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٣ 


 المقدمة

 باهللا من رشور إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
ًله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ، ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه
ًالدين وسلم تسليام كثريا  :أما بعد، ً

ُ بينت فيها مفهوم زكاة الفطر))زكاة الفطر((رسالة خمترصة يف فهذه   َّ :
ً، واصــطالحا، وأن األصــل يف وجوهبــا عمــوم الكتــاب، والــسنة ًلغــة

الرصحية، وإمجاع أهل العلم، وذكرت رشوطها املعتربة عند أهل العلـم، 
ٌوأوضحت احلكم من زكاة الفطر، وأهنا فرض َ َ ٍّعىل كـل مـسلم حـر، أو : ِ ٍ

ٍ كبري، أو صغري، أو ذكر، أو أنثى، وأوضحت وقت إخراج زكـاة ٍعبد، أو ٍ ٍ
 وبـالوزن، وذكـرت درجـات ّاع النبويّبالص: الفطر، ومقدار زكاة الفطر

ُإخراج زكاة الفطر، ثم بينت أهل زكاة الفطر الذين تـ ُدفع هلـم، وذكـرت َّ
َحكم دفع القيمة يف زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر تلـزم املـسلم عـن نفـسه  ْ ُ
وعن من يعول، ثم ختمت ذلك ببيان مكان زكاة الفطر، وحكـم نقلهـا، 
ًوأحكام إخراج زكاة األموال، وقد استفدت كثريا من ترجيحات سامحة 

 . ورفع منزلته،شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز، غفر اهللا له
ً أسـأل أن جيعـل هـذا العمـل مباركـا، نافعـا، خالـصا لوجهــه واهللاَ ً ً

م، وأن ينفعني به يف حيايت وبعد ممايت، وينفع به من انتهى إليه؛ فإنه الكري
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٤ 

خري مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حـسبنا ونعـم الوكيـل، وال حـول وال 
قوة إال باهللا العيل العظيم، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وعـىل 

 .وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، آله
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 زكاة الفطر
 :مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ
: زكى الزرع: النامء، والزيادة، والطهارة، والربكة، يقال :لزكاة لغةا

 .)١(إذا نام وزاد
ًأفطر الصائم، يفطر إفطارا؛ ألن : اسم مصدر، من قولك :لفطرا

، وهذه يراد هبا الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة اإلفطار: املصدر منه
الزكاة إىل الفطر، من إضافة اليشء إىل سببه؛ ألن الفطر من رمضان سبب 

 .زكاة الفطر: وجوهبا، فأضيفت إليه؛ لوجوهبا به، فيقال
َفطرة اهللا[: اخللقة، قال اهللا تعاىل: ألن الفطرةٌ فطرة؛ :وقيل هلا َ ْ ِ التي ِ َّ

َفطر الناس عليها ْ ََ َ َ َّ َ عليها، وهذه يراد هبا أي جبلته التي جبل الناس . )٢(]َ
: ، ويقال)٣(لالبدن، والنفس، كام كانت األوىل صدقة عن املا: الصدقة عن

َزكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمخرج وهي اصطالحية ، فطرة: ُْ
 .)٤(أي زكاة اخللقة: للفقهاء، كأهنا من الفطرة التي هي اخللقة

هي الصدقة جتب بالفطر من رمضان،  :زكاة الفطر في االصطالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٣٠٧ زكـا((النهاية يف غريب احلـديث، البـن األثـري، بـاب الـزاي مـع الكـاف، مـادة :  انظر)١(
، ١٤/٣٥٨ زكـا(( فصل الـزاي، مـادة ولسان العرب، البن منظور، باب الواو والياء من املعتل،

، والتعريفـات، للجرجـاين، ص ١٦٦٧ ص زكـا((والقاموس املحيط، باب الواو واليـاء، مـادة 
١٥٢. 

 .٣٠:  سورة الروم، اآلية)٢(
 .٤/٢٨٢، واملغني، البن قدامة، ١/١٨٤غريب احلديث، البن قتيبة، :  انظر)٣(
فـتح القـدير للـشوكاين، [ر يف السنة الثانية للهجـرة ، فرضت زكاة الفط٦/٤٨ املجموع للنووي، )٤(

٥/٤٢٥.[ 
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 .)١( من اللغو، والرفث: طهرة للصائم

ُم، عن كل فرد مسلم يعيله، قبل صالة إنفاق مقدار معلو: وقيل
 .)٢(عيد الفطر، يف مصارف خمصوصة

ًصدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، ومرصفها  :وقيل
 .)٣(ٍكزكاة

: زكاة الفطر: أن يقال: ُّواحلد الذي يشمل التعريفات املتقدمة كلها، وهو
وصة، عن صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص خمصوص، برشوط خمص

من : طائفة خمصوصة، لطائفة خمصوصة، جتب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم
 .، واهللا تعاىل أعلماللغو، والرفث، وطعمة للمساكني

 :عموم الكتاب وصريح السنة واإلجماع: األصل في وجوب زكاة الفطر: ثانياً
َّقد أفلح من تزك[: قول اهللا تعاىل: فقيل أما عموم الكتاب، َ َ ْْ ََ َ ْ  *ىََ
َّوذكر اسم ربه فصىل ََ ِّ ََ ِ َ َ ْ َ ُوما آتاكم الرسول [:وعموم قول اهللا تعاىل. )٥)(٤(]َ ُ َّ ُ َُ َ َ َ

، ومنتهـى اإلرادات، ملحمـد ١/٤٤٩ اإلقناع لطالب االنتفاع، ملوسى بن أمحد احلجاوي احلنـبيل، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢٦٩، وحاشية الروض املربع البن قاسم، ١/٤٩٦بن أمحد الفتوحي، 

 .زكاة((، مادة ٢٠٨ معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص )٢(
، ونيـل املـآرب بـرشح دليـل الطالـب، لعبـدالقادر بـن عمـر ١/٤٩٦ منتهى اإلرادات، للفتوحي، )٣(

 .١/٢٥٥التغلبي، 
 .١٥ -١٤:  سورة األعىل، اآليتان)٤(
مـا يفيـد ذلـك، وذكـره عبـدالرزاق يف :  عـن أيب العاليـة٢٤/٣٧٤ ذكر اإلمام الطربي يف تفـسري،ه )٥(

ن املسيب، وذكر ابن كثري يف تفسريه أن عمر بن عبدالعزيز كـان  عن سعيد ب٥٧٩٥مصنفه، برقم 
، والزركيش عـىل ٤/٨٢يتلو هذه اآلية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة يف املغني، 

قـد أفلـح مـن تزكـى : خمترص اخلرقي، أن سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز قاال يف هذه اآليـة
 . تعاىل أعلم واهللاهو زكاة الفطر((
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٧ 
ُفخذوه ُ ُ َ [)١(. 

فألحاديث كثرية، ومنها حديث عبداهللا ابن عمر  نة؛وأما الس 
وفيه ، : فرض رسول اهللاr زكاة الفطر من رمضان عىل كل نفس من 

 .)٢(...املسلمني
، قال أن صدقة الفطر فرض:  فأمجع أهل العلموأما اإلجماع،

وأمجعوا عىل أن صدقة الفطر فرض، وأمجعوا : اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا
عىل أن صدقة الفطر جتب عىل املرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده 
األطفال، الذين ال أموال هلم، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة الفطر 

 .)٣(عن مملوكه احلارض
 :اة الفطر ثالثة شروطشروط وجوب زك: ثالثاً

ٍحر أو عبد، أو :  اإلسالم، فتجب عىل كل مسلم:الشرط األول ٍّ
ٍرجل أو امرأة، صغري أو كبري؛ حلديث ابن عمر  ٍوفيه ، : فرض

ٍّحر :  زكاة الفطر من رمضان، عىل كل نفس من املسلمنيrرسول اهللا 
ٍأو عبد، أو رجل أو امرأة، صغري أو كبري ٍ ٍ ٍٍ)قال اإلمام ابن قدامة رمحه . )٤

ومجلته أن زكاة الفطر جتب عىل كل مسلم، مع الصغر والكرب، : اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧:  سورة احلرش، اآلية)١(
 .، وسيأيت خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
، والـرشح الكبـري مـع املغنـي ٤/٢٨٠املغنـي البـن قدامـة، : ، وانظـر٥٥ اإلمجاع البن املنـذر، ص )٣(

 .٧/٧٩واإلنصاف، 
 .، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل٩٨٤ برقم، ، ومسلم١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٤(
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وخيرج ، يف قول أهل العلم عامة، وجتب عىل اليتيم، والذكورية واألنوثية
 .)١(رقيقعنه وليه من ماله، وعىل ال

 الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن :الشرط الثاني
 .)٢(قوته وقوت عياله، وحوائجه األصلية

 دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة :الشرط الثالث
الفطر؛ لقول ابن عمر    : فرض رسول اهللاr زكاة الفطر من 

، من آخر يوم من أيام شهر رمضان، ون بغروب الشمس وذلك يك)٣(رمضان
َفمن أسلم أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب مل تلزمه فطرهتم، وإن  ِ ُ

سقط غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرهتم؛ ألهنا جتب يف الذمة، فلم ت
 .)٤(باملوت ككفارة الظهار

 :الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
ِال شك أن مرشوعية زكاة الفطر هلا حكم كثرية من أبرزها وأمهها 

 :احلكم اآلتية
خلل الصوم،  فرتفع  طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث،– ١

 .فيكون بذلك متام الرسور
يف يوم العيد،   طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال– ٢

 .٤/٢٨٣ املغني، البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٥٣، والرشح املمتع، ٢/١٦٨ الكايف، البن قدامة، )٢(
 .، وسيأيت خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٣(
 .٢١٧٠ الكايف، البن قدامة، )٤(
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٩ 
وإدخال الرسور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح ورسور جلميع فئات 

 .املجتمع
ذلك اليوم، فيتفرغ أغنيائهم، وفقرائهم :  مواساةٌ للمسلمين– ٣

، وهذه األمور تدخل يف Iاجلميع لعبادة اهللا تعاىل، والرسور واالغتباط بنعمه 
حديث ابن عباس   فرض رسول اهللا r زكاة الفطر طهرة للصائم 

 .)١( ...من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني
ملستحقيها يف وقتها   حصول الثواب واألجر العظيم بدفعها– ٤

َّفمن أداها قبل : ً يف حديث ابن عباس املشار إليه آنفاrاملحدد؛ لقوله 
َّالصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من 

 .)٢(اتالصدق
 األعوام، وأنعم عليه  من زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعالى عاماً– ٥

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

 وهللا لى على الصائمين بإتمام الصيام، شكر نعم اهللا تعا– ٦
 .)٣(حكم، وأرسار ال تصل إليها عقول العاملني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحــسنه األلبــاين يف صــحيح أيب داود، بــرقم ١٨٢٧رقم ، وابــن ماجــه، بــ١٦٠٩ أبــو داود، بــرقم)١(

 .، ويأيت خترجيه إن شاءاهللا١٨٥٤ - ٤٩٢، ويف صحيح ابن ماجه، برقم ١٦٠٩
 .، وهو جزء من احلديث الذي قبله١٨٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٢(
سـباب للعالمـة عبـدالرمحن  إرشاد أويل البصائر واأللباب، لنيل الفقـه بـأقرب الطـرق، وأيـرس األ)٣(

 .١٣٤السعدي، ص 
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 زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضل عنده يوم العيد وليلته: خامساً
 صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين جتب نفقتهم عليه؛ 

 زكاة الفطر يف r فرض رسول اهللا:  قالحلديث عبداهللا بن عمر 
ٍحر أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغري، : ٍرمضان عىل كل نفس من املسلمني ٍ ٍٍ ٍّ

ًأو كبري، صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً ٍوهذا لفظ مسلم يف رواية  ،
ًصاعا من متر، أو صاعا :  زكاة الفطرrفرض رسول اهللا : ولفظ البخاري ً

من شعري، عىل العبد، واحلر، والذكر، واألنثى، والصغري، والكبري من 
ٍويف لفظ . املسلمني، وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

:  أو قال– صدقة الفطر rفرض النبي : للبخاري عن نافع عن ابن عمر
ًصاعا من متر، أو صاعا : ألنثى، واحلر، واململوكالذكر، وا  عىل–رمضان  ً

، ٍّمن شعري، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر
ي عن ًفأعوز أهل املدينة من التمر فأعطى شعريا، فكان ابن عمر يعط

 يعطيها َّالصغري والكبري، حتى إن كان يعطي بني، وكان ابن عمر 
 .)١(للذين يقبلوهنا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني

 .)٢(tويستحب إخراج زكاة الفطر عن احلمل؛ لفعل عثامن 
، وباب صدقة الفطر ١٥٠٣البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم :   متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكـاة الفطـر عـىل املـسلمني، بـرقم ١٥١١عىل احلر واململوك، برقم 
٩٨٤ – ١٦. 

أن ((: ، عـن محيـد وقتـادة٦٤٤ عبداهللا بن أمحد يف مسألة ، وأخرجه٣/٤١٩ أخرجه ابن أيب شيبة، )٢(
، ٣/٤١٩وأخـرج ابـن أيب شـيبة، . عثامن كان يعطي صدقة الفطر عن الصغري والكبـري واحلمـل

كـانوا يعطـون صـدقة الفطـر، حتـى يعطـوا عـن ((: عـن أيب قالبـة قـال، ٧٨٨وعبدالرزاق، بـرقم 
فتـاوى : ، وانظر٧/٩٦الرشح الكبري، . أن زكاة الفطر عن احلمل جتب: ، ويف رواية ألمحداحلبل

ــاء،  ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــة، ٣٦٧، ٩/٣٦٦اللجن ــي البــن قدام ، ٤/٢١٦، واملغن
= 
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قال : ، قالtململوك خيرجها سيده عنه؛ حلديث أيب هريرة وخترج عن ا
ليس عىل املسلم يف فرسه، وال يف عبده صدقة إال صدقة r :رسول اهللا 

 .)١(الفطر
 :وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً

فطر يف حديث ابن عمر السابق بقول  وقت إخراج زكاة الrَّوقت النبي 
. )٢(وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةr :ابن عمر عن النبي 

ويف رواية عن ابن عمر . أي صالة العيد   : وكانوا يعطون قبل
؛ ولكن األفضل أن خترج يوم العيد قبل الصالة؛ )٣(الفطر بيوم أو يومني

 .لسد حاجة الفقراء يوم العيد،وإغنائهم يوم العيد عن املسألة
وال جيوز تأخريها بعد الصالة؛ حلديث ابن عباس   قال  :

 فرض رسول اهللاrمن اللغو، والرفث، : ائمً زكاة الفطر طهرة للص
، ومن أداها وطعمة للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة

 .)٤(بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٢٠١باز وجمموع فتاوى ابن  =
، وأخرجـه ابـن ٩٨٢ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عىل املسلم يف عبده وفرسه، برقم )١(

باب الدليل عىل أن صـدقة الفطـر عـن اململـوك واجبـة عـىل ((: ، فقال٤/٨٢خزيمة يف صحيحه، 
 .مالكه، ال عىل اململوك كام توهم بعض الناس

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣برقم ،   متفق عليه، البخاري)٢(
 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥١١برقم ،  البخاري)٣(
، وابـن ماجـه، كتـاب الزكـاة، بـاب صـدقة ١٦٠٩كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ، أبو داود)٤(

، وصـحيح ابـن ماجـه، ١٦٠٩، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح أيب داود، بـرقم ١٨٢٧الفطر، بـرقم 
 .٨٤٣، وإرواء الغليل، برقم ١٨٥٤قم بر
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: الفطر ال جتب إال بغروب شمس آخر يوم من رمضانولكن زكاة 
ٌفمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب  َ ُِ

 .)١(مل تلزم فطرهتم
 :درجات إخراج زكاة الفطر على النحو اآلتي: سابعاً

جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛  :الدرجة األولى
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو ... : ، وفيهحلديث ابن عمر 

أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر : ، ويف لفظ لإلمام مالك)٢(يومني
قالت اللجنة الدائمة . )٣(إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة

حوث العلمية واإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز للب
ووقتها ليلة عيد الفطر إىل ما قبل صالة العيد؛ وجيوز تقديمها : رمحه اهللا

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

 مـن رمـضان: قولـه((: ، والروض املربع، وقال اإلمام النووي١/١٧٠الكايف البن قدامة، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالـصحيح مـن قـول الـشافعي إهنـا جتـب بغـروب : إشارة إىل وقت وجوهبا وفيه خـالف للعلـامء
 .الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر

ًجتب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعـد : لوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابناوالثاين جتب لط 
كـالقولني، وعنـد أيب حنيفـة جتـب : الغروب أو مات قبـل الطلـوع مل جتـب، وعـن مالـك روايتـان

املقنـع والــرشح الكبـري مــع : ، وانظــر٧/٦٣ رشح النــووي عـىل صــحيح مـسلم، بطلـوع الفجـر
 .٧/١١٣اإلنصاف، 

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم : عليه متفق )٢(
 .٥٥ موطأ اإلمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم )٣(
 .٩/٣٦٩ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٤(
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 .)٢)(١(العيد
هو غروب الشمس من آخر يوم من :  وقت الوجوب:الدرجة الثانية

رمضان؛ فإهنا جتب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو 
ِملك عبدا، أو ولد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة،  ُ ً

