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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                  

 أما بعد                      احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده   

فإن من شعائر اإلسالم وواجباته العظام فريضة زكاة الفطر، وقد فرضها اهلل 

أحكامها، وذكر أهل العلم نوازهلا وما يشكل  ملسو هيلع هللا ىلصحلكم عظيمة، وقد بني رسوله 

استنباطًا وفهمًا وقياسًا ومراعاة ملقاصد فيها بأمت بيان وأوضحه  على الناس

بياء ، وهم األمناء ، والعلماء هم ورثة األنالشرع دون تعطيل للنصوص

 .واحلراس بعد األنبياء على وحي اهلل وشرعه

ويلحق والكتاب والسنة الصحيحة واإلمجاع هما مصادر الشريعة باإلمجاع 

، وفهم الصحابة والتابعني وسلف 1بهم القياس واخلالف فيه شاذ وضعيف

حضروا ، وهم هماألمة مقدم على غريهم، وعند االختالف يقدم قوهلم وفهم

 ، لكونهم معه، وحبضرته،ملسو هيلع هللا ىلص تنزيل، وعرفوا التأويل، وهم أعرف مبراد الرسولال

وأقرب عهًدا بنور النبوة، وأكثر تلقًيا من املشكاة النبوية فيجب الرجوع إىل 

بالتأويل،  فهم أعلم اخلطأ،وأبعد عن   الصواب،اجتهادهم أقرب إىل و تفسريهم،

 .كالعلماء مع العامةوأعرف باملقاصد، فيكون قوهلم أوىل، 

وخيتص بفقه قواعد هذه الشريعة، ومعرفة مقاصد أحكام هذا الدين: 

السنة من البدعة، احلق من الضالل والراسخون يف العلم؛ إذ هم الذين مييَّزون 

 . ويدركون املصلحة واملفسدة على هدى من اهلل

وأحكامها، وذكرت  الفطروقد مجعت يف هذا املقال عدًدا من مسائل زكاة 

بعض األدلة واألقوال خمتصرة، لتسهل قراءتها، وال ميّلها امللول يف زمن 

اخلالصة والسرعة واالختصار، خمتصرة، مدللة، معللة، تناسب احلال واملقال، 

، مذّكًرا بها نفسي وإخواني، وهي امتداد لسلسلة مسألة(أربعون ) وعددها:

  برنامج التواصل )الواتس(.اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب

 
 وال يخفى ذلك على ذي علم .  وباقي األدلة محل خالف ، 1
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وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية، ومن أراد 

 االستزادة فيمكنه الرجوع إليها.

والعلم حييا باملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة، والعيش مع العلم من أعظم 

ونسأل اهلل العيش وألّذه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه، 

 ذلك.

وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده اهلل بها هدى أو يرده 

 بها عن ردى.

 وإذا اإلخواُن فاَتهم التالقي          َفما صلٌة بأحسَن من كتاِب

 (   َفوُح الِعْطِر بأحكاِم زكاة الِفْطِر  ) وهي بعنوان: 

العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عماًل تقبله اهلل قبوًلا حسًنا، ونفع به 

صاحًلا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان، صدقة لوالدّي وأهل بييت، 

ومشاخيي وطالبي، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل، وأن 

ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عباده املؤمنني، هو خري مسؤول وأكرم 

 مول.مأ

 وإليكموها رمحكم اهلل، وعني الرضا عن كل عيب كليلة.

 :وىلألااملسألة ۞ 

 .الزكاة يف اللغة: النماء، والزيادة، والصالح

 .والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا

أضيفت الزكاة إىل الفطر؛ ألنه سبب وجوبها، وقيل هلا فطرة، كأنها من 

 .ةالفطرة اليت هي اخللق
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وهي لفظة  -بكسر الفاء ال غري  -والفطرة  ،ج: فطرةقال النووي: يقال للمخَر

مولدة ال عربية وال معربة بل اصطالحية للفقهاء، فتكون حقيقة شرعية على 

 املختار، كالصالة والزكاة.

