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  املقاالت املفيدة 

  :واألربعون التاسعة فائدةال

 رــــاة الفطـــزك

ُم و   ،هللُامحلدُ َل  السَّ ُة و  َل    ل  ع  الصَّ
ِ
ُسوِل اّللَّ دُ و   ،ر  ُ  إِلَّ  إِل    ل   أ نْ  أ ْشه   ،اّللَّ

دُ  أ ْشه  ًدا أ نَّ  و  مَّ ْبدُ  ُُم  ُسوُلهُ  هُ ع  ر  د   ،ا ْيً ثِ يًًم ك  لِ ْس ت   ☺ و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

  فاملتأمل لرشيعة اهلل ضمنة ملصالح العبد جيد أهنا رشيعة مت

وحلقوق العباد  ،عل عبده وجيد أهنا متضمنة حلق اهلل  ،خرويةالدنيوية واأل

نِ  (2)وابن ماجة ،(1)ومن ذلك ما جاء عند أيب داود ،فيًم بينهم  بَّاس  ع   اْبنِ  ع 

ض  » :ق ال   ،¶ ُسوُل  ف ر    ر 
ِ
اة   ☺ اّللَّ ك  ةً  اْلِفْطرِ  ز  اِئمِ  ُطْهر   اللَّْغوِ  ِمن   لِلصَّ

ف ِث  الرَّ ةً  ،و  ُطْعم  اِكيِ  و  س  نْ  ،لِْلم  ا م  اه  ةِ  ق ْبل   أ دَّ َل  اة   ف ِهي   ،الصَّ ك  ة   ز  ْقُبول  نْ  ،م  م  ا و  اه   أ دَّ

ْعد   ةِ  ب  َل  ق ة   ف ِهي   ،الصَّ د  ق اِت  ِمن   ص  د   «الصَّ

وأصح من هذا احلديث الدال عل فريضة هذه العبادة ما جاء يف 

نْ  ،(3)«الصحيحي» ْبدِ  ع    ع 
ِ
ر   ْبنِ  اهلل ُسول   أ نَّ » :ق ال   ،¶ ُعم    ر 

ِ
 ☺ اّللَّ

ض   اة   ف ر  ك  اًعا الِفْطرِ  ز  ْر   ِمنْ  ص  اًعا أ وْ  ،َت  ِعي   ِمنْ  ص  ل   ش  ْبد   أ وْ  ،ُحر   ُكل   ع  ر   ع  ك   أ وْ  ذ 

 .«املُْسلِِمي   ِمن   ُأنْث ى

دَّى أ نْ » ،☺النبي أمر و َل ةِ  إِل   النَّاسِ  ُخُروِج  ق ْبل   ُتؤ  وكانوا  ،(4)«الصَّ

وربًم مجعها ابن عمر عند بعض من يتول مجع  ،يؤدوهنا قبل العيد بيوم أو يومي
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   لتوحيد والفقة واالخالق والعقيدةيف ا 

 .أو يومي دفعها إل مستحقيها ،فإذا كان قبل العيد بيوم ،الصدقات

فجر يوم العيد إل أن خيرج اإلمام إل  أن تؤدى ما بي طلوع أفضل وقتهاو

وإذا ُأديت قبل ذلك  ،ووقتها اجلائز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومي ،الصَلة

خرت إل بعد صَلة وإذا أُ  ،وإنًم حتمل عل أهنا صدقة من الصدقات ،فهي باطلة

كًم يف حديث ابن عمر  ،ن الصدقاتوإنًم خترج عل أهنا صدقة م ،العيد فَل جتزئ

◙  

ِعيد   أ يِب ويف حديث   ُكنَّا» :ق ال   ،(1)«الصحيحي»يف  ◙ اخلُْدِري   س 

ْهدِ  يِف  ُنْخِرُج  ُسولِ  ع    ر 
ِ
ْوم   ☺ اّللَّ اًعا الِفْطرِ  ي  ام   ِمنْ  ص  ق ال   ،«ط ع  بُو و  ِعيد   أ   :س 

ان  » ك  ن ا و  ام  ِعيُ  ط ع  بِيُب  الشَّ الزَّ األ ِقطُ  و  التَّْمرُ  و  اة   ُنْخِرُج  ُكنَّا» :ويف رواية ،«و  ك   ز 

اًعا الِفْطرِ  ام   ِمنْ  ص  اًعا أ وْ  ،ط ع  ِعي   ِمنْ  ص  اًعا أ وْ  ،ش  ْر   ِمنْ  ص  اًعا أ وْ  ،َت   ،أ ِقط   ِمنْ  ص 

اًعا أ وْ  بِيب   ِمنْ  ص   .«ز 

 ،عامهل هو من ال ،صاع من طعام :قولههل  ،بعض أهل العلم اختلفوقد 

أم أن الطعام هو احلنطة الذي كان يتقوهتا الناس يف  ،؟دال عل تفاصيله وما بعده

 .؟ذلك الزمان

ومن هذا احلديث نأخذ أن زكاة الفطر جيوز أن خترج مما يتقوته الناس مما 

 .ومما مل يذكر ،ذكر يف احلديث

من  وعبد   ،حر   ،وأنثى ،ذكر   ،وكبي   ،رها فهي عل كل صغي  اوأما مقد

 ☺وصاع النبي  ،د الرجل املعتدلمُ ب ،أربعة أمداد :والصاع ،صاع املسلمي

 .معلوم معروف

                                      
 (.120)ومسلم  (،1016)البخاري  (1)
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  املقاالت املفيدة 