 غروب الشمس ليلة وإن كان ذلك بعد الغروب مل تلزمه، ومن مات بعد
الفطر فعليه صدقة الفطر، نص عليه اإلمام أمحد، وبه قال الثوري، 

 . )٣(وإسحاق، ومالك يف إحدى الروايتني عنه، والشافعي يف أحد قوليه
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف أول وقت 

إنام يبدأ من غروب شمس آخر يوم من : الوجوب لزكاة الفطر
ان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصالة العيد؛ ألن النبي رمض

 .١٤/٢١٦ فتاوى ابن باز، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ول وقت جلواز دفع زكاة الفطر، عىل أقوال اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حتديد أ)٢(
وهـذا القـول هـو ، ثالثـة((جيوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومني، وجاء يف املوطأ : القول األول 

 وكانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو يـومني(( كام يف حديث ابن عمر ، الذي عليه الدليل
 ].٤/٣٠١املغني، [ًمتفق عليه، وهذا فيه إشارة إىل مجيع الصحابة فكان إمجاعا 

جيـوز تعجيلهـا مـن بعـد : وقـال بعـض أصـحابنا((: قال اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللا: القول الثاين 
املغنــي،  [نــصف الــشهر كــام جيــوز تعجيــل أذان الفجــر والــدفع مــن مزدلفــة بعــد نــصف الليــل

 ].٧/١١٦، والرشح الكبري، ٤/٣٠٠
جيوز تعجيلها من أول احلول؛ ألهنا زكـاة، فأشـبهت زكـاة املـال، : وقال أبو حنيفة: القول الثالث 

 ].٤/٣٠٠املغني، [
والفطـر ، الـصوم: جيوز من أول شهر رمـضان؛ ألن سـبب الـصدقة: وقال الشافعي: القول الرابع 

]. ٤/٣٠٠املغنـي [از تعجيلهـا كزكـاة املـال بعـد ملـك النـصاب، عنه، فإذا وجد أحد السببني ج
؛ وألن سـبب وجوهبـا الفطـر والقول األول هـو الـصحيح، لثبوتـه يف حـديث ابـن عمـر 

 ].٤/٣٠٠املغني، [بدليل إضافتها إليه؛ وألن العبادات توقيفية، 
 .٧/١١٣اإلنصاف، ، والرشح الكبري مع املقنع و٤/٢٩٨ املغني، البن قدامة، )٣(
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rأمر بإخراجها قبل الصالة )٢)(١(. 

 املستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة :الدرجة الثالثة
َّ أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيد، rالعيد؛ ألن النبي 

فمن  ، وكام قال ابن عباس )٣(كام يف حديث ابن عمر 
َّأداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة 

 .)٤(من الصدقات
خريها بعد صالة العيد عىل القول الصحيح،  ال جيوز تأ:الدرجة الرابعة

َّفمن أخرها بعد الصالة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن خيرجها عىل 
ويف الكراهة بعدها وجهان، والقول : الفور، قال العالمة ابن مفلح رمحه اهللا

حترم بعد الصالة، وذكر صاحب املحرر أن : هبا أظهر؛ ملخالفة األمر، وقيل
وقال . )٥(ًأومأ إليه، وتكون قضاء، وجزم به ابن اجلوزي:  اهللاأمحد رمحه

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

وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني، رمحه اهللا، يف تعمد إخراجها 
 .٩/٣٧٣ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتب بطلوع الفجر يوم العيـد، وهـو روايـة عـن مالـك، :  وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي)٢(
أن أول وقـت الوجـوب غـروب شـمس آخـر : والصواب الذي دلت عليه األحاديث الـصحيحة

 .٤/٢٩٨املغني البن قدامة، : وانظر.  بيوم أو يومني أو ثالثةيوم من رمضان، وجيوز تقديمها
 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥١١برقم ، البخاري:  متفق عليه)٣(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٤(
 .٤/٢٢٧ كتاب الفروع، البن مفلح، )٥(
 .١٤/٢٠١ جمموع فتاوى ابن باز، )٦(



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

١٥ 
والصحيح أن إخراجها يف هذا الوقت حمرم، وأهنا ال :  صالة العيدبعد

أمر هبا ] أن النبي: [جتزئ، والدليل عىل ذلك حديث ابن عمر 
 فإذا أخرها حتى خيرج الناس )١(َّأن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

مردود؛ ًمن الصالة، فقد عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله، فهو 
 بل إن حديث ابن )٢(ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو ردr :لقوله 

َّمن أداها قبل الصالة فهي :  رصيح يف هذا، حيث قالعباس 
وهذا . )٣(َّزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . )٤( ...ص يف أهنا ال جتزئن
واإلفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إىل آخر يوم 

فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه ... : العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا
خ وهذا اختيار شي. )٥(أن يتوب من تأخريه، وأن خيرجها للفقراء

 .)٧)(٦(اإلسالم وابن القيم
 .، وتقدم٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم :  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا١٧١٨، ومسلم، برقم ٢٦٩٧البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٣(
 .١٧٢ – ٦/١٧١ الرشح املمتع، البن عثيمني، )٤(
 .٩/٣٧٣ئمة،  فتاوى اللجنة الدا)٥(
 .٢/٢١، وزاد املعاد، ٧/١١٨، واإلنصاف، ٣/٨٢حاشية ابن قاسم عىل الروض، :  انظر)٦(
ومـال إىل هـذا القـول ... فـإن أخرهـا عـن الـصالة تـرك األفـضل((:  قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)٧(

حكـي و... فإن أخرها عن يـوم العيـد أثـم ولزمـه القـضاء... وأصحاب الرأي... عطاء، ومالك
 املغنـي، واتبـاع الـسنة أوىل... الرخـصة يف تأخريهـا عـن يـوم العيـد: عن ابـن سـريين والنخعـي

والصواب أنه ال جيوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، كـام دلـت عـىل : ، قلت٤/٢٩٨
 .ذلك األدلة املذكورة يف املتن
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 :مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً
هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت يف حديث ابن 

 زكاة الفطر rفرض رسول اهللا : ً الذي ذكرته آنفا أنه قالعمر 
ًمن رمضان صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً... . وعن أيب سعيد

ًصاعا من طعام، أو : كنا نخرج زكاة الفطر:  أنه كان يقولtاخلدري 
ًصاعا من شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من  ً ً ً

ويف لفظ . r...كنا نعطيها يف زمان النبي : ويف لفظ للبخاري. زبيب
عن كل صغري، :  زكاة الفطرrكنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا : ملسلم

ًصاعا من طعام، أو صاعا: ٍّوكبري، حر أو مملوك ً، أو صاعا من  من أقطً
ًشعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم  ً

فكلم الناس عىل املنرب فكان ، ًأو معتمرا علينا معاوية بن أيب سفيان حاجا 
ًإين أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا : فيام كلم به الناس أن قال

فأما أنا فال أزال أخرجه كام : ، قال أبو سعيدمن متر، فأخذ الناس بذلك
 .)١(ً أخرجه أبدا ما عشتكنت

ال أزال أخرجه كام كنت أخرجه : ويف لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد
ويف حديث أيب سعيد زيادات مل . )٢(ً أبدا ما عشتrعىل عهد رسول اهللا 

 يف أن الرب يعدل املد منه t، أما رأي معاوية )٣ً(أذكرها؛ ألن فيها نظرا
، وبـاب ١٥٠٦مـن طعـام، بـرقم البخاري، كتاب الزكـاة، بـاب صـدقة الفطـر صـاع :  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨٥، ومسلم، كتاب الزكاة،باب زكاة الفطر عىل املسلمني،برقم ١٥٠٨صاع من زبيب، برقم 
 .١٨٢٩ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم )٢(
: قال ابن خزيمـة((:  من ذلك احلنطة، قال احلافظ بعد ذكره لزيادة احلنطة عند احلاكم وابن خزيمة)٣(

 ثـم نقـل احلـافظ أن أبـا داود ... احلنطة يف خرب أيب سعيد غـري حمفـوظ وال أدري ممـن الـوهمذكر
= 
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١٧ 
: املدين من غريه فيجزئ نصف صاع، فقال عنه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

 ُحديث أيب سعيد دال عىل أنه مل يوافق عىل ذلك، وكذلك ابن عمر، فال
ًع يف املسألة خالفا للطحاوي، وكأن األشياء التي ثبت ذكرها يف إمجا

حديث أيب سعيد ملا كانت متساوية يف مقدار ما خيرج منها مع ما خيالفها يف 
القيمة دل عىل أن املراد إخراج هذا املقدار من أي جنس كان، وال فرق بني 

ف وأما من جعله نص. احلنطة وغريها، وهذه حجة الشافعي ومن تبعه
 .)١(صاع منها بدل صاع من شعري فقد فعل ذلك باالجتهاد