زكاة الفطر يف االصطالح: صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صالة شرعًا: 

 .عيد الفطر يف مصارف معينة

 : حكمة مشروعية زكاة الفطر  :نيةالثااملسألة ۞ 

الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال يف يوم العيد، وإدخال السرور عليهم يف 

يوم يسر املسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهري من وجبت عليه بعد شهر الصوم 

من األعوام،  أنها زكاة للبدن؛ حيث أبقاه اهلل تعاىل عامًا، ومن اللغو والرفث

بقاء؛ وألجل ذلك وجبت للصغري الذي ال صوم عليه، واجملنون، وأنعم عليه بال

، أنها من شكر نعم اهلل على الصائمني بالصيام، وومن عليه قضاء قبل قضائه

 وغري ذلك من احلكم.

زكاة الفطر واجبة، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة:  :ثالثةلاملسألة ا۞ 

وحكي فيه  ،وبه قال عامة أهل العلم، احلنفية، واملالكية والشافعية واحلنابلة 

 . 2، حكاه ابن رشد والبيهقي وابن املنذر وغريهماإلمجاع

رسول  فرض)عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما قال: ومستند اإلمجاع: ما ورد 

من شعري، على العبد واحلر،  من متر، أو صاعًا زكاة الفطر صاعًا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 

 صدقة الفطر صاعًا ملسو هيلع هللا ىلص الناس إىل الصالة(. ويف لفظ آخر: )فرض رسول اهلل

رواهما  اململوك(من متر، على الصغري والكبري، واحلر و من شعري، أو صاعًا

 البخاري ومسلم.

 
وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن اللبان من  قال ابن حجر: )  ، وفي قول للمالكية مقابل للمشهور: إنها سنة، واستبعده الدسوقي 2

 (الشافعية
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جتب زكاة الفطر على كل مسلم، صغري أو كبري، ذكر أو  :لرابعةاملسألة ا۞ 

، والدليل، ما تقدم، وحكى ابن رشد وابن قدامة اإلمجاع على أنثى، حر أو عبد

 ذلك.

عن قوته  جتب صدقة الفطر على كل مسلم ملك فاضاًل :امسةخلاملسألة ا۞ 

وهذا مذهب املالكية والشافعية  نصابًا،وقوت من يلزمه، ولو مل ميلك 

 .وغريهماحلنابلة و

 ؟خراج صدقة الفطر عن الزوجةإهل يلزم الزوج  :دسةسااملسألة ال۞ 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل: 

يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك،  القول األول:

ألن النكاح سبب جتب به النفقة، ، وهذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة

 .فوجبت به الفطرة

ال يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى املرأة فطرة  القول الثاني:

والظاهرية وبه قال سفيان الثوري واختاره ابن  نفسها، وهذا مذهب احلنفية

 .ابن عثيمنيشيخنا و املنذر

فرضها على الصغري، والصغري ينفق عليه وال  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول األول ، الراجح:

، فكذلك الزوجة ، مال له يف الغالب فدل على أنها جتب على من ينفق عليه 

 من الصحابة والتابعني ومن بعدهم.وهو الذي عليه عمل السلف وعمل األمة 

حمل خالف بني العلماء هل تلزم الزوج فطرة املرأة الناشز؟  :سابعةاملسألة ال۞ 

 رمحهم اهلل :

 .ألنه النفقة هلا ال تلزم، وهو مذهب احلنابلة وعليه أكثرهم، األول:القول 

 عن اإلمام أمحد .يلزمه، لبقاء الزوجية، وهو رواية  الثاني:القول 

 ، ملا تقدم.األول  راجح:وال
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املرأة اليت عقد عليها زوجها فقط ومل يدخل بها وهي عند  :ثامنةاملسألة ال۞ 

بني العقد والزواج فال جيب على الزوج زكاتها، وهو مذهب  أهلها فرتة ما

 .املالكية ومقتضى مذهب احلنابلة، ألنه يف هذه الفرتة ال جتب نفقتها عليه

 املطلقة رجعيًا اخلالف فيها كاخلالف يف الزوجة . فرع :

 من لزم غريه فطرته فأخرج عن نفسه بغري إذنه هل جتزئه؟ :تاسعةلاملسألة ا۞ 

 كاالبن خيرج عن نفسه من غري علم والده والزوجة كذلك.

