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 جمهورية العراق            
 زارة التعليم العالي والبحث والعلميو و 
 كلية العلوم اإلسالمية –  امعة ديالىجج 

 قسم الشريعة               

 

 
 

 

 الفطر زكاة يف القيمة دفع يف العلماء خالف

 

 بحث تقدمت به الطالبة

 روكان ابراهيم خديجة

جزء من متطلبات الحصول على شهادة إلى مجلس قسم الشريعة في جامعة ديالى وهو 

 .البكالوريوس

 

 

 

 بإرشاف 

 العزاوي د.هاشم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(خذ  )
 

 

 

 صدق اهلل العظيم
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 اإلهداء

 

 إلى والدي أطال هللا في عمرهما على طاعته

 

 اخوتي واخواني الذين تحملوا تقصيري في حقهم طيلة أيام الدراسة والبحث إلى

 

 أساتذتيإلى 

 

 إلى أقاربي

 

 إلى صديقاتي

 

 إلى كل مسلم ومسلمة

 

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث

 

 

 ...لكم أهدي هذا الجهد المتواضع
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 والعرفان الشكر

 

لئن شكرتم الزيدنكم( )سورة إبراهيم  لقد حثنا هللا في كتابه العزيز على ُشكِر النَّاس قائًل 

 ( 7آية 

 

َما  فَإِْن لَْم تَِجُدوا فََكافِئُوهُ،َمْن َصنََع إِلَْيُكْم َمْعُروفًا ” وقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: 

 تَُكافِئُونَهُ فَاْدُعوا لَهُ َحتَّى تََرْوا أَنَُّكْم قَْد َكافَأْتُُموهُ ".

 

ووفاء وتقديًرا واعترافًا بداية أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين، 

مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر ألولئك المخلصين الذين لم يألوا جهًدا في مساعدتنا في 

 العزاوي مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر الدكتور الفاضل د. هشام

 

 هللا فجزاهالفضل في توجيهي ومساعدتي في جمع المادة البحثية،  صاحبعلى هذه الدراسة 

 . كل خير

 

وأخيًرا، أتقدم بجزيل شكري إلي كل من مدوا لي يد العون والمساعدة في إخراج هذه 

 الدراسة على أكمل وجه.
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 قائمة المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رقم  املحتوى 

 الصفحة

 1 العنوان

 2 ية الكريمةال 

 3 هداءال 

 4 الشكر والعرفان

 5 قائمة املحتويات   

 6 ا املقدمة

 8 واحكامها ماهيتها الزكاة –املبحث األول   

 15 ومقدارها ووقتها الفطر  زكاة مصارف –املبحث الثاني 

 29 فيها الفقهاء واراء الفطر  زكاة قيمة –ا املبحث الثالث 

 35 الخاتمة  

 36 قائمة املصادر واملراجع  
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 المقدمة

 سيئاتو أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده تعالى هلل الحمد
 . مرشدا وليا له تجد فلن يضلل ومن المهتد فهو هللا يهد من أعمالنا

 :بعد اما

 مما عةالرفي المكانة تلك مستمدا ،الشرعية العلوم بين ومميزة بارزة مكانة االسالمي الفقه يحتل
 ائفةط منهم فرقة كل من نفر فلوال كافة لينفروا المؤمنون كان )وما :تعالى بقوله اياه هللا حباه

 (1) (يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين في ليتفقهوا

 روتعتب ، الجليل العلم بهذا والمهتمين الدارسين اهتمامات بين متصدرة مكانة الزكاة وتحتل
 فريضتي بين تجمع انها اذ العلم، هذا في تدرس التي األبواب هذه أهم بين من واحدا الفطر زكاة

 الزكاة أنواع أحد ،وهي األبدان زكاة او الفطر زكاة وان ، التعلق حيث من والزكاة الصيام
 سبب ألنه الفطر إلى الزكاة واضيفت مسلم كل على واجبة وهي ، المسلمين على الواجبة
 فهي ، األموال االعلى األشخاص على مفروضة بانها األخرى الزكوات عن وتمتاز ، وجوبها
 طهيرلت وليس الصائمين نفوس لتطهير وفرضت والبدن النفس عن زكاة هاألن بالذمة متعلقة
 .المال زكاة في كما االموال

 

 

 :البحث اهمية

 لممس كل على فرض الفطر صدقة بأن وماهيتها الفطر زكاة حكم للمسلمين وتوضيح : بيان1
 وطعمة واللغو، الرفث من للصائم طهره وأنها ،فقير او غلي كبير، او صغيرا ،امرأة أو رجل

 نع تستغني ال الفطر زكاة أن كما ،الفطر زكاة اداء عن يستغني ال رمضان وصوم ،للمساكين
 .رمضان صوم

 

 

 

 

 122 اآلية سورة التوبة:  (1)
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 انك ولما الصيام، فريضة من الفراغ بعد عام كل في الفطر زكاة اداء على المسلمين ترغيب: ۲

 لزكاةا هذه تعالى هللا فرض الفقر ويخشى الشح الى ويحن البخل الى يميل بطبيعته اإلنسان
 واالهتمام والضراء السراء في واالنفاق ، واليسر العسر في الذل على ليعتاد السنوية

  . المحتاجين بحاجة واالستشعار باآلخرين،

 الفطر زكاة في القيمة اخراج مسالة في العلماء أقوال : بيان3

 

 :البحث خطة

 وخاتمة، مباحث وثالث مقدمة على موزعة البحث خطة جاءت

 :األول المبحث أما 

 فكان الفطر زكاة دراسة في منه البد لما جعلته فقد (وأحكامها ماهيتها الزكاة) بعنوان جعلته

 الثاني المطلب في وتناولت ،واالصطالح اللغة في الفطر زكاة تعريف هو ،األول المطلب
 من والحكمة مشروعيتها دليل هما موضوعين إلى قسمته الثالث والمطلب ،حكمها

 .الزكاة اداء وجوب شروط فيه فتناولت الرابع المطلب ، امامشروعيتها

 

 :الثاني المبحث واما

 األول المطلب مطالب أربع الى وقسمته (ومقدارها ووقتها الفطر زكاة مصارف) بعنوان جعلته 

 بوالمطل المخرجة، المادة نوع الثاني ، والمطلبالزكاة لها تصرف التي األصناف لتناول جعلته
 .مقدارها فيه تناولت فقد الرابع المطلب أما وقتها، الثالث

 

 :الثالث البحث أما

 األول المطلب مطالب ثالث إلى فقسمته( فيها الفقهاء واراء الفطر زكاة قيمة) بعنوان جعلته فقد 

 خارجأ في الفقهاء أراء لتناول جعلته الثاني المطلب أما واصطالحا، لغة القيمة لتعريف جعلته
  .الزكاة في متفرقة مسائل لتناول جعلته الثالث والمطلب ،القيمة
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 :الخاتمة ماوأ

 أوفيت قد أنى ادعي ال البحث هذا في اليها توصلت التي النتائج الهم ملخصا جعلتها فقد
 وذلك عيمواضال في كثيرا اختصرت قد أنى وخصوصا وحده، هلل الكمال اذ حقه، الموضوع

 هللا هيعلم جهدا ذلتب قد أنى وحسبي ،الصدى يبل يكاد نحو على البحث هذا وجاء الوقت، لضيق
 ما على هلل فالحمد والسماح، االنصاف اهل من والخلل القصور لسد عذرا بذلك وكفي تعالى،
 وسلم وصحبه أله وعلى محمد سيدنا على هللا وصلى ،الوكيل ونعم حسبنا وهو اليه، وفقنا

 .اجمعين
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  الفطر زكاة في القيمة دفع في العلماء خالف 

 المبحث األول

 واحكامها ماهيتها الزكاة

 

 واصطالحا   لغة الزكاة تعريف: األول المطلب

 

 تعرضن ولكي الفطر مفهوم زكاة معرفة من لنا البد الفطر، زكاة في المتعلقة األحكام على التعرف قبل

 واالصطالح اللغة في الفطر زكاة لتعريف

 مناسب معنی وهو النماء والزيادة بمعنى وتأتي ،(1) تطهيره وهو معروفة المال اللغة: زكاة في الزكاة

 .(۳)وزاد نما اي الزرع، زکی زكا: ويقال (2) ونماؤه زيادته وهو المال: زكاة به يرجی مما النها

 فرائض من فريضة وهي ، (4)بشرائط مخصوصة لمستحقه مخصوص مال تمليك وهي الشرع: في الزكاة

 (6)مخصوص وقت في مخصوصة لطائفة خاص مال في حق واجب هي أو ،(5) أركانه من وركن الدين

 

 

 

 

 

  

 ،۳ ،ط بيروت صادر، دار (۷11:ت)لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري األفريقي -1

 ج۳5۸/14، اه14

-هـ1399الفكر، هارون،دار بن محمد عبدالسالم:تحقيق(هـ395:ت)الرازي القزويني زكريا بن فارس بن اللغة،احمد مقاييس معجم-2

 1٩٩٦بيروت التراث، احياء جفال،دار ابراهيم خليل ،تحقيق(هـ458:ت)سبيدة بن اسماعيل بن على الحسن ابو ؛المخصص18/3م،ج1979
 ٥۳٦/4م،ج

 الرسالة العرقسوسي،مؤسسة نعيم محمد ،تحقيق(هـ871:ت)الفيروزابادي يعقوب بن محمد طاهر ابو الدين ،مجد المحيط القاموس-3

 .1667ص(زكا)والياء،مادة الواو م،باب2٠٠5-هـ1426 ،8لبنان،ط-بيروت

 العلمية، الكتب ،دار(هـ125٠:ت) الجزيري محمد بن ،عبدالرحمناألربعة المذاهب على الفقه-4

 151/2،ج1م،ط1987-هـ14٠7

 .1/٥۳٦م، ج2،200۳( ،دار الكتب العلمية، بيروت ط ه12٥0ت:)شرح الدرر البهية، محمد بن علي الشوكاني، -٥

 536/1للجزيري، ج األربعة المذاهب على الفقه-6
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 االبتداء بمعنى أيضا وبالفتح الكما من نوع بالضم والفطر الشق، وهو (1)فطور وجمعه: اللغة في الفطر

 ألنه الفطر الى الزكاة واضيفت إفطارا الصائم أفطر قولك من مأخوذ: الشرع في الفطر ،(2) واالختراع

 لب معرية وال عربية اال مولودة لفظة وهي الخلقة هي التي الفطرة من كانها فطرة لها وقيل وجوبها سبب

 إنفاق هي: شرعا الفطر زكاة .(3) والزكاة كالصالة المختار على شرعية حقيقة فتكون للفقهاء اصطالحية

 .(4) مخصوصة مصارف في الفطر عيد صالة قبل يعيله مسلم فرد كل عن معلوم مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55/ 5ج منظور، ابن العرب، لسان( 1)

 المكتبة محمد الشيخ يوسف: تحقيق( ه666: ت) الرازي بكر أبي بن محمد الدين زين الصحاح، مختار( 2)

 (.قطر) مادة ،2۶1 ص طه، م،1999 بيروت، العصرية،

 الشافعي الشربيني الخطيب احمد بن محمد الدين شمس المنهاج، الفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني( 3)

 منصور ، االقناع متن عن القناع كشاف ؛111/ 2ج م،1994 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار( 1977: ت)

 .445/2 ج م،1992 بيروت، العلمية، الكتب دار( ه1٠۵1: ت) الحنبلي البهوتي الدين صالح بن يوسف بن

 الحنبلي البهوتي ادريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ، المستفع زاد شرح المربع الروض( 4)

 .21٠_219۶/1ج م،1997_ه1418 ،2ط جدة، الرسالة، مؤسسة ، المؤيد دار( ه1٠۵1: ت)
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 المطلب الثاني

 مشروعيتها )الحكمة من مشروعيتها( 

 

 مشروعيتها  اوال:

شرعت زكاة الفطر مع تشريع رمضان، في السنة الثانية من الهجرة وذلك قبل العيد بيومين وتشريعها 

(، أي 2لقوله تعالى:} يسألونك ماذا ينفقون قل العفوا{ ) –أي زكاة األموال المفروضة  –كان قبل الزكاة 

انت الصدقة فرض بما ( ، لذالك ك۴انفقو ما فضل عن حوائجكم ، ولم تؤذو في انفسكم فتكونو عالة)

( بقوله 4( نقل بعضهم رئية في ذلك ذكر اإلمام الطبري عن قيس بن سعد بن عبادة )۳فضل عن كفايته )

)) كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر قبل أن يزل علينا صوم رمضان والزكاة ((( فان كان 

ب النها متعلقة بالصوم نفسه فرضها يقينا قبل زكاة األموال ال أن فرضها قبل صوم رمضان أمر غري

 وهي جائت لتزكية الصوم مما تعلق به من لغو ورفث فكيف يكون فرضها قبله ؟؟!! 

