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 هاويند/ محمد عبد الفتاح الب
 مدرس الفقه المقارن

 بكلية الشريعة والقانون
 بطنطا



 
 نبذة عن كاتب البحث

 االسم: الدكتور حممد عبد الفتاح البنهاوي.
 م.1942/ 9/ 19تاريخ امليالد: 

 غربية.حمافظة ال ،مركز طنطا ،احمل امليالد: نفي
 املؤهالت العلمية:

 م.1971جامعة األزهر عام  ،خترج يف كلية الشريعة والقانون -
 م.1971حصل على درجة الليسانس يف الشريعة والقانون عام  -
بتقـدير جيـد  1975جامعـة األزهـر عـام  ،حصل على درجة املاجستري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة -

 جًدا.
 بتقدير جيد جًدا. 1980صل على درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن عام ح -
 .م1985 -1980اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف الفرتة من  ،عني أستاذا مساعدا بكلية الشريعة -
 ىت اآلن.وح 1985فرع جامعة األزهر ابتداء من  ،عني مدرسا بقسم الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا -
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وبعد:
والنطــق بالشــهادتني، كمــا أ�ــا الدعامــة األساســية يف  ،فــإن الزكــاة هــي الــركن الثالــث مــن أركــان اإلســالم اخلمســة بعــد الصــالة

 والركيزة اهلامة اليت يرتكز عليها التكافل االجتماعي. ،ام املايل اإلسالميالنظ
 ».زكاة الفطر« :وملا كانت لفريضة الزكاة هذه األمهية فقد جعلت حبثي يف نوع منها وهي

عــام وزكــاة الفطــر مــن املوضــوعات اهلامــة يف الفقــه اإلســالمي والــيت يكثــر الســؤال فيهــا واالستفســار يف شــهر رمضــان مــن كــل 
الرتباطهــا بــه، كمــا أن هلــا األثــر العظــيم يف حيــاة الفــرد واجلماعــة، فهــي تــدرب املســلم علــى البــذل وتعــوده علــى أن تكــون يــده هــي 

ويكــون مبعثــا لكــل خــري فيســعد يف الــدنيا ويفــوز بــاآلخرة، وال تقــول بــأن الصــدقة تــؤدي هــذا  ،وتســمو روحــه ،العليــا فتصــفو نفســه
فيبتعــد عــن فعــل اخلــري دون مــا قصــد فيقســو القلــب وال يشــعر بلــذة  -لضــيق ذات اليــد-فســه ألن اإلنســان قــد تشــح ن ؛الغــرض

عام عقب انتهاء شـهر عظـيم خصـه اهللا بنـزول القـرآن فيـه والـيت مل يشـرتط يف  لكزكاة الفطر اليت خيرجها املسلم   اإلعطاء، فكانت
ن هنـا كـان قطـاع املخـرجني هلـا عـريض وعـددهم كثـري، ومـ -على الراجع لدى مجهـور الفقهـاء-إخراجها اليسار وال ملك النصاب 

ويكـون  ،لزكـاة املـال، فيسـعد املخـرج بإخراجهـا واآلخـذ بأخـذها ايوم العيد وليلته حىت ولو كان آخـذ قوت حيث خيرجها من ميلك
 فتتألف قلوهبم ويصبحون بنعمة اهللا إخوانا. ،عيدا سعيدا على مجيع املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا

 د قسمت هذا البحث إىل: سبعة مباحث:وق
 يف التعريف بزكاة الفطر وبيان حكمها واحلكمة الشرعية منها. المبحث األول: 

 على من جتب زكاة الفطر وعمن جتب؟ المبحث الثاني:
 األصناف اليت خترج منها زكاة الفطر. المبحث الثالث:
 مقدار زكاة الفطر. المبحث الرابع:

 ومىت خترج؟ ؟ب زكاة الفطرمىت جت المبحث الخامس:
 ملن تعطى زكاة الفطر؟ المبحث السادس:
 لزكاة الفطر. جتماعياألثر اال المبحث السابع:

بالـدليل دون مـا تعصـب لـرأي  -من جهة نظـري-ولقد ذكرت يف هذا البحث أقوال الفقهاء وأدلتهم مرجحا ما رأيته راجًحا 
 هل االستفادة منه.أو مذهب وذلك بأسلوب سهل وبعبارة واضحة حىت يس

فــإن أصــبت فــذلك فضــل اهللا يؤتيــه مــن  ،كمــا أنــين بــذلت قصــارى جهــدي حــىت يكــون حمققــا للغــرض الــذي مــن أجلــه كتــب
 ،وإن كانت األخرى فحسيب أنين بشر أصيب وأخطئ وما أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت ،يشاء

وأن ينفــع بــه  ،وأن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا لوجهــه ،وأن يــرزقين الصــواب يف العمــل ، الزلــلبــيننوأســأله ســبحانه أن جي ،وإليــه أنيــب
 إنه مسيع جميب. ،املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا

 واهللا املوفق
 هـ1408شعبان سنة 

 املؤلف
 دكتور / محمد عبد الفتاح البنهاوي

 3 



 المبحث األول
 مة الشرعية منها.التعريف بزكاة الفطر وبيان حكمها واحلك

 تعريف الزكاة:
 :ويقـال ،طهرهـا مـن األدنـاس :أي )2()َقْد َأفْـَلَح َمن زَكَّاَها( :. قال تعـاىل)1(واملدح ،والربكة ،والنماء ،الزكاة يف اللغة: الطهارة

 ها.و حدمت :أي )3()وا أَنُفَسُكمْ فَال تـُزَكُّ ( :وفالن زكى فالنًا إذا مدحه. قال تعاىل ،وزكت النفقة إذا بورك فيها ،زكا الزرع إذا منا
 .)4(والزكاة يف الشرع هي: اسم لقدر خمصوص من مال خمصوص جيب صرفه ألصناف خمصوصة بشرائط خمصوصة

وأل�ــا تطهــر خمرجهــا مــن اإلمث ومتدحــه حــني تشــهد لــه بصــحة  ؛ينمــو بربكــة إخراجهــا ودعــاء اآلخــذ ألن املــال ؛ومسيــت بــذلك
 اإلميان.

 واإلمجاع. ،والسنة ،ثالث من أركان اإلسالم اخلمس وقد ثبت فرضيتها بالكتابوالزكاة هي الركن ال
ُخْذ ِمْن ( :وقوله ،)5()َوَأِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ (قوله تعاىل:  كثرية تدل على فرضية الزكاة منهافهناك آيات   أما الكتاب:

 .)6()َهاَأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ب
عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال:  هاو ر ما  :فهناك أحاديث كثرية أيًضا منها :وأما السنة

 ،شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـًدا رسـول اهللا، وإقـام الصـالة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم رمضـان :بني اإلسالم على خمـس«
 .)7(»يه سبيالً وحج البيت من استطاع إل

 وقد أمجعت األمة على أن الزكاة مفروضة من غري نكري من أحد.
 ."زكاة الفطر" :يوزكاة الفطر، وحمل هذا البحث هو النوع الثاين وه ،)8(والزكاة نوعان: زكاة األموال

مضان فقد ورد يف دخول الفطر من ر  :ن سبب وجوهبا هوإوأضيفت هذه الزكاة إىل الفطر من إضافة الشيء إىل سببه حيث 
فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة الفطـر مـن رمضـان «الصحيحني عن عبد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال: 

 .)9(»على الناس صاًعا من تمر أو صاًعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
ــَدقَاُت ِلْلُفَقــَراِء ( :الزكــاة املفروضــة كمــا يف قولــه تعــاىل ولفــظ الصــدقة يطلــق علــى ،"صدقة الفطــرـ"بــوتســمى أيًضــا  ــا الصَّ ِإنََّم

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَّهِ  ـِبيِل َفرِيَضـًة مِّـَن اللَّـهِ  َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ كمـا   )10()َوِاْبِن السَّ

 .273خمتار الصحاح: ص  ،وما بعدها 1849ص  ،3لسان العرب: جـ  )1(
 .9سورة الشمس:  )2(
 .110، 43البقرة: ) 3(
 .368ص  ،1مغين احملتاج: جـ  )4(
 .22سورة النجم:  )5(
 .103التوبة:  )6(
 ط اجلامعة اإلسالمية. ،وما بعدها 6منت األربعني النووية: ص  )7(
وزكــاة النقــدين أي: "الــذهب والفضــة"   ،والثمــار ،وتشــمل زكــاة الــزروع ،والغــنم ،والبقــر ،زكــاة الــنعم وهــي: اإلبــل -باختصــار-زكــاة األمــوال تشــمل  )8(

والركــاز وهــو: كــل مــال وجــد مــدفونا مــن ضــرب اجلاهليــة يف أرض مــوات أو طريــق ســابل. انظــر األحكــام الســلطانية  ،كمــا تشــمل زكــاة التجــارة
 .127األحكام السلطانية أليب يعلي احلنبلي: ص  -20وردي: ص للما

 .58ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  - 367ص  ،3فتح الباري: جـ  )9(
 .60التوبة:  )10(
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َهـا( :أي كأ�ا من الفطرة اليت هي اخللقة املرادة بقوله تعاىل "زكاة الفطر"تسمى  �ـا إ :واملعـىن )1()ِفْطَرَة اللَّـِه الَّتِـي َفطَـَر النَّـاَس َعَليـْ
 وجبت على اخللقة تزكية للنفس وتنقية لعملها.

ة ال عربيـة وال معربـة بـل اصـطالحية وهـي لفظـة مولـد -بكسـر الفـاء ال غـري-: يقـال للمخـرج فطـرة »اجملموع«قال النووي يف 
 .)2(للفقهاء، فتكون حقيقة شرعية على املختار كالصالة

مث فرضت زكـاة املـال  ،)3(ام الذي فرض فيه صوم رمضانن اهلجرة النبوية الشريفة يف العوزكاة الفطر فرضت يف السنة الثانية م
 .)4(بعد ذلك

لى األبدان بينما الزكوات األخرى تكون علـى األمـوال. كمـا تتميـز أيًضـا بأنـه وتتميز هذه الزكاة عن غريها من الزكوات بأ�ا ع
 على ما سنوضحه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل.لى الرأي الراجح جلمهور الفقهاء ال يشرتط فيها ملك النصاب ع

 حكم زكاة الفطر:
 نذكرها فيما يلي: ،اختلف الفقهاء يف حكم زكاة الفطرة على أربعة أقوال

 ول األول:الق
زكـاة الفطـر فـرض واجـب، وهـو قـول أيب  :إىل أن )5(وابـن حـزم الظـاهري ،واحلنابلـة ،والشـافعية ،ذهب مجهور الفقهاء املالكيـة

 وغريهم. ،وقتادة ،وابن سريين ،وعطاء ،العالية
 القول الثاني:
ن إحيــث  )7(يــق بــني الفــرض والواجــبزكــاة الفطــر واجبــة وليســت فرًضــا بنــاء علــى قاعــدهتم يف التفر  :إىل أن )6(ذهــب احلنفيــة

والواجب مـا مل يثبـت بـدليل مقطـوع بـه بـل ثبـت بـدليل  ،واحلج ،والصوم ،الفرض عندهم ما ثبت لزومه بدليل مقطوع به كالصالة
 مظنون وهو خرب الواحد وذلك كصالة الوتر.

 :علــىون الواجــب فهــم يطلقــ ،االف جاحــد الواجــب فــال يكــون كــافرً خبــ ،ويرتتــب علــى هــذه التفرقــة: أن جاحــد الفــرض كــافر
 ."الفرض االعتقادي"الذي يقابل  "الفرض العملي"

 .30الروم:  )1(
لفقهـاء وغـريهم مولـدة حـىت ، وقال ابن عابدين يف النهر عن شرح الوقايـة: أن لفـظ "الفطـرة" الواقـع يف كـالم ا401ص  ،1انظر مغين احملتاج: جـ  )2(

 عده بعضهم من حلن العامة. أي أن الفطرة املراد هبا الصدقة غري لغوية؛ أل�ا مل تأت هبذا املعىن.
فاعرتضـه بعـض احملققـني بـأن األول غـري صـحيح؛ ألن ذلـك املخـرج مل يعلـم  ،صـدقة الفطـر واخللقـة -بالكسـر-وأما ما يف القاموس مـن أن الفطـرة  

 -بــاملعىن املــذكور -. وقــد عــد مــن غلــط القــاموس مــا يقــع كثــريًا فيــه مــن خلــط احلقــائق الشــرعية اللغويــة. ويف (املغــرب) أن الفطــرة إال مــن الشــارع
 وإن مل أجدها فيما عندي من األصول. ،جاءت يف عبارات الشافعي وغريه وهي صحيحة من طريق اللغة

 كأ�ا زكاة البدن.  ،قال أبو حممد األهبر: معناها زكاة اخللقة ،هي اخللقة ويف حترير النووي: هم اسم مولد ولعلها من الفطرة اليت 
جتــب زكــاة الفطـرة وهــي البــدن فحــذف املضـاف وأقــيم املضــاف إليــه مقامـه واســتغىن بــه يف االســتعمال  ،ويف املصـباح: وقــوهلم: جتــب الفطـرة األصــل 

 "صدقة الرأس وزكاة البدن". ومشي عليه القهستاين. وهلذا نقل بعضهم أ�ا تسمى ،لفهم املعىن
فـإن أطلـق عليـه  ،ال شك يف لغويته ومعناه: اخللقة. وإمنا الكـالم يف إطالقـه مـراًدا بـه املخـرج أي: صـدقة الفطـر -بالتاء-واحلاصل: أن لفظ الفطرة  

لصحة الذي أراده صـاحب املغـرب. اهــ، بدون تقدير فهو اصطالح شرعي مولد، وأما مع تقدير املضاف فاملراد به املعىن اللغوي، ولعل هذا وجه ا
 ط احلليب. ،وما بعدها 357ص  ،2انظر رد املختار: جـ 

 .401ص  ،1مغين احملتاج: جـ  )3(
 .368املرجع السابق: ص  )4(
غـين: امل ،401ص  ،1مغـين احملتـاج: جــ  -103ص  6،اجملمـوع: جــ  ،236ص  ،1بلغة السـالك: جــ  -374ص  ،1انظر بداية اجملتهد: جـ  )5(

 .118ص  ،6احمللى: جـ  ،200ص  ،1منار السبيل: جـ  ،246ص  ،2كشاف القناع: جـ ،79ص  ،3جـ 
 .158ص  ،1اللباب: جـ  ،123ص  ،1االختيار: جـ  ،ط احلليب ،281ص  ،2فتح القدير: جـ  )6(
 .104ص  ،6اجملموع: جـ  ،69ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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 :الواجـب فهمـا مرتادفـان، والفـرض أو الواجـب هـو :أما مجهور الفقهاء فلم يفرق بني الفرض والواجب، فالفرض عندهم هـو
وإمنـا اخلـالف يف االصـطالح  -أي احلكـم- )1(ما ثبت بدليل قطعي أو ظين. فاخلالف بني احلنفية واجلمهور ليس خالفًا يف املعىن

 وال مشاحة فيه.
 القول الثالث:

 زكاة الفطر سنة. :وبعض أهل العراق إىل أن ،)3(وبعض الظاهرية ،)2(كابن اللبانذهب بعض الشافعية  
 .)5(من أصحاب اإلمام مالك )4(كما نقل املالكية هذا الرأي عن أشهب

 القول الرابع:
 .)8(أن زكاة الفطر نسخت بفرضية زكاة األموال :إىل )7(وأبو بكر بن كيسان األصم ،)6(ذهب إبراهيم بن عيله

 سبب الخالف:
 الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك. )9(تعارض اآلثار :والسبب يف اختالف الفقهاء يف حكم صدقة الفطر هو

طـر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة الف فـرض«بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال: فقد ثبت من حديث عبـد اهللا 
 متفق عليه. »أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني ر أو صاًعا من شعري على كل حرمتالناس من رمضان صاًعا من 

وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصـاحب يف فهـم الوجـوب أو النـدب مـن أمـره صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا 
 لفظه.مل حيدد لنا 

لرسـول عليـه الصـالة والسـالم الزكـاة اكما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث األعـرايب املشـهور وذكـر لـه 
 حتت الزكاة املفروضة. ةاجلمهور إىل أن صدقة الفطر داخل فذهب »إال أن تطوع«غريها؟ فقال الرسول:  ييب: هل علقال األعرا

أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه «ه قيس بن سعد بن عبـادة أنـه قـال: مستدال مبا روا ،غري داخلةوذهب غري اجلمهور إىل أ�ا 
 .»مل نؤمر ومل ننه عنها وحنن نفعلهوسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت آية الزكاة 

 هذا هو سبب اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة.

غايـة  ،ف يف املعـىن فـإن االفـرتاض الـذي يثبتونـه لـيس علـى وجـه يكفـر جاحـده فهـو معـىن الوجـوب الـذي نقـول بـهقال الكمال بن اهلمام: ال خال )1(
 .282ص  ،1أعم من الواجب يف عرفنا. انظر فتح القدير: جـ  -أي اجلمهور-األمر أن الفرض يف اصطالحهم 

أبو حممد املعروف: بـابن اللبـان، فقيـه شـافعي مـن أهـل أصـبهان مولـده ووفاتـه هبـا ابن اللبان هو: عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن البكري الوائلي  )2(
 .82ص  ،2قال ابن عساكر: له كتب كثريه مصنفه هامش السيل اجلرار: جـ  ،هـ446تويف عام 

 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،104ص  ،6اجملموع: جـ  )3(
فقيـــه الــديار املصـــرية يف عصـــره صــاحب اإلمـــام مالـــك. قـــال  ،مري اجلعـــدي أبــو عمـــرأشــهب هـــو: أشـــهب بــن عبـــد العزيـــز بــن داود القيســـي العـــا )4(

 .282ص  ،2هـ، انظر هامش السيل اجلرار: جـ 204تويف عام  ،الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لوال طيش فيه
علــى مــا قالــه الشــيخ أمحــد شــاكر -ممــن نقــل عنــه  وهــذا وهــم مــن ابــن حــزم أو ،ذكــر ابــن حــزم أن اإلمــام مالــك قــال: إن زكــاة الفطــر ليســت فرًضــا )5(

حيث أن اإلمام قال يف املوطأ: جتب زكاة الفطر على أهل البادية كما جتب على أهل القرى؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم فـرض زكـاة الفطـر  -معلًقا
بدايـة  ،169ص  ،6 يعينـه. انظـر احمللـى: جــ كما أن ابن رشد قد حكي هذا عن بعض متأخري املالكية إال أنه مل  ،من رمضان على الناس.. إخل

 .267ص  ،1تنوير احلوالك: جـ  ،374ص  ،1اجملتهد: جـ 
مصـري مـن رجـال احلـديث كـان جهميـا  ،هــ218تـويف عـام  ،إبراهيم بن عيله هو: إبراهيم بن إمساعيـل بـن مقسـم األسـدي أبـو إسـحاق ابـن عيلـه )6(

ولـه مصـنفات يف  ،جـرت لـه مـع اإلمـام الشـافعي منـاظرات ،وذ كثرية ومذاهبه عند أهل السنة مهجورةقال ابن عبد الرب: له شذ ،يقول خبلق القرآن
 منها الرد على اإلمام مالك. انظر هامش السيل اجلرار: املرجع السابق. ،الفقه شبيهة باجلدل

 ،وقــال يف ترمجتــه: كــان أنصــح النــاس ،املعتزلــة عــده املرتضــى مــن رجــال الطبقــة السادســة مــن ،أبــو بكــر األصــم هــو: أبــو بكــر بــن كيســان األصــم )7(
 انظر السيل اجلرار: املرجع السابق. ،وكان جليل املقدار يكاتبه السلطان وله مع أيب اهلزيل مناظرات ،وأورعهم ،وأفقهم

 .374ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  ،368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،104ص  ،6اجملموع: جـ  )8(
 .374ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )9(
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 (األدلة)
علـــى أن زكـــاة الفطـــر فـــرض واجـــب بالكتـــاب  ،واخللـــف ،اســـتدل مجهـــور الفقهـــاء مـــن الســـلف أدلـــة أصـــحاب القـــول األول:

 .)1(والسنة
 أما الكتاب:

 .)2()َوَأِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ (فبقوله تعاىل:  -1
 وجه الداللة:

ا قاله اإلمام مالـك رضـي اهللا عنـه دلت هذه اآلية بعمومها على وجوب الزكاة سواء كانت زكاة األموال أم زكاة الفطر. هذا م
 .)3(يف رواية ابن القاسم

 .)4()َقْد َأفْـَلَح َمن تـَزَكَّى * َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى( :وبقوله تعاىل -2
 وجه الداللة:

فطر وسقاية وأن أهل املدينة كانوا ال يرون صدقة أفضل من صدقة ال ،وصالة العيد )5(هاتان اآليتان قد نزلتا يف صدقة الفطر
 املاء. وكان الرجل يؤدي الزكاة مث خيرج للصالة ويقول: (أقدم زكايت بني يدي صاليت).

 ،وعلـي كـرم اهللا وجهـه ،وابن عمـر ،وهو مروي عن أيب سعيد اخلدري ،وعكرمة ،وابن سريين ،العاليةو وأب ،هذا ما قاله عطاء
 .)6(وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهم أمجعني

: فيما رواه اجلماعة عـن عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال: (فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة وأما السنة
والكبــري مــن  ،والصــغري ،واألنثــى ،والــذكر ،والعبــد ،الفطــر مــن رمضــان علــى النــاس صــاًعا مــن متــر أو صــاًعا مــن شــعري علــى احلــر

 .)7(صالة)وأمر هبا أن تؤدي قبل خروج الناس لل ،املسلمني
 وجه الداللة:

الــواردة بــه تفيــد اإللــزام والوجــوب، فزكــاة الفطــر فــرض واجــب  »فــرض«ألن كلمــة  ؛دل هــذا احلــديث علــى فرضــية زكــاة الفطــر
فضًال عن أنه صـلى  ،)8(غالب يف استعمال الشرع هبذا املعىن »فرض«. كما أن لفظ )َوآُتوا الزََّكاةَ ( :لدخوهلا يف عموم قوله تعاىل

 .)9(فهي داخلة يف أمر اهللا تعاىل واألدلة على ذلك كثرية "زكاة"ليه وسلم قد مسى زكاة الفطر اهللا ع
 أدلة أصحاب القول الثاين: استدل احلنفية على أن زكاة الفطر واجبة وليست فرًضا بالسنة.