 فيه قوالن: والصحيح االجزاء، وهو مذهب احلنابلة، ألنه أخرج فطرة نفسه

 .بنفسه

 تصح؟من مل تلزمه نفقته وأخرج عنه من غري إذنه هل  :عاشرةاملسألة ال۞ 

ألنها عبادة فال تسقط عن ، ال تصح ، قال اآلجري وهو قول فقهاء املسلمني

 .املكلف بغري إذنه

 إذا أخرجها بإذنه يف املسألتني السابقتني أجزأت اتفاقًا. :ةادية عشراحلاملسألة ۞ 

يلتفت  اخلادمات داخل املنازل كثري من الناس ال :ةة عشرنيالثا املسألة۞ 

خيربها،  لزكاتهن: إما يرتكها مطلقًا واليزكي عنها أو خيرج عنها وال

 حديثة عهد بإسالم، وكالهما خطأ، السيما أن اخلادمات: إما جاهلة أو

 .فتخرج عن نفسها أو خيرج عنها بإذنها كما تقدم ،فالصواب يعلمها

 هل خيرج عن اجلنني؟ :ةعشر ثالثةال املسألة۞ 

حمل خالف بني العلماء نعم خيرج، وهل هو على الوجوب أو االستحباب؟ 

 :رمحهم اهلل

 رواه ابن أبي شيبة  وحكي اإلمجاع، لفعل عثمان ،االستحباب القول األول :

أي السلف  -عن أبي قالبة وهو من كبار التابعني قال: )كانت تعجبهم ،وورد 
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ل يف بصدقة الفطر عن الصغري والكبري حتى احل -من الصحابة والتابعني 

 رواه عبدالرزاق .بطن أمه( 

 .وهو رواية عند احلنابلة واجب، :القول الثاني  

 مكلف.األول، لعدم الدليل على الوجوب، وألنه غري  :والراجح 

 كم عمر اجلنني الذي تستحب؟ :ةعشر رابعةاملسألة ال۞ 

 .قيل: من نفخ فيه الروح، وقيل: قبل ذلك

، وإن كان ، ألنه أصبح نفسًا  األول، وهو ظاهر اختيار ابن حجر واألقرب: 

 اإلطالق.  ظاهر أثر عثمان

 فطرته؟من تكفل مبؤنة شخص شهر رمضان هل تلزمه  :ةعشر امسةاخلاملسألة ۞ 

 كاليتيم واخلادمة والسائق إذا كان طعامه على صاحب البيت وغريهم.

تلزمه، وهو مذهب احلنابلة، حلديث :) أدوا صدقة الفطر عمن  القول األول:

 .وإرسال وفيه ضعفرواه الدارقطين والبيهقي متونون( 

ول )وهو ق ال تلزمه، وهو رواية عند احلنابلة، قال ابن قدامه؛ :القول الثاني 

 . أكثر أهل العلم وهو الصحيح(

، ألن األصل أن كل إنسان يؤدي الواجب عليه بنفسه ، والنفقة الثاني  الراجح:

 هنا على وجه التربع وليس إلزامًا شرعيًا .

 ما هو الشيء املخرج وضابطه؟ :ةة عشردسلسااملسألة ا۞ 

 لدينا ثالثة قيود، وهي كالتالي:

احلديث )صاعًا من طعام( رواه البخاري فال يكون أن يكون طعامًا بنص  األول:

 شرابًا وحنوه.

 وهذا معنى استنبطه الفقهاء من أحاديث األصناف. أن يكون قوتًا، الثاني:
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 والقوت يف اللغة هو: ما يقوم به بدُن اإلنسان من الطعام.