  واإلجماع:وقد إستدل الفقهاء على فريضتها بادلة من الكتاب والسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21٩سورة البقرة: (1)

( دار الفكر للطباعة 1٩۷1( ينظر : الجامع ألحكام القران، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت: 2) 

 .٩٩٩/ 2م، طا، ج 200۸ –ه  12٩0والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان 

يبي طالمي الفت( ينظر: ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، احمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد هللا الملك القس۳) 

 . ۸0/ 2ه طال، ج1۳2۳( المطبعة الكبرى األميرية، مصر، 5٩2۳المصري، أبو العباس، شهاب الدين )ت: 

( قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة بن ثعلبة بن طريق بن الخزرج بن 4)

، ينظر : سير اعالم نبالء، شمس دين ابو عبدهللا محمد بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، األمير المجاهد، أبو عبدهللا

 . ۳/  102م، ج1٩۸5ه_140٥، 2ه( موسسة الرسالة، ط۷ 4۸احمد بن عثمان الذهبي )ت:

لب األملي ا( ينظر: تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غ٥)

 ٦۳۸، رقم الحديث ۳۸2/ 1( تحقيق :محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة جه ۳10أبو جعفر الطبري )ت: 
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(، وقيل المراد بها زكاة االعمال اي تطهير األعمال 1من الكتاب : قوله تعالى : }قد افلح من تزکی( )

(، 4الى :واقيمو الصالة واتو الزكاة { )بقوله تع –رحمه هللا  -(۴(، واستدل اإلمام مالك )2من الرياء )

(، وقد 2والمراد بها كما جاء في تفسير ابن كثير )امرهم آن بؤنو الزكاة أي بدفعونها إلى النبي )* ()

( زكاة الفطر 1علق االمام القرطبي قوله تعالى: )واقيمو الصالة واتو الزكاة بقولة وقد سمی رسول هللا )

تعالى والدالئل على هذا تكثر جدا(، قال سعيد بن المسيب )وعمر بن عبد  زكاة فهي داخلة في امر هللا

العزيز هي زكاة الفطر وكذالك تقل عن عكرمة قوله: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صالته فان 

(، اي انهم استدلو على مشروعيتها بهذه 11هللا تعالى يقول فقد افلح من تزکی وذكر اسم ربه فصلی()

 (1)االية 

 

 

 

 

  11 آية:  األعلى سورة

  1٩22-1٩22/ 10ج القرطبي، و القران ألحكام الجامع بنظر( 2)

 مصنفاته اشهر عبدهللا بأبي يكنى( 1۷۷ه: ت) المدني األصبحي عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك هو:  انس بن مالك( ۳)
 بن حمدا بن محمد هللا عبد أبو دين شمس ، الحفاط تذكرة ، ينظر ذالك وغير القرية على والرد القدر في رسالة وله الموطا،
 1/20۷ ج م،1٩٩۸_ه111٩ طا، ، لبنان ، بيروت ، العلمية الكتب دار (ه ۸4۷: ث) الذهبي فايعاز بن عثمان

 . 13 أيه: البقرة سورة( 4)

 بوا السبعة القراء واحد ، مكة مفري العلم اإلمام هرمز بن ، فيروزان بن زاذان بن عبدهللا بن عمرو ابن ، كثير ابن( 5)

  ۳1۸/5 ج ، نبالء اعالم سير ، الكناني علفة بن عمرو مولى المكي الداري الكناني معبد

 دار ،(ه ۷۷4: اث الدمشقي الفرشي كثير بن اسماعيل الفداء أبي الدين عماد الحافظ لالمام العظيم القران تفسير ينظر( 6)

 . 120/ 1ج ،1ط ، لبنان ، بيروت ، الهالل مكتبة

 بصائن يلقب النحوي المقري القرطبي األزدي تمام بن سعدون بن یيحي ،بكر أبو الموصل شيخ اإلمام ،القرطبي اإلمام( ۷)
 20/٥4۷ ج ،نبالء اعالم سير ،بقرطبة النخاس بن خلف القاسم أبي عن راءاتالق واخذ الدين

 ، الفكر دار ،(ه 4٥٦: ت) ،القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ابو ،باألثار المحلي :ينظر( 8)
  4/2۳٩ ج بيروت،

 محمد ابو ،العلم االمام ،يقظة بن مخزوم بن عمران بن عائذ عمروبن بن وهب أبي بن حزن ابن ،المسيب بن سعيد( 9)

 بن عمر( 10) 21۸/4 ج ،نبالء اعالم سير ،المنورة المدينة في( 494: ت) ،المدينة اهل عالم ،المخزومي القرشي

 : ث) کالب، بن قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان أبن ،عبدالعزيز

 ٥/114ج ،النبالءم الاع ،األمويين الخلفاء ثامن وهو ،(ه 101

 1٥-14أية  األعلى سورة( 11)
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 الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض) ( )) هللا رسول أن(  عنهما هللا رضي) عمر ابن عن:  السنة من

 هذا في والشاهد ،(2(() المسلمين من انثي او ذكر عبد او حر كل على شعير من صاعا او تمر من صاعا
 لحديثا وفي تفويته يمكن ال لذلك فرض هي ولما استحبابها وال بندبها يقل ولم الزكاة فرض أنه الحديث

 هللا رضي) الخدري سعيد أبي وعن اخراجها في للكافر مجال وال المسلمين من تؤخذ الصدقة أن على دليل

 من صاعا او تمر من صاعا او شعير من صاعا او طعام من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا: )  قال (3)( عنه

 أو تمر من صاعا الفطر بزكاة) (  هللا رسول أمر))  عمر ابن حديث وأن ،(5) زبيب من صاعا او ،( 4) اقط

 فرض: ))قول فسر قلده من أن اال الحديث بذلك واحتج فرضا ليس مالك اإلمام وقال((  شعير من صاعا

 (. ٦) الوجوب يفيد ال انه اي مقدارها قدر أي(هللا رسول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 143ص 1993 2،ط(ه13794 ت) الحرملي المبارك فيصل بن العزيز عبد بن فيصل ، األحكام عمدة شرح الكالم خالصة ينظر(1)

 كثير ابن دار ، البغي ديب مصطفى:  تحقيق ،(ه 2٠4: ت) الجعفي البخاري هللا عبد ابو اسماعيل بن محمد ، البخاري صحيح (2) 

  19٠7 ، بيروت ، اليمامة

  ،13٠/ 2 ج ، المسلمين من وغيره العبد على الفطر صدقة باب ،1۵٠3 الحديث رقم طا ، م1987-

 لخزرج،،ا بن الحارث بن عون بن األيجر بن عبيد بن ثعلبة بن سنان بن مالك بن سعد:المدينة مفتي: المجاهد اإلمام: الخدري سعيد أبو( 3)

  12٠/ 3 ج ، هللا عبد ابو الدين شمس ، النبالء اعالم سير

 عمرو نب أحمد بن الخليل الرحمن عبد ابو العين كتاب يتصل، حتى يترك ثم يطبخ المخيض اللبن من يتخذ وهو اقطة، القط واحدة: اقط( 4)

 تهذيب ،( و ط ق) 194/ جه الهالل مكتبة دار السامرائي، ابراهيم د المخزون، مهدي د: تحقيق( ه 17٠: ت) البصري الفراهيدي تميم بن

 بيروت، العربي، التراث احياء دار مرعب، عوض محمد تحقيق( 137٠: ت) الهروي منصور ابو ، األزهري أحمد بن محمد ، اللغة

 (. ط ق) مادة ،189/ 1٠ج م، 2٠٠1

 131/ 2 ج ،15٠6 الحديث، رقم طعام، من صاعا الفطر صدقة باب الزكاة، كتاب البخاري، البخاري، صحيح( 5)

 .238/ 4 ج محمد ابو باآلثار، المحلى(6)
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  :االجماع من

 صدقة أن على وأجمعو) تعالى هللا رحمه( 1)المنذر ابن اإلمام قال فرض، الفطر صدقة بان العلم أهل وأجمع
 األطفال واوالده نفسه، عن أداؤها امكنه إذا ،المرء على تجب الفطر صدفة أن على واجمعو فرض، الفطر
 (. 2) الحاضر مملوكه عن الفطر زكاة أداء المرء على أن على واجمعو ،لهم اموال ال الذين

 

 الفطر زكاة من الحكمة

 :بأمرين فتتعلق الفطر زكاة من الحكمة وأما

 (4)الكالم ورفث (3)القول بلغوا االنسان صوم يتلوث فقد رمضان شهر في بالصائمين يتعلق: األول المبحث 
 وال لسانهل الصائم يسمح فال والفرج البطن تصوم كما والجوارح اللسان فيه يصوم الذي الكامل الصيام وان

 يسلم من وقليل فعل أو قول من عنه ورسوله وتعالى سبحانه هللا نهى بما تتلوث فقد رجله أو لعينه وال ألذنه
 .صومه في المنهيات تلك من

 

 

 

 

 

 

 يف تصانيفه وغالب اإلعالم، االئمة واحد المجتهدين الفقهاء كبار من النيسابوري، المنذر بن ابراهيم بن محمد بكر أبو هو: المنذر ابن(1)
 ۳1٩ سنة توفي ذلك، وغير واالقناع واإلجماع اإلشراف: وأشهرها الفقهاء خالف

 عالم ،(ه۸51: ت) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي، الشهري عمراالسدي بن محمد بن بكر أبو شهبة، لقاضي الشافعية طبقات: ينظر  