حيـــث أن آيـــات الزكـــاة العامـــة غـــري صـــرحية يف وجوهبـــا. انظـــر حاشـــية  ،بعـــض فقهـــاء اجلمهـــور يـــرى أن: زكـــاة الفطـــر إمنـــا جتـــب بالســـنة ال بـــالقرآن )1(
 .504ص  ،1الدسوقي: جـ 

 .110، 43البقرة:  )2(
 .343ص  ،1القرطيب: جـ  )3(
 .15، 14سورة األعلى:  )4(
 .180ص  ،4انظر نيل األوطار: جـ  )5(
، 110ص  ،3األلوسـي: جــ  -1920ص  ،4ابـن العـريب: جــ  ،147ص  ،31، التفسري الكبري للفخر الرازي: جـ 21ص  ،20القرطيب: جـ  )6(

 .472ص  ،3وما بعدها، اجلصاص: جـ  630ص  ،3خمتصر ابن كثري: جـ 
ســـبل  ،179ص  ،4نيـــل األوطـــار: جــــ  ،48ص  ،5 النســـائي: جــــ ،58ص  ،7مســـلم بشـــرح النـــووي: جــــ  ،367ص  ،3فـــتح البـــاري: جــــ  )7(

 .618ص  ،2السالم: جـ 
 .58ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )8(
 .119ص  ،6احمللى: جـ  )9(
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وعبــد  ،ا عــن كــل حــرأدو «اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال:  أنــه قــال: خطبنــا رســول )1(مبــا روى عــن ثعلبــة بــن صــعري -1
 .)2(»نصف صاع من بر أو صاًعا من تمر أو صاًعا من شعير ،وكبير ،صغير

 .)3(ن األمر الثابت بظين إمنا يفيد ذلكإحيث  ،فاألمر يف احلديث يثبت وجوب صدقة الفطر لعدم القطع
 خل).إضان على الناس... اة الفطر من رمعن ابن عمر أنه قال: (فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زك يمبا رو  -2

قـدر. كمـا أن هـذا احلـديث والـذي قبلـه أخبـار آحـاد  :ألن معـىن (فـرض) أي ؛فهذا احلديث يدل علـى أن زكـاة الفطـر واجبـة
 .)4(فإنه يدل على الوجوب ال على الفرض ،وما دام األمر ثابت بدليل ظين ،فمؤداها الظن

 :أدلة أصحاب القول الثابت
ة أن زكاة الفطر سنة وليسـت واجبـ :ومن وافقهم على ،وداود الظاهري ،وابن اللبان من الشافعية ،استدل أشهب من املالكية

خل) حيــث قــالوا إن لفــظ إلى اهللا عليــه وســلم زكــاة الفطــر.. أنــه قــال: (فــرض رســول اهللا صــ يباحلــديث الســابق ذكــره وهــو مــا رو 
فَِنْصـُف َمـا ( :ومنه قوله تعاىل ،)6("التقدير" ض أصله يف اللغةقدر أداء الفطر، والفر  :أي )5(معناه قدر على سبيل الندب "فرض"

 .)8(قدرها :فرض القاضي النفقة أي :ويقال ،قدرمت :أي )7()فـََرْضُتمْ 
 أدلة أصحاب القول الرابع:

 عن قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يوأبو بكر األصم على أن صدقة الفطر نسخت بفرضية الزكاة مبا رو  ،استدل إبراهيم بن عيلة
ا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بصـــدقة الفطـــر قبـــل أن تنـــزل الزكـــاة فلمـــا نزلـــت الزكـــاة مل يأمرنـــا ومل ينهنـــا وحنـــن نـــأمر « :أنـــه قـــال

 .)9(»نفعله
 وجه الداللة

دل هــذا احلــديث علــى أن صــدقة الفطــر شــرعت أوًال مث شــرعت بعــد ذلــك الزكــاة وبعــد شــرعية الزكــاة مل يــأمر الرســول بصــدقة 
 على أن صدقة الفطر قد نسخت. -وابن األصم ،عند ابن عيلة-ينه عنها فدل هذا  الفطر ومل

 اختلف يف هذا احلديث يف اسم الراوي ونسبته ويف املنت. )1(
 هللا بن ثعلبة بن صعري عن أبيه؟فاألول: أهو ثعلبة بن أيب صعري؟ أو هو ثعلبة بن عبد اهللا بن أيب صعري؟ أو عبد ا 
 وهو الصحيح. ،وقيل: العذري ،والثاين: أهو العدوي أو العذري؟ فقيل: العدوي نسبة إىل جده األكرب عدي 
والثالـث: أهـو "أدوا صــدقة الفطـر صـاًعا مــن متـر أو قمـح عــن كـل رأس؟" أو هــو "صـدقة الفطـر صــاع مـن بـر أو قمــح علـى كـل اثنــني؟" انظـر فــتح  

 .281ص  ،2جـ القدير: 
 .619ص  ،2سبل السالم: جـ  ،183ص  ،4نيل األوطار: جـ  ،270ص  ،2سنن أيب داود: جـ  )2(
 فتح القدير: املرجع السابق. )3(
 .47ص  ،5السيوطي على شرح سنن النسائي: جـ  )4(
 النووي: املرجع السابق. )5(
 .3387ص  ،5لسان العرب: جـ  )6(
 .237البقرة:  )7(
 .19ص  ،2لصنائع: جـ بدائع ا )8(
 .609ص  ،2سبل السالم: جـ  ،180ص  ،4نيل األوطار: جـ  ،585ص  ،1سنن ابن ماجة: جـ  ،49ص  ،5سنن النسائي: جـ  )9(
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 مناقشة األدلة
 مناقشة أدلة الجمهور:

 نوقشت أدلة اجلمهور من قبل املخالفني هلم على النحو التايل:
وإمنـا  ،اللـة علـى صـدقة الفطـربـأن اآليـة ليسـت صـرحية الد )َوآتُـوا الزََّكـاةَ (اعرتض على اسـتدالل اجلمهـور بقولـه تعـاىل:  :أوال

 هي تدل على فرضية الزكاة.
يف اآلية وداللتها عليهـا هـو أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد  الفطر صدقة اجلواب: أجاب اجلمهور بأن الذي يقوي دخول

 فتكون داخلة يف أمر اهللا تعاىل هبا على ما ذكرناه قبال. "زكاة" :مسى صدقة الفطر
بـأن املـراد منهـا لـيس صـدقة الفطـر بـل املـراد  )قَـْد َأفْـلَـَح َمـن تـَزَكَّـى( :ا علـى اسـتدالل اجلمهـور بقولـه تعـاىلثانًيا: اعرتض أيضً 

 )َوذََكَر اْسَم رَبـِِّه َفَصـلَّى( :كما أن قوله تعـاىل  )1(على ما قاله أبو األحوص وبه أجاب عطاء ملا سأله ابن خريج عن ذلك "الزكاة"
 بل هي سنة باتفاق. ،وإال لزم وجوهبا ومل يقل أحد بوجوب صالة العيد ،يدليس املراد منها صالة الع

ومـن اآليـة الثانيـة  ،"صدقة الفطر"اجلواب: أجاب اجلمهور بأن كثريًا من الصحابة وغريهم ذهبوا إىل أن املراد من اآلية األوىل 
 (هن مخس ال يبدل القول لدى). :ولهألن إجياب صالة العيد خرج بعموم ق ؛وال يلزم من ذلك إجياهبا "صالة العيد"

قَـْد ( :عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن قوله تعاىل ،عن أبيه ،كما روى ابن خزمية من طريق كثري بن عبد اهللا
 ؛حلـديث ضـعيف اإلسـنادولكـن هـذا ا ،)2(يف زكـاة الفطـر وصـالة العيـد)نزلـت ( :فقـال )َأفْـَلَح َمن تـَزَكَّى * َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصـلَّى
 .)3(ألن كثريًا ضعيف جًدا عند أهل احلديث

رســول اهللا  فــرض« :ثالثًـا: تــأول احلنفيـة وغــريهم مــن املخـالفني للجمهــور كلمــة (فـرض) يف حــديث عبــد اهللا بـن عمــر أنــه قـال
 .»خلإه وسلم زكاة الفطر على الناس... صلى اهللا علي

 قدرمت. :أي )فَِنْصُف َما فـََرْضُتمْ ( :وجاء القرآن به يف قوله ،الفرض يف اللغة ألنه أحد معاين "؛قدر"وقالوا: بأن معناه 
 .)4(لكن نقل يف عرف الشرع إىل الوجوب فاحلمل عليه أوىل ،"قدر"يف اللغة  "فرض"دقيق العيد: أصل قال ابن 

مل يقــم صـــارف عنــه. واحلقيقـــة  وقــال الكمــال بـــن اهلمــام: إن محــل اللفـــظ علــى احلقيقــة الشـــرعية يف كــالم الشــارع متعـــني مــا
عليـه السـالم (أمـر بزكـاة الفطـر.. ومسـلم يف هـذا احلـديث أنـه  ،خصوًصا يف لفظ البخاري -التقدير-الشرعية يف الفرض غري جمرد 

 .)5("أمر"معىن لفظ  :هو "فرض"ومعىن لفظ  ،خل)إ
وتأويــل هلــا علــى  "قــدر"ويلهــا علــى معــىن (ألــزم وأوجــب) وتأ :يف معــىن )6(ظــاهرة "فــرض"اجلــواب: أجــاب اجلمهــور بــأن كلمــة 

 فال جيوز. )7(خالف الظاهر
ى الوجــوب أيًضــا حيــث جــاء باحلــديث (ألــزم وأوجــب) هــو اقرتا�ــا حبــرف (علــى) الــيت تــدل علــ :أن (فــرض) مبعــىن يوممــا يقــو 

 .)8(»على كل حر أو عبد«

 .22ص  ،20القرطيب: جـ  )1(
 .184ص  ،4نيل األوطار: جـ  ،21القرطيب: املرجع السابق ص  )2(
 .375ص  ،3انظر هامش فتح الباري: جـ  )3(
 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،180ص  ،4يل األوطار: جـ ن )4(
 .282ص  ،2فتح القدير: جـ  )5(
 .3387ص  ،5لسان العرب: جـ  )6(
 .619ص  ،2سبل السالم: جـ  )7(
 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  )8(
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عـىن (فـرض) قـدر. فقـال: (هـذا خطـأ ألنـه وأن م ،بأن صدقة الفطر ليست فرًضـا :وقد عاب ابن حزم الظاهري على من قال
 .)1(دعوى بال برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بال دليل)

ومــن وافقهــم ممــن قــال بــأن صــدقة الفطــر ســنة وليســت  ،وداود الظــاهري ،وابــن اللبــان ،وهــذا اجلــواب رد أيًضــا علــى أشــهب
 .)3(ترد عليهم وتدفع قوهلم كما أن األدلة الصحيحة  )2(وغلط صريح ،ألن القول بذلك خطأ كبري ؛فرًضا

 مناقشة أدلة الحنفية:
رجل جمهول احلـال مضـطرب  :بأن هذا احلديث ضعيف راجع إىل "ثعلبة بن صعري"ث يدحباستدالل احلنفية ناقش اجلمهور و 

 على ما ذكرناه قبال. )4("ثعلبة بن عبد اهللا"ومرة  "عبد اهللا بن ثعلبة"مرة  ،خمتلف يف امسه ،عنه
عــن الزهــري مرســًال. وقــد تفــرد بــه  "معمــر بــن جــريج"إمنــا هــو مرســل يرويــه  ،ام أمحــد عنــه فقــال: لــيس بصــحيحوقــد ســئل اإلمــ

كمـا ســئل اإلمــام   ،)5(وقــال ابـن حــزم: النعمـان بــن راشــد ضـعيف كثــري الغلــط ،والنعمــان لــيس بقـوي احلــديث ،"النعمـان بــن راشـد"
 .)6(فقال: ليس هو معروف "ابن صغري"أمحد عن 

بــأن  » خلإمضـان... فـرض رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم زكـاة الفطـر مــن ر «مهــور اسـتدالل احلنفيـة حبــديث كمـا نـاقش اجل
 وقد سبق بيان ذلك قبال.» الزم وأوجب«إمنا معناها  ،»قدر«ليس معناها » فرض«كلمة 

 مناقشة أدلة من قال بالنسخ:
أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا « :عـن قـيس بـن سـعد أنـه قـال يو وأبو بكر األصم مبا ر  ،ناقش اجلمهور استدالل إبراهيم بن عيلة
بأن هذا احلـديث يف إسـناده راويًـا  »وحنن نفعله ،ومل ينهنا ،فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا ،عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة

 فال تقوم به احلجة. ،جمهوالً 
ألن نــزول فــرض ال يوجــب ســقوط فــرض  ؛كتفــاء بــاألمر األولوعلــى تقــدير الصــحة فــال دليــل فيــه علــى النســخ الحتمــال اال 

 .)7(آخر
ألن فيــه أمــر رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم بزكــاة الفطــر  ؛(وهــذا اخلـرب حجــة لنــا علـيهم :قـال ابــن حــزم مؤيـًدا رأي اجلمهــور

 .)8(فصار أمرًا مفرتضا مث مل ينه عنه فبقي فرًضا كما كان)

 .118ص  ،6احمللى: جـ  )1(
 .58ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )2(
 .82ص  ،2السيل اجلرار: جـ  )3(
 .121ص  ،6احمللى: جـ  )4(
 احمللى: املرجع السابق. )5(
 ت د/ طه الزيين. ،82ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  )6(
 .50ص  ،5السيوطي شرح سنن النسائي: جـ  -السيل اجلرار: املرجع السابق-فتح الباري: املرجع السابق  )7(
 احمللى: املرجع السابق. )8(
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 الترجيح
قـول  :فإنه يتضح لنا أن الراجح من هذه األقـوال هـو ،لفقهاء وأدلتهم يف حكم زكاة الفطر مث مناقشتهاوبعد أن ذكرنا أقوال ا

 ؛ألن القول بغري ذلك قول غري صـحيحو وسالمتها عن املعارض  ،وذلك لقوة أدلتهم ،زكاة الفطر فرض واجب :وهو أن ،اجلمهور
حيـث  ،وغلـط صـريح ،ا أن القول بسنيتها أو بنسخها فيه خطأ كبـريلضعف ما استدل به احلنفية من أ�ا واجبة وليست فرًضا كم

. ولـو سـلم صـحته )1(لـه يف اجلـرح والتعـديل وال يعلم ما "أيب عمار"ألن مداره على  ؛يف إسناده مقال "قيس بن سعد"ن حديث إ
وذلـك  ،ة ال يشـعر بأ�ـا نسـختألن عدم أمر الرسول بصدقة الفطر مـرة ثانيـة بعـد نـزول فرضـية الزكـا ؛فليس فيه دليل على النسخ

 وضحناه قبال، وعلى هذا فال يعتد برأي املخالف.أعلى ما  )2(لكفاية األمر األول وال يرفعه عدم األمر
 .)3(ب زكاة الفطر كاإلمجاعإجيا :قال إسحاق بن راهويه

 .)4(ب صدقة الفطر، وكذا نقل اإلمجاع ابن املنذرو أمجع العلماء على وج :وقال البيهقي
 ة مشروعية زكاة الفطر:حكم

ســواء   ،إن اهللا سـبحانه وتعـاىل شـرع زكـاة الفطـر تطهـريا للصـائم ممـا يكـون قــد وقـع منـه أو تـردى فيـه مـن املعاصـي أثنـاء صـومه
هـر طفصدقة الفطر تكون مبثابة املاء الـذي ي ،الفعل الذي ال خري يرجى من فعله كان ذلك عن طريق القول الذي ال فائدة فيه أو

 ويرفع عنه ما حلقه من أوساخ وقاذورات. ،من األدناساإلنسان 
ولقد بينـت  ،وإغناء احملتاجني عن السؤال يف يوم العيد ،ومعونة هلم ،كما أن زكاة الفطر يف نفس الوقت تكون طعاًما للفقراء

ض رســول اهللا صــلى اهللا وابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أنــه قــال: فــر  ،الســنة النبويــة الشــريفة ذلــك فقــد روى أبــو داود
ومن  ،من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،للمساكني )8(وطعمة )7(ثوالرف )6(للصائم من اللغو )5(عليه وسلم زكاة الفطر طهرة

 .)9(أداها بعد الصالة فهي من الصدقات
ى اهللا عليـه وسـلم زكـاة الفطـر فـرض رسـول اهللا صـل«والدارقطين عن ابن عمر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال:  ،كما أخرج البيهقي

 .)10(»أغنوهم عن طواف هذا اليوم« :ويف رواية البيهقي ،»أغنوهم يف هذا اليوم :وقال
ن الصائمني يسعدون بتطهريهم إوأ�ا حتقق السعادة للجميع حيث  ،فقد بني هذان احلديثان احلكمة الشرعية من زكاة الفطر

 غنائهم عن السؤال والطواف يف هذا اليوم.إيسعد الفقراء ب كما  ،من ذنوهبم اليت اقرتفوها أثناء صومهم
 واهللا أعلم

 .104ص  ،6اجملموع: جـ  )1(
 .69ص  ،2سبل السالم: جـ  )2(
 .58ص  ،7انظر النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
مــن أصــحاب الشــافعي وكــان إماًمــا  ،، وابــن املنــذر هــو: حممــد بــن إبــراهيم ابــن املنــذر النيســابوري أبــو بكــر104ص  ،6النــووي يف اجملمــوع: جـــ  )4(

 ،واألوسـط يف السـنن ،احب الكتب اليت مل يصنف مثلها منهـا: املبسـوط يف الفقـهقال الذهيب: هو ص ،وكان شيخ احلرم مبكة ،جمتهًدا حافظًا ورعا
 .126ص  ،2انظر طبقات الشافعية الكربى للسبكي: جـ -واالختالف وغريها  ،واإلمجاع

 طهرة أي: تطهريا. )5(
 اللغو هو: ما ال فائدة فيه من القول والفعل. )6(
 الرفث هو: فحش الكالم. )7(
 اًما للفقراء.طعمة أي: طع )8(
 .585ص  ،1وما بعدها، سنن ابن ماجة: جـ  262ص  ،2، سنن أيب داود: جـ 184ص  ،4نيل األوطار: جـ  )9(
 .186ص  ،4نيل األوطار: جـ  )10(
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 المبحث الثاني
 على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟

 على من تجب زكاة الفطر؟
فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة الفطـر مـن «عن عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال:  يذكرنا قبال ما رو 

 ».لناس صاًعا من متر أو صاًعا من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمنيرمضان على ا
فرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة « :حيث ورد بلفظ ،زيادة الصغري والكبري :ويف رواية البخاري عن ابن عمر أيًضا

 .)1(»خلإذكر واألنثى والصغري والكبري... الفطر، على العبد واحلر وال
 ،أو أنثـى ،وعبـد ذكـر ،يف رواية أمحد عـن أيب هريـرة يف زكـاة الفطـر: علـى كـل حـر» غين أو فقري«ما أن هناك زيادة أخرى ك
ذكـورا  ،. فهذه األحاديث تدل على أن زكـاة الفطـر فريضـة علـى مجيـع املسـلمني أحـرارا أو عبيـدا)2(»أو فقري ،غين ،أو كبري ،صغري

أو كـانوا مـن سـكان البـوادي والشـعاب علـى مـا  ،وسواء كـانوا مـن أهـل القـرى واألمصـار ،ء أو فقراءأغنيا ،اصغارًا أو كبار  ،أو إناثا
-الـذين ذهبـوا إىل أن زكـاة الفطـر جتـب علـى أهـل القـرى واألمصـار  ،وعطـاء ،والليـث ،وربيعـة ،ذهب إليه اجلمهـور خالفًـا للزهـري

 .)3(وال جتب على أهل البادية -احلضر
وظــاهر األحاديــث تــرد علــيهم وتــدل علــى عــدم الفــرق بــني أهــل الباديــة  )4(دليــل علــى مــا ذهبــوا إليــه وهــؤالء ال حجــة هلــم وال

 .)5(وغريهم يف وجوب زكاة الفطر عليهم
فلم  ،مل خيص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعرابيا وال بدويا من غريهم" :قال ابن حزم الظاهري ردا على عطاء ومن وافقه

 .)6("سلمنيجيز ختصيص أحد من امل
 هل تجب زكاة الفطر على من لم يصم؟

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
زكــاة الفطــر جتــب  :إىل أن- )7(ومــن وافقهــم ،واحلنابلــة ،والشــافعية ،واملالكيــة ،احلنفيــة -القــول األول: ذهــب مجهــور الفقهــاء 

ي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه صلى اهللا عليـه حيث ورد يف رواية البخار  ،على من صام ومن مل يصم ملا ذكرناه من أحاديث
ويف هـذا  "صغري أو كبري"وورد أيًضا يف رواية أمحد عن أيب هريرة يف زكاة الفطر: » فرض زكاة الفطر.. على الصغري والكبري«وسلم 

وقـد نصـت  ،م وال يطيقـهلدليل على أن زكاة الفطر جتب على الصغري كما جتب على الكبري. وملا كان الصغري ال يقـدر علـى الصـو 
 .فطر واجبة على من صام ومن مل يصمفدل هذا على أن زكاة ال ،األحاديث صراحة على وجوهبا عليه

 القول الثاني:
وال جتب علـى  ،زكاة الفطر إمنا جتب على من صلى وصام فقط :والشعيب إىل أن ،واحلسن البصري ،ذهب سعيد بن املسيب

 من مل يصل ومل يصم.

 .367ص  ،3فتح الباري: جـ  )1(
 املرجع السابق. )2(
 .371ص  3فتح الباري: جـ  -59ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
 .375ص  ،1اجملتهد: جـ  بداية )4(
 .181ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
 .131ص  ،6احمللى البن حزم الظاهري: جـ  )6(
 .79ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  -140ص  ،6انظر اجملموع: جـ ) 7(
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 .)1(أيب طالب كرم اهللا وجهه أ�ا ال جتب إال على من طاق الصوم والصالةوعن علي بن 
 واستدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بالسنة منها:

فــرض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم زكــاة «ا أنــه قــال: مــوابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنه ،مبــا رواه أبــو داود -1
ومـن أداهـا بعـد الصـالة فهـي  ،من أداها قبل الصالة فهي زكـاة مقبولـة ،وطعمة للمساكني ،والرفث ،الفطر طهرة للصائم من اللغو

 .)2(»من الصدقات
 وجه الداللة:

أو  ،أو يف القــول ،أن زكــاة الفطــر تطهــر الصــائم ممــا عســى أن يكــون قــد وقــع منــه يف اللغــو يف الفعــل :دل هــذا احلــديث علــى
 .)3(ألنه ليس حمتاًجا إىل التطهري لعدم اإلمث ؛واجبة على من مل يصمالفحش يف الكالم. وما دامت كذلك فال تكون 

 خل.إر من رمضان.. واستدلوا أيًضا حبديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفط -2
 وجه الداللة:

ام مــن رمضــان ولــو يوًمــا أن زكــاة الفطــر ال جتــب إال علــى مــن صــ :دليــل علــى» مــن رمضــان« :إن قولــه عليــه الصــالة والســالم
يف  يكاهلد  ،فيها كفارة مالية بدل النقصألن العبادات اليت تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كماهلا جعل الشارع  ؛واحًدا

 على ما ذكرناه يف احلديث السابق. )4(وكذا الفطرة ملا يكون يف الصوم من لغو وغريه ،احلج والعمرة
 المناقشة

نـع أن ال يوجـد التطهـري مـن توال مي ،التعليـل بـالتطهري إمنـا خـرج خمـرج الغالـب :ة أصـحاب القـول الثـاين بـأنناقش اجلمهـور أدلـ
وأيًضــا جتــب علـى الكــافر الــذي  ،كصــاحل حمقــق الصـالح  ،وال إمث عليـه ،ألن زكــاة الفطــرة جتـب أيًضــا علــى مـن ال ذنــب لــه ؛الـذنب

 .)5(أسلم قبل غروب الشمس بلحظة مع عدم اإلمث
فضـًال عـن أن هـذه الزكـاة وإن   )6(شقة فلـو وجـد مـن ال مشـقة عليـه فلـه القصـر أيًضـامفإنه جوز لل ،كالقصر يف السفروذلك  

ومــن مل  ،وهــذا ينطبــق علــى مــن صــام ،وإغنــاء للمحتــاجني ،فهــي مــن جهــة أخــرى طعمــة للفقــراء ،كانــت تطهــر الصــائم مــن جهــة
 ه الزكاة.إشارة إىل وقت وجوب هذ» من رمضان« :كما أن قوله  ،يصم

 .79ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  -140ص  ،6اجملموع: جـ  )1(
 .184ص  ،4نيل األوطار: جـ  -585ص  ،1نن ابن ماجة: جـ س-وما بعدها  262ص  ،2سنن أيب داود: جـ  )2(
 .57ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
 املرجع السابق. )4(
 .59ص  ،7النووي بشرح مسلم: جـ  )5(
 .181ص  ،4، نيل األوطار: جـ 365ص  ،3فتح الباري: جـ  )6(

 13 

                                   



 الترجيح
 ،بـني لنـا أن مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن زكـاة الفطـر فريضـة علـى مـن صـاميوبعد أن سقنا أقوال الفقهاء وأدلتهم مث مناقشـتها 

شـهر رمضـان لــيس بشـرط لوجــوب ألن وجـود الصــوم يف  ؛املعـارض نتهم وسـالمتها عــلـوذلـك لقــوة أد ،الـراجح :ومـن مل يصـم هــو
وهـذا مـا منيـل  ،)1(ن األمـر بأدائهـا مطلـق عـن هـذا الشـرطإأو سـفر يلزمـه صـدقة الفطـر حيـث  ،أو مرض ،فمن أفطر لكرب ،الفطرة

 .)2(إليه ونرجحه
 هل تجب زكاة الفطر على الصبي واليتيم والمجنون؟

 اب زكاة الفطر على هؤالء يف ما هلم وذلك على قولني:جياء يف إاختلف الفقه
إىل أن زكـاة الفطـر جتـب علـى  -)3(ومن وافقهم ،واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،نفيةاحل-القول األول: ذهب مجهور الفقهاء 

