أو أورع أو أنفع للم
 .أهـ ) إلى طالب علم  أو

 .مهور فال يرون نقلها إلى أكثر من مسافة القصر ُوأما الج
 .سوغ لنقلها ُالعلماء رحمهم اهللا في اإلجزاء إذا نقلها مع عدم وجود مثم اختلف 

خرجهــا عــن األصــناف ُجــزئ ألنــه لــم يُإنهــا ت:  فــي المشــهور فقــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة
  .الثمانية 

رمـة وإذا ُجـزئ مـع الحُسـتوى فقـراء أهـل بلـده فإنهـا تُإذا نقلها إلى من هم فـي م: وقال المالكية 
 . جزئ ُا إلى من هم أقل حاجة من فقراء بلده فإنها ال تنقله

 .جزئ بأي حال ُسوغ لنقلها فإنها ال تُإذا نقلها مع عدم الم: وقال الحنابلة في القول اآلخر 
إذا نقلت من البلد الذي وجبت فيـه إلـى بلـد آخـر ودفعـت إلـى أنها  : المسألةهذه في  الراجحو

 .ستحقيها ُلم تخرج عن م:  قال الجمهور جزئ لكونها كماُمستحقيها فإنها ت
 ممـن غيـرهم ىإلـ قـلُن حـاجتهم عـن شـيء فضـل فـإن غيـرهم ىعل البلد قراءُف تقديم األولي ولكن

 اـلـذي البـلـد غـيـر بـلـد ـفـي ـقـراءُف رحــم ذوي أو أـقـارب ـلـه كاـنـت إذا وكــذلك ـمـنهم إلـيـه أحــوج هــو
والـدارمي  أحمـدو ةماج وابن لنسائيوا الترمذي  رواهمال وذلك إليهم صدقته دفع فاألولي يسكنه

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عامر بن سلمان عنوحسنه الشيخ األلباني رحمه اهللا 
  . ) وصلة صدقة : ثنتان الرحم ذي على وهي صدقة المسكين على الصدقة (: 
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 ىعـلــ عنهمـــا الصـــدقة أتجـــزي ( : وفـيــه زيـنــب حـــديث ـمــن ومســـلم البخـــاري رواه ـمــا ـلــه يشـــهدو
 القراـبـة أجــر أجــران وـلـه نعــم وســلم علـيـه اهللا ىصــل فقــال ؟ جورهمــاُح فــي أيـتـام ىعلــو أزواجهمــا

 . ) الصدقة وأجر
 بصدقته طلحة أبو هجاء لما ( : ومسلم البخاري في كما طلحة ألبي وسلم عليه اهللا ىصل وقال
 .  )األقربين في تجعلها أن أرى وأني:  قال إليه
● b��� �� E ����� ��	
 C��D: 

 ســتحقيهاُمل عطائهـابإ ثـقـة وكـلُي أنلـه  ويجــوزســلم توزيـع زكـاة فطــره بنفسـه ُاألفضـل أن يتـولى الم
 . فال ثقة غير كان إن وأما
 أطـرح أن أمرني ) ًفالنا ( إن : له يقول لورج مليكة أبي ابن سمعت قال المؤمل بن عبداهللا قال
 أنـت تـول أي ( اقسـمها ؟ رأيـه بغيـر العلـج أفتـاك : مليكـة أبي ابن فقال المسجد في الفطر زكاة

 أحراســه ) المســجد فــي يجمعهــا اـلـذي اـلـوالي أي ( هشــام اـبـن يعطيهــا فإنمــا ) بنفســك قســمتها
  ) . ستحقيهاُم لغير عطيهاُي أي ( شاء ومن

 علـى يغلـب أن بشـرطوالمسـاكين  قـراءُللف دفعهـا فـي جمعيـة أوً شخصا وكلُي أن نسانلإل يجوزف
 . عظيمة شعيرة ألنها األمر هذا في يتساهل وال وكله فيمن واألمانة الثقة ظنه
ونحـو ذلـك مـن بداـيـة ؤتمنين ـُمـالشـخاص األخيريـة أو الجمعيـة  الوأ إلـى الوكـيـل هـادفعلـه يجـوز و

 .الذي جاءت الشريعة بتقييده في الوقت خرجها ُلوكيل أن يشترط على ايالشهر على أن 
 أول مــن ولــو وســعُم زمــن فــي إياهــا وأعطــاهم الشــرعي وقتهــا فــي للفقــراء دفعهــا فــي وكلهــم وإذا