من علبة األناناس  بوقد قدره شيخنا حييى حفظه اهلل بًم يوازي مخس عل

وقدره بعضهم بًم يوازي أربع علب من علبة الرشبة التي تسمى  ،املعروفة

 .الشوفان

وإل فإن إخراجها  ،بعض أهل العلم إل تقديره بالكيلوات تقريًبا وذهب

 .ضبطأوألنه  ،☺قتداء بالنبي ا ؛والصاع هو األول ،باملد

واألرز باثني كيلو ومخسة  ،فقدر بعضهم التمر بكيلو وثًمن مائة جرام

تقديرات يف مجلتها عسى أن تفي  ،والُُب باثني كيلو ،أو نحو ذلك ،وأربعي جرام

ديه استطاعة أن يقوم بكيلها أما من كانت ل ،ل حيسن احلساب منبالغرض عند 

 .☺واملد فهو الذي كان عل عهد النبي  ،بالصاع

وإن كان قد ذهب إل ذلك بعض أهل  ،ازكاة الفطر نقودً  ىدؤول جيوز أن ت

 وكان ،فرضها من الطعام ☺فإن النبي  ،العلم إل أن الصحيح خَلف ذلك

  .الصحابة رضوان اهلل عليهم عل ذلك

إذ أن املقصود من هذه الزكاة طعمة  ،ل يفي بالغرض اوألن إخراجها نقودً 

 .املآكلوالتوسعة عليهم يف باب  ،للمساكي يف ذلك اليوم

 ،عاطفهمتو ،ة يف تراحم املسلمييأخرجها طعاًما فيه إظهار للشعوألن 

 إل بيت   حيث يرى اإلنسان املسلمي يف صبيحة يوم العيد وهم خيرجون من بيت  

  .عليهم لطعام الذي أوجبه اهلل يناولون الفقي ا

كشيخنا  ،وغيه من أهل العلم ،♫وهذا هو ترجيح شيخ اإلسَلم 

وغيهم  ،وشيخنا حييى احلجوري ،وابن عثيمي ،والشيخ ابن باز ،♫مقبل 

 .كثي
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   لتوحيد والفقة واالخالق والعقيدةيف ا 

ء واملساكي وجيوز أن خيرج  ،ومرصف زكاة الفطر واحد وهو الفقرا

جاز له بل وجب أن  وات  قًيا وأعطي زكعطى فلو كان فاإلنسان زكاة الفطر مما يُ 

وجيوز  ،إن كان عنده ما يزيد عل ما يغديه ويعشيه ذلك اليوم خيرج زكاة الفطر

ء أعطوه هداياللمسلم   .أو زكاة ،أن خيرجها مما أعطاه الناس سوا

ل وجيوز أن  أو خيشى  اإلنسان من خيرج عنه زكاة الفطر إذا كان مشغوًل ُيوك 

طعاًما هبا يشرتي  والوكيل ،انقودً حدهم أعطي فيجوز أن يُ  ،قيامعل نفسه عدم ال

 .ثم خيرجه

 ،فالصحيح من أقوال أهل العلم أهنا ل جتزئ عنه ،انقودً  اأما من أخرجه

 :وأهنا غري مقبولة ألمرين

 .☺ألنه ترك هدي النبي  :األول *

 أنه جاء  :الثاني *
 
ولو  واألموال كانت عندهم ،أمر الشارع بخالفه بيشء

ليخرجها أحدكم ديناًرا أو درمًها أو ما  :لقال ،ادً قونأن خترج  ☺أراد النبي 

ال   ،أراد ع  ِسيًّا} :ق ال  ت  بُّك  ن  ان  ر  ا ك  م   .[04:مريم] {و 

  وز إذا مل جيد إل أنه جي ،اإلنسان الذي فيهواألصل أن خترج زكاة الفطر يف البلد

 .إل بلد آخرحيتاج إليها أن يرسلها  من

 والزوجة  ،فالزوج خيرج عن نفسه ،واألصل أن كل مسلم خيرج عن نفسه

لكن إذا قام رب األرسة بأداء  ،أو من ماهلا ،خترج عن نفسها من مال زوجها

 .الزكاة عل اجلميع فهو أمر حسن ول ُمذور فيه

  .هذه بعض األحكام التي تتعلق هبذه العبادة
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  املقاالت املفيدة 

فعلينا أن  ،ن عجز وليس عنده يشءزكاة الفطر متعينه عل اجلميع إل مو

 :ألمرين نجتهد بإخراج هذه الزكاة التي أوجبها اهلل 

 ورفث   ،ولغو   ،وذنب   ،ما منا من أحد إل وقد ألم بخطيئة   إذ طهرة :األول *

 .نسأل اهلل السَلمة ،يف هذا الشهر

 .عليهم ةوسعوت طعمة للمساكي :الثاني *

 .ويوسع عليه ربًم طيلة العام بذلك ،ص واحدإل شخ زكاة الفطر جيوز أن تدفعو

 ،أو نحو ذلك من األطعمة ،إذا أخرجناها شعًيا  :بعضهميقول  قدومسألة 

نحن  ،أو ربًم مل يأكلوها ،أعطوها للدوابوربًم  ،ل يستخدمها الناس اآلنربًم 

أو بعدم أكلهم نحن خماطبون بإخرجها عل ما ذكر النبي  ،غي خماطبي بأكلهم

أو نحو ذلك مما يتعاطاه  اومن أخرجها أرزً  ،من أخرجها من ذاك فحسنف ،☺

 .فحسن ،الناس

ِعيد   أ يِب يف حديث  ر  كِ الذي ذُ  ،احلليب املجفف :واألقط  اخلُْدِري   س 

وربًم احتاجوها  ،باء الفقراء ألبنائهمآلوهو من األمور التي حيتاجها ا ،◙

  .ونحو ذلك ،لإلتدام هبا

 

 .ل والسدادونسأل اهلل القبو
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