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، وأضيفت الزكاة للفطر؛ لكونها تجب بحلول الفطر زكاة الفطر عقب إكمال صيام رمضان  Uشرع اهللا   

 والرفث،  )الذي ال فائدة فيه   الكالم   (=للصائم من اللغو  ) تطهيرا(= ةًرهطُ] ١[  :ترضوفُ. مـن رمضان  
؛ ليحصل لهم اإلغناء عن الطواف يوم العيد، وليشاركوا      للمساكين ةًمعوطُ] ٢[،  )كالمالالفحـش من    (=

(:  قالt اهللا بن عباس عبدفعن . األغنـياء في الفرح والسرور ذلك اليوم     
، ،  ؛، 

؛ ( 
 

 
عمر عبد اهللا بن لحديث ؛ t قال) :

 ؛ ، ،،
 (     بـن عباس  ، ولحـديث t   قالالسابق: 

) (.     
     مسلم  كل  على   زكاة الفطر    كان أو    ؛ لقوله ابن عمرt) :   

( ٍن؛ فتجب على كل ميجد ما يمن تلزمه نفقته، وقوت ،ل عن قوتهفض 
وهذا هو الحق ألن : (––قال الشوكاني . يوم العيد وليلته األصلية الضرورية وحاجتهم

 . اهـ)النصوص أطلقت ولم تخص غنياً أو فقيراً
   ؛-إن كان يعولهما-، واألب واألم كالزوجة والولد؛ 

؛ في البطنالجنينأما . هم المخاطبون بها ألنهمكان لهم مال؛ ن عن أنفسهم إ يخرجوها ى أنلَواألو 
  باإلجماع عنه إخراج زكاة الفطر ––نسذلك أيضاً؛ لضعف ما ورد  ، وال ي

 .–t – عثمان بن عفان في ذلك عن
  ؛ ،

 ؛ فيخرجها عن نفسه أوال؛ فإن قدر على أكثر؛ فعن رقيقه، ثم عن زوجته، ثم والدته، ثم
 ، ثم عن أقاربه في الميراث من إخوته  )ويقرع بينهم (، ثم عن أوالده     –إن كـان يعولهما    –والديـه   

  .–– قرب فاألقرب؛ فإن استووا؛ فإنه يقرع بينهم، ثم األ–إن كان يعولهم –
    ؛ لحديث ابن عمر السابقt: )  

(  ه؛ وعلي. والصغير ال يلزمه صوم، وال يجب عليه؛ كما هو معلوم  ؛
) (ت جميع الشهرإخراجها عن المرأة النفساء؛ حتى ولو نَفَس. 



 

 ٢ 

 
    فـيجوز إخـراج زكاة الفطر ؛كما كان الصحابة يفعلون؛ 

 (  (:  قالtفعـن نافـع مولـى ابـن عمـر          

 ؛ كما في حديث) (. 
     ،بغروب شمس آخر يوم من رمضان  صالة العيد بابتداء. 

 ،؛ ألن النبي) (. 
  

  ؛ لعدم ثبوت الدليل على ذلك، وألنها عبادة موقوتة؛
 خرجها في غير وقتهاعن م  ،؛واهللا أعلم ،. 

 ) (  ؛  ،)=     لـم تقـبل منه كزكاة(، 
 ، ؛ : ( قال t؛ لحديث ابن عباس     ولكـنها تكـون     

 . (؛ و
  ؛ ألنها وجبت في ذمة مخرجها لمستحقيها؛ فهي دين عليه

من لم يؤدها حتى خرج وقتها؛ فقد : (––قال ابن حزم . للمساكين ال يسقط عنه إال بأدائه
). ا أبدا ؛ فوجب عليه أداؤه   ...وجبت في ذمته وماله لمن هي له؛ فهى دين لهم وحق من حقوقهم            

   .اهـ)فإن أخّرها عن يوم العيد؛ أثم ، ولزمه القضاء: (––وقال ابن قدامة 
  

=) و(؛ لحديث ابن عباس
t قال  :)(   . –  كبقية

(المذكورة في آية     لسائر ا  –الزكوات
 .(ويجوز صرفها لهم )( أن يفقد المساكين. 