عن معاوية أنه كلم الناس : قوله: وقد قال اإلمام النووي رمحه اهللا
ًإين أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من متر : عىل املنرب فقال

فأما أنا فال أزال أخرجها كام كنت : فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد
وهذا احلديث ، هي احلنطة: سمراء الشام: ً أبدا ما عشت، فقولهأخرجها

هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه يف جواز نصف صاع حنطة، 
وقد خالفه أبو سعيد وغريه ، بأنه قول صحايب: واجلمهور جييبون عنه

، وإذا اختلف الصحابة مل rممن هو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي 
وجدنا ظاهر .  من بعض، فنرجع إىل دليل آخريكن قول بعضهم بأوىل

ًاألحاديث، والقياس متفقا عىل اشرتاط الصاع من احلنطة كغريها، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار إىل أن ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمفـوظ، وذكـر أن معاويـة ابـن هـشام روى يف هـذا  =
وأن ابن عيينـة حـدث بـه عـن ابـن عجـالن عـن عيـاض ، نصف صاع من بر، وهو وهم: احلديث
]: القائـل ابـن حجـر[ وأهنـم أنكـروا عليـه فرتكـه، قـال أبـو داود ًو صـاعا مـن دقيـقأ: فزاد فيه

 .٣/٣٧٣ فتح الباري، وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة((
 .٣/٣٧٤ فتح الباري رشح صحيح البخاري، )١(
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١٨ 
ال أنه سمعه من النبي ، ٌّفوجب اعتامده، وقد رصح معاوية بأنه رأي رآه

r ولو كان عند أحد من حارضي جملسه مع كثرهتم يف تلك اللحظة ،
 .)١( لذكرهrعلم يف موافقة معاوية عن النبي 

وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا يقول فيمن 
اجتهد معاوية فجعل عدله : ُجعل مدين من احلنطة تقوم مقام الصاع من غريها

أما أنا فال : ًمدين، والصواب أنه ال بد من صاع أخذا بالنص؛ وهلذا قال أبو سعيد
 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢( وهو الصواب كام تقدمًأخرج إال صاعا

 r مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي: تاسعاً
، وهو أربعة أمداد، واملد ملء كفي )٤(وهو مخسة أرطال وثلث بالعراقي

ّاإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يديه هبام، وبه سمي مد ًا، قال ّ
، والصاع أربع )٥(ًوقد جربت ذلك فوجدته صحيحا: الفريوزآبادي

حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني وال صغريمها، إذ ليس 
 .٧/٦٧ رشح النووي عىل صحيح مسلم، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠٨، ١٥٠٧ سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )٢(
ًخطيبا، فأمر بـصدقة  rقام رسول اهللا : عن ثعلبة بن صعري قال، ١٦٢٠برقم ،  ويف سنن أيب داود)٣(

عـن أو صاع بـر أو قمـح بـني اثنـني، ((: ويف زيادة. ، عن كل رأسالفطر صاع متر، أو صاع شعري
، وذكـر ١/٤٤٩وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود، . الكبري والصغري، واحلر والعبـد

: ، التي جاءت يف أن نصف الـصاع جيـزئ، ثـم قـال٣/١٠٢الشوكاين الروايات يف نيل األوطار، 
وهذه تنهض بمجموعهـا للتخـصيص، ولكـن سـامحة شـيخنا ابـن بـاز رمحـه اهللا يـرى أن مجيـع ((

 . بصاعrعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي اإلط: الكفارات
 نيل بإسناد جيد((: ، قال الشوكاين يف رواية البيهقي١٠/٢٧٨، والبيهقي، ٢/١٥١ الدارقطني، )٤(

 .٤/٢٨٧املغني، البن قدامة، : ، وانظر٣/١٠٤األوطار، 
 .٤٠٧ القاموس املحيط، ص )٥(
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١٩ 
: قال الفريوزآبادي. )١(،قاله الداووديrكل مكان يوجد فيه صاع النبي 

ًوجربت ذلك فوجدته صحيحا)٢(. 
ومقداره أربع :  حتديد مقدارالصاعقال شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف

حفنات بملء اليدين املعتدلتني من الطعام اليابس، كالتمر، واحلنطة، 
ًونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعامئة وثامنون مثقاال، 
ًوبالريال الفرنيس ثامنون رياال فرانسه؛ ألن زنة الريال الواحد ستة 

مائة واثنان وتسعون ] الفيض[لسعودي مثاقيل، ومقداره بالريال العريب ا
ًرياال، أما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو، وإذا أخرج املسلم من الطعام 

كالتمر اليابس، واحلنطة اجليد، واألرز، والزبيب اليابس، : اليابس
 .)٣(واألقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن

 الواجب املقدار: وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
، ومقداره بالكيلو rيف زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 

 .)٤(ًثالثة كيلو تقريبا
 الفقراء والمساكين: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: عاشراً

تعطى صدقة الفطر ملن جيوز أن يعطى صدقة األموال؛ ألن : قيل
وألهنا صدقة صدقة الفطر زكاة فكان مرصفها مرصف سائر الزكوات؛ 

َإنام الصدقات للفقراء وال[: فتدخل يف عموم قوله تعاىل َِّ َِ َ َُ ْ ُ َ َ َّ ِمساكني ـِْ ِ َ َ
 .٩٥٥ املرجع السابق، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر، : ، وانظــر٩٥٥ القــاموس املحــيط، ص )٢( ــاري الب ــة ١١/٥٩٧فــتح الب ــاوى اللجن ، وفت
 .٩/٣٦٥الدائمة، 

 .٢٠٥ – ١٤/٢٠٤ جمموع فتاوى ابن باز، )٣(
 .٩/٣٧١ فتاوى اللجنة الدائمة، )٤(
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٢٠ 
َوالعاملني عليها وال َ َ ََ َْ َ ِْ ِمؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللاـِْ ِ َ ِّ ْ ُ ُ ُِ َِ َ ََ ِ ِِ َ ْ ُ َِّ َ ُ َ َ 

َوابن السبيل فريضة من اهللا ْ َِ ً ََ ِ ِِ َ عليم حَ واهللاَِّ ٌَ ٌكيمِ ِ[)٢)(١(. 
ال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، فتجري : قيلو

جمرى كفارة اليمني، والظهار، والقتل، واجلامع يف هنار رمضان، وجمرى 
كفارة احلج، فتدفع هلؤالء اآلخذين حلاجة أنفسهم، وهم الفقراء 
واملساكني، وال يعطى املؤلفة قلوهبم، وال الرقاب وال غري ذلك، قال 

. )٣(وهذا القول أقوى يف الدليل:  ابن تيمية رمحه اهللاشيخ اإلسالم
وال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، وهو : وقال رمحه اهللا

 .)٤(من يأخذ حلاجته ال يف الرقاب، واملؤلفة قلوهبم وغري ذلك
 ختصيص املساكني rوكان من هديه : وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

يقسمها عىل األصناف الثامنية قبضة قبضة، وال أمر ومل يكن ، لصدقةهبذه ا
أنه : بذلك، وال فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم، بل أحد القولني عندنا

وهذا القول أرجح من القول ، ال جيوز إخراجها إال عىل املساكني خاصة
 .)٥(بوجوب قسمتها عىل األصناف الثامنية

هللا عن حديث ابن عباس وقال الشوكاين رمحه ا  وفيه  :

 .٦٠: اآلية،  سورة التوبة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـال ، ث، والشافعي، وأبـو ثـوروهبذا قال مالك، واللي: ، قال٤/٣١٤املغني البن قدامة، :  انظر)٢(

 .جيوز دفعها إىل من ال جيوز دفع زكاة املال إليه، وإىل الذمي: أبو حنيفة
 .٢٥/٧٣  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٣(
 .١٥١ االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص )٤(
 .٢/٢٢ زاد املعاد يف هدي خري العباد، )٥(
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٢١ 
وطعمة للمساكني... )١(. 