فـإن كـان هلـم مـال أخرجهـا ولـيهم عـنهم، شـأ�ا  ،ألن البلوغ والعقل ليسـا مـن شـروط الوجـوب ؛يف ماهلم ،واليتيم، واجملنون ،الصيب
 واجبة على من تلزمه نفقتهم.م تكون وإن مل يكن هلم مال فإن فطرهت ،يف ذلك شأن زكاة األموال

 ».على كل صغري أو كبري« :واستدل اجلمهور على ما ذهب إليه باألحاديث السابق ذكرها حيث ورد هبا
واجملنون حىت ولو كـان هلمـا  ،إىل أن زكاة الفطر ال جتب على الصيب )4(وزفر من احلنفية ،القول الثاين: ذهب حممد بن احلسن

وإن مل يكـن للصـيب  ،ا يضمنانفإن أعطاها األب أو الوصي من مال الصيب واجملنون فإ�م ،و الوصيوإمنا جتب على األب أ ،مال
 كاليتيم.  )5(أو اجملنون أب فال شيء عليهما
 .)6(والعبادات ال جتب على الصبيان واجملانني ،وزفر على قوهلما بأن زكاة الفطر عبادة ،واستدل حممد بن احلسن

وإمنا هي عبادة  ،زكاة الفطر ليست بعبادة حمضة حىت يقال بأ�ا ال جتب على الصبيان واجملانني اجلواب: أجاب اجلمهور بأن
 .)7(فيها معىن املؤنة فأشبهت العشر

 الراجح:
م يف مـاهلم وخيرجهـا عـنهم هإمنـا جتـب علـي ،واجملنـون ،واليتـيم ،ما ذهـب إليـه مجهـور الفقهـاء مـن أن فطـرة الصـيب :والراجح هو

 يكن هلم مال ففطرهتم على من جتب عليه نفقتهم. وليهم، فإن مل
 ؟هل تجب على الجنين

علــق الزكــاة بــه فهــو كأجنــة لعــدم ت ؛زكــاة الفطــر ليســت واجبــة علــى اجلنــني :إىل أن )8(ذهــب مجهــور الفقهــاء وأكثــر أهــل العلــم
 والوصية بشرط أن خيرج حًيا. ،ومل تثبت له أحكام الدنيا إال يف اإلرث ،البهائم

الفجر مـن ليلـة الفطـر وجـب  اجلنني إذا أكمل يف بطن أمه مائة وعشرين يوًما قبل انصداع :حزم الظاهري إىل أن وذهب ابن
عنــه صــدقة الفطــر. ملــا ورد يف احلــديث الصــحيح مــن أنــه يــنفخ فيــه الــروح حينئــذ حيــث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ىأن تــؤد

 املرجع السابق. )1(
 .70ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )2(
، مغـين 230ص  ،2، اخلرشـي: جــ 375ص  ،1وما بعدها، بداية اجملتهد: جـ  69ص  ،2، بدائع الصنائع: جـ 285ص  ،2لقدير: جـ فتح ا )3(

 .90ص  ،3، املغين البن قدامة: جـ 403ص  ،1احملتاج: جـ 
 وبداية اجملتهد: املراجع السابقة. ،وبدائع الصنائع ،انظر فتح القدير )4(
 .619ص  ،2، سبل السالم: جـ 181ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
 .70ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )6(
 املرجع السابق. )7(
 .139ص  ،6اجملموع: جـ  -361ص  ،2ابن عابدين: جـ  -99ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  )8(
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ثـم  ،ثـم يكـون مضـغة مثـل ذلـك ،ثم يكون علقة مثـل ذلـك ،ًما نطفةإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يو « :وسلم
 .)1(...»يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح

حديث ابن عمر الذي رواه البخاري  :فهذه األطوار الثالثة مجلتها مائة وعشرين يوًما، ودليل ابن حزم على ما ذهب إليه هو
فكـل  "صـغري"فقـال: بـأن اجلنـني يطلـق عليـه اسـم خل إلكبـري... الصـغري وافـرض زكـاة الفطـر علـى  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-من أنه 

 حكم وجب على الصغري فهو واجب عليه.
 واحلمل. ،والكبري ،وروى ابن حزم عن قتادة: أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغري

ن يعجــبهم أن يعطــوا زكــاة الفطــر عــن الصــغري والكبــري حــىت وروى ابــن حــزم أيًضــا عــن عبــد الــرازق عــن أيب قالبــة أنــه قــال: كــا
 احلمل يف بطن أمه.

 ة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.بقال ابن حزم: وأبو قال
عنـه؟  ىبـن يسـار: أنـه سـئل عـن احلمـل أيزكـ كما روى ابن حزم من طريق عبد الرازق أيًضا عن مالك عن رجـل عـن سـليمان

 .)2(ن يف هذا خمالف من الصحابةلعثماقال: وال يعرف  ،قال: نعم
ألنـه ال  ؛)3(ومـا ذكـره ابـن حـزم ال دليـل عليـه ،والصواب: هو ما ذهب إليه اجلمهـور مـن أن زكـاة الفطـر ال جتـب علـى اجلنـني

فإنـه ال يـدل إال  ،وسـليمان بـن يسـار ،وأيب قالبـة ،عن عثمـان يارد يف احلديث على احلمل. وما رو الو  "صغري"ميكن إطالق اسم 
 .)4(أل�ا صدقة عمن ال جتب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع ؛االستحباب على

أن ابـن املنـذر نقـل اإلمجـاع علـى أن زكـاة الفطـر ال جتـب علـى اجلنـني قـال:  )5(والنـووي ،والشـوكاين ،هذا وقد ذكـر ابـن حجـر
 وقول اجلمهور هو ما منيل إليه ونرجحه. ،)6(ه وال يوجبهبوكان أمحد يستح

 تجب زكاة الفطر على الزوجة؟هل 
 وماهلا وذلك على قولني: ،اختلف الفقهاء يف وجوب الفطرة على الزوجة يف نفسها

إىل أن زكاة الفطر ال جتـب  -)7(وأبو ثور ،وإسحاق ،والليث ،وأمحد ،والشافعي ،مالك-القول األول: ذهب مجهور الفقهاء 
 .)8(وابن عمر رضي اهللا عنهم ،أيب طالب وإمنا جتب على زوجها. وبه قال علي بن ،على الزوجة

مـن أصـحاب الشـافعي إىل أن فطـرة  )9(وابـن املنـذر ،وابـن حـزم الظـاهري ،والثـوري ،وصـاحباه ،القول الثاين: ذهب أبو حنيفة
 املرأة على نفسها سواء كانت زوجة أم ال.

 ط اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. -7منت األربعني النووية: ص  )1(
 .132ص  ،6ـ احمللى البن حزم: ج )2(
 قال الشيخ أمحد شاكر معلًقا على رأي ابن حزم: لكن هل يف شيء مما أتى به املؤلف حجة على وجوب زكاة الفطر على احلمل؟ )3(
 املغين: املرجع السابق. )4(
 .139ص  ،6اجملموع: جـ  -181ص  ،5نيل األوطار: جـ  -369ص  ،3فتح الباري: جـ  )5(
لكـن املـذهب مـا  ،أ�ـا جتـب عليـه؛ ألنـه آدمـي تصـح الوصـية لـه وبـه ويـرث فيـدخل يف عمـوم األخبـار ويقـاس علـى املولـودوعن أمحد رواية أخرى:  )6(

 .99ص  ،3انظر املغين: جـ  ،ذكرناه
 .90ص  ،3، املغين: جـ 118ص  ،6، اجملموع: جـ 506ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )7(
 اجملموع: املرجع السابق. )8(
 ،3املغــين: جـــ  -118ص  ،6اجملمــوع: جـــ  -105ص  ،3املبســوط: جـــ  -285ص  ،2فــتح القــدير: جـــ  -363ص  ،3 ابــن عابــدين: جـــ )9(

 .90ص 
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 سبب الخالف:
إىل أن العلــة يف هــذه الزكــاة هــي وجــوب النفقــة قــال:  . فمــن ذهــب)1(اخــتالفهم يف العلــة :والســبب يف اخــتالف الفقهــاء هــو

الفطـر علـى وهـذا مـا عليـه اجلمهـور. ومـن ذهـب إىل أن العلـة يف ذلـك هـي الواليـة قـال: بـأن زكـاة  ،جتب زكـاة الزوجـة علـى زوجهـا
 .)2(ألن الزوج ال والية له عليها إال يف حقوق النكاح ؛الزوجة نفسها من ماهلا

 .376ص  1،بداية اجملتهد: جـ  )1(
 .286ص  ،2فتح القدير: جـ  )2(
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 األدلة
 استدل اجلمهور على ما ذهب إليه بالسنة واملعقول. أما السنة فبأحاديث منها:أدلة اجلمهور: 

 ،) ما رواه إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عـن أبيـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم (فـرض زكـاة الفطـر علـى احلـر1
 )1()ممن متنون ،واألنثى ،والذكر ،والعبد

أدوا صـدقة الفطـر عمـن «النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال:  علـي البـاقر مرسـًال أن) مبا رواه الشافعي عـن طريـق حممـد بـن 2
 .)2(»تمنون

ه الداللة: دل هذان احلديثان على أن كل رجل لزمته مؤنة غريه وجب عليه أداء زكاة الفطر عنه. والزوج تلزمه مؤنة زوجته وج
 فوجبت فطرهتا عليه. ،ونفقتها

 ،فالنكــاح ســبب لوجوهبــا فوجبــت بــه الفطــرة كامللــك والقرابــة )3(تابعــة للنفقــة وملحقــة هبــا أن زكــاة الفطــر :فهــووأمــا املعقــول 
وحيــث انعــدمت النفقــة انعــدمت  ،فحيــث وجــدت النفقــة وجــدت الفطــرة )4(خبــالف زكــاة األمــوال فإ�ــا ال تتحمــل امللــك والقرابــة

 الفطرة.
ألن الواجــب عليــه األجــرة دون  ؛لــى الــزوج فطــرة اخلادمــةوإذا كانــت الزوجــة ممــن خيــدم مثلهــا وكــان هلــا خادمــة بــأجرة فلــيس ع

 النفقة، أما إذا مل يكن للخادمة أجرة فعلية فطرهتا.
 ألن نفقتها ال تلزمه. ؛ففطرهتا على نفسها وليست على زوجها ،ت الزوجة يف وقت وجوب الفطرةز وإذا نش

 ه.وكل امرأة ال يلزم الزوج نفقتها كغري املدخول هبا إذا مل تسلم إلي
 .)5(وننأل�ا ليست ممن مي ؛فإنه ال تلزمه فطرهتا ،والصغرية اليت ال ميكن االستمتاع هبا

مبـا رواه ابـن  ،أدلة أصحاب القول الثاين: استدل احلنفية ومن وافقهـم علـى أن فطـرة املـرأة علـى نفسـها حـىت ولـو كانـت زوجـة
أو  ،أو عبـد ذكـر ،سـلم زكـاة الفطـر مـن رمضـان.. علـى كـل حـر(فرض رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و  :عمر رضي اهللا عنهما أنه قال

 أنثى من املسلمني).
هـا مـن وخترج ،وجه الداللة: أن قوله عليه الصالة والسالم (ذكر أو أنثى) يدل علـى وجـوب زكـاة الفطـر علـى املـرأة يف نفسـها

 ألن احلديث عام يف كل امرأة. ؛ماهلا حىت ولو كان هلا زوج
 (المناقشة)

 دالل الجمهور باآلتي:نوقش است
قـالوا: إذا أعسـر  -أي اجلمهـور-أل�ـم  ؛قول فيـه نظـر ،أل�ا تابعة للنفقة ؛أن القول بأن زكاة الفطر واجبة على الزوج لزوجته

 فقوا أيًضا على أن املسلم ال خيرج زكـاة الفطـر عـناتخبالف النفقة فافرتقا، و  ،)6(الزوج وكانت زوجته أمة وجبت فطرهتا على السيد
 .)7(زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه

 .)8(مرسل من رواية ابن أيب حيىي ،كما أن احلديث الذي احتج به الشافعي ضعيف

 .93مسند الشافعي: ص  -62ص  ،2األم للشافعي: جـ  )1(
 .181ص  ،4نيل األوطار: جـ  )2(
 .269ص  ،3فتح الباري: جـ  -59ص  ،7شرح مسلم: جـ النووي على  )3(
 .91ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  )4(
 .237ص  ،1بلغة السالك: جـ  -403ص  ،2مغين احملتاج: جـ -انظر املغين: املرجع السابق  )5(
 .95ص  ،3املغين: جـ  -وما بعدها 124ص  ،6انظر اجملموع: جـ  )6(
 .369ص  ،3فتح الباري: جـ  )7(
 .137ص  ،6انظر احمللى: جـ  ،وهو أن الشافعي ال يقول باملرسل مث أخذ هنا بأننت مرسل يف العامل ،قال ابن حزم: ويف هذا املكان عجب عجيب )8(
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 الترجيح
أن قــول أيب  :فإنــه يتضــح لنــا ،ومناقشــة مــا ورد عليهــا مــن مناقشــة ،وأدلــتهم يف هــذه املســألة ،وبعــد أن ذكرنــا أقــوال الفقهــاء

ك لقــوة أدلــتهم وخلوهــا عــن وذلــ ،وهــو األوىل بــالقبول ،ماهلــا هــو الــراجح يف ة املــرأة علــى نفســهافطــر  :حنيفــة ومــن وافقــه مــن أن
وملا يف ذلك من إشعار املرأة املسلمة هبذا الواجب السنوي وتعويدها البذل والعطـاء مـن ماهلـا اخلـاص، ال جمـرد اعتمادهـا  ،املعارض

وجتــه زكــاة فطرهتــا تطوعــا منــه هلــا دون توقــف ذلــك علــى أمرهــا أو إذن وجيــوز عنــد احلنفيــة أن يــؤدي الــزوج عــن ز  ،)1(علــى الــزوج
 .)2(منها

 هل على الكافر زكاة الفطر؟
ألنه ال سبيل إىل اإلجياب يف حالة  ؛فال جتب على الكافر يف نفسه ،أن اإلسالم شرط لوجوب زكاة الفطراتفق الفقهاء على 

 ل العبادة.والكافر ليس من أه ،الكفر ملا فيها من معىن العبادة
وإذا كانت زكاة الفطر ليست واجبة على الكافر يف نفسه فهل خيرجها عن قريبه املسلم؟ أو خيرجها املسلم عن قريبه الكافر؟ 

 هاتان املسألتان نقوم بتوضيح أقوال الفقهاء فيهما على النحو التايل:
غريمهـا مـن  سـلمني؟ كـأن يسـلم أبويـه أو أحـدمها أواملسألة األوىل: هل جتب زكاة الفطر على الكـافر عمـن تلزمـه نفقتـه مـن امل

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: ،أقربائه
 هإىل أن )3(ومن وافقهم ،وأمحد يف رواية ،والشافعي يف الصحيح عنده ،ومالك ،القول األول: ذهب مجهور الفقهاء أبو حنيفة

 ه.ال جتب على الكافر زكاة الفطر لقريبه املسلم ممن تلزمه نفقت
وأمحد يف رواية إىل أن زكاة الفطر واجبـة علـى الكـافر لكـل مسـلم تلـزم الكـافر  ،القول الثاين: ذهب الشافعي يف األصح عنده

 نفقته.
 سبب الخالف:

مـــن " :والســـبب يف اخـــتالفهم هـــو: اخـــتالفهم يف الزيـــادة الـــواردة يف حـــديث ابـــن عمـــر الســـابق ذكـــره وهـــذه الزيـــادة هـــي قولـــه
والـبعض اآلخـر مـن  ،لفطـر علـى الكـافر ملـن تلزمـه نفقتـهومن مث ال جتب زكاة ا ،ذهب إىل أ�ا صفة للمخرجنيفبعضهم  "املسلمني

 .فتجب زكاة الفطر على الكافر ملن تلزمه نفقته ،الفقهاء ذهب إىل أ�ا صفة للمخرج عنهم
 األدلة

طـرة مـن تلزمـه نفقتـه مـن املسـلمني بالسـنة أدلة أصحاب القول األول: استدل مجهور الفقهـاء علـى أن الكـافر ال جتـب عليـه ف
 واملعقول.

فــرض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم زكــاة الفطــر مــن (أمــا الســنة: فبمــا رواه عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أنــه قــال: 
 .)4(من املسلمني) ،صغري أو كبري ،أو أنثى ،أو عبد ذكر ،رمضان... على كل حر

 .930ص  ،6انظر فقه الزكاة للدكتور/ يوسف القرضاوي: جـ  )1(
 .285ص  ،2فتح القدير: جـ  -963ص  ،2انظر حاشية ابن عابدين: جـ  )2(
املغــين: جـــ  -402ص  ،1مغـين احملتــاج: جـــ  -230ص  ،2اخلرشــي: جـــ  -234ص  ،2حتفــة الفقهـاء: جـــ  -259ص  ،2ابـن عابــدين: جـــ  )3(

 .80ص  ،2
 ،ةإال أ�ـا علـى كـل تقـدير زيـادة مـن عـدل فتكـون مقبولـ ،قوله: (من املسلمني) هذه الزيادة ألئمة احلديث كـالم طويـل عنهـا ومل يتفـق الـرواة عليهـا )4(

ومن تبعـه: إن مالًكـا تفـرد هبـا دون أصـحاب نـافع. وقـال أبـو داود: تفـرد هبـا سـعيد بـن  ،وابن الصالح ،وحممد بن وضاح ،فقد قال عنها أبو قالبة
والقــول بــأن مالكــا تفــرد هبــا متعقــب  ،عبــد الــرمحن عــن ابــن عمــر. وقــال أبــو عوانــة يف صــحيحه: مل يقــل فيــه (مــن املســلمني) غــري مالــك والضــحاك

كمـا أخرجـه مسـلم مـن طريـق الضـحاك بـن عثمـان عـن نـافع هبـذه الزيـادة. وقـال النـووي يف شـرح مسـلم: رواه ثقتـان   ،رواية عمر بـن نـافع عـن ابيـهب
 ،والــدارقطين ،وقــال ابــن حجــر: كمــا وقــع لنــا مــن روايــة مجاعــة غريمهــا مــنهم: كثــري بــن فرقــد عنــد الطحــاوي ،والضــحاك ،غــري مالــك: عمــر بــن نــافع

وعبيـد اهللا بـن عمـر أخرجـه مـن طريـق  ،وابن أيب ليلى عند الدارقطين ،واملعلى بن إمساعيل عند ابن حبان ،ويونس بن يزيد عند الطحاوي ،واحلاكم
فـتح البـاري:  -620ص  ،2كالمهـا عـن نـافع وهـذه الطريـق تـرد علـى أيب داود. انظـر سـبل السـالم: جــ   ،عبد الرازق عن الثوري عن ابن أيب ليلـى

 .61ص  ،7النووي: جـ  -369ص  ،3جـ 
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 وعليه فإن الكافر ال خيرج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته من املسلمني. ،مخرجنيصفة لل :)فقوله (من املسلمني
 والكافر ليس من أهلها. ،ادةبوأما املعقول: فألن زكاة الفطر ع

وأمحـد يف روايـة إىل أن زكـاة الفطـر واجبـة علـى الكـافر لكـل مسـلم تلزمـه نفقتـه  ،أدلة أصحاب القول الثاين: اسـتدل الشـافعي
 ول.بالسنة واملعق

بـدليل  ،صفة للمخرج عنهم ولـيس صـفة للمخـرجني :فقوله (من املسلمني) ،فباحلديث السابق ذكره عن ابن عمر :أما السنة
أن يف احلديث (العبد والصغري) ومها ممن خيرج عنهم، فدل هذا على أن صفة اإلسالم ال ختتص باملخرجني. ويؤيد هذا عند مسلم 

 .)1(د)(على كل نفس من املسلمني حر أو عب
أل�ـا  ؛وحيثما انعدمت انعدمت الزكاة ،أما املعقول: فقياس زكاة الفطر على النفقة فحيثما وجدت النفقة وجدت زكاة الفطر

 .)2(تابعة هلا
 الترجيح
زكـاة الفطـر ليسـت واجبـة  :مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن أن :وبعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنه يبني لنا أن الـراجح هـو

 والكافر ليس من أهلها فليس مطالًبا بإخراجها ال له وال لغريه. ،ألن الفطرة طهرة ؛ى الكافر ملن تلزمه نفقتهعل
فقــد قــال القــرطيب: ظــاهر احلــديث أنــه  ،والقــول بــأن قولــه (مــن املســلمني) صــفة للمخــرج عــنهم أو صــفة للمخــرجني حمــل نظــر

مشل اجلميـع، ويؤيـده  بلا عن نفسه ممن خيرجها عن غريه بيان من خيرجهومل يقصد فيه  ،قصد بيان مقدار الصدقة ومن جتب عليه
خل) فهــو يــدل علــى أ�ــم كــانوا خيرجــون عــن أنفســهم وعــن إخنــرج زكــاة الفطــر صــاًعا مــن طعــام. حــديث أيب ســعيد اخلــدري (كنــا 

 غريهم.
 املـذكورة أ�ـا جـاءت مزدوجـة علـى وتنزيلهـا علـى املعـاين ،حال من العبـد ومـا عطـف عليـه :قوله (من املسلمني) :ييبوقال الط

 ؟فيكون املعىن فرض على مجيع النـاس مـن املسـلمني، وأمـا كو�ـا فـيم وجبـت وعلـى مـن وجبـت ،ستيعاب ال للتخصيصالالتضاد ل
 .)3(فيعلم من نصوص أخرى

 ريهم؟املسألة الثانية: هل جتب زكاة الفطر على املسلم عمن تلزمه نفقته من الكفار كوالديه أو عبيده أو غ
 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
إىل أن املسلم ال جتب عليه زكـاة الفطـر  -)4(ومن وافقهم ،واحلنابلة ،والشافعية ،املالكية-القول األول: ذهب مجهور الفقهاء 

 عمن تلزمه نفقته من الكفار.
ى املسـلم أن خيـرج زكـاة الفطـر عمـن وإسـحاق إىل أنـه جيـب علـ ،وريثـوال ،والنخعـي ،وعطـاء ،القـول الثـاين: ذهـب أبـو حنيفـة

 تلزمه نفقته من الكفار.
 سبب الخالف:

سـلمني) (مـن امل :اخـتالفهم يف الزيـادة الـواردة يف حـديث ابـن عمـر وهـي قولـه -كمـا قلنـا-والسبب يف اختالف الفقهـاء هـو 
 ن العبيد الكفار.إخراج الزكاة ع ،كون ابن عمر أيًضا الذي روى احلديث من مذهبهبفإنه قد خولف فيها نافع 

 .80ص ،3املغين: جـ  - 370ص  ،3) فتح الباري: جـ 1(
 .  402ص  ،1مغين احملتاج: جـ  )2(
 .370ص  ،3فتح الباري: جـ  )3(
 انظر املراجع السابق ذكرها يف املسألة األوىل. )4(
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 أو أنه مال؟ -أي إنسان-هل هي ملكان أن العبد مكلف  ،وهناك سبب آخر هو: كون الزكاة الواجبة على السيد يف العبد
 وعليه ال جتب زكاة الفطر له إن كان كافرًا. ،اشرتط اإلسالم فيه ،فمن قال ملكان أنه مكلف

وهـو قـول احلنفيـة  ،يه فإنه جيب على سـيده املسـلم أن خيـرج زكـاة فطرتـهمل يشرتط كونه مسلًما، وعل ،ومن قال ملكان أنه مال
 .)1(همومن وافق

 األدلة
أدلة أصحاب القول األول: استدل اجلمهور على ما ذهب إليه من أنه ال جتـب زكـاة الفطـر علـى املسـلم ملـن تلزمـه نفقتـه مـن 

(مـن املسـلمني) يـدل علـى أن زكـاة الفطـر  :ن قولـهإحيـث  والـذي ورد فيـه (مـن املسـلمني) ،الكفار باحلديث السابق عن ابـن عمـر
 إمنا تكون على املسلم للمسلم الذي تلزمه نفقته، فالكافر ال فطرة له على قريبة املسلم.