 أو إيصـالها عـدم فـي تقصـير حصـل أن فـرض لـو ثـم اسـتطاع مـا اهللا اتقـى ألنـه ذمتـه برئـت الشهر
 .  فيه أنيب فيما فرطُم ألنه الوكيل على واإلثم ؤاخذةُالم كانت دفعها في التأخير
 الزكــوات إيصــال ـفـي والدـقـة األماـنـة ويتحــروا يجتهــدوا أن تطــوعينُوالم الخيرـيـة الجمعـيـات وعـلـى
 قـادرون وهـم إال الزكـوات مـن كبيـرة كميـة يسـتقبلوا ال وأن تـام استعداد على يكونوا وأن للفقراء

 . عظيم األمر فإن الخلق حقوق ذمتهم في يلحقوا وال الشرعي الوجه على تنفيذها على
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● !��c# ��	
 �����)  �] +_5� ��	
 ����� (:  
  :قولين ىعل الفطر زكاة مصرف في العلماء اختلف
  F�B��F�G� : وهـو  فـي الزكـاة  نص عليها القرآنالتي في األصناف الثمانية محصور مصرفها أن 

 . مهور العلماء من الحنفية والشافعية والمشهور عن الحنابلةُمذهب ج
َإنمـــا (:  ىتـعــال قوـلــهبز صـــرفها إـلــى األصـــناف الثمانـيــة اجـــومهـــور عـلــى ُواســـتدل الج ِ دقات ُالص َ َ  ـــ

ِللفقراء َ َ ُ ِواْلمساكين ِْ ِ َ َ َواْلعاملين َ ِ ِ َ َعليـها َ َْ َواْلمؤ َ ُ ِلفةَ َ ْقـلوبـهم ُ ُ ُ ِوفي ُ ِالرقاب َ َ  َواْلغارمين ِِ َ ِوفي َ ِسبيل َ ِ ه َ ِالل ِوابن ـ ْـ َ 
ِالسبيل ِ  ًفريضة َ ِ َمن َ ُوالله ِالله ِ  ٌعليم َ ٌحكيم َِ ِ َ ( "#�$��"#�$��"#�$��"#�$��: : : :     �٠�٠�٠�٠. . . .     

 الفريضـة مصـارف فـي فتصـرف واجبـة فريضـة وهـي زكـاة وسـلم عليه اهللا ىصل النبي سماها فقالوا
 ؟ ؟ أم يجوز دفعها إلى بعضها يعاب هذه األصناف الثمانيةهل يجب استولكن 

 رضــي اهللا عمــر وابــن عبــاسهــو قــول الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة ومــن مهــور العلمــاء ُذهــب ج
في صـرف أمـوال الزكـاة بـل يجـوز الـدفع   إلى أنه ال يجب استيعاب هذه األصناف الثمانيةعنهما

 . الباقينإلى واحد منها وإعطاؤه الصدقة مع وجود 
 : واحتجوا بما يأتي

 رواه البخـاري  )تؤخـذ مـن أغنيـائهم فتـرد علـى فقـرائهم( :   قول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم-١
  .ومسلم 

 . قراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانيةُوالف:  قالوا
َقبيصـ كحـديث  الزكـاةً عليـه وسـلم أعطـى أفـرادا بما ورد من أن النبي صلى اهللا- ٢ ٍة بن مخـارق َِ ِ َ ُ ِ ْـ َ

ًَحمالة لما تحمل  َ  وأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم يسأله في الصـدقة فقـال صـلى اهللا عليـه وسـلمَ
 .رواه مسلم   )أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها( : 

وجـدوا فعلـى ُجـدوا وإذا لـم يُإذا وإلى أنه يجب استيعاب األصـناف الثمانيـة الشافعية بينما ذهب 
 . منهم الموجود

إن أخرجها اإلمام وجب استيعاب األصناف وإن أخرجها المالك جـاز أن :  وقال أبوثور وأبوعبيد
 .يجعلها في صنف واحد 
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 اـلـذين األصــناف ىإـلـ ةالفطــر صــرف يجــب أـنـه مــذهبنا ـفـي والمشــهور(  : رحمــه اهللا الـنـووي ـقـال
  .المال زكاة إليهم يصرف
 ىإل جماعة فطره صرف ويجوز قالوا فقط واحد ىإل المنذر وابن وأحمد وأبوحنيفة مالك وجوزها
  .أهـ  ) واحد مسكين
F�B��  $%�MH��:  صـرف إال إلـيهم وليسـت عامـة فـي ُوال تقـراء والمسـاكين خاصـة ُلفل تصـرف أنهـا

ابـن  اإلسـالم شـيخ واختـاره فـي روايـة مـذهب المالكيـة والحنابلـة وهـوجميع مصارف زكـاة المـال 
 .وهو الراجح  القيم ابن وتلميذهتيمية 
 عبـاس ابـن عـنوحسـنه الشـيخ األلبـاني رحمـه اهللا  ةماجـ وابـن أبـوداود رواه الذي للحديث وذلك