 ، اإلسالم شيخ الدين شهاب ، األنصاري السعدي الهيتمي حجر ابن علي بن محمد بن ،احمد المبين الفتح ، 1/99،ج ه1407 ،1 ط بيروت، الكتب،
  1/168ج م،200۸_ه1٩2۸ ،1ط ، السعودية العربية المملكة ، جدة ، المنهاج دار ،(1٩۷٩ ت؛) العباس ابو

 للنشر مسلم دار الناشر احمد المنعم عبد فؤاد المحقق(  ه ۳1٩ ت) النيسابوري منذر بن ابراهيم بن محمد بكر ابو اإلجماع،: بنظر( 2)
 55/ 1 ج ،1ط م2004 – ه 1425 والتوزيع،

( ه 620 ت) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد ابو المغلي، ينظر 

 عبد بن هللا عبد الدكتور تحقيق( ه 682 ت) المقدسي قدامة بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين شمس بيروت الفکر، دار الناشر

  7/79ج ، 1ط م، 1995 – ه 1415 هجر، دار الحلو، الفتاح عبد الدكتور التركي، المحسن

 على وال فائدة على منه يحصل وال وغيره كالم من به يقصد ال ما وهو قصد، ذلك يوافق أن غير من بلسانه المتكلم يقوله كالم هو: اللغو( ۳) 

 . 13/213 ج منظور، البن العرب لسان ينظر نفع،

 .9/188ج السابق، المصدر بنظر، القول، من الفحش هو: الرفث( 4)
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 تقصير من فيه ما وتجبر صومه اکدار من الصائم به يتطهر غسل بمثابة الشهر ختام في الفطر زكاة فجاءة
 أحاديث في عليها المنصوص المقاصد من الزكاة تعد وكما (1) السيئات يذهبن الحسنات فان لصوم ونقصان

 الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول فرض)) قال عنهما هللا رضي) (2) عباس ابن عن وردت كثيرة

 دبع اداها ومن مقبولة زكاة فهي الصالة قبل اداها فمن للمساكين وطعمة والرفث اللغو من للصائم طهرة
 . (3)(( الصدقات من صدقة فهي الصالة

 

 :الثاني األمر

 هلوا والمساكين الفقراء ، وبخاصةالمجتمع انحاء جميع في والفرح المحبة واشاعة بالمجتمع يتعلق 
 إذا دالعي يوم يفرح لن الفقير االنسان وان ،المجتمع ابناء كل على وسرور فرح يوم هو العيد ، انالحاجة

 قوتو قوته يجد وال يتحسر والفقير ،الدنيا متاع من لهم وطاب لذ بما ويتنعمون يأكلون الميسورين رأى
 عن يغنيه ام اليوم هذا في للفقير يفرض أن اقتضى بعباده تعالى هللا فبرحمة العيد يوم في ويومه عياله

 .(4) العيد يوم في السؤال وذل والحرمان الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 صغيرال بالشافعي الشهير الرملي الدين شهاب ابن حمزه بن احمد العباس أبي بن محمد الدين شمس المنهاج شرح الى المحتاج نهاية ينظر( 1)
 2/108ج م،1٩۸٩_ه1404 بيروت، الفكر، دار الناشر( ه100 4: ت)

 أمين بن سمير حفله( ه ۸52: ت) العسقالني حجر بن احمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ابو األحكام أدلة من المرام بلوغ: ينظر( 2)
 1/163ج م،20000, ۳ط الرياض، أملس، دار الزهيري،

 ،1998 الرياض اشبيليا دار( ه 1376 ت) الحرملي المبارك أحمد بن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل( األوصال نيل مختصر األحبار جايستان) 

 1/573ج ،1ط

 بابن لمعروفا النيسابوري الطهمتاني الضبي الحكم بن نعيم بن حمدويه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم عبدهللا ابو للحاکم، المستدرک( ۳)
  م،1٩٩0 ه1411 ،1ط ، بيروت العلمية، الكتب دار( 405ه: ت) البيع

  البخاري شرط على وقال 40٩/ 1ج

 2/935 ج بيروت، لبنان، الرسالة، مؤسسة القرضاوي يوسف الدكتور الزكاة، فقه( 4)
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  الثالث المطلب

  حكمها

 ابن ان بل والسنة الكتاب من بادلة ذلك على مستدلين ،(1) واجبة الفطر زكاة أن إلى الفقهاء جمهور ذهب

 وقد (2)((فرض الفطر زكاة أن على العلم أهل من عنه نحفظ من كل اجمع: ))  يقول(  تعالى هللا رحمه) المنذر

 دون الحضر اهل على تجب انها الى الفقهاء بعض وذهب (۳) االجماع نقل في المقدسي قدامة ابن ذلك تابع

 من يسير نزر وذهب ،( 4) ذكره سياتي مما االدلة ووضوح لعموم نظرا اليه ذهبو فيما لهم والحجه البدو

 هذا نسب وقد (5) والشافعي مالك اإلمام أصحاب وبعض العراق أهل بعض وهم مؤكده سنة أنها إلى الفقهاء

 اةزك تجب: )) قال حيث ، المؤطا في بوجوبها صرح النه(  تعالى هللا رحمه) انس بن مالك االمام الى القول

 اةزك فرض(  وسلم عليه هللا صل) هللا رسول أن وذلك ، القرى اهل على تجب كما البادية اهل على الفطر

 من انثي او ذكر وعبد، حر كل على شعير من وصاعا تمر من صاعا الناس على رمضان من الفطر
 او ذكرا كبيرا أو صغيرا عبدا او حرا كان سواء المسلمين على وجوبها على يدل الكالم وهذا( 6)(( المسلمين

 كتبه في ورد فيما مؤكده سنة بانها الثاني قوله على نقف ولم ،(۷) مسلم كل على وجوبها اطلق فقد انثى

 .وفتاويه

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيق بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة التجاري المكتب( 456: ت) ، الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ابو ، المحلى: (ينظر1)
  9/11ج ، العربي التراث احياء لجنة

 1/04،ج المنذر االبن اإلجماع: ينظر( 2)

 3/55ج المقدسي، قدامة البن المغني: ينظر( ۳)

 3/60ج السابق، المصدر: ينظر( 4)

 قصي بن نافم عبد بن المطلب بن هاشم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان بن عباس بن ادريس بن محمد الشافعي، اإلمام( 5)

 المكي، عيالشاف المطلبي ثم القرشي عبدهللا أبو الملة فقيه الحديث، ناصر العصر، عالم األمام، غالب، بن لوی بن کعب بن مره بن كالب بن
 6-10/5ج النبالء، اعالم سير

 1۳0/ 2 ج ،1503 الحديث رقم البخاري، البخاري، صحيح ،(6)
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 المطلب الرابع

 شروط وجوب أداء زكاة الفطر

 مسلما نهكو اشتراط منها الزكاة، تفع في اتباعها يجب شروط الفطر الزكاة(  تعالى هللا رحمهم) الفقهاء وضع
 لعبدا بأن وقولهم يومه، قوت يملك الذي أي غنيا كونه ثم ومن ، بوديها الكافر بان بعضهم قول من بالرغم
 نةوالس الكريم القران من بنصوص اليه ذهبوا ما على واستدلو ووجوبه بالوقت وعلمهم سيده، زكاة يؤدي

 :  الشروط هذه ومن مقتضاه على للوقوف منها شرط كل نتناول سوف لذلك ، النبوية

 مل واحدا أوال نفسه عن الكافر على الفطر صدفة وجوب عدم الى الفقهاء ذهب الكفر ونقيضه االسالم_ا

 هو كما و (1) والرفث الكالم لغو من للصائم شرعت الفطر صدقة بان لذلك وتعليلهم ، احد فيه يخالف

 عمر ناب حديث ذلك على ودليلهم عليه الفطر صدقة بوجوب يقولوا فلم ذلك اهل من ليس الكافر أن معروف
 او تمر من صاعا رمضان من الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول فرض(: )) عنه هللا رضي)

 بلق تودي أن بها وأمر المسلمين من والكبير الصغير واألنثى الذكر والعيد الحر على شعير من صاعا
 باخراجها او بها المكلف كون هو منه الداللة وجه او الحديث هذا من والمراد ،(2)(( الصالة إلى الناس خروج

 الى بعثه حين) (4)لمعاذ( وسلم عليو هللا صلى) النبي حديث وايضا الكافر على يوجبها فلم مسلما يكون أن

 : اليمن

 هم فان هللا رسول محمد وأن هللا اال اله ال أن يشهدوا أن إلى فادعهم جئتهم فاذا کتاب اهل فوما ستاني أنك))
  وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك اطاعوا

 

 

 

 

 

 

 

  ،۳ط, م1٩٩۳-ه1414 ، بيروت ، المعرفة دار الناشر ،(  ه 0۸۳: أت ، السرخسي االئمة شمس سهل أبي بن احمد بن محمد ، المبسوط: ينظر(1)

  2/529 ج

  1۳0/ 2 ج البخاری، البخاري، أخرجه( 2)

 نب هيثم بن يزيد بن ساردة بن أسد بن علي بن سعد بن ادي بن عمرو بن كعب بن عدي بن عائد بن اوس بن عمرو بن جبل بن معاذ( ۳)
 1/444ج ، نبالء اعالم سير(ر: ت) أمرد شابا العقبة شهد ، الخزرج
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 هم انف فقرائهم على فترد اغنيائهم من نوخذ صدقة عليهم فرض قد هللا أن فاخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فان
 . (1) (( حجاب هللا وبين بينه ليس فان المضلوم دعوة واتق أموالهم وكرائم فإيات بذلك لك اطاعوا

 

 ، يالهع وقوت قوته عن زائد صاع وليلته العيد يوم االنسان لدى يكون أن وهو الفقر وضده الغني:  الغني_2

 أنه على الحديث فدل ،(3)(( غنى ظهر عن اال صدقه ال( ))وسلم عليه هللا صلى) وقوله ،(2)(االصليه وحوائجه
 الداءا عليه يجب فال اليه الصرف محل هوه الفقير النه وذلك اخراجها على القادر الغني على تجب الصدقة

 فيدي ال بما اشتغال ذالك كان نفسه عن ويؤدي غيره من ياخذ بانه قلنا ،فلو يومه قوت اال اليملك كالذي ،
 اعاص رمضان من الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول فرض( ) عنه هللا رضي عمر ابن وحديث

 كما الشاهد (4)(( المسلمين من والكبير الصغير االنثي و الذكر والعبد الحر على شعير من صاعا او تمر من

 عليه هللا صلى) بقوله انتسخ ،ثم االبتداء في ماكان على محمول الحديث وأيضا مسلم كونه مسبقا ذكرنا

 ،(5)(( غنى ظهر عن كان من الصدقات انما(: )) وسلم

 :اخره في قال فان الندب، على محمول وهو ،(6)(( غني أبقت ما)) قوله او 

 . (7)(( اعطى مما أفضل هللا فيعطيه فقيركم واما هللا فيزكيه غنيكم اما) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/12ج ،1٩20 الحديث رقم ، الفقراء في وترد األغنياء من الصدقة آخذ باب ، البخاري المختصر الصحيح (الجامع1)

 ٦ص,القحطاني وهف بن سعيد الدكتور ، السنة و الكتاب ضوء في ومسائل وشروط واحکام واداب الفطر زكاة بنظر( 2)