 الكافر بالسنة منها: هجيب على املسلم إخراج فطرة قريب أدلة أصحاب القول الثاين: استدل احلنفية ومن وافقهم على أنه
لـيس علـى المسـلم فـي عبـده صـدقة إال صـدقة «:بو هريرة رضـي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالمبا رواه أ -1

 أخرجه مسلم. )2(»الفطر
يشــمل املســلم  ،وجــه الداللــة: قولــه (عبــده) عــام »لــيس علــى املســلم يف عبــده وال فرســه صــدقة إال صــدقة الفطــر« :ويف روايــة

 ،ربـاء املسـلم الـذين تلزمـه نفقـتهمجتب على السيد لعبـده الكـافر، ويقـاس علـى العبـد كـل أقفدل هذا على أن زكاة الفطر  ،والكافر
 .ففطرهتم جتب عليه أيًضا

أدوا عــن كــل حــر وعبــد صــغير وكبيــر «النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال:  مبــا روى عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أن -2
 .»و نصراني أو مجوسي نصف صاع من بريهودي أ

أو  ،حـىت ولـو كـان يهوديًـا ،لة: هذا احلديث واضح الداللة يف إجياب زكاة الفطر على املسـلم لكـل مـن تلزمـه نفقتـهوجه الدال
 أو جموسيا. ،نصرانًيا

 المناقشة
 مناقشة أدلة الحنفية:

مــل والعــام حي ،(مــن املســلمني) يف حــديث ابــن عمــر خــاص :وقولــه ،(عبــده) عــام :نــاقش اجلمهــور اســتدالل احلنفيــة بــأن قولــه
فـإن زكـاة الفطـر ليسـت واجبـة علـى املسـلم لعبـده أو قريبـه  ،على اخلاص فعموم قولـه (عبـده) خمصـص بقولـه (مـن املسـلمني) وعليـه

وأمـا حــديث ابـن عبـاس فغــري  )3(الكـافر، وممـا يؤيـد هــذا االعتبـار مـا رواه مســلم بلفـظ (علـى كــل نفـس مـن املسـلمني حــر أو عبـد)
 .)4(وابن عباس راوي احلديث خيالفه ،ومل يذكره أصحاب السنن ،معروف

 مناقشة أدلة الجمهور:
بأ�ـا تـدل علـى أن املسـلم ال جتـب  ،قولـه (مـن املسـلمني) يف حـديث ابـن عمـربناقش احلنفية أدلة اجلمهـور: بـأن االسـتدالل 

 وضح قبال.تلى ما ج عنهم، وليس األمر كذلك عإمنا هو على أن كلمة (من املسلمني) صفة للمخر  ،عليه فطرة قريبة الكافر
 وهو أعرف مبراد احلديث. ،كما أن ابن عمر راوي احلديث كان خيرج عن عبده الكافر

 وما بعدها. 376ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )1(
 .186ص  ،4ل األوطار: جـ ني -368ص  ،3فتح الباري: جـ  )2(
 .181ص  ،4نيل األوطار: جـ - 620ص  ،2سبل السالم: جـ  )3(
 .80ص  ،3املغين: جـ  )4(
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 .)1(محل على أنه كان خيرج عنهم تطوعا وال مانع منه ،واجلواب: أنه لو صح عن ابن عمر ذلك
 الترجيح

ب زكاة الفطـر علـى حلنفية ومن وافقهم من إجياأن ما ذهب إليه ا :وبعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لنا
فالوجوب علـى مـن خوطـب بـاألداء وجعلـه  »ممن متنون« :ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال ؛الكافر هو الراجح هأو قريب هاملسلم لعبد
 حديث ابن عمر ) يفىصدقة الفطر عنه، كما أن حرف (عل فكذلك ،والقريب ،والقريب على املوىل ،ونفقة اململوك ،مبنزلة النفقة

عـن النـاس، وال معتـرب بالصـوم لوجوهبـا علـى الرضـيع  :أي )2()ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّـاِس َيْسـتَـْوُفونَ ((عن) كما يف قوله تعـاىل:  :مبعىن
 .)3(وال صوم عليه وما دام السبب يف الفطرة رأس ميونه املنصوص عليه يف احلديث فال خيتلف بكفر وال إسالم

 )4(ة الفطر على المرتد؟هل تجب زكا
فـإن وجبـت الزكـاة عليـه قبـل ردتـه مل  ،زكاة الفطر حكمها حكم زكاة املـال بالنسـبة للمرتـد :ذهب الشافعي ومن وافقه إىل أن

 تسقط عنه بالردة، كأن ارتد وقد بقي من احلول ساعة.
نــا ومل نقــدر متعلــم أو عل يرتــد منــذ عــام ومل كــأن  ،وخياطــب بأدائهــا بعــد عودتــه إىل اإلســالم ،وأمــا زمــن ردتــه فإ�ــا واجبــة عليــه

 .)5(على قتله
نبغــي أن خياطــب الكــافر األصــلي فكــان ي ،داء بواســطة الطهــارةاألاملرتــد أهــل للوجــوب لقدرتــه علــى  ودليــل الشــافعي هــو: أن

نه رجع بعد ما عـرف حماسـن أل ؛واملرتد ال يستحق التخفيف ،وختفيفا عليه ،إال أنه سقط عنه األداء رمحة به ،داء بعد اإلسالمألبا
 فيغلظ األمر عليه. ،اإلسالم

ومن مث فإن الزكاة تسقط عنه وال جيب عليه أداؤهـا  ،املرتد يصري بردته كالكافر األصلي :وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إىل أن
 .)6(إذا عاد إىل اإلسالم

 ؛والكافر ليس من أهـل العبـادة ،ن الزكاة عبادةوأل »اإلسالم يجب ما قبله« :عموم قوله عليه السالم :ودليل أيب حنيفة هو
 فال يكون من أهل وجوهبا كالكافر األصلي. ،لعدم وجود شرط األهلية وهو اإلسالم

 .371ص  ،3فتح الباري: جـ -نيل األوطار: املرجع السابق  )1(
 .2املطففني:  )2(
 وما بعدها. 103ص  ،3املبسوط: جـ  )3(
لقولـه  ،فـإن تـاب ورجـع إىل اإلسـالم وإال قتـل ،إىل الكفر، وحكم اإلسـالم فيـه أنـه يسـتتاب ثالثـة أيـام -والعياذ باهللا-املرتد هو: من ترك اإلسالم  )4(

 ».من بدل دينه فاقتلوه«عليه السالم: 
 .402ص  ،1مغىن احملتاج: جـ  -328ص  ،5اجملموع: جـ  )5(
 .4ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )6(
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 المناقشة
 ،ألن اإلميـان أصـل ؛ناقش احلنفية قول الشافعية: إن املرتـد قـادر علـى األداء بتقـدمي شـرطه وهـو اإلميـان بـأن هـذا القـول فاسـد

الردة يصـري  بـقـول احلنفيـة بأنـه  :يل إليـه هـومنوالذي  )1(واإلميان عبادة بنفسه ،له، بدليل ال يتحقق الفعل عبادة بدونه والعبادة تابع
 كالكافر األصلي ال يطالب بأداء الزكاة ال أثناء ردته وال بعد عودته إىل اإلسالم.

 ؟)2(هل يشترط لزكاة الفطر ملك النصاب
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

أو  أنــه لـيس مــن شـرط زكــاة الفطـر الغــىن إىل -وأبـو ثـور ،واحلنابلــة ،والشـافعية ،املالكيــة-القـول األول: ذهـب مجهــور الفقهـاء 
وأن تكـون زكـاة الفطـر فاضـلة عـن قوتـه وقـوت مـن تلزمـه  -علـى مـا ذكرنـاه-وإمنـا الـذي يشـرتط فيهـا هـو اإلسـالم  ،ملـك النصـاب

 .)3(وابن املبارك ،والزهري ،وأيب العالية ،وابن سريين ،والشعيب ،عن أيب هريرة نفقته يوم العيد وليلته، وهو مروي
شأ�ا يف ذلك شـأن زكـاة  ،إىل أن زكاة الفطر ال جتب إال على من ملك النصاب )4(القول الثاين: ذهب أبو حنيفة وأصحابه

 األموال.
إىل أن القـدر الـذي يعتـرب ملكـه ملـن تلزمـه الفطـرة هـو: أن واملؤيـد بـاهللا يف أحـد قوليـه  ،واهلـادي ،القول الثالث: ذهـب القاسـم

 .)5(ميلك قوت عشرة أيام فاضال عما استثىن للفقري وغري الفطرة
 األدلة

أدلة أصحاب القول األول: استدل اجلمهور على ما ذهب إليه من أن زكاة الفطر ال يشـرتط فيهـا ملـك النصـاب، بأحاديـث  
 كثرية منها:

 ».ين أو فقريغ ،صغري أو كبري ،ذكر أو أنثى ،على كل حر أو عبد« :يب هريرة يف زكاة الفطرما رواه أمحد عن أ -1
أفضــل الصـــدقة جهـــد «وأبــو داود أن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم ســـئل عــن أفضـــل الصــدقة فقـــال:  ،مبــا رواه النســـائي -2
» النهايـة«وفسـره يف » إىل فقـري، وجهـد مـن مقـل سـر ،أفضل الصدقة«أيب أمامة مرفوًعا  ويف رواية الطرباين من حديث )6(»المقل

 .)7(بقدر ما حيتمل حال قليل املال
مـن سـأل وعنـده مـا يغنيـه فإنمـا يسـتكثر مـن جمـر «وعن سهل بن احلنظلية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال:  -3
 .)8(واية أيب داود (يغذيه ويعشيه)رواه أمحد، ويف ر  »هيشيه أو يعذغما ي :يا رسول اهللا وما يغنيه؟ قال :قالوا ،جهنم

 بدائع الصنائع: املرجع السابق. )1(
اب يف اللغــة: األصــل أي أصــل الشــيء، وشــرعا هــو: القــدر الــذي إذا بلغــه املــال وجبــت الزكــاة فيــه، ومســي نصــابا أخــًذا لــه مــن النصــب؛ ألنــه  النصــ )2(

 .340ص  ،1كالعالمة نصبت على وجوب الزكاة؛ أو ألن للفقراء فيه نصيبا. انظر حاشية الدسوقي: جـ 
 وما بعدها. 315ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  -94ص  ،3املغين: جـ  -113ص  ،6انظر اجملموع: جـ  )3(
 .334ص  ،2حتفة الفقهاء: جـ  -360ص  ،2ابن عابدين: جـ  )4(
 .185ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
 .58ص  ،3سنن النسائي: جـ  )6(
 .185ص  ،4نيل األوطار: جـ  )7(
 .160املرجع السابق: ص  )8(
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قـدر مـا حيتمـل حـال قليـل بحيـث قـدرت  ،وجه الداللـة: دلـت هـذه األحاديـث علـى أن زكـاة الفطـر جتـب علـى الغـين والفقـري
فإن سـأل النـاس وعنـده هـذا القـدر  ،كما أنه صلى اهللا عليه وسلم بني بأنه ال حيل السؤال ملن ميلك مقدار ما يغذيه ويعشيه  ،املال

 وهذا وعيد شديد ملن خيالف ذلك. ،إمنا يستكثر من مجر جهنمف
ألن النصــوص أطلقــت ومل ختــص غنًيــا وال فقــريًا، وال جمــال لالجتهــاد يف تعيــني املقــدار الــذي  ؛قــال الشــوكاين: وهــذا هــو احلــق

 وهـي التطهـر مـن اللغـو والرفـث، والفقـري شـرعت هلـا الفطـرة موجـودة يف الغـين يعترب أن خمرج الفطـر مالًكـا لـه، وال سـيما والعلـة الـيت
لقولــه صــلى اهللا  ؛ألن املقصــود مـن شــرع الفطـرة إغنــاء الفقـراء يف ذلــك اليـوم ؛ا لقــوت يومـه وليلتــه أمـر البــد منـهواعتبـار كونــه واجـد

أمور ا بإغنائــه يف ذلــك اليــوم ال مــن املــنــ يف حــق املخــرج ذلــك لكــان ممــن أمر فلــو مل يعتــرب »غنــوهم فــي هــذا اليــومأ« :عليــه وســلم
 .)1(بإخراج الفطرة وإغناء غريه

ب يف زكـاة الفطـر بالسـنة أدلة أصحاب القول الثاين: استدل أبو حنيفة وأصحابه على ما ذهب إليـه مـن اشـرتاط ملـك النصـا
 :واملعقول

عنــد  والغـين )2(»ىال صــدقة إال عـن ظهــر غنــ«سـلم قــال: مــا رواه البخـاري والنســائي مـن أنــه صـلى اهللا عليــه و بف :أمـا السـنة
 .)3(له الصدقة فال جتب عليه، كمن ال يقدر عليها ال حتل ألنه ؛له فال جتب عليه والفقري ال غىن ،من ملك النصاب :احلنفية هو

وأمـا املعقـول فهـو: قيـاس زكـاة الفطـر علـى زكـاة األمـوال، فكمـا أنـه يشـرتط النصـاب يف زكـاة األمـوال فيشـرتط كـذلك يف زكــاة 
 الفطر.

ومن وافقهما على اشرتاط أن ميلك من خيـرج زكـاة الفطـر قـوت عشـرة  ،واهلادي ،الثالث: استدل القاسمأدلة أصحاب القول 
 يف حديث ابن أيب صغري عن أبيه يف رواية سليمان بن داود بزيادة (غين أو فقري) بعد حر أو عبد. )4(أيام مبا رواه أبو داود

رعي وهو ملك النصاب، وعليه فـإن املعتـرب ملكيـه قـوت عشـرة أيـام الش هذا احلديث على عدم اعتبار الغىن وجه الداللة: دل
 فاضال عما استثىن للفقري وغري الفطرة.

 )ة(المناقش
 مناقشة أدلة الحنفية:

 ناقش اجلمهور استدالل احلنفية على النحو التايل:
بلفـظ  )5(م وأيب داود وغريمهـا) ال يفيد املطلوب حيث ورد عنـد مسـلل حبديث (ال صدقة إال عن ظهر غىنن االستدالإأوًال: 

 ).فظ (خري الصدقة ما كان عن ظهر غىنوبل ،)عن ظهر غىن -لصدقةأو خري ا-(أفضل الصدقة 
سـبق درهـم مائـة «كما أنه معارض مبا رواه النسائي وغريه عـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال: 

اهللا؟ قال: رجل له مال كثيـر أخـذ مـن عرضـه مائـة ألـف درهـم فتصـدق بهمـا. ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول 
 .)6(احلديث »هورجل ليس له إال درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فهذا تصدق بنصف مال

 .186ص  ،4نيل األوطار: جـ  )1(
انظـر فـتح البـاري: جــ  ،بخاري يف كتاب الوصايا من صحيحه وتعليقاته اجملزومة هلـا حكـم الصـحة، كمـا هـو رأي اجلمهـور خالفًـا البـن حـزمرواه ال )2(

 .377ص  ،5
 .94ص  ،3املغين: جـ  )3(
 .270ص  ،2سنن أيب داود: جـ  )4(
 والنسائي يف كتاب الزكاة. ،البخاري يف باب النفقات ، كما رواه311ص  ،2سنن أيب داود: جـ  -125ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  )5(
 .59ص  ،3سنن النسائي: جـ -186ص  ،4نيل األوطار: جـ  )6(
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ألن وجــوب الفطــرة  ؛ألنــه قيــاس مــع الفــارق ؛غــري صــحيحفثانًيــا: وأمــا قيــاس زكــاة الفطــر علــى زكــاة املــال يف وجــوب النصــاب 
 .)1(فافرتقا ،ووجوب الزكاة األخرى متعلق باملال ،ألبدانمتعلق با

فمـردود بعمـوم األحاديـث الـيت تـدل  ،لـه فـال جتـب عليـه زكـاة الفطـرة والفقـري ال غـىن ،قول بأن الغين من ملك النصـابالوأما 
 ق ذكره.واليت ال تفرق بني الغين والفقري. كحديث أيب هريرة الساب ،على أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم

أدوا صـدقة الفطـر صـاًعا مـن «وأمحد عن ثعلبـة بـن صـغري عـن أبيـه أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال:  ،وأيًضا ما رواه أبو داود
وأمـا  ،أو أنثى، أما غنـيكم فيزكيـه اهللا ذكر ،غني أو فقير ،حر أو مملوك ،عن كل إنسان صغير أو كبير -أو قال بر-قمح 

 .)2(»ا أعطىفقيركم فيرد اهللا عليه أكثر مم
 .)3(صاع من بر أو قمح على كل اثنني)(ويف رواية أيب داود 

ارة، وال ميتنــع أن فــال يعتــرب وجــوب النصــاب فيهــا كالكفــ ،(ألن هــذه الصــدقة حــق مــال ال يزيــد بزيــادة املــال :قــال ابــن قدامــة
ــ  ،ىيؤخــذ منــه ويعطــ ) (ال صــدقة إال عــن ظهــر غــىن ه، وحــديثكمــن وجــب عليــه العشــر يف زرعــه وهــو حيتــاج إىل مــا يكفيــه وعيال

 .)4(حممول على صدقة املال خبالف صدقة الفطر فهي على األبدان والنفوس
 مناقشة دليل أصحاب القول الثالث:

فهــو وإن دل علــى عــدم  نـوقش اســتدالل اهلــادي والقاســم حبــديث ابـن أيب صــغري الــذي فيــه (غــين أو فقــري) بـأن هــذا احلــديث
 لك قوت عشرة أيام كما ذهبتم إليه.ال يفيد اعتبار مالشرعي إال أنه  اشرتاط الغىن

 الترجيح
رجحــان قـــول  :وبعــد أن ذكرنــا أقـــوال الفقهــاء وأدلـــتهم ومناقشــتها يف اشـــرتاط ملــك النصــاب يف زكـــاة الفطــر فإنـــه يتضــح لنـــا

د وليلتــه يـا لقـوت يـوم العخمـرج الفطـرة مالًكـوإمنـا املعتـرب أن يكـون  ،وهـو عـدم اشـرتاط ملـك النصـاب إلخـراج زكـاة الفطـر ،اجلمهـور
دلـة اهلادي والقاسم ومـن وافقهمـا. وذلـك لقـوة أ لقوت عشرة أيام كما ذهب وليس مالًكا للنصاب كما ذهبت احلنفية، وال ،فقط

وألن للشــارع هــدفا أخالقيــا تربويــا مــن فــرض زكــاة الفطــر علــى كــل مســلم غــين أو فقــري، ذلــك  ؛اجلمهــور وســالمتها عــن املعــارض
 يب املسلم على اإلنفاق يف الضراء كما ينفق يف السراء، والبذل يف العسر كما يبذل يف اليسر.اهلدف هو تدر 

 .)5()الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ ( :ومن صفات املتقني اليت ذكرها القرآن ذلك حيث قال
ي العليـا وأن يـذوق لـذة اإلعطـاء واإلفضـال علـى غـريه أن تكـون يـده هـ -وإن كان فقري املال رقيق احلال-وهبذا يتعلم املسلم 

 فال فرق بني غين وفقري. )6(ولو كان ذلك يوًما يف كل عام
 شروط وجوب الفطرة على الفقير:

ذكرنا أن املعترب يف إجياب زكاة الفطر على الفقري عند اجلمهور هو أن يكون خمرج الفطرة مالًكا لقوتـه وقـوت مـن تلزمـه نفقتـه 
يهـا لسـكناها فمـن كـان لـه دارًا حيتـاج إل ،وحوائجه األصلية الضرورية ،وأثاثه ،وأن يكون ذلك فاضال عن مسكنه ،د ويومهليلة العي

أو هبائم حيتاج إىل ركوهبا واالنتفـاع هبـا يف حاجاتـه األصـلية، أو سـائمة  ،أو ملن تلزمه مؤنته ،أو ثياب بذلة له ،أو إىل أجرها لنفقته

 نيل األوطار: املرجع السابق. )1(
 .94ص  ،3املغين: جـ  )2(
 .270ص  ،2أبو داود: جـ  )3(
 املغين: املرجع السابق. )4(
 .134سورة آل عمران:  )5(
 رجع السابق.فقه الزكاة: امل )6(
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ألن هـذا ممـا تتعلـق بـه  ؛الفطرة منها، فال فطرة عليـه كـذلك، أو بضاعة خيتل رحبها الذي حيتاج إليه بإخراج حيتاج إىل منائها كذلك
واملـرأة إذا كـان هلـا  ،فيها واحلقط منهـا ال يلزمـه بيعهـاحاجاته األصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه. ومن له كتب حيتاج إليها للنظر 

وما فضل مـن ذلـك عـن حوائجـه األصـلية وأمكـن بيعـه وصـرفه يف الفطـرة  ،لزمها بيعه يف الفطرةج إليه مل يللبس أو لكراء حتتا  يحل
 .)1(ألنه أمكن أداؤها من غري ضرر أصلي، فأشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضال عن حاجته ؛وجبت الفطرة به

 الدين المؤجل ال يمنع زكاة الفطر:
وعليـه ديـن مثلـه لزمـه أن خيـرج، إال أن يكـون مطالبًـا بالـدين فعليـه قضـاء الـدين  ومن كان يف يده ما خيرجـه عـن صـدقة الفطـر

 وال زكاة عليه.
أل�ا آكد وجوبًا: بدليل وجوهبا على الفقري ومشوهلا لكل  ؛-كما منع زكاة األموال-إمنا مل مينع الدين الفطرة  :قال ابن قدامة

وألن زكاة  ؛جرت جمرى النفقةق بقدر من املال فتعله على غريه. وال تعمن وجبت نفقت ووجوب حتملها ،مسلم قدر على إخراجها
وتســقط  ،والــدين ال يــؤثر فيــه -أي علــى الشــخص-املــال جتــب بامللــك والــدين يــؤثر يف امللــك فــأثر فيهــا. وهــذه جتــب علــى البــدن 

ســقط باإلعســار. وكونــه أســبق ســبًبا لوجــوب أدائــه عنــد املطالبــة وتأكــده بكونــه حــق آدمــي معــني ال ي ؛الفطــرة عنــد املطالبــة بالــدين
 .)2(ألن تأثري املطالبة إمنا هو يف إلزام األداء وحترمي التأخري ؛يسقط غري الفطرة وإن مل يطالب بهوأقدم وجوبًا يأمث بتأخريه، فإنه 

 بمن يبدأ في اإلخراج عنه؟
عـن نفسـه أوًال لقولـه صـلى اهللا عليـه أخـرج  ،إذا مل جيد من وجبت عليه زكاة الفطر إال ما يكفي لإلخـراج عـن شـخص واحـد

فـإن  ،فكمـا يبـدأ بنفسـه يف النفقـة فكـذلك يف الفطـرة ،ألن زكـاة الفطـر تنبـين علـى النفقـة ؛»بنفسـك ثـم بمـن تعـول أأبد« :وسلم
أل�ـا  ؛ألن نفقتها آكد ؛ألن نفقته منصوص عليها. فإن فضل آخر أخرجه عن زوجته ؛فضل شيء آخر أخرجه عن ولده الصغري

ونفقة األقارب جتب مع اليسار دون اإلعسار، فإن فضل شيء آخـر أخرجـه عـن  ،على سبيل املعاوضة مع اليسار واإلعسار جتب
 والديه.