 ––) : وكان من هدية] [ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن
 جح من يقـسمها علـى األصـناف الثمانية، وال فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم؛ وهذا القول أر                 

  .اهـ) القول بوجوب قسمتها على األصناف الثمانية
  

؛ )إلخ.. لبن مجفف=  َأِقط - سكر- أرز- قمح-تمر: (طعام اآلدميينالجنس الواجب في زكاة الفطر هو 
 : قالtري سعيد الخد لحديث أبي ؛؛  فَيخْرج المزكِّى

)
 (. 

◘–– : 
 . اهـ)  بين الطعام وبين ما ذكر بعدههذا " : "قوله(
◘––) :   هـرَأم] [        بـصدقة الفطـر بصاع من تمر أو شعير 
– –     لكـونه كـان قـوتا للناس؛  

 .(––) : على أنه يخرج من قوت بلده؛ .( 



 

 ٣ 

––) : فإن األصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء؛ كما
فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا ] [والنبي ، }{قـال تعالى   

ولو كان هذا ليس قوتهم؛ بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم . مـن شعير؛ ألن هذا كان قوت أهل المدينة       
وصدقة الفطر من جنس الكفارات     . أن يخرجوا مما ال يقتاتونه؛ كما لم يأمر اهللا بذلك في الكفارات           

 .اهـ)ها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه اهللاكالهما متعلق بالبدن؛ بخالف صدقة المال؛ فإن
◘ ––) :          كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب

 .اهـ!..)إلى قواعد الشرع؛ وإال فكيف يكَلّفُ من قوتهم السمك مثالً أو األرز أو الدخن إلى التمر ؟
 ––) :ضفَر        إلخ، ..صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير

 فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من            . وهـذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة     
  أخرجوا زكاة فطرهم من قوتهم كائنافإن كان قوتهم من غير الحبوب     . قوتهم

؛ وهو الصواب الذي ال يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين     مـا كان؛    
وإنما نص على األنواع المخْرجة؛ ألن القوم       . يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم        

م سائر السنة؛ ولهذا لما لم يكونوا يعتادون اتخاذ األطعمة يوم العيد؛ بل كان قوتهم يوم العيد كقوته      
فإذا كان أهل . كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم األضاحي؛ أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتَر          

بلـد عادتهم اتخاذ األطعمة يوم العيد؛ جاز لهم؛ بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم؛                 
 .––ب ابن عثيمين وهذا مذه. اهـ) فهذا محتمل يسوغ القول به واهللا أعلم

   

 سعيد ؛ فعن أبي مـن  ) : (المقـدار الـواجب فـي زكـاة الفطـر هـو       
 (:قال t الخدري

 ( . 
 أربعة أمداد=يساوي=  الصاع  دوأصل الْم ،––) : بأن رقَدم

 : قولينوقد اختلف أهل العلم في قدر الصاع على). يمد الرجل يديه؛ فيمأل كَفّيه طعاما
◘  من قال أن الصاع يقدر =)بكفيعلى أصله اللغوي بناء. 
◘  يقدر الصاع  من قال أنالصاع النبوي=صاع المدينة (أهل المدينة ( 
• النبيلقول   : )( . 

. 
• تختلف باختالف األزمان واألماكن والناس فيصعب تحديده) جمع صاع(= ألن األصوع. 