 4/5ج ،25٩۸ الحديث ،رقم( دين او بها يوصى وصيه بعد من) تعالى قوله تأويل باب البخاري ، البخاري صحيح( ۳)

 .  السابق المصدر( 4)

 (ه 241:ت) الشيباني اسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد ابو احمد االمام مسند( 5)

  ،155۷۷ الحديث رقم 1ط م،2001_ه 1421 الرساله مؤسسة التركي المحسن عبد بن عبدهللا دكتور

  155۷۷ الحديث رقم حنبل، بن أحمد اإلمام ، حزام بن حكيم مسند ،24/۳4۳ ج

 .  السابق المصدر( 6)

 ۳٩/٦۸ ج ،2۳٩٩٩ الحديث رقم ثعلبه، بن هللا عبد محديث حليل بن وأحمد أحمد اإلمام مسند( ۷)
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 :الحرية_۳

 وجوبها على نص قد(  عنه هللا رضي) عمر ابن حديث أن مع العبد على الفطر زكاة الجمهور بوجب لم

 على شعير من صاع او تمر من صاع رمضان من الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول فرض))

 عليه يوجبوها لم الجمهور لكن العبد على وجوبها هو الحديث ظاهر عليه يشتمل والذي ، (1)(( والعبد الحر
 العبدو مستحقه الى المدفوعة العين تمليك هو الزكاة ركن أن ومعلوم يملك وال اليملك العبد بانه ذلك وعللو
 لفطرا زكاة عليه تجب لم لذلك شيا اليملك الذي الفقير حال دون وحاله شي اليملك النه لذلك صالح غير
 (2)عنه الزكاة بودي آن سيده على تجب وانما

 

( عنه هللا رضي) عمر ابن لقول وذالك الفطر ليلة من الشمس غروب وقت وهو الوجوب وقت دخول_4

 من صاع ثمراو من صاعا رمضان من الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول فرض: )) قال حيث

 وجخر قبل تؤدي أن بها وأمر المسلمين من والكبير الصغير ، واالنثى والذكر والعبد الحر على شعير
 أو ولد له ولد او وتزوج اسلم فمن ، الشمس بغروب يكون أدائها أن الحديث وداللة (3)(( الصالة إلى الناس
 جبت النها فطرتهم فعليه ماتو ثم عنده وهم غربت وأن فطرتهم، تلزمه لم الغروب بعد ايسر أو عبدا ملك
  حينه في تيپأ اشمل تفصيال الوقت وفي ، ( 4)الظهار او كالكفارة بالموت تسقط فلم الذمة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1۳0/ 2ج ، البخاري ، البخاري صحيح(1)

 2/148،ج حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني ينظر 2/103ج للسرخسي، المبسوط: ينظر( 2)

  1۳0/ 2،ج150۳ الحديث رقم ، البخاري ، البخاري صحيح( ۳)

 المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجامعيلي محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق احمد االمام فقه في الكافي: ينضر( 4)
 .141 ،ص 1،ط العلمية الكتب دار الناشر ،(ه 620: ت)
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 الثاني المبحث

  ومقدارها ووقتها الفطر زكاة مصارف 

 ( األصناف) تدفع لمن :األول المطلب

 :منها بأقوال ايجازه يمكن خالف الفطر زكاة مصارف في للفقهاء وقع

 :األول القول 

 الصدقات انما:}  تعالى قوله عموم في تدخل الفطر صدقة أن إلى(  تعالى هللا رحمهم) الفقهاء جمهور ذهب
 السبيل وابن هللا سبيل في والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء
 والباألم الناس بعض وتعالى سبحانه خص فقد{ الصدقات انما: }تعالى فقوله ،(1)((حكيم عليم هللا من فريضة

 عن نيابة ، له مال ال من الى يؤدونه سهم اخراج منهم ذلك شكر جعل حيث ، عليهم نعمه بعض دون
 اللذين الثمانية األصناف فان لذلك ،(2) والمحل الصدقات مصارف تبين(  الفقراء: ) وقوله ، وتعالى سبحانه

 في الوارد تعالى قوله عموم ذلك في وحجتهم ، الفطر زكاة مصروف ذاتهم هم األموال زكاة مصروف هم
  (۳) الكريمة اآلية

 :الثاني القول

 ابن الو غارم ال يعطى وال حصرا، والمساكين للفقراء اال التدفع انها الى للحنابلة، قول وهو المالكية ذهب
 .ذلك غير الى وال الرقاب وال ،قلوبهم لمؤلفة وال سبيل

 

 

 

 

 

 

 (. 10) ايه:  التوبه سورة(1)

  4/1994ج ، القرطبي ، القران ألحكام الجامع: ينظر( 2)

 ،( 1٩۷٩: ت) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا وأبو المهذبة شرح المجموع ينظر ۷۸۳ ج المقدسي، قدامة البن المغني،: ينظر( 3)

 العراقي ابراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين ابن عبدالرحيم الدين زين الفضل ابو ، التثريب طرح ،6/132ج ،2ط ، الفكر دار الناشر

 عبدالخالق بن عمرو بن بكر أبي اإلمام الحافظ الزخار، البحر ،16/4 ج ، العربي التراث احياء دار القديمة المصرية الطبعة ،( ه 806:  ت)

 محمود تحقيق ،(1250: ت الشوكاني علي بن محمد االسالم شيخ ، الجرار السبل ينظر، ، م200٩ - ه1,1٩۳0 ط ،(ه2٩2: ت) البزار العنبكي

  .۳0/٩ج ، لبنان ، بيروت ، العربي التراث دار ، الحكيم محسن السيد الوثقى بالعروة المستمسك ،3/  2٩٩ج ، ، النيل شرح ينظر ، ابراهيم
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 الفطر زكاة دفع واليجوز الدليل، في اقوى القول وهذا (تعالى( هللا ))رحمه (1)تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 السبيل ابن وان ،(2)ذلك وغير قلوبهم والمولفة الرقاب في لحاجته يأخذها من وهو الكفارة يستحق لمن اال

 في ماجاء اليه ذهبوا فيما وحجتهم ،(3) سبيل ابن بوصفه ال فقيرا بوصفه بعطي فقيرا بلده في كان وإن

  الحديث في جاء ولما (5)للمساكين((  ))طعمة شرعت انها من عنهما( هللا )رضي (4) عباس ابن حديث

 .(7) حصرا للفقراء تصرف الفطر صدفة أن على بدالن فهما ،(6)اليوم((  هذا الطواف عن ))أغنوهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتوفي حران يف ولد ، والحليلي اإلسالم الشيخ اإلمام الدين تقي ، الدمشقي الحراني تيمية بن السالم عبد بن عبدالحليم بن أحمد هو:  تيمية ابن(1)

 دار ،(ه774: ت) الدمشقي ثم البصري الفرشي كثير بن عمر بن اسماعيل الفداء ،أبو والنهاية البداية ،(ه ۷2۸:  ت) ،، معتقال دمشق قلعة في
 . 1۳۳_1۳0/ 2،ج المبين الفتح ،1۳0/1٩ ج م،1٩٩۷_1٩1۸ دا، ، واالعالن التوزيع للطباعة الهجرة

 مكة التوزيعو للنشر الفوائد عالم دار الناشر ، هللا جاد بن محمد بن سامي ، وإعداد جمع ، تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفقهيه االختبارات:  ينظر( 2)
 . 102 ص ،ه1435 طا، ، السعودية العربية المملكة ، المكرمة

 المنار مكتبة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ،(ه751: ت) ، الجوزي قيم ابن الدين شمس سعد بن ابوب بن بكر أبي بن محمد و المعاد ازاد بنظر( ۳)

 المطية ،( ه1101: ت) ، الخرشي عبدهللا بن محمد هللا عبد ألبي ، الخرشي شرح:  ينظر ،22/ 2ج, م1994-1415 ،2۷ط ، الكويت ، اإلسالمية

  2۳۳/ 2 ج ه،1۳1۷ 2ط ، مصر ، بوالق ، الكبرى

 عليه هللا صلى) النبي والزم صغيرا اسلم القران، وترجمان ، األمة حبر الهاشمي القريشي المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد هو: عباس ابن( 4)

  1/ ۳22ج اإلصابة،: پنظر ،ه1۸ منه بالطائف نوفي( وسلم

 ،ه1۳۷1 ، مصر ، وشركاه الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة ،(2۷5ه: ت) ثاني ، السم اسحاق بن األشعث بن سليمان ، داود أبي سنن( 5)
  111/2 ج ، داوود أبي صحيح في األلباني وحسنه ،1609 ، الحديث رقم ، الفطر زكاة باب ، الزكاة کتاب

  2598 الحديث رقم دين أو بها يوصى وصية بعد من) تعالى قوله تأويل باب ،4/5ج ، البخاري ، البخاري صحيح( 6)

  م،1982  - ه 1401 ،5وط بيروت، القلم، دار( 1٩۸ه: ت) القرطبي رشد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبي لإلمام المجتهد، بداية:  نظر( ۷)

 23/ 2ج الخرشي، الخرشي، شرح:  ينظر ،2۸٩/ 1ج
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  الثاني المطلب

  (المخرجة المادة نوع) الفطر زكاة من دفعه يصحما 

  للفقراء؟ يدفعه أن يمكن الذي فما دفعها، واراد المكلف على الفطر زكاة وجبت إذا

 : اقوال على وذلك خالف، اخراجها المراد المادة في او دفعه يصح فيما للفقهاء وفع

 

 :األول القول

 هذين على االقتصار في وحجتهم (1)الظاهرية مذهب وهو ، والشعير التمر ماسوى اخراج يجوز ال 

 (وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول فرض))  قال انه( عنهما هللا رضي) عمر ابن عن روي ما الصنفين

 هللا رسول فينا كان اذا نخرج كنا)  لمسلم لفظ وفي ،(2)شعير من صاعا او تمر من صاعا الفطر زكاة

 او طعاما من صاعا مملوك او حرا نزل فلم ، وكبير صغير كل عن الفطر زكاة( وسلم عليه هللا صلى)

 سفيان ابي بن معاويه علينا قدم حتى نخرجه ، زبيب من صاعا او شعير من صاعا او ، (3)اقط من صاعا
 ،(5) سمراء من مدين ارى اني قال أن فيه الناس كلم مما فكان المنبر على الناس فكلم معتمرا او حاجا ،(4)

 انا فقال ،(6) الخدري سعيد ابو واما سفيان ابو قول وافقوا اي بذلك الناس فاخذ تمر، من صاعا تعادل الشام

 (7) عشت ما ابدآ اخرجها كنت كما اخرجها ازال ال

 

 

 

 

_ ه1422 ،2ط ، بيروت ، الفكر دار( ه456: ت) الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد ابن محمد أبو المحلى،: ينظر(1)

 .118/ 6ج م،2٠٠1

 فتح ،۵7/ 7 ج بيروت، القلم، دار( ه676: ت) الشافعي النووي شرف بن يحيى زكريا أبي الدين محيي النووي، بشرح مسلم صحيح( 2)

 3/367ج بيروت، المعرفة دار الشافعي، العسقالني حجر ابن دين شهاب الفضل أبي اإلمام الباري،