قـال  ،وسـلم ملـا سـأله مـن أبـر؟ قـال: أمـك أل�ا مقدمة يف الرب بدليل قول النيب صلى اهللا عليـه ؛مث تقدم فطرة األم على األب
فـإن فضـل شـيء أخرجـه عـن  ،قال مث من؟ قال: مث أباك. وأل�ا ضعيفة عن الكسـب ،ال: أمكقال مث من؟ ق ،مث من؟ قال: أمك

اهللا عليـه وسـلم أمر رسول اهللا صلى «عن أيب هريرة أنه قال:  يملا رو  ،اجلد مث األقرب فاألقرب على ترتيب العصبات يف املرياث
قـال: تصـدق بـه  ،قـال: عنـدي آخـر ،علـى نفسـك قـال: تصـدق بـه ،فقام رجل فقال: يا رسـول اهللا عنـدي دينـار ،بالصدقة

قــال:  ،قــال: تصــدق بـه علــى خادمــك ،قــال: عنـدي آخــر ،قــال: تصــدق بـه علــى زوجتــك ،عنـدي آخــر :قــال ،علـى ولــدك
ن الولـد كبعضـه فيقـدم  وأل ؛على الزوجـة فكـذلك يف الصـدقة عنـه -هنا-فقدم الولد يف الصدقة  ».قال: أنت أبصر ،عندي آخر

هلـا مـن ميو�ـا مـن  والزوجـة إذا مل ينفـق عليهـا فـرق بينهمـا وكـان ،فـق عليـه فيضـيعنه إذا ضـيع ولـده مل جيـد مـن ينوأل ؛كتقدمي نفسه
 ؛ن النفقة الواجبة علـى سـبيل الصـلةوألن نفقة الزوجة على سبيل املعاوضة فكانت أضعف يف استتباع الفطرة م ؛زوج أو ذي رحم

 .)3(عليه يتصدق هبا عمن له العوض ألن وجوب العوض املقدر ال يقتضي وجوب زيادة
أنـت ومالـك « :لقولـه عليـه الصـالة والسـالم ،وتقدمي فطرة األب علـى فطـرة األم ،وحيتمل تقدمي فطرة الزوجة على فطرة الولد

 ملا ذكرنا. ،ولكن تقدمي فطرة األم أوىل »ألبيك

 .96ص  ،3املغين: جـ  )1(
 .100املرجع السابق: ص  )2(
 وما بعدها. 94ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  )3(
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 حكم من مات قبل أداء زكاة الفطر:
وإن  ،مـا قضـيا مجيًعـافإن كان عليه ديـن ولـه مـال يفـي هب ،أدائها أخرجت من تركته إذا مات من وجبت عليه زكاة الفطر قبل

هنـا فـإن  انـص عليـه اإلمـام أمحـد يف زكـاة املـال: أن الرتكـة تقسـم بينهمـا. وكـذا ه ،ما قسـم بـني الـدين والصـدقة باحلصـصهب مل يف
الحتاد مصرفهما فيحاصان الدين. وأصـل هـذا هـو:  ؛دفزكاة الفطر واملال كالشيء الواح ،ودين ،وصدقة فطر ،كان عليه زكاة مال

 .)1(نا يف الذمة أو كانا يف العني تساويا يف االستيفاءاا مبحل واحد فكاهللا سبحانه وحق اآلدمي إذا تعلقأن حق 
 واهللا أعلم

 .100املغين: املرجع السابق ص  )1(
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 المبحث الثالث
 األصناف التي تخرج منها زكاة الفطر

 ،ًعــا معينــة مــن األطعمــة الــيت ختــرج منهــا الفطــرة وهــذه األنــواع هــي: التمــرلقــد تضــمنت األحاديــث الــواردة يف زكــاة الفطــر أنوا
 والدقيق. ،)2(والسلت ،)1(واألقط ،والشعري ،والرب ،والزبيب

أو صـاًعا  ،عن أيب سعيد اخلـدري أنـه قـال: (مل خنـرج علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إال صـاًعا مـن متـر يفقد رو 
 .)3(أو صاًعا من سلت) رواه النسائي ،أو صاًعا من أقط ،أو صاًعا من دقيق ،بأو صاًعا من زبي ،من شعري

أو صـاًعا  ،(كنـا خنـرج صـدقة الفطـر يف عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم صـاًعا مـن طعـام :عنه أيًضا أنـه قـال يكما رو 
وكـان فيمـا علـم  -حاجـا أو معتمـرا-شـام فلم نزل كذلك حـىت قـدم معاويـة مـن ال ،أو صاًعا من أقط ،أو صاًعا من شعري ،من متر

ل اقال أبو سعيد: أمـا أنـا فـال أز  .)5(فأخذ الناس بذلك ،إال تعدل صاًعا من هذا )4(الناس أنه قال: ما أرى مدين من مسراء الشام
 . رواه اجلماعة.)6()أخرجه كما كنت أخرجه

واألنثى  ،والذكر ،والعبد ،واحلر ،والكبري ،الصغري كما روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض صدقة الفطر على
 .)7(أو شعري ،أو صاًعا من متر ،نصف صاع من بر

 فهذه األحاديث قد نصت على األصناف السابق ذكرها.
وسنوضـح رأي كـل مـذهب علـى حـده  ،وقد اختلفت مواقف الفقهاء حيال هذه األصناف املذكورة سواء بالزيادة أو بالنقص

 ايل:على النحو الت
فـــدقيق احلنطـــة  ،)8(والســـويق ،والـــدقيق ،والشـــعري ،والتمـــر ،والزبيـــب ،بـــإخراج زكـــاة الفطـــر مـــن الـــرب :ذهـــب احلنفيـــة إىل القـــول

 وألن الدقيق والسويق مما يكال وينتفع الفقري به وقد كفى مؤنة الطحن. ؛)9(ودقيق الشعري وسويقة كالشعري ،وسويقها كاحلنطة
 أبو سعيد اخلدري السابق ذكره. ودليل أيب حنيفة هو ما رواه

فكـان كالـذرة  ،ألن الـنص الـوارد يف األقـط ضـعيف عنـد احلنفيـة ومل يـرد نـص يف اخلبـز ؛)10(أما األقط واخلبز فتعترب فيـه القيمـة
 وغريها من احلبوب اليت مل يرد هبا نص.

ن شـعري ونصـف صـاع مـن فلـو أدى نصـف صـاع مـ ،وجيوز عند أيب حنيفة تكميل جنس من جنس آخر مـن املنصـوص عليـه
 يف الفطرة الواحدة صاع من جنسني. ئخالفًا للشافعي فال جيز  ،)11(أو نصف صاع من شعري وربع صاع من حنطة جاز ،متر

 األقط هو: لنب جمفف مل ينزع زبده. )1(
، 183ص  ،4ري يف طعمــه. انظــر نيــل األوطــار: جـــ وكالشــع ،نــوع مــن الشــعري فهــو كاحلنطــة يف مالمســته-الســلت: بضــم الســني وســكون الــالم  )2(

 وقيل السلت: دقيق الشعري.
 .53ص  ،3سنن النسائي: جـ  )3(
 مسراء الشام هي: احلنطة. )4(
 سنن النسائي: املرجع السابق. )5(
 .91ص  ،2، سنن الرتمذي: جـ 392سنن الدارمي: ص  )6(
 النسائي: املرجع السابق. )7(
 بسمن أو بزيت أو حنومها. السويق: دقيق معجون )8(
 .72ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )9(
 .124ص  ،1االحتيار: جـ  -338ص  ،2حتفة الفقهاء: جـ  )10(
 .365ص  ،2ابن عابدين: جـ  )11(
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فيجـــوز للشـــخص أن يعـــدل عنهـــا إىل غريهـــا مـــن  ،إىل أن هـــذه األصـــناف ليســـت مقصـــودة للشـــارع بـــذاهتا :وذهـــب املالكيـــة
ألن العلـة  ؛)2(. وقيـل مـن غالـب قـوت خمرجهـا إذا مل يشـح)1(املخرج مـن غالـب قـوت البلـد ما دام أن الصنف ،األطعمة واألقوات

 يف هذه األصناف االقتيات.
فصــارت تســعة  ،وعليــه فقــد زادوا علــى األصــناف املنصــوص عليهــا أصــنافا أخــرى اشــرتكت معهــا يف كو�ــا قوتــا لغالــب النــاس

 .)4(واألقط ،واألرز ،والزبيب ،والتمر ،)3(والدخن ،والذرة ،والسلت ،والشعري ،أصناف هي: القمح
خل) ومعلـوم إ(كنـا خنـرج صـاًعا مـن طعـام..  :وهـو قولـه ،هو حديث أيب سعيد السـابق ذكـره :والدليل على أنه جيوز كل قوت

 فدل على أنه خمري بني اجلميع. ،أن ذلك كله مل يكن قوت أهل املدينة
 األصناف التسعة.واشرتط مجهور املالكية أن يكون املخرج من هذه 

 .)5(واألرز ،واألقط ،والزبيب ،والتمر ،والشعري ،بينما أشهب من أصحاهبم اقتصر على ستة هي: القمح
ومـع غلبـة واحـد منهــا  ،ت كــان املخـرج خمـريًا مـن أيهـا شـاءفـإن وجـدت هـذه األصـناف أو بعضـها وكانـت متسـاوية يف االقتيـا

 تعني اإلخراج منه.
 .)6(عضها واقتيت غريها تعني اإلخراج منها ختيرياكما إذا انفرد، وإن وجد ب

 هذه التفريعات اليت قال هبا املالكية مل أعثر على دليل هلا وال مستند عليها.
وقـــد ذهـــب بعـــض احملققـــني يف املـــذهب إىل القـــول بأنـــه مـــىت اقتيـــت غـــري التســـعة أخـــرج ممـــا اقتيـــت ولـــو وجـــدت التســـعة أو 

 .)7(بعضها
أم يـــوم  ،أم وقـــت اإلخـــراج ،أم يف العـــام ،هـــل هـــو غالـــب قـــوت البلـــد يف رمضـــان ،املنظـــور لـــه واختلـــف املالكيـــة يف القـــوت

 .)9(خرون أن يكون من غالب قوت أهل البلد يف مجيع العامآ، بينما رجح )8(الوجوب؟ فبعضهم رجح اعتبار األغلب يف رمضان
 ال يف زمن الشدة وحده. ،اواملراد باالقتيات: أن يصبح قوته وعيشه منه يف زمن الرخاء والشدة معً 

 ويكون اإلخراج يف هذه احلالة بالوزن. ،وجيوز عند املالكية إخراج اللنب واللحم إذا صار قوتا
 والبعض اآلخر على أنه ال جيزئ. ،فالبعض على أنه جيزئ ،أما الدقيق فقد اختلفوا فيه

بـأن يقتــات يف حالـة االختيــار ال  ،ب فيهــا العشـرإىل أنــه يشـرتط يف املخـرج أن يكــون مـن األقــوات الـيت جيـ :وذهـب الشـافعية
فالشـــافعية واملالكيـــة توافقـــا يف كـــون الواجـــب علـــى املســـلم أن خيـــرج فطرتـــه مـــن غالـــب قـــوت البلـــد أو قـــوت نفســـه، وأن  ،الضـــرورة

وحكـي  ،عليـهفيجوز إخراج غريها من كل ما يقتاته الناس ويعيشـون  ،األصناف املنصوص عليها ليست تعبدية وال مقصودة لذاهتا

 .238ص  ،1بلغة السالك: جـ  -505ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )1(
 .129قوانني األحكام الشرعية البن جزي: ص  )2(
 .223ص  ،4انظر القاموس احمليط: جـ -احلبوب صغريًا أملسا يابس حابس للطبع هو: نوع من  )3(
 وبلغة السالك: املرجعني السابقني. ،حاشية الدسوقي )4(
 قوانني األحكام الشرعية: املرجع السابق. )5(
 .506ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )6(
 املرجع السابق. )7(
 ني السابقني.وبلغة السالك: املرجع ،حاشية الدسوقي )8(
 .229ص  ،2اخلرشي: جـ  )9(
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ملعشـرة جتـزئ يف اجلملـة ألن مجيـع األقـوات ا ؛قول قدمي للشافعي: أنه ال جيزئ العدس واحلمـص وإن كـان قوتـا. واملشـهور أنـه جيـزئ
 .)1(منها شيًئا وال يستثىن

بأنــه  :، واختلفــوا يف األقــط: فبعضــهم قــال)2(ألنــه ال جيــب فيــه العشــر ؛وأمــا اللحــم فالــذي نــص عليــه الشــافعي أنــه ال جيــزئ
 بعدم إجزائه. :والبعض اآلخر قال ،جيزئ

واألصـح أن  ،وهـو حـديث أيب سـعيد اخلـدري السـابق ذكـره ،)3(والصواب القطع بإجزائه لصحة احلديث فيه من غري معـارض
ئ األقــط كمــا ال جيــز   ،ألن اجلــنب أكمــل مــن األقــط. أمــا اجلــنب املنــزوع الزبــد ال جيــزئ ؛اللــنب واجلــنب جيــزئ إذا مل ينــزع الزبــد منهمــا

 لح الذي أفسدت كثرة امللح جوهره.مامل
 ،وإن قلــت قيمتــه إذا مل يتغــري طعمــه ولونــه. وال جيــزئ الــدقيق ،وجيــزئ القــدمي ،واملبلــول ،واملعيــب ،وال جيــزئ احلــب املســوس

 .)4(أل�ما أرفق باملساكني وال جتزئ القيمة ؛وذهب البعض إىل القول باإلجزاء ،واخلبز ،والسويق
غالب قوت البلد. والثاين: قوت نفسه. والثالث: يتخـري  :أصحها عند اجلمهور ،ناس اجملزئة ثالثة أوجهمن األجويف الواجب 

 من مجيع األقوات فيخرج ما شاء.
قــال الشــافعية: وإن قلنــا يعتــرب قــوت البلــد أو قــوت نفســه فعــدل إىل مــا دونــه مل جيزئــه باالتفــاق. أمــا إذا عــدل إىل أعــال مــن 

 .)5(ألنه زاد خريًا ؛وهو أفضل ،الواجب فيجزئه
وإن كــان يليــق بــه الشــعري وهــو  ،الشــعري خبــال لزمــه الــرب باالتفــاق وإذا قلنــا املعتــرب قــوت نفســه وكــان يليــق بــه الــرب وهــو يقتــات

 فاألصح أنه جيزئه الشعري. والقول الثاين: يتعني الرب. -يتنعم به-يقتات الرب 
 .)6(ون أجناسا ال غالب فيها أخرج ما شاء منها. واألفضل أن خيرج أعالهاوإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتات

وال جيزئ يف الفطرة الواحدة صاع من جنسني سواء كان اجلنسان متماثلني أو أحدمها من واجبه واآلخر أعال منه قياًسا على  
 كفارة اليمني.

ألنـه مـأمور بصـاع مـن بـر أو شـعري أو متـر أو  فطـر؛ويطعم مخسـة فكـذلك يف زكـاة ال فكما أنه ال جيزئ فيها أن يكسو مخسة
يف الصـورة املـذكورة عشـرة ومل  م ومل يكـسومل خيرج صاًعا من واحد منهـا. كمـا أنـه مـأمور بإطعـام عشـرة مسـاكني أو كسـوهت ،غريها

 .)7(يطعمهم
 ،والزبيــب ،التمــر :هــيوذهــب احلنابلــة يف ظــاهر املــذهب إىل أنــه ال جيــوز العــدول عــن األصــناف اخلمســة املنصــوص عليهــا و 

ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فــرض  املعــدول إليــه قــوت بلــده أو مل يكــن؛واألقــط مــع القــدرة عليهــا ســواء كــان  ،والشــعري ،والــرب
وألن ذكـر األجنـاس بعـد الفـرض تفسـري للمفـروض. فمـا أضـيف إىل املفسـر  ؛فلم جيـز العـدول عنهـا ،صدقة الفطر أجناسا معدودة

 .)8(، فتكون هذه األجناس مفروضة فيتعني اإلخراج منها فإذا أخرج غريها عدل عن املنصوص عليه فلم جيزيتعلق بالتفسري

 .131ص  ،6اجملموع: جـ  )1(
 املرجع السابق. )2(
 املرجع السابق. )3(
 .406ص  ،1، مغين احملتاج: جـ 132املرجع السابق: ص  )4(
 .133ص  ،6اجملموع: جـ  )5(
 .134املرجع السابق: ص  )6(
 .406ص  ،1مغين احملتاج: جـ  -135ص  ،6اجملموع: جـ  )7(
 .85ص  ،2املغين: جـ  )8(
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ألن الـدقيق منصـوص عليـه والسـويق  ؛والشـافعي ،وخالفًـا ملالـك ،وفاقًـا أليب حنيفـة ،وجيوز عنـد أمحـد إخـراج الـدقيق والسـويق
ألن الطحن إمنا فرق أجـزاءه وكفـى  ز إخراجه كما هو احلال قبل الطحن؛افج ،وميكن كيله وادخاره ،�ما أجزاء احلبإمثله حيث 

 الفقري مؤنته فأشبه ما لو نزع نوى التمر مث أخرجه.
 ؛)2(خلروجهــا عــن االدخــار والكيــل. وال جيــزئ اخلــل وال الــدبس ،وأشــباهها )1(ءوال جيــزئ إخــراج اخلبــز وال اهلريســة وال الكبــوال

 .)3(وجيزئ القدمي الذي مل يتغري طعمه ،ئ احلب املعيب أو املسوسكما ال جيز   ،اقوت أل�ما ليسا
. )4(ألن الزبيــب واألقـط مل يكونــا قـوت أهــل املدينــة صـوص عليهــا ال يشـرتط أن يكــون قوتـا؛ومـا دام أخــرج مـن األصــناف املن

 فيجوز ،واليابس ،والتني ،واألرز ،)5(واملاش ،والدخن ،ما يقتات إذا كان مكيال كالذرة -إذا مل يوجد-ويقوم مقام املنصوص عليه 
 .)6(ألنه يشبه املنصوص عليه ؛إخراج الفطرة منه

جتميـع صـاع مـن مجيـع األصـناف املنصـوص عليهـا يف الفطـرة الواحـدة. فلـو أخـرج صـاًعا  -وفاقًا للحنفيـة-وجيوز عند احلنابلة 
 .)7(كما لو كان صنًفا واحًدا خالًصا  أجزأ ،وبرا ،وزبيب ،وشعري ،من متر
 خالصة القول:و 

أو  ،أو الشــعري ،أو التمــر ،وأمحــد اتفقــوا علــى إخــراج زكــاة الفطــر مــن الــرب ،والشــافعي ،ومالــك ،أن األئمــة األربعــة أبــو حنيفــة
وأل�ـا ال تقتـات وال  ؛لعـدم الـنص ؛وأشـباهها ،والكبـوالء ،واهلريسـة ،كما اتفقوا أيًضا على أنه ال جيـزئ إخراجهـا مـن اخلبـز  ،الزبيب
 تكال.

 ،بــل إن اخلــالف حــدث بــني أصــحاب املــذهب الواحــد. فعنــد مالــك ،قي األصــناف فقــد اختلــف أئمــة املــذاهب فيهــابــا أمــا
 ؛للـنص علـى األقـط يف حـديث أيب سـعيد اخلـدري السـابق ذكـره ؛)8(واألرز ،والذرة ،واجلنب ،واللنب ،وأمحد جيزئ األقط ،والشافعي

 كانا قوت غالب البلد. وال جتزئ هذه األصناف عند أيب حنيفة.  والذرة واألرز إذا ،وألن اللنب واجلنب يف معناه
 جزاء عدم وجود صنف من األصناف املنصوص عليها عندهم.واشرتط احلنابلة لإل

 للنص على الدقيق والسويق يف معناه. خالفًا ملالك والشافعي. ؛وأمحد ،وجيزئ الدقيق والسويق عند أيب حنيفة
 خالفًا للشافعي. ،والعدس عند مالك وأمحد ،واحلمص ،والدخن ،وجيزئ اللحم

 سبب الخالف:
هو اختالفهم يف مفهوم حديث أيب سعيد اخلدري (كنا خنرج زكاة الفطر يف  -على ما ذكرناه-والسبب يف اختالف الفقهاء 

 .)خلا من طعام أو صاًعا من شعري... إعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعً 

 الكيوالء: أو الكبويل: هي العصيدة وهي كانت منتشرة يف الريف املصري قبال وكانت تصنع من الدقيق يوضع على النار مث خيلط باللنب. )1(
 الدبس: هو عسل التمر أو النحل أو قصب السكر. )2(
 .86ص  ،3املغين: جـ  )3(
 .87ص  ،3ملغين: جـ ا -253ص  ،2كشاف القناع: جـ   )4(
 املاش: نوع من احلبوب يشبه العدس. )5(
 .83املغين: املرجع السابق ص  -254كشاف القناع: املرجع السابق ص   )6(
 .253كشاف القناع: املرجع السابق ص   )7(
 .37ص  ،2قليويب وعمرية: جـ  )8(
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ومـن فهـم منـه أن  ،وأمحـد يف روايـة ،وهـو قـول احلنفيـة ،أخـرج مـن هـذا أجـزأ عنـه خيري قال: أيهم من هذا احلديث التفمن ف
اختالف املخرج ليس سببه اإلباحة وإمنا سببه اعتبار قوت املخرج أو قوت غالب البلد قال: الواجب قوت املخرج أو قوت غالب 

 وأمحد يف رواية. ،والشافعي ،وهو قول مالك ،)1(البلد
 آخر لالختالف هو:وهناك سبب 

كــاألقط فإنــه مل يصـح عنــد أيب حنيفــة بينمـا صــح حديثــه   ،عـدم صــحة بعـض األحاديــث الــيت تضـمنت بعــض هــذه األصـناف
 عند غريه.

 وهذا هو سبب اختالفهم فيما اختلفوا فيه. ،هذه هي آراء األئمة األربعة يف األصناف اليت خترج منها زكاة الفطر
مسـتدال علـى  ،والشعري فقـط كصـنفني خيـرج منهمـا زكـاة الفطـر وال ثالـث هلمـا ،التمر :ر علىأما ابن حزم الظاهري فقد اقتص

مذهبه حبديث عبد اهللا بن ثعلبة بن أيب صغري عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام خطيبـا فـأمر بصـدقة الفطـر صـاع عـن متـر 
 .)2(أو صاع من شعري عن كل واحد

وسـامل بـن عبـد اهللا مـن أ�ـم مجيًعـا   ،وعـروة ،والقاسـم بـن حممـد بـن أيب بكـر الصـديق ،عمـروكما استدل أيًضا بآثار عن ابـن 
وملا سئل ابن عمر عن ذلك قال: إن أصحايب سلكوا طريًقا فأنـا  ،كانوا خيرجون التمر يف صدقة الفطر رغم أ�م كانوا يقتاتون الرب

 .)3(أحب أن أسلكه
ورمـاهم مبـا لـيس فـيهم وبـالغ يف االسـتدالل هبـذه  ،لى خمالفيه يف هـذه املسـألةقد أغلظ القول ع -كما هي عادته-وابن حزم 

 .)4((وأ�م ليدعون اإلمجاع بأقل من هذا إذا وجدوه) :اآلثار حىت جعله إمجاعا أو كاد حيث يقول
أمـل يف طريـق ولقد علق فضيلة الشيخ أمحد شـاكر علـى رأي ابـن حـزم هـذا تعليًقـا شـافًيا آثـرت أن أذكـره بنصـه فقـال: (مـن ت

األحاديث الواردة يف زكاة الفطر وفقه معناها مع اختالف ألفاظها عن الصحابة رضي اهللا عـنهم علـم أن ابـن حـزم ال حجـة لـه يف 
 .)االقتصار على إخراج التمر والشعري

كـر عليـه ذلـك ومل ين ،مدين مـن مسـراء الشـام بـدل صـاع مـن شـعري أو غـريه حبضرة الصحابة رضي اهللا عنهم رأى وهذا معاوية
 وإمنا أنكر أبو سعيد املقدار فرأى إخراج صاع من قمح. -أي إخراج القمح موضع الشعري-أحد 

ومل ينكر على من أخرج غـري  ،وابن عمر إمنا كان خيرج يف خاصة نفسه ما كان خيرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اء ال علـى ن ألنكره أشد اإلنكار، وقد كان رضـي اهللا عنـه يتشـدد يف أشـيذلك، ولو رأى عمل الناس باطًال وهم الصحابة والتابعو 

تباع فقط، كما كان ينزل يف مواضع نزول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ير أحد يل احلرص على االسبيل التشريع بل على سب
 ؤهلم وعيـاهلم، ولينظـر امـر واألغنياء يتمتعـون مبـا ،من املسلمني ذلك واجًبا، والزكاة إمنا جعلت إلغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد

لنفسه هل يرى أنه يغين الفقري عن الطواف إذا أعطاه صاع متر أو صاع شعري يف بلد مثل القاهرة يف مثل هذه األيام؟ ومـاذا يفعـل 
 .)5(؟هبما الفقري إال أن يطوف ليجد من يشرتيها ببخس من القيمة ليبتاع لنفسه وألوالده ما يتقوتون به

 .377ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )1(
 .122ص  ،6احمللى: جـ  )2(
 .127لى: املرجع السابق ص احمل) 3(
 .128املرجع السابق: ص  )4(
 وما بعدها.  131ص  ،6انظر هامش احمللى: جـ  )5(
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 هل تجوز القيمة في زكاة الفطر؟
 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
إىل أنه ال جيـوز إخـراج  -، ومن وافقهم)1(وابن حزم الظاهري ،وأمحد ،والشافعي ،مالك-القول األول: ذهب مجهور الفقهاء 

 دل األصناف الواردة يف األحاديث النبوية الشريفة.القيمة ب
 ذهب إليه بأحاديث كثرية منها: واستدل اجلمهور على ما

 ».خلاًعا من متر أو صاًعا من شعري.. إفرض صدقة الفطر ص«ما رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال: 
 وجه الداللة:

فمـن  ،ة علـى هـذا الوجـه وأمـر هبـا أن تـؤدىصـدقالوفرض الرسول عليه السالم  ،نص هذا احلديث وغريه على أصناف حمددة
 .)2(وترك املفروض ال جيوز ،ه فقد ترك املفروضترك املنصوص علي

 وسئل اإلمام أمحد عن إعطاء الدراهم يف صدقة الفطر فقال: أخاف أال جتزئه خالف سنة رسول اهللا.
 فاإلمام جعل إعطاء القيمة خمالف لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

والقيمـة يف حقـوق النـاس ال  ،ول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمألن ذلك غري ما فـرض رسـ ؛وقال ابن حزم: ال جتزئ القيمة أصالً 
 .)3(فيجوز رضاه أو إيراؤه ،رتاض منهما وليس للزكاة مالك معنيجتوز إال ب

 ،، إىل أنــه جيــوز إخــراج القيمــة وهــو مــروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز)4(والثــوري ،وأصــحابه ،القــول الثــاين: ذهــب أبــو حنيفــة
 .)5(واحلسن البصري

 واستدل احلنفية على مذهبهم مبا يأيت:
والدارقطين عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال: فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطـر  ،ما أخرجه البيهقي -1

 .)6(»أغنوهم عن طواف هذا اليوم« :ويف رواية البيهقي .»أغنوهم في هذا اليوم« :وقال
بـل  ،واإلغنـاء حيصـل بالقيمـة كمـا حيصـل بالطعـام ،لسالم بإغنـاء الفقـراء واحملتـاجني يـوم العيـدوجه الداللة: أمر الرسول عليه ا

 .)7(أل�ا أقرب إىل دفع احلاجة ؛إن اإلغناء بالقيمة أمت وأوفر
فيستطيع آخذ الزكاة أن يشرتي حاجاته وينتفع هبا يف سائر احلاجات فليس احلاجـات  بالطعام ويتحقق هبا مصاحل ال تتحقق

 اصرة على الطعام.ق
خــذه مــنكم مكــان الــذرة والشــعري فإنــه أهــون آأئتــوين بعــرض ثيــاب « :اســتدل احلنفيــة أيًضــا بــأن معــاذ قــال ألهــل الــيمن -2

 .»عليكم وخري للمهاجرين باملدينة
خـرج وخـري بأنـه أيسـر للم ،وإال ما فعله معاذ لكنه فعله فدل على اجلواز بل بني السـبب ،فهذا يدل على جواز إخراج القيمة

 لآلخذ املنتفع هبا.