 وفیھ دلیل على أن الفطرة تصرف في المساكین دون غیرھم
وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف ذكر . )٢(من مصارف الزكاة

األول أهنا ترصف مرصف بقية : هناك قوالن ألهل العلم: القولني
والثاين أن زكاة الفطر ... ى املؤلفة قلوهبم والغارمنيالزكوات، حت

وقال اإلمام عبدالعزيز ابن . )٣(مرصفها للفقراء فقط، وهو الصحيح
ًزكاة الفطر رشعها اهللا مواساة للفقراء : عبداهللا ابن باز رمحه اهللا

ومرصفها : وقال يف موضع آخر. )٤(واملحاويج، وطعمة للمساكني
وجيوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص . )٥(كنيالفقراء واملسا

 .)٦(واحد، كام جيوز توزيعها عىل عدة أشخاص
 :حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: الحادي عشر

وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
وال جيوز : از رمحه اهللاقال اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن ب. )٨)(٧(املنصوص

 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، ، وابن ماجه١٦٠٩رقم ب،  أبو داود)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٠٣ نيل األوطار للشوكاين، )٢(
 .٧/١٣٧اإلنصاف مع الرشح الكبري، : ، وانظر٦/١٨٤ الرشح املمتع )٣(
 .١٤/٢١٥ جمموع فتاوى ابن باز، )٤(
 .١٤/٢٠٢ املرجع السابق، )٥(
ــة، )٦( ــن قدام ــي الب ــة ل٤/٣١٦ املغن ــة الدائم ــاوى اللجن ــوع فت ــاء، ، وجمم ــة واإلفت لبحــوث العلمي

 .٤/٢٣٩، وكتاب الفروع البن مفلح، ٩/٣٧٧
 .٤/٢٩٥، واملغني، ٢/١٧٦ الكايف البن قدامة، )٧(
 ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيـوز دفـع القيمـة؛ ألنـه مل يـرد نـص بـذلك؛ وألن القيمـة يف )٨(

 .قة مالك معني حتى جيوز رضاه أو إبراؤهٍحقوق الناس ال جتوز إال عن تراض منهم، وليس للصد
 ].٢٣/٣٤٤املوسوعة الفقهية، [وذهب احلنفية إىل أنه جيوز دفع القيمة يف صدقة الفطر 
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٢٢ 
ًإخراج القيمة عند مجهور أهل العلم، وهو أصح دليال، بل الواجب إخراجها من 

زكاة الفطر عبادة ... : وقال رمحه اهللا. )١(y وأصحابه rالطعام، كام فعله النبي 
بإمجاع املسلمني، والعبادات األصل فيها التوقيف، فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي 

 .)٢(ِّإال بام ثبت عن املرشع احلكيم عليه صلوات اهللا وسالمهعبادة 
وال جيوز إخراج : وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ًزكاة الفطر نقودا؛ ألن األدلة الرشعية قد دلت عىل وجوب إخراجها 
. )٣(ًطعاما، وال جيوز العدول عن األدلة الرشعية؛ لقول أحد من الناس

: ويف رواية ملسلم. من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردr :قال 
ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)٤(. 

 :تلزمه نفقتهالفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن : الثاني عشر
ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله، إذا : قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا

: ، قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا)٥(ِكان عنده فضل عن قوت يومه وليلته
 ،وأمجعوا عىل أن صدقة الفطر جتب عىل املرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه

، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة وأوالده األطفال الذين ال أموال هلم
فظهر أن الفطرة تلزم اإلنسان القادر عن . )٦(الفطر عن مملوكه احلارض

 .١٤/٢٠٢ جمموع فتاوى ابن باز، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٢٠٨ املرجع السابق، )٢(
 .٩/٣٧٩ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة، )٣(
ــه)٤( ــرقم البخــاري، كتــاب الــصلح، بــاب :  متفــق علي ، ٢٦٩٧إذا اصــطلحوا عــىل صــلح جــور، ب

 .١٧١٨ومسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، برقم 
 .٤/٣٠١ خمترص اخلرقي مع املغني، )٥(
 .٥٥ اإلمجاع البن املنذر، ص )٦(
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٢٣ 
نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرهتم، كام تلزمه مؤنتهم، إذ وجد 

؛ حلديث ابن عمر )١(ما يؤدي عنهم   : أمر رسول اهللاr بصدقة 
 .)٢(لصغري، والكبري، واحلر، والعبد، ممن متونونالفطر، عن ا

زكاة الفطر تلزم : قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الزوجة؛ ِّاإلنسان عن نفسه، وعن كل من جتب عليه نفقته، ومنهم

، ويبدأ بنفسه إذا مل جيد جلميع من ينفق عليهم. )٣(لوجوب نفقتها عليه
ابدأ بنفسك :  ، وفيهt؛ حلديث جابر )٤(ثم من يليه يف وجوب النفقة

فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك، فإن فضل عن أهلك يشء 
: يقول فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا وهكذا

 .)٥(فبني يديك، وعن يمينك، وعن شاملك
أفضل الصدقة، أو خري :  قالrأن رسول اهللا : tوعن حكيم بن حزام 

 .)٦(ن اليد السفىل، وابدأ بمن تعولًالصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خري م
 .٤/٣٠١ املغني، البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه من روايـة عـيل ، وأخرج نح٤/١٦١، والبيهقي، ١٢، ١١، برقم ٢/٢٤١ أخرجه الدارقطني، )٢(
واحلـديث حـسنه األلبـاين يف إرواء الغليـل، ] ٢/٤١٣نـصب الرايـة، : انظـر [tبـن أيب طالـب 

 .٨٣٥ برقم ٣/٣٢٠
 .٩/٣٦٧ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٣(
ــأقرب يف املــرياث)٤( ــه، فولــده، ف ــه، فأمــه، فأبي ــه، فرقيق ــسبيل، منــار ا: انظــر.  يبــدأ بنفــسه، فزوجت ل

 – ٤/٣٠١، واملغنــي البــن قدامــة، ٣/٢٧٦، والــروض املربــع مــع حاشــية ابــن قاســم، ١/٢٥٨
 .١٤/١٩٩، وجمموع فتاوى ابن باز، ٣٠٣

 .٩٩٧  مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم )٥(
، ومـسلم، ١٤٢٧عـن ظهـر غنـي، بـرقم البخاري، كتاب الزكاة، بـاب ال صـدقة إال :  متفق عليه)٦(

واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، وأن اليد العليا هي املنفقـة، 
= 
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٢٤ 
يا رسول اهللا، : قلت: حدثني أيب عن جدي قال: وعن هبز بن حكيم قال

ثم من؟ : قلت:  قالأمك :ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: ُّمن أبر؟ قال
؛ )١(ثم أباك ثم األقرب فاألقرب: ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: قال

يا رسول اهللا من أحق الناس بحسن : ، قالtوحلديث أيب هريرة 
 .)٢(أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك: صحابتي؟ قال

 فقال رجل يا رسول تصدقواr :قال رسول اهللا :  قالtوعنه 
:  قال عندي آخر، قالتصدق به عىل نفسك: اهللا عندي دينار، فقال

تصدق به عىل زوجتكعندي آخر، قال:  قال :كتصدق به عىل ولد 
: عندي آخر؟ قال:  قالتصدق به عىل خادمك: قال: عندي آخر: قال

أنت أبرص به)٣(. 
 :مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الثالث عشر

:  ملعاذ حينام بعثه إىل اليمنrاألصل يف ذلك قول النبي 
... فرتد يف فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

 .)٤(فقرائهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣٤وأن السفىل هي اآلخذة، برقم  =
، ١٩٥٢٤، وأمحـد، بـرقم ١٨٩٧ الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف بر الوالدين، برقم )١(

 .٢/١٩٩لباين يف صحيح الرتمذي، وحسنه األ
، ومـسلم، ٥٩٧١البخاري، كتـاب األدب، بـاب الـرب والـصلة، بـرقم :  متفق عليه، واللفظ ملسلم)٢(

 .٢٥٤٨كتاب الرب والصلة، واآلداب، باب بر الوالدين، برقم 
 ، وأبـو داود، كتـاب الزكـاة، بـاب يف٢٥٣٤، تفسري ذلك، بـرقم ٥٤ النسائي، كتاب الزكاة، باب )٣(

، ويف صـحيح سـنن أيب ٢/٢٠٦، وحسنه األلباين يف صحيح النـسائي، ١٦٩١صلة الرحم، برقم 
 .١/٤٦٩داود 

ــه)٤( ــق علي ــرقم :  متف ــرقم ١٣٩٥البخــاري، ب ــسلم، ب ــاة يف ١٩، وم ــة الزك ــدم خترجيــه يف منزل ، وتق
= 
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٢٥ 
والسنة توزيعها بني : قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل

الفقراء يف بلد املزكي، وعدم نقلها إىل بلد آخر؛ إلغناء فقراء بلده وسد 
ال : وقال رمحه اهللا عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر. )١( ...حاجتهم

وجيزئ إن شاءاهللا يف أصح قويل العلامء، لكن إخراجها يف حملك ، بأس بذلك
الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها ألهلك؛ ليخرجوها عىل الفقراء يف 

 .)٢(بلدك فال بأس
 :أحكام إخراج زكاة األموال: الرابع عشر

والنذر؛ ألن ، يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة – ١
َوآتوا الزكاة[: األمر املطلق يقتيض الفورية، ومنه قول اهللا تعاىل َ َّ َُ  إال إذا )٣(]ََ

ذوي القرابة، أو ذوي احلاجــة : أخرها؛ ليدفعها إىل من هو أحق هبا، من
ًاز إذا كان وقتا يسرياالشـديــدة، جــ ً)٥)(٤(. 