 بن دأحم بن الخليل عبدالرحمن ابو العين، کتاب بمصل، حتى يترك ثم يطبخ المخيض اللبن من يتخذ هو اقطة، الاقط واحده: االقط( 3)

 ق) مادة. 5/194ج ، الهالل مكتبة دار ، السامرائي ابراهيم د المخزومي، مهدي د:  تحقيق( 17٠ه: ت)  البصري الفراهيدي تميم بن عمرو

 (و ط

 واب االسالم، ملك المومنين امير كالب، بن قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر: سفيان أبي بن معاوية( 4) 

 3/12٠ج هللا، عبد ابو دين شمس نبالء، اعالم سير المكي، األموي القرشي عبدالرحمن

  الحنطة بها المقصود:  سمراء(5)

 ، الخزرج بن الحارث بن عوف بن األبجر بن عيد بن ثعلبة بن سنان بن مالك بن سعيد المدينه مفتي ، المجاهد االمام:  الخدري سعيد ابو( 6)

 2/199ج نبالء، اعالم سير

 2/131ج 1٠٠1 الحديث رقم ، طعام من صاعا الفطر، صدقة باب ، الزكاة كتاب ، البخاري ، البخاري صحيح( 7) 
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 :الثاني القول

 أصناف، تسعة من واحدا البلد قوت غالب واعتبر ، البلد قوت غالب من تجب انها الى (1) المالكية ذهب 

 هذا غير الغالب كان فان االقط، والدخن واالرز والذره والتمر والزبيب ،(2) والسلت والشعير القمح وهي

 عةالتس األصناف من شي ومعه الغير هذا وجد فان ، الغير اخراج جاز التسعة األصناف من شيئا يجد ولم

 يف فيخرج ادني المقتات كان اذا اال االقتيات، في منها االغلب ويخرج التسعة األصناف من واحد عين

 اكانم المالكية عند الغالب في والمعتبر ، قمحة فيخرج شعيرة البلد يقتات كان منه، األحسن الحالة هذا

 .(3) قبله الفيما رمضان شهر في غالبا

 :الثالث القول 

 يجوز وال منها شيئا على قادرا مادام االقط او اوالبر الزبيب او التمر من يخرج السانه ،(4) الحنابلة ذهب 

 سعيد أبي حديث اليه ذهبوا فيما وحجتهم األصناف، هذه فقد عند اال اقتاته غلب ما الى عنها العدول

 او تمر من صاعا او شعير من صاعا او طعام من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا: ))عنه هللا رضي الخدري

 ولالعد يجوز فال المفروض تفسير يفيد الفرض، ذكر بعد االجناس ذكر أن حيث (5)(( زبيب من صاعا

 .(6) عنها

 : الرابع القول

 لباألغ كان فوت فأي معين، صنف تحديد غير من البلد فوت غالب من تدفع انها الى ،(7) الشافعية ذهب

 اعلى غيره كان إذا اال غيره الى الواجب هذا عن العدول يجوز وال منه، الفطر زكاة ادى الرجل على

 (.8) الزكاة من العشر نصف او العشر وفي وجب بما عنه بعبر الشافعية وبعض منه،

 

 

 

 

( ه1241: ت) المالكي بالصاوي الشهير الخلوتي، محمد بن احمد العباس أبو السالك، بلغة ،2/299ج الخرشي، الخرشي، شرح: ينظر( 1)

  ،238/1 ج المعارف، دار

  النبوي، بالشعير ويسمى الشعير انواع من نوع: السلت( 2)

 . 238/ 2ج تأريخ، بدون طبعة، بدون بيروت، للطباعة، الفكر دار( ه11٠1:ت) الخرشي شرح على العدوي علي الشيخ حاشية( 3)

 ،63-3/62ج المقدسي، قدامة ابن المغني،: بنظر( 4)

 63-3/62ج ، علي بن احمد الباري، فتح ،7/61ج النووي، بشرح مسلم صحيح (5)

 63/ 3 ج المقدسي، قدامة ابن المغلي، ينظر:( 6)

 .13_12/3ج ، علي بن احمد ، الباري فتح ،91/7ج ، النووي بشرح مسلم صحيح( 7)

 .13/ 3ج ، المقدسي قدامة ابن ، المغني:  ينظر( 8)
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 :الخامس القول

 او تمر، أو زبيب، أو دقيقه البراو: وهي عليها المنصوص األصناف من تدفع انها الى ،(9) الحنفية ذهب 

 انه يثح الشعير من صاع قيمة فتحسب مثال، العدس اخراج اراد فاذا القيمة، فيه فتعتبر سواها وما شعير،
 ذهب القول هذا والى دينار، مائة قيمة ما العدس من اخراج دينار، مائة مثال كانت فاذا النص، في ورد مما

 عن عجز إذا ألنه بالنص ورد ما دفع عن بالعجز مشروطا القيمة دفع جعلوا الزيدية أن اال ،(10) الزيدية
 بان التنبيه من والبد ،(11) امكانه تحت مااليدخل عليه يجب فال لعذر، عليها المنصوص العين اخراج

 فإنما والتمر الشعير اما ،(13) الزبيب وكذا ،(12)سويقه او قهيدق او البر من صاع نصف يوجبون الحنفية

 أو ، زبيب او سويقه او الدقيق او البر من صاع بنصف تقدر فالقيمة ، كامال صاعا فيهما يوجبون

 تعالى. هللا شاء ان محله في لكذ تفصيل وسيأتي التمر، او الشعير من بصاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوالق، األميرية، الكبرى المطبعة(« ه 743: ت) الحنفي الدين فخر الباري مجحن بن علي بن عثمان الدين فخر الحقائق، تبيين: ينظر( 9)

 الحنفي الدمشقي عابدين عبدالعزيز بن عمر بن أمين محمد ، عابدين ابن ، المحتار برد ينظر ،3٠9/1ج ،19۶۶_ه1313 ،2ط القاهره،

 2/1٠4ج م،1992_ه 1412 2ط ، بيروت ، النشر دار ،(ه12۵2: ت)

 2/89ج ، علي بن محمد االسالم شيخ األزهار، حدائق على المتفق الجرار السيل: ينظر( 1٠)

 89/2 ج السابق، المصدر ينظر:( 11)

 بابن المعروف الواحد عبد بن محمد الدين كمال اإلمام الشيخ القدير، فتح:  ينظر ،3٠8/1ج ، الحلفي الدين فخر الحقائق، تبيين ينظر( 12)

 مصر، األميرية، الكبرى المطبعة ،(ه 82۶: ت) الحلفي الهمام

 .3۶/2 ج ه،131۵

  الحنفي، الهمام ابن ، القدير فتح: ينظر ،1/3٠8ج الحنفي، الدين فخر الحقائق، تبيين: ينظر( 13)

 2/1٠4ج عابدين، المحتار، ابن ،رد3۶/ 2ج
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 الثالث المطلب

 وقتها

 :أقوال ثالثة على فيه وخالفهم الفطر، صدقة وجوب وقت في الفقهاء اختلف

 والحنابلة الجديد في الشافعي قال وبهذا رمضان، من يوم اخر الشمس بغروب تجب انها :األول القول 

 نشا الوجوب بان ادلتهم جملة من اليه ذهبوا فيما الفول هذا أصحاب واستدل( 1) للمالكية القولين أحد وهو

 عباس ابن بقول لكذ على واستدلوا ،(2) بينهما يجمع الذي الوقت وهذا اليهما، فاستند والفطر الصوم من

طهره للصائم من اللغو  الفطر زكاة فرض( وسلم عليه هللا صلى) النبي ان عنه(، هللا رضي)( ۳)

 بحكمه، أخص يكون الشيء وسبب االختصاص، دليل واالضافة الفطر الى أضيفه وألنها.(4)والرفث

 .(5) بالغروب فعليا يبدا للصائم بالنسبة القطر ان ايضا وقالوا

 ثاني قول وهو ، ،والزيدية الحنفية قال وبه ، شوال من يوم اول العيد فجر بطلوع تجب أنها :الثاني القول

 بحديث ، ادلتهم جملة من اليه ذهبوا فيما القول هذا أصحاب واستدل ، (6) الشافعية عند والقديم ، للمالكية

 وطعمة والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة)  هللا رسول فرض عنه هللا رضي) عباس ابن

 ،(7)( الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد اداها ومن ، مقبوله زكاة فهي الصالة قبل أداها فمن للمساكين

 وذلك ، بها يتصدق صدقة تكون وانما ، فطر زكاة تكون ال الصالة بعد أنها على صريح فالحديث

 له رةوطه للصيام متممة أو مكمله فتكون الصالة قبل تؤدي بكونها ، الوارد الحديث في الوقت الشتراط

 بنا وعن ، صدقة فتكون الصالة بعد أما زكاة فتكون تؤدى الصالة قبل كونها على الحديث داللة لذلك

 خروج قبل تودي أن الفطر بزكاة امر( )وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول أن( عنهما هللا رضي) عمر

 ان واضحه داللة فيه الصالة إلى الناس خروج بل قوله الحديث من الداللة وجه ،(8)( الصالة الى الناس

 وذلك العيد ومي وجوبها يتقدم فال لذا بالعيد تتعلق قرابة انها وقالوا للصيام مكملة لتكون الصالة قبل وقتها

 بالنهار يكون وهذا ويناقضه، الصوم ينافي الفطر إلى اضافتها تعلي الفطر أضافة أن وقالوا ، كاألضحية

 (9) وجوب بفطره يتلق ان دون رمضان من اليل في يفطر الصائم أن حيث بالليل، ال
 

 الخرشي، شرح: ينظر ،113/1ج األنصاري، زكريا يحيى ألبي ، الوهاب فتح :ينظر ،292/2ج زكريا، ألبي الطالبين، روضة:  ينظر ،97/3 ج ، المقي قدامة البن المغني: ينظر( 1)

 .198/2،ج محمد بن بكر ابو الطالبين، اعانة :ينظر ،229_228/2ج الخرشي،

 .198/2 ج محمد، بن بكر ابو الطالبين، اعانة: ينظر( 2)

: بنظر ،97/3ج ، المقدسي قدامة البن ، المغني: بنظر النبي والزم صغيرا اسلم ، القرءان وترجمان ، األمة حبر الهاشمي القريشي المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد هو عباس: ابن( 3)

 شرح: بنظر ،113/1ج ، األنصاري زكريا يحيى البي ، الوهاب فتح: ينظر ،292/2ج ، زكريا ألبي ، الطالبين روضة:  ينظر ،97/3ج ، المقدسي قدامة البن المغني: ينظر روضة

 .198/2 ،ج بنمحمد بكر ابو الطالبين، اعانة: ينظر ،229_228/2ج ، الخرشي ، الخرشي

 .3٠3/2 ج اسحاق، بن االشعت بن سليمان داوود ابي سنن( 4)

 .98_97/3 ج المقدسي، قدامة البن ينظر: المغني،( ۵)

 السيل ينظر: ،31٠/1ج الدين، فخر الحقائق، تبيين ،292/2ج زكريا، ألبي الطالبين، روطة ينظر:( ۶)

 .229_228/2 ج الخرشي، الخرشي، شرح ،83/2 ج للشوكاني، الجزار،

 .373/2ج االشعت، بن سليمان داوود، ابي سنن( 7)