 انظر املراجع السابقة. )1(
 وما بعدها. 87ص  ،3املغين: جـ  )2(
 .137ص  ،6احمللى: جـ  )3(
 انظر مراجع احلنفية السابقة. )4(
 جاء به وصح عن عمر بن عبد العزيز إعطاء نصف صاع من بر أو قيمته نصف درهم. -130 ص ،6احمللى: جـ –املغين: املرجع السابق  )5(
 .186ص  ،4نيل األوطار: جـ  )6(
 .73ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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وسئل اإلمام أمحد عن رجـل بـاع مثـر خنلـه  ،وعن عطاء أنه قال: كان عمر بن اخلطاب يأخذ العروض يف الصدقة من الدراهم
 .)1(قيل له: فيخرج مترًا أو مثنه؟ قال: إن شاء أخرج مثرًا وإن شاء أخرج من الثمن ،قال: عشرة على الذي باعه
وذلك  ،ألنه يعدل يف القيمة الصاع من التمر أو الشعري ؛ عليهم أجازوا إخراج نصف الصاع من القمحوالصحابة رضوان اهللا

 (ما أرى مدين من مسراء الشام إال تعدل صاًعا من هذا). :معاوية ملا قال
 »الترجيح«

أن خيـرج الشـخص زكـاة  :الراجحفإنه يتضح لنا أن  ،وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يف األصناف اليت خترج منها زكاة الفطر
فطرتــه مــن غالــب قــوت بلــده أو مــن غالــب قــوت نفســه، فــإذا كــان يعــيش يف منــاطق زراعتهــا نوًعــا مــن احلبــوب أو الثمــار كــاألرز، 

 والذرة أو غري ذلك أخرج منها زكاة فطرته.
وأل�ـا أنفـع يف  ؛مـن التيسـري علـى النـاسكما أن الذي منيل إليه ونرجحه أيًضا أنه لو أخرج القيمة فإ�ا جتزئ ملا يف إخراجهـا 

ألن الفقري يتمكن بواسطتها من سد حاجاته كشراء املالبـس وغريهـا وحـىت ال يضـطر الفقـري إذا كثـر الطعـام عنـده  ؛عصرنا احلاضر
 .ة لهالفأن يبيعه بثمن خبس مبا يلحقه ضرر حمقق ميكن تفاديه ومنعه بإخراج القيمة وليس يف ذلك خروًجا على النص أو خم

 واهللا أعلم

 .87ص  ،3املغين: جـ  )1(
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 المبحث الرابع
 مقدار زكاة الفطر

وأيب سـعيد اخلـدري رضـي اهللا  ،إن الواجب يف زكاة الفطـر صـاع عـن كـل إنسـان ملـا سـبق ذكـره مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـر
 عنهم.

ن شـعري... متر أو صاًعا مـفرض زكاة الفطر من رمضان صاًعا من  -صلى اهللا عليه وسلم-فقد روى ابن عمر أن رسول اهللا 
 خل احلديث.إ

صـاًعا مـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-عن أيب سعيد اخلدري أنه قال: (كنا خنرج زكـاة الفطـر إذ كـان فينـا رسـول اهللا  كما روي
 من متر أو صاًعا من شعري...) احلديث. أو صاعا طعام

 ؟فما هو الصاع؟ وما مقداره ،وإذا كان الواجب على كل نفس إخراج صاع يف زكاة الفطر
 تعريف الصاع:

 ،وصــواع ،وصــيعان ،أصــواع :ومجــع الصــاع ،)1(وهــو أربعــة أمــداد ،الــذي يكــال بــه وتــدور عليــه أحكــام املســلمني :الصــاع هــو
 ،أي اإلنـاء الـذي كـان امللـك يشـرب فيـه )2()قَاُلوا نـَْفِقُد ُصَواَع الَمِلـكِ (: وآصع، وجاء يف القرآن الكرمي صواع حيث قال اهللا تعاىل

 ،)3(صواع امللك كان شيء من فضة يشبه املكـوك الفارسـي الـذي يلتقـي طرفـاه :ال الطعام للناس. قال سعيد بن جبريوبه كان يك
 .)4(والسقاية والصواع شيء واحد

 وقيل: مثانية أرطال. ،وهو مخسة أرطال وثلث ،والصاع مكيال أهل املدينة
ألنـه  ؛ييـل مجيًعـا، وهـو يف األصـل: ربـع الصـاع، وإمنـا قـدره بـهوهـو أصـغر أنـواع املكا ،ومداد ،وجيمع على أمداد ،واملد مكيال

 .)5(أقل ما كانوا يتصدقون به يف العادة
 .)6(واملد رطالن عند أهل العراق وأيب حنيفة، ورطل وثلث عند أهل احلجاز والشافعي

ت ذلـك : مـدا، وقـد جربـيوبـه مسـ ،املعتـدل إذا مألمهـا ومـد يـده هبمـااإلنسـان  احب القاموس: املـد مبقـدار مـلء كفـيقال ص
 .)7(فوجدته صحيًحا

 ،�ـا مقـدرة باألوسـقإألن زكاة الفطر الواجبة كل عام مقدرة به، وكـذا نصـاب الـزروع والثمـار حيـث  ؛ومعرفة الصاع أمر الزم
 ألنه ستون صاًعا، وكفارة اليمني وفدية املناسك حتتاج إىل معرفة مقدار الصاع أيًضا. ؛مقدر بالصاع :والوسق

كان يغتسل بالصـاع   -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ورد يف احلديث أنه  ،أربعة أمداد :ا قلنا الصاع مكيال أهل املدينة وهووكم
قد وجه أمته وبني هلا أن املرجع يف مكياهلا إمنا هو ملا تعارف عليـه أهـل املدينـة،   -صلى اهللا عليه وسلم-، كما أنه )8(ويتوضأ باملد

 .55ص  ،3القاموس احمليط: جـ  )1(
 .72يوسف:  )2(
 .2526ص  ،4لسان العرب: جـ  -229ص  ،9القرطيب: جـ  )3(
 .16ص  ،8والطربي: جـ  178ص  ،18تفسري الرازي: جـ -وما بعدها  24ص  ،13األلوسي: جـ  )4(
 .308ص  ،4، النهاية يف غريب احلديث البن األثري: جـ 4159ص  ،6لسان العرب: جـ  )5(
 لسان العرب: املرجع السابق. )6(
 .349ص  ،1القاموس احمليط: جـ  )7(
 .71ص  ،1، سبل السالم: جـ 250ص  ،1نيل األوطار: جـ  )8(
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المدينـة، والميـزان المكيـال مكيـال أهـل «حيـث قـال:  ،ملـا تعـارف عليـه أهـل مكـةازينهـا أيًضـا إمنـا هـو كما أن املرجع هلـا يف مو 
 .»ميزان أهل مكة

فكانـت عنـدهم أدق  ،وحـاجتهم إىل املكاييـل أكثـر ،واحلكمة من اعتبار كيل املدينة وميزان مكة هو: أن املدنيني كـانوا زراعـا
 فكانت عندهم أدق وأضبط. ،لون بالتجارة وحاجتهم إىل املوازيني أكثرخبالف املكيني الذين كانوا يعم ،وأضبط

 مقدار الصاع باألرطال:
أن  :ومــن وافقهمــا مــن فقهــاء العــراق ،وحممــد مــن أصــحابه ،اختلـف العراقيــون واحلجــازيون يف مقــدار الصــاع، فعنــد أيب حنيفــة

 .)1(الصاع مثانية أرطال بالعراقي
 ،كما أنه صح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه كـان يتوضـأ باملـد  )2(طاب رضي اهللا عنهودليلهم: أن هذا صاع عمر بن اخل

 .)3(وهذا نص ،والصاع مثانية أرطال ،ويغتسل بالصاع ،واملد رطالن
وأمحــد فالصــاع عنــدهم مقــداره مخســة أرطــال وثلــث بــالعراقي. وهــذا قــول أيب يوســف مــن  ،والشــافعي ،مالــك :أمــا احلجــازيون

 بن حزم الظاهري.وا ،احلنفية
وقــد جــاء يف احلــديث أن  ،ودلــيلهم: أن هــذا قــدر صــاع املدينــة وقــد توارثــوه عــن ســلفهم عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

 املكيال مكياهلم.
أبا عبد اهللا كم قدر صاع النيب صلى اهللا  :قلت ملالك بن أنس(وقد ذكر الشوكاين: عن إسحاق بن سليمان الرازي أنه قال: 

: أبـو أبـا عبـد اهللا خالفـت شـيخ القـوم. قـال: مـن هـو؟ قلـت :فقلت ،)4(وسلم؟ قال: مخسة أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرتهعليه 
يا فالن  ،يا فالن هات صاع عمك ،فغضب غضًبا شديًدا مث قال جللسائه: يا فالن هات صاع جدك ،حنيفة يقول: مثانية أرطال

 هات صاع جدتك.
اع إىل هــذا حــدثين أيب عــن أبيــه أنــه كــان يــؤدي هبــذا الصــ :قــال: مــا حتفظــون يف هــذا؟ فقــالقــال إســحاق: فاجتمعــت آصــع ف

أنـا  :فقـال مالـك ،حدثين أيب عن أمه أ�ا أدت هبذا الصاع إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم :وقال آخر ،النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)5(بسند جيد والبيهقي ،حزرت هذه فوجدهتا مخسة أرطال وثلثا) رواه الدارقطين

حيث وقف على أمداد أهلهـا ورأى بنفسـه أ�ـا مخسـة  ،ورجع أبو يوسف من احلنفية عن قول أيب حنيفة إىل قول أهل املدينة
 .)6(أرطال وثلث

 وما بعدها. 296ص  ،2فتح القدير: جـ  )1(
 .73ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )2(
ظ ذكر أبو عبيد يف كتاب األموال األحاديث املتعلقة بوضـوئه وغسـله عليـه الصـالة والسـالم باملـد والصـاع وقـال: إن هـذه األحاديـث جـاءت بألفـا )3(

مـن املـاء أقصـاها  -أي حـالتني-ملعـاين الخـتالف لفظهـا وليسـت كـذلك، ولكـن املعـىن فيهـا كلهـا إمنـا يـدور علـى وقتـني يتوهم السامع أ�ا خمتلفـة ا
فكـان غسـله علـى  ،وهو مخسة أرطال وثلـث وسـائر هـذه األحاديـث إمنـا ترجـع إىل أحـدمها ال ختلـو مـن ذلـك ملـن عرفـه ،مثانية أرطال وأدنامها صاع

 .620األموال: ص  قدر ما حيضره من املاء. انظر
 أي: قدرته.–بفتح احلاء والزاي وسكون الراء -حزرته  )4(
 وما بعدها. 184ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
قصة إسحاق الرازي مع اإلمـام مالـك قـد تكـررت مـع أيب يوسـف وأهـل املدينـة، فقـد روى البيهقـي عـن احلسـن بـن الوليـد أنـه قـال: قـدم علينـا أبـو  )6(

فقـالوا: صـاعنا  ،فقال: إين أريـد أن أفـتح علـيكم بابـا مـن العلـم مهـين ففضـحت عنـه، فقـدمت املدينـة فسـألت عـن الصـاع ،ناهيوسف من احلج فأتي
فلما أصـبحت أتـى حنـو مخسـني شـيخا مـن  ،قلت هلم: ما حجتكم يف ذلك؟ قالوا: نأتيك باحلجة غًدا ،هذا صاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فنظــرت فــإذا هــي  ،كــل رجــل مــنهم خيــرب عــن أبيــه وأهــل بيتــه أن هــذا صــاع رســول اهللا  ،مــع كــل مــنهم الصــاع حتــت ردائــهأبنــاء املهــاجرين واألنصــار 
فرأيت أمـرًا قويًـا فقـد تركـت قـول أيب حنيفـة يف الصـاع وأخـذت بقـول أهـل املدينـة.  ،سواء. قال: فعايرته فإذا هو مخسة أرطال وثلث ينقصان يسريًا

 .297ص  ،2انظر فتح القدير: جـ 
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وإذا كــان اإلمــام مالــك رضــي اهللا عنــه قــد قــدر صــاع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فوجــده مخســة أرطــال وثلــث كمــا يف قصــة 
 :فقـال حنبـل ،الصاع وزنته فوجدته مخسة أرطال وثلثي رطل حنطـة :فإننا جند اإلمام أمحد بعده يقول ،الرازيإسحاق بن سليمان 

 قال أمحد: أخذت الصاع من أيب النضر.
 هذا صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي يعرف يف املدينة. :وقال ،وقال أبو النضر: أخذته من ابن أيب ذئب

فكلنــا بــه ووزنــاه فــإذا هــو  ،ألنــه ال يتجــاىف يف مواضــعه ؛العــدس فعرينــا بــه وهــو أصــلح مــا يكــال بــه قــال أبــو عبــد اهللا: فأخــذنا
 .)1(وهذا أصح ما وقفنا عليه وما تبني لنا من صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم ،مخسة أرطال وثلث

 التوفيق بني قول العراقيني واحلجازيني:
 فية وغريهم وذلك على النحو التايل:لقد حاول بعض الفقهاء التوفيق بني قول احلن

وإذا قابلتهـا بثمانيـة  ،ذهب بعض احلنفية إىل أن أبا يوسف ملا حرر الصاع وجده مخسـة أرطـال وثلـث برطـل أهـل املدينـة -1
 أرطال بالبغدادي وجدهتما سواء.
و كــان لــذكره علــى املعتــاد وهــو ألن حممــًدا رمحــه اهللا مل يــذكر يف املســألة خــالف أيب يوســف. ولــ ؛قــال ابــن اهلمــام: وهــو أشــبه

 .)2(أعرف مبذهبه
واألرطال خمتلفة ولكن رد هذا التخريج بـأن أبـا يوسـف قـال يف كتـاب  ،وعلى هذا فإن الصاع واحد عند العراقيني واجلحازيني

 رطال وثلث.والصاع مخسة أ ،فاخلمسة األوسق ثالمثائة صاع ،: الوسق ستون صاًعا بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم)3(اخلراج
وأبــو  ،ألن الكتــاب قــد ألــف بنــاء علــى طلــب اخلليفــة الرشــيد وعاصــمته بغــداد ؛وال يفهــم مــن هــذه األرطــال إال أ�ــا البغداديــة

 .)4(فكيف يقدر يف بغداد الصاع بأرطال املدينة؟ ،يوسف هبا
وصــاع  ،اع للطعــام واحلبــوبأنــه كــان هنــاك صــاعان: صــ :كمــا حــاول ابــن تيميــة التوفيــق بــني القــولني بطريقــة أخــرى وهــي  -2

األثــر يف كــل واحــد منهمــا فصــاع  الطهــارة مثانيــة أرطــال. كمــا جــاءوصــاع  ،للميــاه والطهــارة. فصــاع الطعــام مخســة أرطــال وثلــث
وهــذا قــول طائفــة مــن أصــحاب أمحــد وغــريهم ممــن مجــع بــني األخبــار  ،وصــدقة الفطــر هــو ثلثــا صــاع الغســل ،والكفــارات ،الزكــوات

 .)5(الباباملأثورة يف هذا 
 والصيعان خمتلفة عكس التوفيق األول. ،نيوعلى هذا: تكون األرطال واحدة عند العراقيني واحلجازي

ع الصاع معتمـًدا علـى النتـائج الـيت وصـل إليهـا بعـض البـاحثني مـن األوربيـني و مبارك موض ويف العصر احلديث حبث علي -3
 .)6(كما هو رأي فقهاء احلجاز  ،بوية مخسة أرطال وثلثوانتهى إىل أن الصاع الشرعي الذي عنته األحاديث الن

ولكنــه ســاق تعلــيال آخــر للخــالف الســابق مبــا يفيــد أن اخلــالف صــوري ال حقيقــي حيــث قــال: (والفــرق النــاتج بــني علمــاء 
هم اعتـرب كميـة يف الصـاع. وغـري  وأالعراق وغريهم من علماء العرب نشأ مـن أن علمـاء العـراق يعتـربون كميـة املـاء املظـروف يف املـد 

 ،ثلث رطل توافق ما يستوعب من احلبالكيالن) مث قال: (وبالتأمل يف ذلك يعلم أن مخسة أرطال و  ناحلب الذي يستوعبها هذا
يـة أرطـال ومثانية أرطال توافق ما يستوعب مـن املـاء للغسـل. والثمانيـة هـي عـدد تقـرييب ملـا ذكـر بعضـهم مـن أن الصـاع أقـل مـن مثان

 .82، 11ص  ،3املغين البن قدامة: جـ  )1(
 .298ص  ،2شرح فتح القدير: جـ  )2(
 .53اخلراج أليب يوسف: ص  )3(
 .368الدكتور القرضاوي فقه الزكاة: ص  )4(
 املرجع السابق نقالً عن ابن تيمية القواعد النورانية. )5(
 ية للدكتور/ ضياء الدين الريس.نقًال عن اخلراج يف الدولة اإلسالم 369فقه الزكاة: ص  )6(
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جنـد أن  4: 3ألنك إن أجريت احلساب باعتبار أن النسبة بني ثقل احلب وثقل املـاء كالنسـبة بـني  هو صحيح؛وأكثر من سبعة و 
 مخسة أرطال وثلث من حب القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من املاء وأقل من مثانية).

 ر لدى كل منهما.وأن الصاع واحد لدى الفريقني وإمنا اختلفت زاويتا النظ ،ومعىن هذا: أن األرطال واحدة
 .)1(وا سعة الصاع باملاء. وبقية العلماء غريهم اعتربوا سعته حبسب احلبرب اعت -أو األحناف-فأهل العراق 

وملـاذا عـدل أبـو يوسـف عـن رأيـه وخـالف  ؟لكن لو كان اخلالف على هذه الصورة فلماذا غضب اإلمام مالك غضـًبا شـديًدا
 ؟)2(رأي شيخه وصاحبه أيب حنيفة

 ن القولين:الراجع م
وال ينبغـي  ،ن الصاع مخسـة أرطـال وثلـث بـالعراقيمن أ -وهم أهل احلجاز ومن وافقهم-والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور 

ويف طليعـة األدلـة ذلـك  ،أن يبقى شك حول ذلك بعد أن قامت األدلة على صحة هذا التقدير من أقوال أكثر العلماء واجملتهدين
وذلـك  ،النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ان أهل املدينة اليت كانت باقيـة منـذ عهـدمالك بأنه قام مبعايرة صيعاإلمام اخلرب الذي ورد عن 

فكـان مـن جـراء هـذا اإلثبـات بالتجربـة العمليـة املشـاهدة  ،حبضور اخلليفة الرشيد وبعد مناقشة جرت بينه وبني القاضي أيب يوسـف
فمــن أعلــم مــن اإلمــام مالــك بالتقاليــد املــأثورة للمدينــة؟ وأي  ،هــل املدينــةأن اقتنــع أبــو يوســف وعــدل عــن قولــه إىل قــول مالــك وأ

لذي يتفق مع  شهادة أكثر من شهادة الفقيه اجملتهد أيب يوسف قاضي اخلالفة ومستشارها األول؟ مث إن هذا التحديد للصاع هو ا
خبـالف مـا إذا فـرض التحديـد  ،األشـياءجماريـة لطبـائع  ألخـرى وتبـدو هـذه النسـب بـه معقولـةلوحـدات اكل النسب اليت حـددت ل

 ،اإلنسان املعتـدل : ملء كفيبأنه فإن املد قد عرف أيًضا ،ى أية حالاآلخر فيلحظ حينئذ تفارق كبري وجتاوز لدائرة املعقول، وعل
 .)3(والثانية مثل ذلك أربع مرات ،فالذي يتصور أال تتجاوز الكمية األوىل رطال وثلثا ،: أربع حفناتوالصاع بأنه

 ،وعـاملهم وجـاهلهم ،صـاحلهم وطـاحلهم ،قال ابن حزم الظاهري: هـذا مشـهور باملدينـة منقـول، نقـل الكانـة صـغريهم وكبـريهم
كما نقل أهل مكة موضع الصـفا واملـروة واالعـرتاض علـى أهـل املدينـة يف صـاعهم ومـدهم كـاملعرتض علـى أهـل   ،وحرائرهم وإمائهم

ـــة  ،والبقيـــع ،واملنـــرب ،كمـــن يعـــرتض علـــى أهـــل املدينـــة يف القـــربو  ،مكـــة يف موضـــع الصـــفا واملـــروة وال فـــرق وهـــذا خـــروج علـــى الديان
 .)4(واملعقول

 مقدار الصاع بالوزن:
وعليـه فإنـه ميكـن  ،وأن املد رطل وثلث على الرأي الراجح لدى مجهـور الفقهـاء ،عرفنا أن الصاع مخسة أرطال وثلث بالعراقي

 وكذا اجلرامات. ،دراهم املصريةمعرفة مقدار الصاع واملد باألرطال وال
أنه عاير كيال على مـد رسـول اهللا صـلى اهللا  "اإليضاح والتبيان"ولقد قام جنم الدين بن الرفعة هبذه املهمة حيث بني يف كتابه 

 3/1 مث وزنـه فكـان وزنـه -وإن كان فيه حبات يسرية من القمح تكميل هذا املـد-عليه وسلم من الشعري الصعيدي املغربل النقي 
 درمهًا. 43.25درمهًا مصريا. وملا كان املد يساوي رطل وثلث بالبغدادي وثلث الرطل يساوي  173

 جرام. 3.12والدرهم املصري =  ،درمهًا مصريا 130=  43.25 -173.33إذن الرطل البغدادي = 
 جرام. 405.6=  3.12× 130إذن الرطل البغدادي = 

 .370فقد الزكاة: املرجع السابق ص  )1(
 نقًال عن اخلراج يف الدولة اإلسالمية للدكتور/ ضياء الدين الريس. 371 -370املرجع السابق: ص  )2(
 فقه الزكاة نقًال عن اخلراج للدكتور/ ضياء الدين الريس. )3(
 .246ص  ،5احمللى: جـ  )4(
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 اًما.جر  2163.2=  3/16×  405.6إذن الصاع = 
لشـيخ الطـربي عـايره علـى وهذا املد الذي ذكرناه عوير على مد اإلمام الشـيخ حمـب الـدين الطـربي شـيخ احلـرم الشـريف. وأن ا