ًعاملا بوجوهبا؛ لتكذيبه  إذا كان  من جحد وجوب الزكاة كفر،– ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اإلسالم، حكم الزكاة =
 .١٤/٢١٣ جمموع فتاوى ابن باز، )١(
، واملوسـوعة ٩/٢٨٤فتـاوى اللجنـة الدائمـة، : ، وانظر٢١٥، ١٤/٢١٤ جمموع فتاوى ابن باز، )٢(

 .٢٣/٣٣١ و٢٣/٣٤٥الفقهية، 
 .٢٧٧: اآلية،  سورة البقرة)٣(
، ٦/٣٨٧، واملقنـع مــع الـرشح الكبــري واإلنــصاف، ١٤٨ – ٤/١٤٧املغنــي البـن قدامــة، :  انظـر)٤(

، ١٨٩ – ٦/١٨٦، والـرشح املمتـع البـن عثيمـني، ٤/١٤٦، والفروع، البـن مفلـح، ٧/١٣٩و
 .١/٢٦٣ومنار السبيل، 

 وتقدم التفصيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم، يف مسائل مهمة يف الزكاة، املـسألة اخلامـسة، فلرتاجـع )٥(
 .هناك
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٢٦ 
، وال يصىل )٢)(١(هللا، ولرسوله، وإمجاع األمة، ويستتاب فإن تاب وإال قتل

 .)٣(عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني
 أو  من منع الزكاة بخالً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين– ٣

ًائبه منه، وعزره؛ الرتكابه حمرما؛ ومنعه ركنا من أركان اإلسالم؛ ن ً ّ
 .)٥)(٤(لينرصه عىل نفسه، ويردعه عن فعله املحرم

واملجنـون  الـصغير، واليتـيم،   :  يخرج الزكاة من مـال     – ٤
ــه ــوىل علي ــه مقــام امل ــويل في ــة، فقــام ال ــه النياب ــه حــق تدخل ــيهم؛ ألن : َّول

اجبـــة يف املـــال، ومل يـــشرتط البلـــوغ كنفقتـــه، وغرامتـــه؛ وألن الزكـــاة و
 .)٧)(٦(والعقل يف وجوب الزكاة يف املال

ــة، :  انظــر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن قدام ــي، الب ــصاف، ٤/٦املغن ــع، واإلن ــري مــع املقن ــرشح الكب ــار ٧/١٤٣، وال ، ومن
، وجممـوع فتـاوى ابـن بـاز، ٦/٧، و ٦/١٩٠مـني، ، والرشح املمتع، البـن عثي١/٢٦٣السبيل، 

 .١٨/١٤، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٤/٢٢٧
 . تقدم التفصيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم، الرقم الثاين عرش)٢(
 .١٤/٢٢٧، وفتاوى ابن باز، ٩/١٨٤ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٣(
، واملغنـي البـن ١/٢٦٣، ومنـار الـسبيل، ٧/١٤٤، واإلنـصاف، املقنع مـع الـرشح الكبـري:  انظر)٤(

ــة،  ــايف، ٩ – ٤/٨قدام ــاز، ٢/٨٧، والك ــن ب ــاوى اب ــوع فت ــع، ١٤/٢٢٧، وجمم ــرشح املمت ، وال
٦/١٩٨. 

 .منزلة الزكاة يف اإلسالم للمؤلف، املنزلة الرابعة عرشة: ًتعزير مانع الزكاة بخال:  وانظر)٥(
، ٧/١٥٠، و٦/٢٩٨، واإلنـصاف مـع املقنـع والـرشح الكبـري، ٤/٦٩املغني البن قدامـة، :  انظر)٦(

ـــع،  ـــرشح املمت ـــسبيل، ٢٠٢، ٢٨ – ٦/٢٥وال ـــار ال ـــع، ٢٦٣، ١/١٤٠، ومن ـــروض املرب ، وال
، ١٤/٢٣٥، وجمموع فتاوى ابن بـاز، ٩/٤١٠، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٢٩٦، ٣/١٦٧

 .٩/٤١٠، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٢٤٠
 .التفصيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم يف مسائل مهمة يف الزكاة، املسألة السابعة وتقدم )٧(
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٢٧ 

وصوهلا إىل أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن :  واألفضل– ٥
مستحقيها؛ وليحصل عىل أجر التعب؛ ألن تفريقها عبادة هللا تعاىل، 

هذا شهر زكاهتم، t :وليجتهد يف إيصاهلا إىل أهلها بيقني، قال عثامن 
 .)١(كان عليه دين فليقضه، ثم يزكي بقية مالهفمن 

يا أمري : جئت عمر بن اخلطاب بامئتي درهم، قلت: وعن أيب سعيد املقربي قال
اذهب هبا : لنعم، قا: قلت: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: املؤمنني هذا زكاة مايل، قال

 .)٢(فاقسمها
وإذا اجتهد يف اإلخالص هللا تعاىل وأخفاها ابتغاء مرضاته سبحانه أظله 

 r ، عن النبي tاهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله؛ حلديث أيب هريرة 
... وذكر منهم  ...سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله: قال

 .)٣(هّورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمين
 .)٤(فيحصل عىل هذا الثواب العظيم بتوزيعها بنفسه

: كأن يقول  واألفضل أن يسأل اهللا تعالى أن يتقبل منه،– ٦
اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وغري ذلك من الدعاء 

 .)٥(املناسب
 .٨٥٠، برقم ٣/٣٤١ وغريه، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ١/٢٥٣ أخرجه اإلمام مالك، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٤٢، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ١٨٠٥، وأبو عبيد، برقم ٤/١١٤ البيهقي، )٢(
، ومسلم، كتاب الزكـاة، ١٤٢٣البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمني، برقم :  متفق عليه)٣(

 .١٠٣١باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 
، والـرشح املمتـع البـن عثيمـني، ١/٢٦٣ومنـار الـسبيل، ، ٧/١٥٢املقنع والرشح الكبري، :  انظر)٤(

٦/٢٠٥. 
 .٦/٢٠٧، والرشح املمتع، ٧/١٦٨واإلنصاف، ، والرشح الكبري مع املقنع ١/٢٦٣منار السبيل، :  انظر)٥(
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ويف اللهم بارك فيه :  كأن يقول يقول آخذ الزكاة ما ورد،– ٧
ِّاللهم صل :  إذا أتاه قوم بصدقتهم قالr، وكان رسول اهللا )١(ماله

 .)٢(ِّاللهم صل عىل آل أيب أوىف :فأتاه أبو أوىف بصدقته، فقال عليهم
سري، واألفضل تقديمها بي وله  ويشترط إلخراجها نية من مكلَّف،– ٨

ًقرهنا بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقربا هللا تعاىل، وكذلك إذا وكل 
، قال )٤)(٣(إنام األعامل بالنياتr :نوى، وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله 

، ودفعها والصحيح أنه إذا نوى املتصدق الزكاة: العالمة السعدي رمحه اهللا
ْللوكيل، ثم دفعها الوكيل للمعطى أن ذلك جيزئ ولو أن الوكيل مل ينو أهنا ، ُ

 .)٥( ...زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية املتصدق أو قارهنا
 حلديث  يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب؛– ٩
؛ وحلديثه )٦( تعجل من العباس صدقة سنتنيrأن النبي t :عيل 
t : أن العباس سأل النبيr يف تعجيل صدقته قبل أن حتل، فرخص َّ َّ

ب وجود سبب وجو: ، ويشرتط يف ذلك)٧(له يف ذلك، فأذن له يف ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم بارك فيه ويف ((: rًأن رجال جاء بناقة حسناء، فقال له النبي : t حلديث وائل بن حجر )١(
ــه ــرقم  [إبل ــسائي، ب ــسائي، ٢٤٥٧أخرجــه الن ــاين يف صــحيح ســنن الن ، وصــحح إســناده األلب

 ].جيه يف زكاة هبيمة األنعام، وتقدم ختر٢/١٨٥
 .١٠٧٨ مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء ملن أتى بالصدقة، برقم )٢(
، وتقدم خترجيه يف منزلـة الزكـاة يف اإلسـالم، ١٩٠٧برقم ، ، ومسلم١البخاري، برقم :  متفق عليه)٣(

 .يف مسائل مهمة، املسألة السادسة
، ومنـار ٧/١٥٩ملقنع والرشح الكبري مـع اإلنـصاف، ، وا٩٠ – ٤/٨٨املغني، البن قدامة، :  انظر)٤(