 .93/7ج ، النووي بشرح مسلم صحيح( 8)

 الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن عبدهللا ابو الدين اكمل محمود، بن محمد بن محمد ، الهداية شرح العناية: ينظر ،98_97/3ج ، المقدسي قدامة البن ، المغلي:  بنظر( 9)

 .83/2 ج ، ،الشوكاني الجرار السيل ينظر ،228/2 ج ، الخرشي الخرشي شرح: ينظر ،42/2الفكر،ج هدار789:ت) البابرتي الرومي
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 :الثالث القول

 حتى اوله من الوقت هذا أدرك ،فمن الشمس قرص وابيضاض الفجر بين الممتد الوقت في تجب انها 

 الوقت هذا قبل مات ومن ، عليه تجب لم الوقت هذا بعد اسلم او ولد ومن ، الفطر زكاة عليه وجبت اخره

 ( 1) الوقت هذا ادراك المعتبر ان اي ، ايضا عليه تجب لم

 صلى) هللا رسول امر)) ،(عنهما هللا رضي عمر ابن بحديث اليه ذهبوا فيما القول هذا أصحاب واستدل

 هذا أن قالوا حيث ،(2(( )الصالة الى الناس خروج قل تؤدي أن الفطر زكاة بإخراج( وسلم عليه هللا

 صالة أي وقتها، أدراك أجل من تكون انما الصالة الى الناس فخروج اخراجها وقت على ينص الحديث

 أول تحديد دليل أما وقتها، يخرج الصالة إلى وبدخولهم الشمس ابيضاض هو وقتها أن ومعلوم العيد

 األقوال هذه في الفقهاء بين الخالف اثر وان(. 3) الثاني الفريق دليل عن يختلف فال الفجر، بطلوع الوقت

 قولال فعلى ، رمضان من األخير اليوم الشمس غروب بعد اسلم او ولد فيمن وجليا واضحا يبدو الثالث

 وقت يدرك لم النه تجب ال الثاني القول وعلى ، الوجوب وقت ادرك الن الفطر زكاة عليه تجب األول

 اداؤها يلزم ، الشمس غروب بعد مات فيمن وجلي واضح الخالف اثر وأيضا ، وجوبها

 فال عليه تجب وال ، الوجوب وقت ادرك النه عنه فتؤدى ، الفطر زكاة عليه تجب

 . وجوبها وقت يدرك لم النه ، الثاني القول على عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 143-2/142،ج الظاهري حزم ،ابن المحلی ينظر( 1)

 2/373ج السجستاني، داوود، أبي سنن( 2)

 143-6/142الظاهريج حزم ابن ، المحلى: ينظر( 3)
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 المطلب الرابع

 مقدار المادة المخرجة

 :األول القول: قولين على والزبيب القمح من اخراجه يجب ما مقدار في الفقهاء اختلف

 الشافعية من الجمهور قول وهو األصناف، ببقية اسوة والزبيب القمح من كامال صاعا اخراج يجب 

 هللا رضي الخدري سعيد أبي عن روي ما ذلك في وحجتهم ،(1) والزيدية والظاهرية والحنابلة والمالكية

 او طعام من صاعا( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول عهد في الفطر زكاة تخرج كنا: ))قال انه( عنه

 . (3) القمح هو بالطعام الحديث في المراد أن ظاهره: وقالوا ،(2)( زبيب من صاعا او اقط من صاعا

 :الثاني القول

 اختلفت وقد ،(4)صاع نصف هو والزبيب القمح في الواجب ان الى( تعالى هللا رحمه) حنيفة أبي ذهب 

 بين فرقا فقد ، (6)الحسن بن ومحمد ،( ه) يوسف ابو ، الصاحبان أما ، الزبيب يخص فيما عنه الروايتان

 (7) صاع نصف البر في حنيفة ابي ووافقا ، كامال صاعا الزبيب في فأوجبا ، والزبيب القمح

 

 القرطبي رشد ابن ، المجتهد بداية:  ينظر ،118/9ج ، الظاهري حزم البن ، المحلي:  ينظر( 1)

 ، زكريا البي ، الطالبين روظة:  ينظر ،٠7/3ج ، المقدسي قدامة البن ، المغني: ينظر ، 288/1ج

 ، محمد بن بكر أبو ، الطالبين اعانة:  ينظر ،228/2ج ، الخرشي ، الخرشي شرح:  ينظر ،3٠2_3٠1/2ج

 ،( ه12۶1: ت) ، المالكي بالصاوي الشهير ، الخلوتي محمد بن أحمد العباس ابو ، السالك بلغة:  ينظر ، 172/2ج

 .238/1 ج ،2ط م،199٠_ه1415 ، بيروت ، لبنان ، العلمية الكتب دار

 1۵٠9 الحديث رقم ، طعام من صاعا الفطر صدقة باب ، الزكاة كتاب ، البخاري:  البخاري صحيح( 3)

 .131/2ج

 .289/1 ج ، القرطبي رشد ابن.  المجتهد بداية:  ينظر( 4)

 عبدهللا بن محمد بن علي محمدبن ، القدير فتح ينظر ،3٠8/1ج ، الدين فخر ، الحقائق تبيين: ينظر( 5)

 .3٠1/2،ج عابدين ابن ، رد المختار:  ينظر ، 39/2ج ه،1414 طا، ، بيروت ، دمشق ، الطيب الكلم دار ،(ه12٠٠: ت) ، اليمني الشوكاني

 صاحب االنصاري حبته بن سعيد ولد من ، االمام القاضي حبيب بن ابراهيم بن يعقوب هو:  يوسف ابو( 5)

 بن احمد بن ثابت بن علي بن احمد بکر ابو ، بغداد تاريخ ، ه181 سنة توفي ،، ه311 سنة الكوفة في ولد(صلى هللا عليه وسلم) هللا رسول

 االسالمي الغرب دار(ه463:ت) البغدادي الخطيب مهدي

 ،1ط بيروت، ،

 ..1٠8/1ج ، المبين الفتح ،181_18٠/ 1٠ج ، والنهاية البداية ،2۶2/ 114ج م،2٠٠2_ه1922

 ، األصولو الفقه في امام ، دمشق قرى من(  حرستا) من أصله بالوالء شيبان بني إلى نسبته ، الشيباني فرقد بن محمد هو:  الحسن بن محمد( 6)

 الكبير والسير والمبسوط الصغير واجامع ، الكبير الجامع:  تصانيفة من ،

 .110/ 1،ج المبين الفتح ،202/10ج ، والنهاية البداية ، هللا رحمه ، الصغير والسير

 .۳0۸/1ج ، الدين فخر ، الحقائق تبيين:  ينظر( ۷)
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 هللا رسول كان ذاا كنا: ))  قال انه(  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن ماروي ذلك في وحجتهم

 او طعام من صاعا ، مملوك او حر ، وكبير صغير كل عن صاعا الفطر زكاة( صلى هللا عليه وسلم)

 علينا قدم حتى نخرجه نزل فلم ، زبيب من صاعا او تمر من صاعا او اقط من صاعا او شعير من صاعا

 ارى يان:))  قال أن الناس به كلم مما فكان ، المنبر على الناس فكلم اومعتمرا حاجا سفيان أبي بن معاوية

 يأب بن معاوية سيدنا قول وافقوا وانهم ، بذالك الناس فاخذ ، تمر من صاعا تعادل الشام سمراء من مدين

 (3) ماعشت أبد أخرجه كنت كما اخرجه ازال فال أنا أما قال سعيد ابو االان ، ذالك في سفيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .131/ 2،ج1۵.6 الحديث رقم ، طعام من صاعا ، الفطر صدقة باب ، الزكاة كتاب ، البخاري ، البخاري صحيح( 2)
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 المبحث الثالث

 راء العلماء فيهاقيمة زكاة الفطر وآ

 المطلب األول

 واصطالحاتعريف القيمة لغة 

 

 اللغة: في مةيالق

 حد من بالظن التقدير وهو الحرز بطريق القيمة وتعرف( 1) بينهم فيما تقاوموه يقال بالتقويم، الشيء ثمن 

 الشيء وقومت ،(3) األمر على ودوام ثبات ماله قيمة لفالن وما ،قيم القيمة في ويقال (2) وضرب دخل

 يقدره الذي الثمن القاف، بكسر والقيمة ،(4) مقامه ثمنه من ما يقوم وهو الواو، القيمة وأصل تقويما:

 .(5)الشيء أو للسلعة المقومون

 االصطالح: في القيمة 

 ثمن أنه على عرفا يحدد ما أي للشيء، الحقيقي الثمن اوهي ،(6)العرف من ثمنه من ما يقوم الشيء، قيمة

 .(7) قيمتها حرز او اخراج المراد السلعة او للشيء الحقيقي للثمن مساوي

 

 

 

 

 9/298ج احمد، بن محمد اللغة، تهذيب( 1) 

 ببغداد، المثني مكتبة العامرة، المطبعة( ه۵37:ت) النسفي، الدين نجم حفص، ابو اسماعيل، بن احمد بن محمد بن عمر الطلبة، طلبة( 2)

 . 149ص ،1311ه

 2/798 ج الدعوة، دار محمد النجار(، القادر، عبد حامد الزيات، احمد مصطفي ابراهيم) بالقاهرة، العربية مجمع اللغة الوسيط، المعجم( 3)

 بيروت، الرسالة، سلطان، مؤسسة عبد المحسن زهير تحقيق: ،(ه395: ت) الرازي القزويني زكريا بن فارس بن احمد اللغة، مجمل( 4)

 1/738ج ،م198۶_ ه14٠6 ،2ط

 .378ص م،1988_ه142٠ ،1ط  والتوزيع، والنشر للطباعة النفائس دار قلعجي، راووس ( معجم لغة الفقهاء، محمد5)

 ،(ه ۵73:ت) اليمني الحميري سعيد بن نشوان الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس( 6)

  م،1999_ه 142٠ ،1ط لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار العمري، هللا عبد بن حسين. د المحقق: 

 .۵۶91 ص

 األزهر، جامعة والقانون، الشريعة بكلية الفقه اصول مدرس عبد المنعم، عبد الرحمن محمود. د الفقهية، وااللفاظ المصطلحات( معجم 7)

 3/131ج الفضيلة، دار
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 المطلب الثاني

 آراء الفقهاء وأدلتهم في إخراج الفيمة

 

 لفوااخت وان منها، الفطر اتفق لذلك محددة، اجناس من الفطر زكاة اخراج على بالنص النبوية السنة جاءت

 يمةالق فاخرج بدراهم الصاع فبدل الطعام عن المزكي عدل لو لكن منها، تخرج التي األجناس تحديد في

 مالطعا يعطيه أن من بدال الفقير، الى دراهم بعشرة مثال التمر صاع بابدال قام لو كما الطعام من بدال

 اقوال: ثالث الى ذلك في الفقهاء ذهب ال؟ ام ذلك يجزئه فهل نفسه،

 األول: القول

 خراجهاا عليه وجب التي العين نفع المكلف على فيتعين مطلقا الفطر زكاة في القيمة اخراج يجوز اال 

 .(2) الحنابلة ،(2) ، والشافعية(1) المالكية من الفقهاء الجمهور قول وهو القيمة اخراج يجوز وال القيمتها،