 .)1(معايرته على مد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ةمد ثبت صح
ع أهـل احلـرمني علـى أن مــد ألن ابـن قدامـة ذكـر إمجــا  ؛وهـذا الـوزن قريـب مـن وزن القمــح الوسـط وأخـذ القمـح الوســط معيـارا

: 9ومبـا أن النسـبة بـني الرطـل البغـدادي والرطـل املصـري كنسـبة  )2(النيب صلى اهللا عليه وسلم رطل وثلـث قمحـا مـن أوسـط القمـح
رطـــال  4.8 = 10/9×  3/16 = 10/9×  5 3/1فـــإن الصـــاع باألرطـــال املصـــرية =  )3("علـــي مبـــارك"علـــى مـــا حققـــه  10

 .)4(جرام حسب وزن القمح 2176يساوي  مصريا قمحا. وهذا الرقم
بينمــا وزن بــاقي األصــناف أخــف منــه فــإذا أخــرج  ،أثقــلن وزن القمــح إحيــث  ،وهــذا الفــرق بــني وزن الشــعري والقمــح طفيــف

 منها مقدار هذا الوزن فكانت أكثر من صاع.
زيـادة علـى الـوزن األخـري مبـا يـوازي قـل مـن القمـح كـاألرز مـثًال فالواجـب الف يقتاته الناس وكان هذا الصـنف أثوإذا وجد صن

 الفرق حىت ال يقل املخرج عن الصاع كيال.
 .)5(قال ابن قدامة: واألوىل ملن أخرج من الثقيل بالوزن أن يزيد شيًئا احتياطيا

فإن بعض الفقهاء ذهـب إىل االعتمـاد علـى الكيـل دون الـوزن.  ،ونظرا الختالف بعض أصناف احلبوب يف الوزن خفة وثقال
النــووي يف اجملمــوع: (قــد يستشــكل ضــبط الصــاع باألرطــال فــإن الصــاع املخــرج بــه يف زمــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  قــال

تلف وقد تكلم مجاعات مـن فإن أوزان هذه خم ،ع فيه كالذرة واحلمص وغريمهاوزنًا باختالف ما يوض همكيال معروف وخيتلف قدر 
ن الصـواب أن االعتمـاد رج الدارمي مـن أصـحابنا حيـث قـال: إهو اإلمام أبو الف -كالًما-العلماء يف هذه املسألة وأحسنهم فيها 

ن الواجــب إخــراج صــاع معــاير بالصــاع الــذي كــان خيــرج بــه يف زمــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه يــل دون الــوزن وإيف ذلــك علــى الك
نقص عنــه، وعلــى هــذا فالتقــدير خبمســة أرطــال ومــن مل جيــده وجــب عليــه أن خيــرج مــا يتــيقن أنــه ال يــ ،وســلم وذلــك الصــاع موجــود

 .)6(رجل معتدل الكفني) ع حفنات بكفيوقال مجاعة من العلماء الصاع أرب -أو تقرييب-وثلث تقريب 
وقال ابن حزم: وجدنا أهل املدينة ال خيتلف منهم اثنان يف أن مد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يؤدي بـه الصـدقات 

هـو رطـل وثلـث. قـال: ولـيس هـذا اختالفًـا ولكنـه علـى حسـب  :وال دون رطل وربع. وقـال بعضـهم ،ونصفليس بأكثر من رطل 
 .)7(رزانة املكيل من الرب والتمر والشعري

 .)8(وقال أمحد: صاع ابن أيب ذئب مخسة أرطال وثلث. قال أبو داود: وهو صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)9(ث بالكيل املصريومالك قدح وثل ،والصاع عند أيب حنيفة

 .)10(والكيلة املصرية تكفي عن ستة أشخاص ،فالربع املصري يكفي عن ثالثة أشخاص

 نقًال عن ابن الرفعة. ،وما بعدها 166جنم الدين الكردي يف املوازين واملكاييل واملقاييس رسالة ماجستري: ص  انظر حممد )1(
 .11ص  ،3املغين: جـ  )2(
 نقًال عن الدكتور/ ضياء الدين الريس. 372الدكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة: ص  )3(
 املرجع السابق. )4(
 .82ص  ،3املغين: جـ  )5(
 .129ص  ،6موع: جـ اجمل )6(
 .245ص  ،5احمللى: جـ –اجملموع: املرجع السابق  )7(
 احمللى: املرجع السابق. )8(
 .505ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  -365ص  ،2ابن عابدين: جـ  )9(
 انظر ابن عابدين: املرجع السابق.-وذهب بعض احلنفية إىل أن الصاع قدح وسدس  )10(
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 والكيلة تكفي ألربعة أشخاص. ،فالصاع قد حان بالكيل املصري وعليه فالربع يكفي لشخصني )1(أما عند الشافعي وأمحد
صـاع، ومـن زاد قلـيًال فهـو خـري  جل املتوسـط وهـي تسـاويالر  أو الوزن فليخرج أربع حفنات بكفي كيلومن مل يتمكن من ال

 والصاع أربعة أمداد فتكون األربع حفنات كافية. ،ألن املد ملء كفى الرجل املعتدل له؛
 .)2(واحلكمة من اعتبار الصاع يف زكاة الفطر هي: أن الصاع يكفي إلطعام الفقري أيام العيد

معتــد هبـا للفقــري، وال يتضـرر اإلنســان إنفـاق هــذا القــدر  ةيــه غنيـفأهــل بيـت ف ألنــه يشـبع ؛وقـال الــدهلوي: وإمنـا قــدر بالصـاع
 .)3(غالًبا

 ؟إخراج صاع من كل األصنافهل الواجب 
اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الواجـــب علـــى الشـــخص يف زكـــاة الفطـــر أن خيـــرج عـــن نفســـه صـــاًعا مـــن التمـــر أو الشـــعري أو األقـــط، 

 زبيب وذلك على قولني:واختلفوا يف مقدار ما خيرج من القمح وال
إىل أن الواجـب صـاع مـن مجيـع األجنـاس  -)4(ومـن وافقهـم ،وأمحـد ،والشـافعي ،مالـك-القول األول: ذهب مجهـور الفقهـاء 

 ،وإســـحاق ،وجـــابر بـــن زيـــد ،واحلســـن البصـــري ،وأيب العاليـــة ،وهـــو مـــروي عـــن أيب ســـعيد ،ســـواء كـــان مـــن مثـــر أو قمـــح أو غريمهـــا
 واملؤيد باهللا. ،روالناص ،والقاسم ،واهلادي

 ،إىل أن الواجـب مـن القمـح والزبيـب نصـف صـاع، وهـو مـروي عـن زيـد بـن علـي )5(القول الثاين: ذهب أبو حنيفة وأصحابه
 واإلمام حيىي.

 سبب الخالف:
وذلـك أنـه جـاء يف حـديث أيب سـعيد اخلـدري أنـه قـال: (كنـا خنـرج زكـاة  ،)6(والسبب يف اختالف الفقهاء هو تعـارض اآلثـار

طر يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاًعا من طعـام أو صـاًعا مـن شـعري أو صـاًعا مـن أقـط أو صـاًعا مـن متـر أو صـاًعا الف
 من زبيب) وظاهرة أنه أراد بالطعام القمح.

اثنـني  بـني وروى الزهري عن ثعلبة بن أيب صعري عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (صدقة الفطر صاًعا من بر
 رواه أبو داود. )7(أو صاًعا من شعري أو متر على كل واحد)

(كانــت صــدقة الفطــر علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم نصــف صــاع مــن  :عــن ســعيد بــن املســيب أنــه قــال وروي
ني مجيــع وقــاس الــرب علــى الشــعري ســوى بــ ،أو صــاًعا مــن متــر). فمــن أخــذ بظــاهر حــديث أيب ســعيد ،أو صــاًعا مــن شــعري ،حنطــة

وســعيد بــن املســيب  ،ومــن أخــذ حبــديث ثعلبــة بــن صــعري ،وهــذا قــول األئمــة الثالثــة ومــن وافقهــم ،الواجــب صــاع :األصــناف وقــال
 وهذا قول أيب حنيفة ومن وافقه. ،وقاس الزبيب عليه ،قال: الواجب نصف صاع من بر

 األدلة

 .253ص  ،2كشاف القناع: جـ   -405ص  ،1مغين احملتاج: جـ  )1(
 كشاف القناع: املرجع السابق.  )2(
 .509ص  ،2احلجة البالغة: جـ  )3(
 .183ص  ،4نيل األوطار: جـ  -85ص  ،3املغين: جـ  -405ص  ،1مغين احملتاج: جـ  -238ص  ،1بلغة السالك: جـ  )4(
 .183ص  ،4ألوطار: جـ نيل ا -290ص  ،2فتح القدير: جـ  -364ص  ،2ابن عابدين: جـ  )5(
 وما بعدها. 378ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )6(
 ابن رشد ذكره من رواية أيب سعيد اخلدري والصحيح ما ذكرناه. )7(

 39 

                                   



ب أو الواجـب يف زكـاة الفطـر صـاع مـن قمـح أو زبيـ أدلة أصحاب القول األول: اسـتدل اجلمهـور علـى مـا ذهـب إليـه مـن أن
أو  ،أو صــاًعا مــن شــعري ،صــاًعا مــن طعــام"حــديث أيب ســعيد اخلــدري الســابق ذكــره حيــث ورد بــه غريمهــا بأحاديــث كثــرية منهــا: 

 .أو صاًعا من زبيب" ،أو صاًعا من متر ،صاًعا من أقط
 قال النووي: والداللة فيه من وجهين:

 ه بباقي املذكورات.ن عرف أهل احلجاز اسم للحنطة خاصة، ال سيما وقد قر أحدمها: أن الطعام يف
ع وال نظر إىل قيمته. قال: فدل هذا على أن املعترب صا  ،والثاين: أنه ذكر أشياء قيمها خمتلفة وأوجب يف كل نوع منها صاًعا

 .)1(ث وضعفها بنيوأحاديث ضعيفة ضعفها أهل احلدي ،لقائلني بنصف صاع حجة إال حديث معاويةوليس ل
: أدلــة أصــحاب القــول الثــاين: اســتدل احلنفيــة ومــن وافقهــم علــى أن الواجــب مــن الــرب والزبيــب نصــف صــاع بأحاديــث منهــا

ع مـن بـر أو قمـح صـدقة الفطـر صـا «بـن صـغري عـن أبيـه أنـه قـال: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حديث عبـد اهللا بـن ثعلبـة 
 .)2(»خلعلى كل اثنني... إ

اج مكة أال إن صدقة الفطر واجبة اهللا عليه وسلم بعث مناديا يف فج أن النيب صلى«ا رواه الرتمذي عن عمرو بن شعيب وم
 ، واملراد نصف صاع.)3(»صاع من طعام ،مدان من قمح أو سواه ،صغري أو كبري ،حر أو عبد ،على كل مسلم ذكر أو أنثى

خنرج إذا كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطـر صـاًعا مـن متـر أو وأيًضا ما رواه أبو سعيد اخلدري أنه قال: كنا 
فكـان ممـا كلـم النـاس فيـه أنـه قـال:  -حاجـا أو معتمـرا-خنرجه حىت قدم علينا معاوية  نزل صاًعا من شعري أو صاًعا من زبيب فلم

 .)4(»إين أرى أن مدين من مسراء الشام تعدل صاًعا من متر فأخذ الناس بذلك
وتكـون خمصصـة مبجموعهـا لألحاديـث الـيت تـدل  ،فهذه األحاديـث تـدل علـى أن املخـرج مـن القمـح أو الزبيـب نصـف صـاع

 .)5(نصف صاع من بر :رج الثوري يف جامعه عن اإلمام علي موقوفًا بلفظعلى أن الواجب من القمح صاع، وقد أخ

 .60ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )1(
 .270ص  ،2سنن أيب داود: جـ  )2(
 .92ص  2،سنن الرتمذي: جـ  )3(
 .62ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )4(
 .183ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
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 المناقشة
 مناقشة أدلة الجمهور:

ألن لفـظ الطعـام  مـن مجيـع األصـناف مبـا يف ذلـك الـرب؛مهور حبديث أيب سعيد وأن الواجب صاع ناقش احلنفية استدالل اجل
 الوارد به يشمل الرب.

حجـة ملـن قـال » صـاًعا مـن طعـام«فهذا غري مسلم حيث قال ابن املنذر: ظن بعض أصحابنا أن قوله يف حـديث أيب سـعيد 
 الطعام مث فسره. صاًعا من حنطة، وهذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد أمجل

لشــعري خنــرج صــاًعا مــن طعــام وكــان طعامنــا اكنــا «وورد مـن طريــق حفــص بــن ميســرة عنــد البخــاري وغــريه أن أبــا ســعيد قــال: 
 ».والزبيب واألقط والتمر

 .)1(»وال خنرج غريه«وأخرج الطحاوي حنوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: 
 تكن الصـدقة علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إال التمـر والزبيـب مل«كما أخرج ابن خزمية عن ابن عمر أنه قال: 

كنا خنرج من ثالثة أصناف صاًعا من متر أو صاًعا مـن أقـط أو « :. وملسلم من وجه آخر عن أيب سعيد»والشعري ومل تكن احلنطة
 املذكورة. وكأنه سكت عن الزبيب يف هذه الرواية لقلته بالنسبة إىل الثالثة» صاًعا من شعري

 .)2(وهذه الطرق كلها تدل على أن املراد بالطعام يف حديث أيب سعيد غري احلنطة
قال الشوكاين: وميكن أن يقال أن الرب على تسليم دخوله حتت لفظ الطعام خمصـص باألحاديـث الـيت تـدل علـى أن الواجـب 

 .)3(نصف صاع من قمح
 مناقشة أدلة الحنفية:

بـــأن هـــذه  ،يـــة باألحاديـــث الســـابق ذكرهـــا والـــيت تـــدل علـــى أن الواجـــب نصـــف صـــاع مـــن بـــرنـــاقش اجلمهـــور اســـتدالل احلنف
وقـد خالفــه أبـو سـعيد اخلــدري وغـريه ممـن هــو أطـول منــه  ،األحاديـث ضـعيفة وضــعفها بـني، أمـا حــديث معاويـة فهـو قــول صـحايب

 صحبة وأعلم بأحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم.
 من بعض فنرجع إىل دليل آخر. ضهم بأوىلوإذا اختلفت الصحابة مل يكن قول بع

قــال اجلمهــور: وجــدنا ظــاهر األحاديــث والقيــاس متفقــا علــى اشــرتاط الصــاع مــن احلنطــة كغريهــا فوجــب اعتمــاده. وقــد صــرح 
ولو كان عند أحد من حاضري جملسه مع كثرهتم يف تلك اللحظة  ،أنه مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم ال معاوية بأنه رأى رآه

 .)4(لذكره كما جرى هلم يف غري هذه القصة -صلى اهللا عليه وسلم-علم يف موافقة معاوية عن النيب 
 الترجيح

أن قـول اجلمهـور بـأن الواجـب صــاع مـن مجيـع األصـناف هــو  :وبعـد ذكـر أقـوال الفقهـاء وأدلــتهم مث مناقشـتها فإنـه يتضـح لنــا
كما أن فيه أيًضا البعد عن الريبة وهـذا هـو الواجـب علـى املسـلم   ،الفألن العمل به أخذ باألحوط وخروجا من دائرة اخل ؛الراجح

 .183ص  4نيل األوطار: جـ  -373ص  ،3فتح الباري: جـ  )1(
 فتح الباري: املرجع السابق. )2(
 نيل األوطار: املرجع السابق. )3(
 وما بعدها. 61ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )4(
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كمــا أن التوســعة علــى الفقــراء يف يــوم العيــد   )1(»ال يريبــك دع مــا يريبــك إلــى مــا« :أن يفعلــه عمــًال بقولــه عليــه الصــالة والســالم
 فمن وسع اهللا عليه فليوسع على غريه. ،ممدوحة

 حكم الزيادة على الواجب:
ألنـه تطـوع  ؛وهذه الزيادة حسنة ومقبولة وال حرج فيها ،لم أن خيرج يف زكاة الفطر زيادة على الصاع الواجب عليهجيوز للمس

ـًرا ( :يف إطعام املسـاكني يف فديـة الصـيام حيث قال تعاىل ،وهذا خري له ولغريه من الفقراء واحملتاجني ،هبا عن رضا َفَمـن َتطَـوََّع َخيـْ
ٌر لَّهُ   .)2()فـَُهَو َخيـْ

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدقًا فمـررت برجـل فلـم أجـد عليـه «بن كعب أنه قال:  وملا رواه اإلمام أمحد عن أيب
ولكن  ،رض اهللا ما ال لنب فيه وال ظهرلنب فيه وال ظهر وما كنت ألق ال ذاك ما :فقال ،يف ماله إال ابنة خماض فأخربته أ�ا صدقته

فخـرج معـي وخـرج  ،فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم منـك قريـب ،خذ ما مل أومر بهآ: ما أنا بقلتهذه ناقة مسينة فخذها. ف
ذاك الـذي عليـك وإن  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:فق ،بالناقة حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب

 .)3(»ودعا له بالربكة ،فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقبضها ،فخذها :قال ،تطوعت خبري قبلناه منك وأجرك اهللا فيه
كمــا أنــه نــص يف قبــول   ،فهــذا احلــديث يــدل علــى جــواز إخــراج مــا زاد علــى الواجــب يف زكــاة الفطــر ويف غريهــا مــن الزكــوات

ألن الشـارع إذا حـدد شـيًئا   ؛ا بالكراهـةاملالكية الذين ذهبوا إىل أنه يندب عدم الزيادة على الصاع بل قـالو  )4(الزيادة. خالفًا لبعض
 وزيادة التسبيح على ثالث وثالثني. ،أو بدعة مكروهة كما يف زكاة الفطر ،كان ما زاد عليه بدعة فاسدة كما يف الصالة

ألن الصـالة عبـادة حمضـة وكـذا مـا يتعلـق هبـا مـن الـذكر والتسـبيح  ؛أن هـذا التشـبيه غـري مسـلم -واهللا أعلـم-والذي يظهـر يل 
 فالزيادة فيها حسنة وليست مكروهة ويثاب اإلنسان عليها. ،خبالف الزكاة فهي ليست عبادة حمضة

 واهللا أعلم

 ينة املنورة.طبعة اجلامعة اإلسالمية باملد ،11منت األربعني النووية: ص  )1(
 .184البقرة:  )2(
 وما بعدها. 134ص  ،4نيل األوطار: جـ  )3(
 .138ص  ،1بلغة السالك: جـ  )4(

 42 

                                   



 المبحث الخامس
 متى تجب زكاة الفطر ومتى تخرج؟

 وقت الوجوب:
يـه فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عل« :وذلـك حلـديث ابـن عمـر ،ال خالف بني الفقهاء يف أن زكاة الفطر جتب يف آخـر رمضـان

 ».خلمن متر.. إ وسلم زكاة الفطر من رمضان صاًعا
 وذلك على القولني: ،وإمنا اختلفوا يف حتديد وقت الوجوب
إىل أن زكـــاة  -)1(والثـــوري ،وإســـحاق ،وأمحـــد ،والشـــافعي يف اجلديـــد ،مالـــك يف روايـــة-القـــول األول: ذهـــب مجهـــور الفقهـــاء 

 الفطر جتب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.
فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة «عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنـه قـال:  ل أصحاب هذا القول مبا رويواستد

 .)2(»خلاللغو والرفث وطعمة للمساكني... إ الفطر طهرة للصائم من
 ،مـه مـن غـريهواإلضافة دليل االختصاص والسبب أخص حبك ،وجه الداللة: إن الزكاة قد أضيفت إىل الفطر يف هذا احلديث

 .)3(والصوم ينتهي بغروب مشس آخر يوم من رمضان ،وأل�ا وجبت طهرة للصائم ؛فكانت واجبة
يف القـدمي إىل أن زكـاة الفطـر جتـب بطلـوع فجـر يـوم  -)4(ومالك يف رواية الشـافعي-القول الثاين: ذهب أبو حنيفة وأصحابه 

 وابن حزم. ،وداود الظاهري ،وأيب ثور ،عليه كاألضحية، وهو قول الليثأل�ا قربة تتعلق بيوم العيد فلم يتقدم وجوهبا  ؛العيد
(فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة  :واستدل أصحاب هذا القول مبا رواه البيهقي والدارقطين عن ابن عمر أنـه قـال

 .)5()»أغنوهم عن طواف هذا اليوم«: الفطر وقال
 واإلضافة لالختصاص فدل هذا على أ�ا جتب بطلوع الفجر. ،ىل يوم العيدوجه الداللة: أضاف اإلغناء يف احلديث إ

 ) أي وقت فطركم يوم تفطرون.وفطرتكم يوم تفطرون ،(صومكم يوم تصومون :كما استدل أيًضا بقوله عليه السالم
وقـت بـالفطر حيث أضافه إىل اليوم واإلضـافة لالختصـاص فيقضـي اختصـاص ال ،وجه الداللة: خص وقت الفطر بيوم الفطر

صـدقة  :فال يظهر االختصاص وبه تبـني أن املـراد مـن قولـه (صـدقة الفطـر) أي ،ويظهر اليوم وإال فالليايل كلها يف حق الفطر سواء
 .)6(يوم الفطر

 سبب الخالف:
ة أن السـبب يف اخـتالف الفقهـاء يف حتديـد وقـت الوجـوب هـو اخـتالفهم يف هـل زكـاة الفطـر عبـادة متعلقــ )7(ذكـر ابـن رشـد 

 بيوم العيد أم خبروج شهر رمضان؟

 -128ص  6اجملمــوع: جــــ  -129قــوانني األحكــام الشــرعية: ص  -505ص  ،1حاشــية الدســوقي: جـــ  -237ص  ،1بلغــة الســالك: جـــ  )1(
 .89ص  ،3املغين: جـ  -401ص  ،1مغين احملتاج: جـ 

 .184ص  ،4نيل األوطار: جـ  -585ص  ،1سنن ابن ماجة: جـ  )2(
 املغين: املرجع السابق. )3(
 . 74ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  -297ص  ،2فتح القدير: جـ  -اجملموع واملغين: املرجعني السابقني )4(
 .186ص  ،4نيل األوطار: جـ  )5(
 بدائع الصنائع: املرجع السابق. )6(
 .179ص  ،1تهد: جـ بداية اجمل )7(
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وهو قول الشافعي ومـن  ،فمن ذهب إىل أ�ا متعلقة خبروج شهر رمضان قال: جتب بغروب الشمس من آخر يوم يف رمضان
 وافقه.