 

 
 

  فصاع القمح   . ألن الصاع يختلف وزنه باختالف ما يوضع فيه         ثابت؛ نال يعدل بوز  ف  كيل؛  الـصاع 
 . والتمر كذلك يتفاوت باختالف أنواعه.عن صاع التمروزنه يختلف ؛ يختلف وزنه عن صاع األرز

 ) ()=( ،قدر حجم=  يساوى 
)( –– ،) .( 
  ؛ ؛: 

 
     

     
    

   كجم٣,٢٠٠    كجم٢,٩٥٠    كجم٢,٩٥٠ 
   كجم٣,٢٤٠    كجم٢,٨٥٠    كجم٢,٨٥٠ 
   كجم٣,١٥٠    كجم٢,٧٥٠    كجم٢,٣٠٠ 



 

 ٤  

 
 

  =) ا أو من أي جنس غـير الطـعام كالمالبـسمثالً-نقـود- ( 
 من أقوال أهل العلم ،وهذا لألسباب اآلتية ،:   

    إال  بكيف معين  فال يجوز ألحد أن يتعبد عبادة ؛العبادات التوقيف على الكتاب والسنة     األصل في
. )(:القائلعن رسوله اهللا، أو عن اوارد ذلك الكيفكون ي أن

 إلخ؛...تمر طعام، أوا من صاععلى عامة المسلمين بلسان نبيهزكاة الفطر  Uاهللا فرض وقد 
 ).: (  فال يجوز مخالفة ذلك؛ لقوله   
    ـنة النبيا مخالف لسإخراجها نقود ا برغم توافر   وخلفائه الراشدين؛ فإنهمأخرجوها طعام

 .مال حينذاك، وبرغم حاجتهم إليه، وقد ال
   اهللا U    في في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه؛ فَنَص ا للزكاة، ونَصشرع أنواع  

تق رقبة، وفي على كسوة وإطعام وع منها، وفي  منه، وفي  على زرع، وفي    
 ،مقصودة هللا كل في موضعه النصوص هذه أن ؛ فدل هذا التغاير . 

    اعاإخراج زكاة الفطر طعامينضبط بالص .ا إخراجها نقودألن النبى؛ فال ينضبط؛ا أم  ع ها نَي
 وأن  ،فدل ذلك على أن القيمة ليست معتبرة      ؛  ا مختلفة  غالب )ثمانهاأ(=أقيامها  و،  من أجناس مختلفة  

 !.؟زكاة الفرد تُحدد أي شيء )ثمن(=قيمة فعلى وإال . )صــاع=(هو المقدار  المعتبر
      أو التضخم   ،في حاالت الحروب  ؛ فما قيمة النقود

 .؛ وال حول وال قوة إال باهللا!الحاصل اآلن؟ هو ؛ كماالءوالغ وارتفاع األسعار االحتكار أو االقتصادي،
       ا هو قولإخـراج زكاة الفطر طعام  ؛ بما فيها المذاهب الثالثة

 :؛ وإليك طرفاً من أقوالهم-رحمه اهللا-، ولم يخالف إال أبو حنيفة )المالكية والشافعية والحنابلة(=
×  ––) :      ]أي قيمة[، (.  
× ––:)  ] طرـاة الفـي زك ف:أي([. 
     ) من مشاهير الشافعية (––:) (.  
× ––:) عمر بن عبد العزيز كان:يقولون: له  قيل  
 t ) ؛؟، :قال ؛القيمةب يأخذ   
    (..، ) (  !!.( 
    ا؛المـسلم إذا عمل بقول الجمهور، وأخرج زكاته طعام وأما إذا.  عند جميع األئمة 

 والنبيأخـرج القيمة مع وجود الطعام؛ فإنه        
يقول) :(، ويقول) :( .  

؛ إال أنها أضحت من بدية مسألة تعي وإنما ف ؛ أمور العقيدة  يرغم أن الخالف ليس ف     ب
رج خْ على من ي ؛جواز إخراج القيمة  ب الشتهار الرأي القائل   أهـم المـسائل؛   

ـ  تـه زكا ا طعام.!!    أن تعمـيم هـذا القول بهذه الصـورة الكـبيرة        :يعلمواأن 
 يتضمن خطر ؛  اا عظيم ،

)،؛ 
 ؛( . 

 ،وحافظوا على سنة نبيكم،ال يتبدل وحافظوا على رسم الشرع حتى لعلكم تفلحون. 
 

◘ 

 