 بأدلة: القيمة اخراج جواز بعدم القائلون الفقهاء استدل وقد

 انرمض من الفطر زكاة ))فرض (،صلى هللا عليه وسلم) النبي أن عنه( هللا رضي) عمر ابن حديث اوال:

 (4)انثى من المسلمين((  أو ذكرا عبد او حرا كل على شعير من صاعا او تمر من صاعا الناس على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحقق: ،(ه463: ت) القرطبي، النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن عبد هللا بن يوسف عمر ابو المدينة، اهل فقه في الكافي ينظر:( 1)

 .112/1ج م،198٠_ ه14٠٠ ،2ط السعودية، العربية المملكة الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة الناشر: الموريتاني، ماديك ولد احمد محمد

 صريالب حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو المزني، مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاني بنظر:( 2)

 العلمية الكتب دار الناشر: عبد الموجود، احمد عادل الشيخ_ معوض محمد علي الشيخ: المحقق ،(ه46٠: ت)بالماوردي،  الشهير البغدادي،

 .435/4ج م،1999_ه1419 ،1ط ، لبنان ، بيروت ،

 1/323المقدسي قدامة ابن المغني، ينظر:( 3)

 2/1۳0صحيح البخاري،البخاري،ج( 4)
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 قال (1) مجزئا يكون فال(  وسلم عليه هللا صلی) هللا رسول فرضه ما ترك قد القيمة يدفع الذي فيكون

سئل عن اخراج القيمة قال:أن ال تجزنه خالف سنة رسول  عندما(  تعالی هللا رحمه مالك اإلمام

 .(2) هللا)صلى هللا عليه وسلم(

 

 او طعام من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا: ))  قال انهسعيد الخدري)رضي هللا عنه( أبي حديث:  ثانيا

 .(۳)((  زبيب من صاعا ،او اقط من صاعا او تمر من صاعا او شعير من صاعا

 وفرضه عليه نص ما خالف لكونها العلم أهل جمهور عند الفطر زكاة في القيمة اخراج اليجوز: ثالثا 

 يعني لمستحقيها ودفعها القيمة الى الفطر زكاة اخراج في الطعام عن العدول وان ، الحكيم الشارع

 .اليجوز وهذا الشارع فرضه عما العدول

 : الثاني القول

 متهقي دفع شاء وان اخراجه الواجب عين دفع المكلف شاء فان الفطر زكاة في نقدا القيمة اخراج يجوز 

 البصري الحسن عن روي وقد(۴)الحنابلة عند مخرجة ورواية واالمامية الحنفية مذهب قول وهو ، مطلقا
 .(6) الثوري وسفيان ،(5)

 

 

 

 

 

 

 

 .179/3ج الماوردي، الحسن ابو الكبير، الحاري ينظر:( 1)

 ،(ه 27۵: ت)، السجستاني االزني عمرو بن شداد بن بشير بن اسحاق بن االشعت بن سليمان داوود ابو احمد، االمام مسائل ينظر:( 2)

 .123/1ج م،1999_ه142٠ ،1،ط مصر ، تميم ابن مكتبة الناشر

 .271/2 ج ،1۵٠3 الحديث رقم الفطر، صدقة باب مسلم، وصحيح البخاري صحيح عليه، متفق( 3)

أبو  الدين عالء الخالف، من الراجح معرفة في االنصاف ، ينظر،138/4ج للنووي، المجموع، ،1٠7/3 ج للسرخسي، المبسوط ينظر،( 4)

 .182/3ج العربي، التراث احياء دار( ه 88۵:ت) الحنبلي الدمشقي المرداوب سليمان بن علي الحسن

بغداد،  تاريخ ،ه11٠ سنة توفي بعض، ورای بالمدينة ولد جليل، تابعي سعيد، ابو البصري يسار بن الحسن هو البصري: الحسن( 5) 

 191/2ج م،2٠٠2 ، لماليينل العلم ،دار(م139ة:ت) الدمشقي الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير ، االعالم7/314ج

 التقوى، يف راسا كان الحديث، في اميرالمؤمنين عبد مناف، بن ثور بني من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان هو الثوري: سفيان( 1) (6)

 بجمال الصفوة صفة ،9/1۵1/174ج بغداد، تاريخ ،161ه) توفيسنة الحديث، في وكالهما الصغير والجامع الكبير الجامع مصنفاته: من

 74-3/71ج م،2٠٠٠- ه 1421مصر، القاهرة، الحديث، دار( ه۵97: ت) الجوزي محمد بن علي بن عبد الرحمن الفرج ابو الدين
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 :بأدلة القيمة دفع اخراج بجواز القائلون واستدل

 األول: الدليل

صلى هللا ) النبي لقول امتثاال کون وذلك والمسكين للفقير الغني حصول هو الفطر زكاة في المعتبر أن 

 يوم في الطلب حاجة من الفقراء الغناء بمعنى ،(1) (اليوم( هذا في الطواف عن ))أغنوهم(: عليه وسلم

 ىغن في رالفقي يكون قد اذ أفضل القيمة كانت وربما بالحنطة يحصل كما بالقيمة يحصل الغناء وان العيد،

 ايلزمه التيحاجاته  وسائر واطعمه مالبس من اليه ويحتاج يلزمه ما شراء من تمكنه والقيمة الطعام، عن

 (2)الفقير به المأمور الغناء وحصول الحاجة دفع الى أقرب القيمة فكانت

 الثاني: الدليل

 طعام،ال فيه وجد الذي زماننا في وخصوصا للفقير واالنفع األيسر هو الفطر زكاة في القيمة اخراج أن 

 مما ذلك وغير والمالبس كالدواء بها حوائجهم لسد للفقراء انفع القيمة اخراج فيكون النقود وجود فيه وقل

 (4). حاجياته لسد معتبرة مصلحة وهو الزكاة اخراج في الفقير مصلحة يراعي (3)اليه يحتاجون

 الثالث: الدليل

 يالنب له قال الذي معاذ حديث في كما والنقدين والماشية، والتمر، الحب، عين في الزكاة اوجب الشرع 

 (٥)الغنم والبعير من اإلبل والبقر من البقر((  من والشاة الحب، من الحب اخذ):) ( صلى هللا عليه وسلم) 

 

 

 

 

 

 

 البيهقي، بكر ابو الخرساني موسى بن علي بن الحسين بن احمد للبيهقي: الكبرى السنن (1)

 292/4ج م،2٠٠3_ه1424 ،3ط عطا، القادر عبد محمد تحقيق: بيروت، العلمية الكتب دار ، الناشره( 458: ت) 

 نب الحسن بن جعفر القاسم تحقيق: بو للشيرازي، والحرام، الحالل مسائل في االسالم شرائع 1٠7/3 ج للسرخسي، المبسوط ينظر:( 2)

 28/2ج التراث، دار الجزينی، محمد بن مكي بن محمد األمامية، فقه في الدمشقية اللمعة ،179/1ج ،1ط الحلي، سعيد بن يحيى

 .1٠1/2 ج عابدين، ابن المحتار، رد ينظر. ،291/ 1ج للسرخسي، األصول ينظر:( 3) 

 الكاساني احمد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع ينظر،( 4)

 91/2 ج ،1989م1986_ه14٠6 ،2ط العلمية، الكتب دار ها 487:ت)

: ت) نالدي تقي محمد، الحنبلي، ابو الدمشقي الجماعيلي المقدسي سرور بن علي بن عبد الواحد بن الغني عبد الكبرى، األحكام عمدة (5)

 143٠: 1ط السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع للنشر المعارف مكتبة الزهيري امين سميرين الدكتور، تحقيق( ه۶٠٠

 .193/1 ج م،2٠٠9_ه
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 همجميع ليتمكن الطعام بإخراج النبوة عهد في الناس بأمر الشارع حكمت اقتضت كذلك الحال كان ولما

 نادرة كانت النقود ألن وذلك مشقة، وال عسر اخراجها في لهم يحصل وال عليهم، فرض ام أداء من

 الفقراء على اخراجها لتعذر الرؤوس على المفروضة الفطر زكاة في النقود بإعطاء امر فلو الوجود،

 للجميع سرمتي فهو للطعام فبالنسبة والطعام، بالمواشي غناهم كان الذين األغنياء من الكثير على ولتعسر

 لالما عن العدول الحكم وابلغ المصالح أعظم من فكان منتهاه، الفور فيه بلغ األمن منزل منه يخلو وال

 (1) اخراجه. لعسر

 :الثالث القول

 دولالع يجوز وال الواجبة العين اخراج فيجب السعة مجال في أما فقط، الضرورة عند القيمة دفع يجوز 

 يجوز التي األصناف من الشرع عينه عما العدول رونال ي فهم ،(2) الزيدية مذهب وهو القيمة، الى عنها

 ان نم الجمهور قاله بما يقولون ألنهم شرعا، مستساغ بدليل اال القيمة دفع الفطرالى صدقة في اخراجها

 ألن مجزئة، اذ عند القيمة كانت اخراجها، عن مائع عرض أن لكن قيمتها، ال العين هو اخراجه الواجب

 بيع إلى محالة ال سيضطر ألنه والفقير ،(3) امكانه تحت يدخل ال ما المؤدي على يجب وال الممكن هو هذا

 سد الى هاب ينصرف تاليالوب قيمتها، على يحصل لكي بخس، بثمن اليه دفعها الواجب الحبوب من اخذه ما

 . (4) وغيرها واألدوية المالبس الطعام، سوى عنها له غنى ال التي األساسية الحاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .59 ص بالمال، الفطر زكاة اخراج في اآلمال تحقيق كتاب ينظر:( 1)

 89/ 2 ج للشوكاني، الجرار، السيل ينظر:( 2)

 الجار السيل السابق. المصدر( 3)

 .1٠8/3 ج للسرخسي، المبسوط، ينظر:( 4)
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 الراجح او ما عليه الفتوى في زماننا

 اجحالر القول هو( تعالی هللا )رحمه حنيفة أبو اليه ذهب ما أن لي تبين وادلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد

 التالية: لألسباب وذلك

 :اوال

 إلى حتاجي الفقير وان زماننا في وكثرته الطعام لوجود للفقير االنفع هو الفطر زكاة في القيمة اخراج ان 

 الطعام حاجة من اشد المال

 ثانيا:

 اليوم هذا مثل في السؤال عن وهماغن):) ( صلى هللا عليه وسلم) النبي لقول للفقير اغناء فيها 

 ثالثا:

 ىعل يحصل لكي بخس بثمن فيها الواجب واالطعمة الحبوب من اخذه ما بيع الى سيضطر الفقير ان 

 عنها له الغنى التي األساسية حاجته لسد بها يتصرف وبالتالي قيمتها

 رابعا:

 :ألمرين جاءت الفطر زكاة أن 

 األول:

 الصوم، تزكية 

 :والثاني

 أمر مصلحتهم ومراعاة الزكاة هذه في الثاني الركن فهم للفقراء طعمة 

 في حةمصل كانت فاذا الدليل ما يحتمله هناك كان ان تكون حينما منفعته مع التماشي ينبغي لذا ضروري

 .المصلحة لتلك مراعاة اليها عدل القيمة اخراج
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 الخاتمة