 .٥٤ – ١٨/٥٣، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١/٢٦٤السبيل، 
 .٧٩ املختارات اجللية للسعدي، ص )٥(
 .٨٥٧، برقم ٣/٣١٦، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ١٨٨٥  أخرجه أبو عبيد يف األموال، برقم )٦(
، وابن ماجـه، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٦٧٩، ٦٧٨ذي، برقم ، والرتم١٦٢٤  أبو داود، برقم )٧(

= 
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٢٩ 
وهو كامل النصاب، فإن مل يكن عنده نصاب؛ فإنه ال جيزئ : الزكاة

 .)٢)(١(إخراجه؛ ألنه قدمها عىل سبب الوجوب، وهو ملك النصاب
 إال حلاجة أو  األفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده،– ١٠

 قال ملعاذ حينام r، أن النبي مصلحة راجحة؛ حلديث ابن عباس 
فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من ... : ليمنبعثه إىل ا

 موىل -وحلديث إبراهيم بن عطاء  . )٣( ...أغنيائهم فرتد يف فقرائهم
ان  بعث عمر– أو بعض األمراء –ًأن زيادا :  عن أبيه–عمران بن حصني 

وللامل : أين املال؟ قال: بن حصني عىل الصدقة، فلام رجع قال لعمران
، rأرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها عىل عهد رسول اهللا 

 .)٤(rووضعناها حيث كنا نضعها عىل عهد رسول اهللا 
، والراجح )٥( أن جتعل زكاة كل بلد يف فقراء بلده:هذا هو األفضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتقــدم خترجيــه يف منزلــة الزكــاة يف اإلســالم يف مــسائل مهمــة يف الزكــاة ١/٤٥٠ســنن أيب داود،  =
 .املسألة التاسعة

ــرشح الكبــري واإلنــصاف، ٤/٧٩املغنــي، البــن قدامــة، :   انظــر)١( ، ومنــار ٧/١٧٩، واملقنــع مــع ال
، وفتــاوى اللجنــة ١٤/١٤٣، وجممــوع فتــاوى ابــن بــاز، ٢/١٨١لكــايف، ، وا١/٢٦٥الــسبيل، 

 .٦/٢١٣، والرشح املمتع، ٩/٤٢٢الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 .املسألة التاسعة من املسائل املهمة يف الزكاة:   وتقدم التفصيل يف ذلك يف منزلة الزكاة)٢(
ــه)٣( ــق علي ــرقم ، البخــاري:   متف ــسلم١٣٩٥ب ــرقم ، ، وم ــاة يف ١٩ب ــة الزك ــدم خترجيــه يف منزل ، وتق

 .اإلسالم، يف حكم الزكاة
، وصــححه ١٦٢٥  أبـو داود، كتــاب الزكـاة، بــاب يف الزكـاة هــل حتمـل مــن بلـد إىل بلــد؟ بـرقم )٤(

 .١/٤٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 :  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف نقل الزكاة عىل أقوال)٥(

= 
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أن األفضل إخراج زكاة كل : من أقوال أهل العلم يف حكم نقل الزكاة
مال يف فقراء بلده؛ ألن أهل البلد املحاويج أحق بالرب واإلحسان؛ 
ولغرس املحبة بني األغنياء والفقراء؛ وألن أطامعهم تتعلق بام عند 

غنياء يف بلدهم من املال؛ وألنه أيرس للمكلف؛ ألن نقلها من بلد إىل األ
بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة، وقد يكون يف السفر عرضة لتلف 

وهو اختيار ، مال الزكاة، ولكن مع ذلك جيوز نقل الزكاة ملصلحة رشعية
 :، قال العالمة عبدالرمحن السعدي رمحه اهللا)١(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 والصحيح جواز نقل الزكاة ولو ملسافة قرص إذا كان لذلك
وهذا القول هو : وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. )٢(...مصلحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال جيوز نقل الزكاة إىل ما تقرص فيه الصالة، فإن نقلها : ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللام: القول األول  =
 .إحدامها جتزئ مع اإلثم، وهو الصحيح من املذهب، والثانية ال جتزئ: ففي املذهب روايتان

فينقلهـا اإلمـام إلـيهم عـىل سـبيل ، اإلمام مالك ال جيوز إال أن يقع بأهل بلـد حاجـة: القول الثاين 
 .نظر واالجتهادال

 .الشافعي، ال جيوز وال جيزئ نقلها: القول الثالث 
يكره إال أن ينقلها إىل قرابة له حماويج، أو قوم هم أمس حاجة مـن أهـل : أبو حنيفة: القول الرابع 

 .بلده
أن حتديد املنع بمسافة قـرص ال دليـل عليـه، ورجـح جـواز نقلهـا : واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كتـاب الفـروع البـن مفلـح مـع : ، وانظـر]٤٨ - ٤٧االختيـارات الفقهيـة، ص [عية ملصلحة رش
، واملقنع مـع الـرشح ٤/١٣١، واملغني البن قدامة، ٢٦٦، ٤/٢٦٢تصحيح الفروع، للمرداوي، 

وقـد نقلـوا أقـوال [، والروض املربع املحقق بإرشاف األستاذ الطيـار ٧/١٧١الكبري واإلنصاف، 
 .١/٢٦٥ومنار السبيل، ، ٢٠٢ – ٤/٢٠٠] املذاهب

 .١٤٨ – ١٤٧  األخبار العلمية من االختيارات الفقهية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص )١(
 .٧٩  املختارات اجللية من املسائل الفقهية، للسعدي، ص )٢(
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َإنام الصدقات للفقراء وال[: الصحيح؛ لعموم الدليل َِّ َِ َ َُ ْ ُ َ َ َّ ِمساكني ـِْ ِ َ أي . )١(]َ

وقال شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن . )٢(للفقراء واملساكني يف كل مكان
 إىل بلد بلدهجيوز نقل الزكاة من حمل املزكي : عبداهللا ابن باز رمحه اهللا

وقالت . )٣(...أخرى إذا كان ذلك ملصلحة رشعية يف أصح قويل العلامء
ال مانع من ذلك يف أصح : ية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلم

قويل العلامء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب املال 
كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه : ملصلحة رشعية

وهو اختيار اإلمام . )٤( ...طالب علم رشعي حيتاج إىل اإلعانة عىل ذلك
باب أخذ الصدقة من األغنياء، : ، قال رمحه اهللالبخاري رمحه اهللا تعاىل

اختار البخاري : قال ابن املنري رمحه اهللا. )٥(ُّوترد يف الفقراء حيث كانوا
؛ ألن فرتد عىل فقرائهم: جواز نقل الزكاة من بلد املال؛ لعموم قوله

 ُالضمري يعود عىل املسلمني، فأي فقري منهم ردت فيه الصدقة يف أي جهة
 .)٦(كان؛ فقد وافق عموم احلديث

 : إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلٍد آخر– ١١
أخرج زكاة املال يف بلد املال، وأخرج فطرته يف البلد الذي هو فيه؛ 

 .٦٠:   سورة التوبة، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٠ – ٦/٢٠٨  الرشح املمتع البن عثيمني، )٢(
 .١٤/٢٤٣   جمموع فتاوى ابن باز،)٣(
 .٩/٤١٧  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٤(
 .١٤٩٦ٌ باب، قبل احلديث رقم – ٦٣  صحيح البخاري، كتاب الزكاة )٥(
 .٣/٣٥٧  فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر، )٦(
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ألن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، واملال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى 
نقل الزكاة، واهللا تعاىل الزكاتني ملصلحة رشعية راجحة جاز؛ ملا سبق يف 

 .)١(أعلم
  

 
 متت بحمد اهللا تعاىل الرسالة السادسة ويليها إن شاء اهللا تعاىل

 ))مصارف الزكاة يف اإلسالم(( الرسالـة السابعة
 

 
 
 
 
 

ــي، :   انظــر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــري، واإلنــصاف، ١٣٤ – ٤/١٣٣املغن ــرشح الكب ــرشح ، ٧/١٧٦، واملقنــع مــع ال وال
، وفتاوى اللجنة ٢١٥، ٢١٤، ١٤/٢١٣، وجمموع فتاوى ابن باز، ٦/٢١٣املمتع البن عثيمني، 

 .٣٤٥، ٢٣/٣٣١، واملوسوعة الفقهية، ٩/٢٨٤الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 



 الفهارس العامة

 

٣٣ 








 .فهـــرس اآليـــات القرآنيـــة-١
ــة  -٢ ــث النبوي ــرس األحادي  . فه
 .فهـــــــرس اآلثــــــار-٣
ــرح الغريـــ -٤ ــرس شـ  ب فهـ
ــع-٥ ــصادر والمراج ــرس الم  . فه
ــوعات -٦ ــرس الموضــ  .فهــ

 
 
 



  فهرس اآليات القرآنية-١

 