 وهو قول أيب حنيفة ومن وافقه. ،ومن ذهب إىل أ�ا متعلقة بالعيد قال: جتب بطلوع فجر يوم العيد
 ،الف تظهـر يف املولـود الـذي يولـد بعـد غـروب الشـمس مـن آخـر يـوم يف رمضـان وقبـل فجـر العيـدفائدة اخلالف: وفائدة اخلـ

 وقبل الفجر. )2(؟ وكذا من مات بعد الغروب)1(هل جتب عليه أم ال جتب
وجبـت عليـه الفطـرة خبـالف مـا إذا ولـد بعـده فـال  ،إن ولد مولود بعد الفجر وقبل طلـوع مشـس يـوم العيـد :)3(فعند أيب حنيفة

 ومن مات قبل طلوع الفجر مل جتب فطرته خبالف ما إذا مات بعده فتجب. ،ب عليهجت
وكـذا إن مـات قبلـه  ،خبالف مـا إذا ولـد بعـده فـال جتـب ،إن كان ذلك قبل غروب الشمس وجبت الفطرة :)4(وعند الشافعي

 مل جتب خبالف ما إذا مات بعده فتجب.
 متى تخرج زكاة الفطر؟
وز تأخريهـا عـن يـوم العيـد. وأنـه ال جيـ ،ن األفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيـد قبـل اخلـروج للصـالةذهب مجهور الفقهاء إىل أ

 .)5(قبل خروج الناس إىل الصالة ليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدىعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا ع ملا روي
(مـن أداهـا قبـل الصـالة فهـي  :بـن عبـاس حيـث ورد فيـهواملراد بالصالة يف احلديث هي صـالة العيـد. وممـا يؤيـد هـذا حـديث ا

 ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات). ،زكاة مقبولة
 *قَـْد َأفْـلَـَح َمـن تـَزَكَّـى ( :ق أن ذكرنا أن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاتـه يـوم الفطـر بـني يـدي صـالته إن اهللا تعـاىل يقـولوسب

 .)6()َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى
 :وروى ابن خزمية من طريق كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سـئل عـن هـذه اآليـة فقـال

 .)7((نزلت يف زكاة الفطر)
 .)8(ضعيف جًدا عند أهل احلديث ؛ ألن كثريإال أن هذا احلديث ضعيف اإلسناد

ســلم يــوم الفطــر (كنــا خنــرج يف عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و  :وقــد روى البخــاري ومســلم عــن أيب ســعيد اخلــدري أنــه قــال
 خل).صاًعا من طعام... إ

وظــاهر هــذا احلــديث يــدل علــى صــحة اإلخــراج يف اليــوم كلــه. إال أن شــراح احلــديث أولــوه (بــأول اليــوم) وهــو مــا بــني صــالة 
ة العيد) على االستحباب لصدق اليوم علـى مجيـع الصبح إىل صالة العيد، كما أن الشافعي رضي اهللا عنه محل التقييد (بقبل صال

 .)9(النهار

 املرجع السابق. )1(
 .74ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  -126ص  ،6اجملموع: جـ  )2(
 بدائع الصنائع: املرجع السابق. )3(
 اجملموع: املرجع السابق. )4(
 .63ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  -375ص  ،3فتح الباري: جـ  )5(
 .15، 14سورة األعلى:  )6(
 جع السابق.فتح الباري: املر  )7(
 .375ص  ،3انظر هامش فتح الباري: جـ  )8(
 فتح الباري: املرجع السابق. )9(
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وحلــديث ابــن  ،قبــل الصــالة) : (أمــر هبــا أن تــؤدىوالشـوكاين مييــل إىل أن إخراجهــا قبــل صــالة العيــد واجــب حلــديث ابــن عمــر
 .)1((من أدها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة) أي أن وقتها يوم الفطر قبل خروج الناس إىل صالة العيد :عباس

ـــه  ؛إىل أن وقـــت الفطـــرة هـــو قبـــل خـــروج النـــاس للصـــالة وحيـــرم التـــأخري عنـــه يوذهـــب ابـــن حـــزم الظـــاهر  ـــه املنصـــوص علي ألن
 وحلول وقت دخوهلم يف صالة العيد. فيخرج وقتها بابيضاض الشمس ،وخروجهم للصالة إمنا هو إلدراكها

فهـي ديـن هلـم وحـق مـن حقـوقهم قـد وجـب إخراجهـا  قال: فمن مل يؤدها حىت وقتها فقد وجبت يف ذمته وماله ملـن هـي لـه.
فوجب عليه أداؤها أبًدا.. ويسقط بذلك حقهم ويتقي حق اهللا يف تضييعه الوقت. ال يقدر  ،من ماله وحرم عليه إمساكها يف ماله

 .)2(على جربه إال باالستغفار والندامة

 حكم التعجيل والتأخير للفطرة:
 .)3(أل�ا زكاة فأشبهت زكاة املال ؛زكاة الفطر وتقدميها من أول احلولذهب أبو حنيفة إىل أنه جيوز تعجيل 

 .)4(وذكر الكرخي جواز تعجيلها يوم أو يومني ومل يذكر أكثر من ذلك
كـانوا «وذهب املالكية يف معتمد املذهب إىل جواز تعجيلهـا يـوم أو يـومني حلـديث ابـن عمـر يف شـأن الصـحابة حيـث قـال: 

وألن تعجيلها هبـذا القـدر ال خيـل املقصـود منهـا وأجـاز  ؛فيكون إمجاعا ،وهذا إشارة إىل مجيعهم» أو يومنييوم بيعطون قبل الفطر 
 .)5(بعض املالكية التقدمي إىل ثالثة أيام

وذهــب الشــافعية إىل جــواز تقــدميها مــن أول شــهر  ،واحلنابلــة كاملالكيــة يف التعجيــل بيــوم أو يــومني وال جيــوز أكثــر مــن ذلــك
 .)6(سبب الصدقة الصوم أو الفطر فإن وجد أحد السببني جاز تعجيلها كزكاة املال بعد ملك النصاب ألن ؛رمضان

 .)7(وقتها أصالً  وذهب ابن حزم إىل عدم جواز تقدميها أو تأخريها عن فجر يوم العيد حيث قال: ال جيوز تقدميها قبل
عــدم جـواز التعجيـل بـأكثر مـن يـومني علـى مـا ذهـب إليــه  أميـل إليـه وأرجحـة أن األقـرب إىل حتقيـق املصـلحة للفقـري هـو ولـذا

وإذا عجلت بأكثر من ذلك مل تبق عند الفقري ومل يتحقق  ،ألن اهلدف منها إغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد ؛املالكية واحلنابلة
انوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم (أ�ـم كـ :وهذا ما عليه الشوكاين حيث قال: روى البخاري وغـريه عـن الصـحابة عـن ابـن عمـر ،هدفها

(مـن أداهـا قبـل الصـالة فهـي صـدقة مقبولـة) فـإن املـراد  :أو يومني) فيقتصر على هذا القدر من التعجيـل وهـو يسـتفاد مـن حـديث
 .)8(�ا طهرة للصائم وطعمة للمساكني)إ( :القبلية القريبة ال البعيدة اليت تنايف حديث

هــا يف الذمــة ويلزمــه يــأمث بالتــأخري وال تســقط عنــه لرتتبو  ،ئمــة األربعــة ومــن وافقهــمأمــا تأخريهــا عــن وقتهــا فــال جيــوز عنــد األ
 .)9(القضاء

 .87ص  ،2السيل اجلرار للشوكاين: جـ  )1(
 .143ص  ،6احمللى: جـ  )2(
 .90ص  ،3املغين: جـ  )3(
 .339ص  ،2حتفة الفقهاء: جـ  )4(
 .508ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )5(
 .402ص  ،1مغين احملتاج: جـ  -90ص  ،3املغين: جـ  )6(
 احمللى: املرجع السابق. )7(
 .87ص  ،2السيل اجلرار: جـ  )8(
 .89ص  ،3املغين: جـ  -252ص  ،2كشاف القناع: جـ -حاشية الدسوقي، ومغين احملتاج: املرجعني السابقني  )9(
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والنخعـي الرخصـة يف تأخريهـا عـن يـوم  ،، وحكي عن ابن سريين)قال ابن قدامة: (فإن أخرها عن يوم العيد أمث ولزمه القضاء
 .)1(تباع السنة أوىلد.. وحكاه ابن املنذر عن أمحد، واالعي

أل�ا زكاة فوجب أن يكون يف تأخريها إمث كما يف إخراج الصالة عن  ؛ل ابن رسالن تأخريها عن يوم العيد حرام باالتفاقوقا
 .)2(وقتها

 املغين: املرجع السابق. )1(
 .184ص  ،4نيل األوطار: جـ  )2(
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 المبحث السادس
 لمن تعطى زكاة الفطر؟

وهم عــن أغنــأمجــع الفقهــاء علــى أن زكــاة الفطــر تصــرف لفقــراء املســلمني ملــا ســبق ذكــره مــن أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم قــال: (
 ). وقد اختلف يف هل تصرف على األصناف الثمانية أم يقتصر صرفها على الفقراء واملساكني؟السؤال في هذا اليوم

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:
إىل أنــــه جيــــوز صــــرف زكــــاة الفطــــر إىل  -)1(احلنفيــــة والشــــافعية يف قــــول ومـــن وافقهــــم-القـــول األول: ذهــــب مجهــــور الفقهــــاء 

 .اآلية )2()ِإنََّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ ( :اف الثمانية كما جيوز ختصيصها للفقراء. وذلك لقوله تعاىلاألصن
فال جيوز دفعها إىل غري من  ،اف الثمانية وصدقة الفطر من الصدقاتنفاآلية تدل بعمومها على صرف الصدقات هلذه األص

 تدفع هلم زكاة املال.
إىل أنــه جيــب صــرف صــدقة الفطــر  )3(وأمحــد يف روايــة ،وابــن حــزم الظــاهري ،ثــاين: ذهــب الشــافعية يف املشــهور عــنهمالقــول ال

فـدلت اآليـة علـى وجـوب صـرف  ،اآليـة )ِإنََّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ ( :لألصناف الثمانية املنصوص عليهم يف قوله تعاىل
 وقسمتها بينهم بالسوية.الصدقات على هؤالء األصناف 

ألن أمـرهم إىل اإلمـام ال  ؛وسـهم املؤلفـة قلـوهبم ،لعـدم وجـودهم ؛قال ابن حزم: فإذا فرقها املزكي بنفسه سقط سـهم العـاملني
 .)4(إىل غريه

ي القول الثالث: ذهب مالك وأمحد يف رواية إىل أنه جيب ختصيص زكـاة الفطـر للفقـراء واملسـاكني وال تصـرف لغـريهم مـن بـاق
 وهو قول اهلادي والقاسم. ،األصناف الثمانية

عن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال: (فـرض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زكـاة  واستدل أصحاب هذا الرأي مبا روي
 .)خلاللغو والرفث وطعمة للمساكني.. إ الفطر طهرة للصائم من

 :فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكـاة الفطـر وقـالقال: ن عمر أنه كما استدل أيًضا مبا رواه البيهقي والدارقطين عن اب
وعلــى هــذا ال جيــوز صــرفها  ،يــوم العيــد للفقــراء واملســاكني ديثان قــد خصصــا اإلطعــام واإلغنــاءفهــذان احلــ ،(أغنــوهم يف هــذا اليــوم)

 لغريهم.
اهللا عليــه وســلم ختصــيص املســاكني هبــذه ولقــد رجــح ابــن القــيم وشــيخه ابــن تيميــة هــذا الــرأي فقــال: وكــان مــن هديــه صــلى 

بـل أحـد  ،أحد من أصحابه وال من بعـدهم قبضة قبضة. وال أمر بذلك وال فعلهالصدقة ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية 
وهــذا القــول أرجــح مــن القــول بوجــوب قســمتها علــى األصــناف  ،القــولني عنــدنا أنــه ال جيــوز إخراجهــا إال علــى املســاكني خاصــة

 .)5(مانيةالث

 .144ص  ،6اجملموع: جـ  -369ص  ،2جـ ابن عابدين:  )1(
 .60التوبة:  )2(
 .98ص  ،3املغين: جـ  )3(
 وما بعدها. 144ص  ،6احمللى: جـ  )4(
 ط دار عمر بن اخلطاب. 208ص  ،1زاد املعاد: جـ  )5(
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 الترجيح
-أن القول بصـرفها علـى األصـناف الثمانيـة  -واهللا أعلم-وبعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يف هذه املسألة فإنه يظهر يل 

 وإغناء هلم عن السؤال يوم العيد. ،ال حيقق هدفها وهو كو�ا طعمة للمساكني -إجيابا أو جوازا
 ،فيه املنع من صـرفها عنـد الضـرورة واحلاجـة يف مصـارف أخـرى -قول مالك-اء كما أن القول بوجوب ختصيصها على الفقر 

ألنــه مجــع لكــل األقــوال يف املســألة  ؛وهلــذا أميــل إىل القــول القائــل بتقــدمي الفقــراء علــى غــريهم إال حلاجــة ومصــلحة إســالمية معتــربة
 حمققا ملصلحة الفقراء خاصة وجلميع املسلمني عامة.و 

ومتشــية مــع طبيعــة زكــاة الفطــر وهــدفها األساســي فــأرى أال  -قــول مالــك-: ومــع وجاهــة هــذا القــول يقــول الــدكتور القرضــاوي
 ومننع جواز استخدامها يف املصارف األخرى عند احلاجة. ،نسد الباب بالكلية

علــى فيجــب تقــدميهم  ،واألحاديــث الــيت ذكروهــا تــدل علــى أن املقصــود األهــم منهــا إغنــاء الفقــراء هبــا يف ذلــك اليــوم خاصــة
وهذا ال مينع أن تصرف يف املصارف األخرى حسب احلاجة واملصلحة كما ذكـر النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف  ،غريهم إن وجدوا

، ومل مينــع ذلــك أن تصــرف يف اجلهــات األخــرى الــيت أرشــدت إليهــا اآليــة خــذ مــن أغنيــائهم فــرتد علــى فقــرائهمزكــاة األمــوال أ�ــا تؤ 
 .)1(ل الذي خنتاره هو تقدمي الفقراء على غريهم إال حلاجة أو مصلحة إسالمية معتربةوهبذا يتضح أن القو  ،الكرمية

 هل يجوز دفع الفطرة لمسكين واحد؟
كمـا لـو دفعهـا   ،ألنه صرف صدقته إىل مستحقها فربئ منهـا ؛ال خالف بني الفقهاء يف جواز إعطاء اجلماعة ما يلزم الواحد

 .)2(ألنه ال يتحقق هبا اإلغناء املأمور به يف احلديث ؛ذلك إىل واحد، وإن كان بعض الفقهاء قد كره
ع جيـوز عنـدهم أن يـدف -وأمحـد ،ومالـك ،أبـو حنيفـة-وأما إعطاء الواحد صدقة اجلماعة ففيه خالف بني الفقهـاء فـاجلمهور 

فجــاز مجعهــا  ،زكــاة وألن الواجــب عــني فجــاز صــرفها إىل واحــد كــالتطوع؛أل�ــا صــدقة لغــري م اجلماعــة فطــرهتم إىل مســكني واحــد؛
 .)4(إال أن بعض الفقهاء كره ذلك أيًضا )3(وتفريقها

ألن  وعمـر بـن عبـد العزيـز؛ ،والزهـري ،وذهب الشافعية إىل أنه ال جيوز إعطاء الواحد صدقة اجلماعة، وهو مروي عن عكرمة
تأكد هذا املعىن بقوله: (فريضـة مـن  اآلية نصت على وجوب صرفها إىل األصناف الثمانية فال جيوز صرفها إىل البعض منهم، وقد

 .)5(ألن أقل اجلمع ثالثة ؛اهللا) وال بد من كل صنف ثالثة
 هل يجوز إعطاء زكاة الفطر ألهل الذمة؟

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
ز إعطـاء زكـاة الفطـر إىل أنه ال جيـو  )6(-وأبو ثور ،والليث ،واحلنابلة ،والشافعية ،املالكية-القول األول: ذهب مجهور الفقهاء 

 إليه فهي كزكاة املال ال جيوز دفعها إىل من ال جيوز دفع زكاة املال إليه. ؛ ألن اإلسالم شرط يف املؤدىألهل الذمة
 .)7(إليه ؛ ألن اإلسالم ليس شرطًا يف املؤدىالقول الثاين: ذهب أبو حنيفة إىل جواز دفع صدقة الفطر إىل أهل الذمة

 .958ص  ،2فقه الزكاة: جـ  )1(
 .508ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )2(
 .75ص  ،2ع: جـ بدائع الصنائ -99ص  ،3املغين: جـ  )3(
 حاشية الدسوقي: املرجع السابق. )4(
 ط أوىل. 130انظر كتابنا يف نور الفرقان: ص  )5(
 .98ص  ،2املغين: جـ  )6(
 .75ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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 اختالفهم الفقهاء يف إعطاء الفطرة ألهل الذمة هو: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر سبب اخلالف: والسبب يف
 وهو قول اجلمهور. ،فمن قال الفقر واإلسالم مل جيزها للذميني )1(واإلسالم مًعا؟

 وهو قول أيب حنيفة. ،ومن قال الفقر فقط أجازها للذميني
 .)2(ن يكونوا رهباناواشرتط قوم يف أهل الذمة الذين جتوز هلم أ

 .)3(ومرة اهلمذاين أ�م كانوا يعطون منها الرهبان ،وعمرو بن شراحبيل ،عن عمرو بن ميمون وروي
وإعطــاء الرهبــان مــن زكــاة الفطــر هلــو موقــف عظــيم وكــرمي يــدل علــى مساحــة اإلســالم ورمحتــه الــيت مل متنــع الــرب والعطــف عــن 

 ،تلونا يف الدين ومل خيرجونا من ديارنا ومل يظاهروا على إخراجنا حىت يعم الفرح والسـرورما داموا مل يقا ،املخالفني للدين اإلسالمي
َهاُكُم اللَّـُه َعـِن َال (قال تعاىل:  ،حىت ولو كانوا خمالفني هلا يف الدين ،وينعم بالعيد كل من يعيشون حتت رعاية الدولة اإلسالمية  يـَنـْ

 .)4()َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّينِ 
فيعطـون أوًال فـإن فضـل شـيء فـال  ،ويشرتط إلعطـاء أهـل الذمـة مـن زكـاة الفطـر أن يكـون ذلـك بعـد اسـتغناء فقـراء املسـلمني

 الذمة. مانع من إعطائه غريهم من أهل
 الممنوعون من أخذها:

كمـا ال   ،وال فاسـق يتحـدى بفسـقه املسـلمني ،وعليه فـال يأخـذها كـافر حـريب ،إن صدقة الفطر تدفع ملن تدفع إليه زكاة املال
و أ ،أو زوجـة ،أو ولـد ،وال لوالـد ،وال لعاطل يقدر علـى العمـل وال يعمـل ،ملرتد وال لغين سواء كان غنًيا باملال أو بالكسب تعطى

 ألنه حني يدفعها ملن جتب عليه نفقته فكأنه يدفعها لنفسه. ؛أي شخص جتب على املزكي نفقته
فـإن عـدم الفقـراء يف بلـد  ،وليقـدم األقـرب فـاألقرب مـن اجلـريان وغـريهم ،وتدفع زكاة الفطر لفقراء البلـد الـذي يقـيم فيـه املزكـي

 املزكي تنتقل الزكاة إىل أقرب البالد إليها.
 واهللا أعلم

 .380ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )1(
 .380ص  ،1بداية اجملتهد: جـ  )2(
 .98ص  ،3املغين: جـ  )3(
 .8املمتحنة:  )4(
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 المبحث السابع
 األثر االجتماعي لزكاة الفطر

ذكرنا يف حكمة مشروعية زكاة الفطر أن اهللا سبحانه وتعاىل قد شرعها تطهريا للصائم مما يكون قد وقع منه أو تردى فيه من 
 املعاصي أثناء صومه سواء كان ذلك عن طريق القول أو الفعل.

زكاة «للمحتاجني عن السؤال يوم العيد، فقد قال صلى اهللا عليه وسـلم: وإغناء  ،كما أ�ا يف نفس الوقت طعمة للمساكني
 ».غنوهم عن الطواف في هذا اليومأ«وقال: » الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين

 وإذا نظرنا إىل هذه احلكمة جند أ�ا حتتوي على أثرين هامني:
 وسنتكلم عن كل من األثرين على النحو التايل:واآلخر يتعلق باجملتمع،  ،أحدمها يتعلق بالفرد

ويتحقــق هــذا  ،يتعلــق بــالفرد وهــو الصــائم يف شــهر رمضــان، فيجــب علــى هــذا الصــائم أن يكــون صــومه كــامالً -األثــر األول: 
هو خري  بصون لسانه وجوارحه عما �ى اهللا ورسوله عنه من قول أو فعل، فال يتكلم بفحش القول ولغو الكالم، وال ينطق إال مبا 

ألن  ؛إمثـا رتفقـه ورجله أن ترتكـب حمرًمـا أو ت، وال يسمح لعينه أو ليده أو أذن»فليقل خيًرا أو ليصمت« :كما جاء يف احلديث
وإمنــا هــو صــوم كامــل عــن مجيــع الشــهوات حــىت حيقــق الفائــدة املرجــوة منــه  ،الصــوم لــيس صــوًما عــن شــهويت الــبطن والفــرج فحســب

لشـرب فقـط ومل تصـم جوارحـه حيـث تـرك العنـان للسـانه يف الكـالم عـن خـرة، فمـن صـام عـن األكـل وانيا واآلويفوز الصائم يف الـد
وارتكـب املنكـر بيـده فمثـل هـذا لـيس  ،وسعي يف اخلراب والفساد ،ومسع احملرم من القول ،ق السمعاواسرت  ،ميمةوالسري بالن ،الناس

 .»صيامه إال اجلوع والعطش رب صائم ليس له من« :در له من صيامه إال اجلوع والعطش فقد و 
وقلما يسلم صائم من مقارفة ذنب  ،واإلنسان حبكم الضعف البشري الغالب فيه ليس معصوما عن ارتكاب إمث أو فعل حمرم

وجترب ما يف صيامه من قصور وما  عساه أن يكون قد وقع فيه من وزر أو اإلتيان مبا يكدر صومه فجاءت زكاة الفطر تطهريا له مما
 ألن احلسنات يذهنب السيئات. ؛خلل شابه من

فزكاة الفطر تعمل عمل السنن الراتبة مع الصلوات اخلمس املفروضة جترب ما قد حيدث فيه مـن غفلـة ومـا اعـرتاه مـن شـائبة أو 
وجتـرب نقصـان الصـوم كمـا  ،هي مبثابة سجدة السهو كما قال وكيع بن اجلـراح: زكـاة الفطـر لشـهر رمضـان كسـجدة السـهو للصـالة

 .)1(رب السجود نقصان الصالةجي
وإذا علم الصائم أن زكاة الفطر هلا هذا األثر العظيم من حمو كل ما علق بالصوم من شائبة وطهرة من كل ما حلقه من ذنـب 

ويقبــل علــى احليــاة بقلــب  ،ده الســعيدبعيــيســعد هبــذا التطهــري وخيرجهــا بــنفس راضــية ويبــادر بإخراجهــا ويتمتــع  -وال شــك-فإنــه 
 ويعم الرخاء. ،ويتوجه اجلميع للعمل ،ح اجلميع بنعمة اهللا إخواناويصب ،وحينو على الفقري والضعيف ،فس راضيةمطمئن ون

ألن سـعادة اجملتمـع بسـعادة  ؛األثر الثاين: يتعلق باجملتمع من إشاعة احملبة والسرور يوم العيد خصوًصـا لـدى الفقـراء واحملتـاجني
 أفراده.

فـإن هـذا يسـعده أميـا سـعادة وحيـب اخلـري هلـذا الغـين ويـدعو لـه  ،به ويعطف عليه ويعطيه مما عندهفالفقري إذا وجد الغين يهتم 
ويصـبح العيـد عيـدا سـعيدا  ،فيتماسـك اجملتمـع املسـلم وتعـم الفرحـة والسـرور ،ويزول احلقد مـن قلـوب الفقـراء علـى األغنيـاء ،باملزيد

كمـا شـعر الفقـري بـأن الغـين مل ينسـه   ،الضعيف باعتناء القوي له واهتمام بهأل�م تعاونوا على الرب والتقوى فقد شعر  ؛على اجلميع
 ».غنوهم عن الطواف هذا اليومأ: «لذا فقد قال صلى اهللا عليه وسلم ،يف هذه األيام السعيدة

 ط احلليب. 110ص  ،3جـ  :�اية احملتاج )1(
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ر لنفســه وعــاش املوســر القــاد ،أمــا إذا مل جيــد الضــعيف يف يــوم العيــد معونــة ومل حيصــل الفقــري واحملتــاج علــى قــوت هــذا اليــوم
فسوف يؤدي هذا إىل تصدع بنيان اجملتمع. حيقد الفقراء علـى األغنيـاء والضـعفاء علـى  ،ويتمتع مبا تشتهيه األنفس وتلذ به األعني

وينــزل غضــب اهللا ســبحانه  ،ويعــم الظلــم والفســاد وتصــبح احليــاة جحيمــا ال يطــاق ،وتنتشــر العــداوة والبغضــاء بــني النــاس ،األقويــاء
 سران املبني يف الدنيا واآلخرة.وتعاىل ويكون اخل

مـع قلـة املقـدار  ،من هنا فقـد اقتضـت حكمـة اهللا أن يفـرض يف هـذا اليـوم مـا يغـين الفقـري عـن احلاجـة وذل السـؤال يـوم العيـد
حــىت يــنعم اجلميــع -علــى مــا ذكرنــاه  -الواجــب يف زكــاة الفطــر حــىت يســهل إخراجــه ويكــون مــن غالــب قــوت البلــد أو قوتــه لنفســه

 ملودة والرمحة.باحلب وا
 واهللا أعلم
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