 من ملةج على اوقفتنا قد ، الفطر زكاة في القيمة دفع في العلماء لخالف السابقة دراستنا نأ

 : االتية النقاط في اجمالها يمكن ، األمور

 واالصطالحية اللغوية المصطلحات في الفطر زكاة مفهوم بيان-1

 . واإلجماع والسنة الكتاب من الفطر زكاة مشروعية على الفقهاء اتفق_2

 : أساسيتين لحكمتين شرعت الفطر صدقة أن-3

 جبر هاتشريع فكان للصوم، مكملة تكون فإنها الصوم يلوث الذي والنقص الخلل لسد: األولى 

 النقص ذلك لسد

 ياء.االغن قبل من نسيانه بعدم وأشعاره العيد يوم والحاجة السؤال عن الفقير غناءإ الثانية:

 والسنة الكتاب من باادلة ذلك على مستدلين واجبه انها الى الفقهاء جمهور ذهب_4

 أصحاب وبعض العراق أهل بعض وهم موكده سنة أنها إلى آخرون ذهب بينما

  د مالك اإلمام

 وجوبها وعدم مسلما كونه ومنها األول المبحث في تناولناه تفصيل شروطها وفي-5

 الكافر على

 لهم شودالمن واالغناء الفقراء على التيسير من ذلك في لما العين دفع من اولى القيمة دفع أن-6

 اليوم ذلك في

 ودفعها الفطر زكاة باخراج والباس والمساكين للفقراء الفطر زكاة تدفع ان االولى-7

 تندرج الفطر صدقة الن المفروضة الزكاة مصروف هم الذين الثمانية االصناف الى

 .للفقراء( الصدقات انما) تعالى قوله عموم تحت

 

 وان جانبني وكرمه، علي تعالى هللا فضل من فذلك وفقت فان المقل الجهد هذا وختاما

 حمدم نبينا االكرم على هللا وصلى وأخرا اوال والحمد هلل باهلل، واستعذ نفسي فمن الصواب

 . وسلم وصحبه اله وعلى
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكريم القران

 دار ، المنعم عبد فواد تحقيق:( ۳1٩ه: ت) النيسابوري منذر بن ابراهيم بن محمد بكر ابو االجماع_1

 .م200۴_ه1۴25 ،1ط ، والتوزيع للنشر مسلم

 معال دار ، هللا جاد بن محمد بن سامي ، واعداد جمع ، تيمية ابن االسالم لشيخ الفقهية االختيارات_2

 ه 1۴۳5 ،1،ط السعودية العربية المملكة ، المكرمة مكة ، والتوزيع للنشر الفوائد

 يبيالقت القسطالني الملك عبد بن بكر أبي بن محمد بن احمد البخاري، صحيح شرح الساري ارشاد_۳

 1۳2۳ه ۷ط ، مصر ، اإلمكيرية الكبرى المطبعة( ه ٩2۳: ت) الدين، شهاب العباس، أبو المصري،

: ت) العسقالني حجر بن احمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الصحابة، تمييز في االصابة_4

 .ه 141٥ ،1ط بيروت، ة،ميالعل الكتب دار( ه ۸52

 القلم، دار( ه ٦۷٦: ت)الشافعي  النووي شرف بن سهل بن محمد بن أحمد للسرخسي، األصول_٥

 لبنان. بيروت،

 الفكر دار( ه 1۳02: ت) الدمياطي شطا بن محمد بن بالبكري المشهور بكر أبو الطالبين، أعانة-٦

 .م1٩٩۷_ه141۸ ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة

 داره(  1۳٩6: ت)الدمشقي  الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير االعالم،_۷

 .م2002 للماليين، العلم

 المحسن دعب بن عبد هللا :تحقيق المقدسي، سالم بن موسی بن أحمد بن موسی االنتفاع، لطالب االقناع_۸

 .م2002_ه141۳ ،۳ط التركي،

 دار( ه ۷۴۴:ت) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن اسماعيل الفداء أبو والنهاية، البداية-٩

 .م1٩٩۷_ه141۸ ،1ط والتوزيع، للطباعة الهجرة

 ، هللا عبد حامد الزيات، احمد ، مصطفی ابراهيم) بالقاهرة العربية اللغة مجمع ، الوسيط المعجم_10

 . الدعوة دار(  النجار محمد

 يالدمشق المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو عالالدين ، الخالف من الراجح معرفة في االنصاف_11

 . العربي التراث احياء دار( ه۸۸5: ت) الحنبلي

 ها 2٩2: ت) البزار العنکبي عبدالخالق بن عمرو بن أحمد بكر أبي اإلمام الحافظ ، الزخار البحر_12

 .م200٩_ه  1۴۳0 ،1ط ، هللا زين الرحمن محفوظ الدكتور تحقيق

 القلم دار( ه 11٩۸: ت) القرطبي رشد بن احمد بن محمد الوليد أبو ، المقتصد ونهاية المجهد بداية 1۳

 .م1٩۸1 -ه 1401 ،٥ط ، بيروت ،

 الكتب دار( ه 12۴0:ت)المالكي بالصاوي الشهير الخلوتي حمد بن أحمد العباس ابو السالك، بلغة_14

 .م1٩٩5-ه 141٥ ،2ط ، بيروت ، لبنان العلمية،
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: ت) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي احمد الفضل أبو ، األحكام أدلة من المرام بلوغ -15

 .م2000، ۳ط ، ،الرياض اطلس دار ، الزهيري امين بن سمير: تحقيق( ه ۸52

 ه 4٦۳: ت) البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو ، بغداد تاريخ_16

 .م2002_ه  1۴22 1ط بيروت، اإلسالمي الغرب دار

 المطبعة( ه ۷4۳:  ت فيالحن الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر ، الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين_1۷

 .م1٩٦٦_ه1۳1۳ ،2ط ، القاهرة ، بوالق ، األميرية الكبرى

  الحرملي المبارك فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل ، األحكام عمدة شرح الكالم خالصة_1۸

 .م1٩٩2 ،2 .( طه 1۳۷6: ت)

 1252: ت) الحنفي الدمشقي عابدين عبدالعزيز بن عمر بن أمين محمد عابدين ابن ، المحتار رد -1٩

 .م1٩٩2_1412 ،2 ط ، بيروت ، النشر دار( ه

 ادريس بن حسن بن الدين صالح بن يونس بن منصور ، المستنقع زاد شرح المربع الروض_20

 .م1٩٩۷_ه 1۴1۸ ،2ط جدة ، الرسالة مؤسسة ، المؤيد دار الحنبلي البهوتي

 ، االسالمي المكتب( ه٦۷٦: ت) النووي شرف بن الدين محيي زكريا أبو ، الطالبين روضة -21

 .م1٩٩1_ه 1۴12 ،۳ط ، دمشق ، بيروت

 مؤسسة( ه۷51:ت)الجوزي قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ، المعاد زاد_ 22

 م1٩٩4-ه  141٥ ،2۷ط ، الكويت ، اإلسالمية المنار مكتبة ، بيروت ، الرسالة

 وهف بن سعيد الدكتور ، والسنة الكتاب ضوء في ومسائل وشروط وأحكام أداب الفطر زكاة -2۳

 القحطاني

 جلبي ببكات المعروف العثماني القسطنطيني هللا عبد مصطفى ، الفحول طبقات إلى الوصول سلم_2۴

 . تركيبا ارسيکا، مكتبة األرناؤوط، القادر عبد محمود:  تحقيق( ه 106۷: ت)

 مصطفى ومطبعة مكتبة ،(ه 2۷5: ت) السجستاني اسحاق بن االشعت بن سليمان داوود ابي سفن-2٥

 .ه 1۳۷۷، مصر وشركاه، الحلبي البابي

 دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن احمد عمربن بن علي الحسن أبو ، قطني الدار سنن -26

 .م 200۴_ه 1۴2۴ طا، لبنان، ، بيروت ، الرسالة مؤسسة( ه۳۸5: ت) قطني الدار البغدادي

: ت) البيهقي بكرأبو الخرساني موسی بن علي بن الحسين بن احمد ، للبيهقي الكبرى السنن_2۷

 م 200۳ -ه  1424 ،۳ط العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تحقيق ،(ه45۸

 ۷4۸:ت) الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد ابو الدين شمس ، نبالء أعالم سير_2۸

 .م 1٩۸5 ه140٥ ،۳ط ، الرسالة مؤسسة( ه

( ه 1250: ت) اليمني شوكاني هللا عبد بن بن محمد ، األزهار حدائق على المتفق الجرار السيل_2٩

 1،ط ابراهيم محمود:  تحقيق
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 بن الحسن بن جعفر القاسم أبو:  تحقيق ، للشيرازي ، والحرام الحالل مسائل في االسالم شرائع_۳0

 .1ط ، الحلي سعيد بن يحيى

 ، بوالق ، الكبرى المطبعة( ه1101:ت) الخرشي عبدهللا بن محمد هللا عبد ألبي ، الخرشي شرح_ ۳1

 .ه1۳1۷ ،2ط ، مصر

ه 1۴0۷ ،1ط العلمية الكتب دار( ه 1250: ت) الشوكاني بن محمد ، البهية الدرر شرح_۳2

 . م1٩۸۷_

 المقدسي قدامة بن محمد بن عبد الرحمن الفرج أبو الدين شمس وانصاف، المقنع مع الكبير شرح-۳۳

 التركي المحسن عبد بن هللا عبد الدكتور ( تحقيق:ه 6۸2: ت)

 الحديث، دار( ه 1250: ت)اليمني  الشوكاني عبد هللا بن محمد بن علي بن األوطار، النيل شرح_ ۳4

 .م1٩٩۳_ه141۳ ،1ط مصر،

: تحقيق ه(٥۷۳: ت) اليمني الحميري سعيد بن نشوان الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس_ ۳٥

 المعاصر، الفكر دار هللا، عبد محمد يوسف االرياني، علي بن مطهر العمري، هللا عبد بن حسين د

 .م1٩٩٩_ه 1۴02 ،1ط لبنان، بيروت،

 مصطفى:  تحقيق ه( 256: ت)الجعفي البخاري هللا عبيد أبو اسماعيل بن محمد البخاري، صحيح-۳٦

 .م1٩۸۷_ه  140۷ ،ط بيروت ، اليمامة ، كثير ابن دار ، البغا ديب

 دار( ه٦۷٦: ت) الشافعي النووي شرف محيي زكريا ابي الدين محيي النووي، بشرح مسلم صحيح-۳۷

 بيروت ، القلم

 دار( ه 5٩۷: ت) الجوزي محمد علي بن الرحمن عبد الفرج ابو الدين جمال الصفوة صفة_۳۸

 .م2000-ه  1۴21 مصر، القاهرة، الحديث،

 بنا الدين تقي الدمشقي، الشهبي األسدي عمر بن محمد بن احمد بن بكر ابو الشافعية، طبقات_۳٩

 .ه140۷ ،1ط بيروت، الكتب، عالم( ه۸51: ت) شهبة قاضي

 بن الرحمن عبد بن الحسين ابن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو ، التثريب طرح -40

 التراث احياء دار ، القديمة المصرية الطبعة( ه ۸06: ت) العراقي ابراهيم بن بكر أبي

 العربي.

 

 

 

 

 