٣٤ 

  فهرس اآليات القرآنية-١
 الصفحة رقمها اآلية 


 ٢٥،  ٢٧٧ ]........................................وَآتَوا الزكَاةَ[ -١


٢- ]اِكيِن وسـْم  ٣١، ٢٠ ٦٠ ].الْعاِمِلين علَيهاِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء وال


 ٥،  ٣٠ ]....................ِفطْرةَ اهللا الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها[ -٣


٤- ]وُل فَخُذُوهسالر ا َآتَاكُمم٧،  ٧ ]...........................و 

  
 ٦،  ١٥-١٤ ]...........وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى* قَد َأفْلَح من تَزكَّى[ -٥

 

 
 
 
 



  فهرس األحاديث النبوية-٢

 

٣٥ 
 

  فهرس األحاديث النبوية-٢
                             الصفحة            طرف الحديث                       

 ٢٣...،شيء فلذيفإن فضل عن أهلك ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك،  -١
 ٣......،أفضل الصدقة، أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن -٢
 ٤...................................................................................، أمك -٣
 ٤.............................................،أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك -٤
 ٨...،فرخَّص له في ذلك، فأذن له في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، rأن العباس سأل النبي  -٥
 ٨...........................................، عباس صدقة سنتين تعجل من الrأن النبي  -٦
 ٤..........................................................................، أنت أبصر به -٧
 ٨.....................................................................، إنما األعمال بالنيات -٨
 ٤..................................................................، تصدق به على نفسك -٩
 ٤............................................................، ثم أباك ثم األقرب فاألقرب -١٠
 ٧........،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها... سبعة يظلهم اهللا تعالى في ظله، يوم ال ظل إال ظله -١١
 ٢٩، ٤......،فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم -١٢
 ٠..................، صدقة الفطر على الذكر، واألنثى، والحر، والمملوكrفرض النبي  -١٣
 ٠......صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد،  زكاة الفطرrفرض رسول اهللا  -١٤
 ١١، .........، من اللغو والرفث، وطعمة زكاة الفطر طهرة للصائمrفرض رسول اهللا  -١٥
 ١٠.......حر   من المسلمين زكاة الفطر في رمضان على كل نفٍسrفرض رسول اهللا  -١٦
 ١٦...،  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعيرrفرض رسول اهللا  -١٧
 ٧............،  زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمينrفرض رسول اهللا  -١٨
 ٨............،  زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمسrفرض رسول اهللا  -١٩
 ٩.........،ا بعد الصالة فهي صدقةلة، ومن أداهفمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبو -٢٠
 ١٨ح............ خطيباً، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعيرrقام رسول اهللا  -٢١
 ٢٨ح..........................................................اللهم بارك فيه وفي إبله -٢٢
 ٢٨......................................................، اللهم صلِّ على آل أبي أوفى -٢٣
 ٢٨..................................................................، اللهم صلِّ عليهم -٢٤
 ١١...................،ليس على المسلم في فرسه، وال في عبده صدقة إال صدقة الفطر -٢٥



  فهرس األحاديث النبوية-٢

 

٣٦ 
 طرف الحديث                                           الصفحة                    

 
 ٢٢......................................، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد -٢٦
 ٢٢، ١٥......................................، من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد -٢٧
 ١١.....................................، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة -٢٨
 ٢٧.......................، ق يمينهورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنف -٢٩

 
 



 ر فهرس اآلثا-٣

 

٣٧ 
 

  فهرس اآلثار-٣
 الرقم                 طرف األثر                                          الصفحة

 ٢٧، ]عمر[...........................................................اذهب بها فاقسمها  -١
 ١٨، ]أبو سعيد[...............................................أما أنا فال أخرج إال صاعاً  -٢
 ٢٣، ]ابن عمر[.........لكبير، والحر، والعبد، بصدقة الفطر، عن الصغير، وا rأمر رسول اهللا  -٣
 ١٠ح]أبو قالبة[...........................................أن زكاة الفطر عن الحمل تجب  -٤
 ١٦، ]معاوية[.....إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك  -٥
 ١٦، ]أبو سعيد[...................فأما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت  -٦
 ١٤، ٩، ]بن عباسا[....ا بعد الصالةفمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداه -٧
 ١٠ ح]أبو قالبة[.......................كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل  -٨
 ١٦، ]أبو سعيد اللخدري[..........عن كل  زكاة الفطرrكنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا  -٩
 ١٦، ]و سعيد الخدريبأ[.....عاً من شعيرصاعاً من طعام، أو صا كنا نخرج زكاة الفطر -١٠
 ١٦، ]و سعيدبأ[.. أبداً ما عشتrهد رسول اهللا ال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على ع -١١
 ٢٧، ]عثمان[.........هذا شهر زكاتهم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم يزكي بقية ماله -١٢
 ١٣، ح١٢، ١١، ١٠، ]ابن عمر[.................وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين -١٣
 ٢٩، ]عمران بن حصين[.......وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد -١٤

 



  فهرس الموضوعات-٤

 

٣٨ 

 س الموضوعات فهر-٤
 الموضوع                                                               الصفحة  

.......................................................................................٣ 
....................................................................................٥ 

 ٥.................................................................:مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ
 ٥................................................................................:الزكاة لغة

 ٥.................................................................:زكاة الفطر في االصطالح
 ٦.....:عموم الكتاب وصريح السنة واإلجماع: األصل في وجوب زكاة الفطر: ثانياً

 ٦..........................................................................عموم الكتاب،أما 
 ٧...............................................................................وأما السنة؛

 ٧.............................................................................وأما اإلجماع،
 ٧.........................................:شروط وجوب زكاة الفطر ثالثة شروط: ثالثاً

 ٧..................................................................... اإلسالم،:الشرط األول
 ٨......................................... الغنى، أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع:الشرط الثاني
 ٨......................................................... دخول وقت الوجوب،:الشرط الثالث

 ٨..................................................:الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
 ٨.....................................................، من اللغو والرفث، طُهرةٌ للصائم– ١
 ٨..................................................................... طعمةٌ للمساكين،– ٢
 ٩...............................................أغنيائهم، وفقرائهم:  مواساةٌ للمسلمين– ٣
 ٩....................................... لمستحقيها حصول الثواب واألجر العظيم بدفعها– ٤
 ٩........................................... من األعوام زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعالى عاماً– ٥
 ٩...................................... شكر نعم اهللا تعالى على الصائمين بإتمام الصيام– ٦

 ١٠. صاع من طعامالفطر فرض على كل مسلم فَضل عنده يوم العيد وليلته زكاة :خامساً
 ١١.....................................................:وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً
 ١٢....................................................:درجات إخراج زكاة الفطر: سابعاً

 ١٢.......................... جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين:الدرجة األولى
 ١٣....................نغروب الشمس من آخر يوم من رمضا:  وقت الوجوب:الدرجة الثانية



 الموضوعات رس فه-٤

 

٣٩ 
 الموضوع                                                               الصفحة  

 ١٤................... المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة العيد:الدرجة الثالثة
 ١٤.......................... ال يجوز تأخيرها بعد صالة العيد على القول الصحيح،:الدرجة الرابعة

 ١٦...................................................:مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً
 ١٨.....................................مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر: تاسعاً
 ١٩......................الفقراء والمساكين: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: عاشراً

 ٢١.....................................:حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: الحادي عشر
 ٢٢.:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: الثاني عشر
 ٢٤.........................................:وحكم نقلهامكان زكاة الفطر : الثالث عشر
 ٢٥............................................:أحكام إخراج زكاة األموال: الرابع عشر

 ٢٥...................................................... يجب إخراج الزكاة على الفور– ١
 ٢٥................................ إذا كان عالماً بوجوبها من جحد وجوب الزكاة كفر،– ٢
 ٢٦...................................................... من منع الزكاة بخالً، وتهاوناً،– ٣
 ٢٦.................................. والمجنونالصغير، واليتيم،:  يخرج الزكاة من مال– ٤
 ٢٧...............................وصولها إلى مستحقيهافسه؛ ليتيقن أن يفرق زكاته بن– ٥
 ٢٧.......................................... واألفضل أن يسأل اهللا تعالى أن يتقبل منه– ٦
 ٢٨............................................................ يقول آخذ الزكاة ما ورد– ٧
 ٢٨..................................... وله تقديمها بيسير ويشترط إلخراجها نية من مكلَّف،– ٨
 ٢٨........................................ يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب– ٩
 ٢٩............. إال لحاجة أو مصلحة راجحةده، األفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بل– ١٠
 ٣١..................................: إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلٍد آخر– ١١

..............................................................................٣٥ 
 ٣٦.............................................................. فهرس اآليات القرآنية-١
 ٣٧............................................................. فهرس األحاديث النبوية-٢
 ٣٩........................................................................ فهرس اآلثار-٣
 ٤١................................................................. فهرس الموضوعات-٦
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