 مــن مللصــائ هــرهُط الفطــر زكــاة وســلم علـيـه اهللا ىصــل اهللا رســول فــرض ( : رضــي اهللا عنهمــا قــال
  . )للمساكين عمهُوالرفث وط اللغو
 صـرفُت الفطرة أن ىعل دليل وفيه(  : فقال عباس ابن حديث علىرحمه اهللا  الشوكاني علق وقد
 .  أهـ) الزكاة مصارف من غيرهم دون المساكين في
فـي حـديث ابـن عبـاس كمـا بالفقراء والمساكين على وجه الحصـر ُومختصة ة زكاة الفطر مشروعف

 .السابق  عنهما رضي اهللا
وألن آيــة التوـبـة عامــة فــي جمـيـع مصــارف زكــاة المــال ال صــدقة الفطــر علــى مــا جــرت ـبـه الســنة 

 .العملية 
جـــزئ إخراجـهــا إال لـمــن يســـتحق ُأـمــا زكـــاة الفطـــر فـهــي متعلـقــة باألـبــدان فأشـــبهت الكـفــارة ـفــال ي

 .الكفارة 
مـن يسـتحق الكفـارة وهـو مـن يأخـذ وال يجـوز دفـع زكـاة الفطـر إال ل( :  قال ابـن تيميـة رحمـه اهللا

 .أهـ  ) لحاجته ال في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك
 بهــذه المســاكين تخصــيص وســلم علـيـه اهللا صــلى هدـيـه مــن وكــان(  :  رحمــه اهللالقــيم اـبـن قــالو

 مـن أحـد فعلـه وال بـذلك أمـر وال قبضـة قبضـة الثمانيـة األصـناف علـى يقسـمها يكن ولم الصدقة
 خاصـة المسـاكين علـى إال إخراجهـا يجـوز ال إنـه : عندنا القولين أحد بل بعدهم من وال أصحابه

  . )الثمانية  األصناف على قسمتها بوجوب القول من أرجح القول وهذا
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●  ,(� � $D�: 
 . شاء اهللا ن الكفاية إأكتفي بهذا القدر وفيه ●
ًوأسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا البيان شافيا كافيا في توضيح المراد  ● ً. 
أن يرزقـنــا التوفـيــق وســـلمين العـلــم الـنــافع والعمـــل الصـــالح ُـلــي ولكـــم ولجمـيــع الموأســـأله ســـبحانه  ●

 .والصواب في القول والعمل 
 فمنى ومن الشيطان واهللا ورسوله من بريئان وما كان من صواب فمن اهللا وما كان من خطأ أو زلل  ●
 آـلـه ى نبيـنـا محمــد وعـلـى اللهــم عـلـىصــلووآخــر دعواـنـا أن الحمــد هللا رب الـعـالمين واهللا الموـفـق  ●

 .وأصحابه أجمعين 

&'�()&'�()&'�()&'�()    
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 ١                                                                           صالفطر زكاة تعريف ●
 ١بهذا االسم                                                        ص زكاة الفطر تسميةسبب  ●
 ١زكاة الفطر ؟                                                          ص رعتُوش رضتُف متى ●
 ١                                                          ص الفطر زكاة مشروعية من كمةِالح ●
 ٣                                                                             صالفطر زكاة ُحكم ●
 ٤                                                                   صالفطر زكاة تجب من على ●
 ٧                  ص                        عن من تجب عليه نفقتهُ حكم إخراج زكاة الفطر ●
ُ حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة الغير مدخول بها والزوجة الناشز                     ص● ُ٩ 
 ١٠ زكاة الفطر                                                                   صوجوب وقت ●
 ١٢                                 صُ حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين                     ●
 ١٣                                                  صالفطر زكاة  في إخراجستحباباال وقت ●
 ١٣ قبل وقت الوجوب                                      صالفطر زكاة ل إخراجُحكم تعجي ●
 ١٦ذر شرعي                             صُبغير ع  عن وقت الوجوبزكاة الفطر ُحكم تأخير ●
 ١٦                         صذر شرعيُعب إذا كان  عن وقت الوجوبزكاة الفطر تأخيرُ حكم ●
 ١٧                                                  صخرج وقتهاإذا  الفطر زكاةُ حكم سقوط ●
 ١٨                                                  ص      زكاة الفطرمنهاخرج ُاألنواع التي ت ●
 ٢٠ص                                                  في زكاة الفطرإخراجه مقدار الواجب  ال●
 ٢١ في القمح في زكاة الفطر                                               صالواجبُ المقدار ●
 ٢٢ في زكاة الفطر                                                        صالقيمةُ حكم إخراج ●
 ٢٧من بلد إلى بلد آخر                                ص هانقلُ وحكم الفطر زكاة دفع مكان ●
 ٢٩ من يتولى أخراج زكاة الفطر                                                               ص●
 ٣٠                                            ص) الفطر زكاة دفعُت لمن  (الفطر زكاة رفامص ●
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