 هل يشرتط يف القوت أن يكون غالب قوت البلد؟ الثالث:

 العلماء رمحهم اهلل:حمل خالف بني 

أن ذلك شرط، وهو مذهب املالكية والشافعية سواء من املنصوص  القول األول:

)وجعلها الشافعية يف  عليه أو غري املنصوص )وجعلها املالكية تسعة أصناف(،

كل ما جيب فيه العشر من احلبوب والثمار( ومعناه أن تلك األصناف ليست 

رواية يف مذهب احلنابلة، وأنه قول أكثر تعبدية واختاره ابن تيمية وذكره 

 العلماء وقال ابن عبد الرب: )والواجب اعتبار القوت يف كل زمان(.

أن ذلك ليس بشرط وإمنا الشرط أن يكون من املنصوص عليه  القول الثاني:

وهي الشعري والتمر والزبيب واألقط )والرب على قول يف معنى  ،يف احلديث

 ية واحلنابلة، ومعنى ذلك أنها تعبدية.احلديث(، وهو مذهب احلنف

وعند احلنفية: )خيرج املنصوص أو القيمة( وعند احلنابلة )إذا مل جيد 

 املنصوص أخرج كل حب ومثر يقتات(.

أن املخرج يكون من قوت اإلنسان نفسه وبه قال بعض املالكية  القول الثالث:

 وهو وجه عند الشافعية.

 ري فقط، وهو مذهب الظاهرية.جيزئ التمر والشع القول الرابع:

 األول ملا يلي: الراجح:

 (.أهليكم تطعمون ما أوسط من: )تعاىل قوله لعموم-١

:) وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط   اخلدري سعيد أبي قول-٢

 رواه البخاري. والتمر(.

 .معنى وال نصًا ال واحلصر التعيني فيه ليس النص أن-٣
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 أو املنفق حاجة وليس حاجته، إىل والنظر للفقري اإلغناء الشارع مراد أن-٤

السوق وحنوه، ومقصد الشارع حمل اعتبار، وهنا يبعد إعمال النص دون اعتبار 

املقصد، وإال كانت ظاهرية مشكلة، ومل يستفد الفقري من هذا الطعام وصار 

يف للمعنى الشرعي، وتعطل هذا الباب والتعليل باملقصد هنا يدور  تعطياًل

 دائرة الطعام وليس على إطالقه فيفتح الباب بدون قيد.

 على العرف. امبناه مجلتها يف والكفارات والنفقات العرف،-٥

 حمله عن ارتفاع هنا احلكم وارتفاع وعدمًا، وجودًا العلة مع يدور احلكم أن-٦

 .الشريعة من ارتفاعًا وليس

 األصناف إجزاء يف اإلمجاع حكاية عن اجلواب كيف قائل قال فإن��

 عليها؟ املنصوص

اجلواب: أن اإلمجاع من حيث األصل يف اإلجزاء كتشريع، ولذا قع اخلالف يف 

اإلخراج، وذلك الختالف الزمان يف كونه غالب قوت البلد وحكاه من مثله ال 

 خيفى عليه اخلالف.

 على عاد إذا املستنبط املعنى أو العلة أن القاعدة أليست قائل قال فإن ��

 اجلواب؟ فكيف به عربة ال بالبطالن النص

 فيقال:

التحقيق من كالم األصوليني أن عود التعليل على املنصوص عليه  بأن-أ

بالتفسري أو التخصيص أو التعميم مقبول، وهو شائع يف كتب الفقه 

مبختلف املذاهب، وإمنا املمنوع هو عودها عليه باإلبطال حبيث ال يكون 

 ي معنى واعتبار.للمنصوص أ

 وقد يقال بأن املعنى يف حكم املنصوص حلديث أبي سعيد. -ب

 وقد يقال: بأن الشارع مل يرد احلصرية، واملعنى هنا غالب. -ج
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 وقد يقال بأنه ال تعارض وإمنا ذلك خيتلف باختالف األحوال. -د

وقد تتخلف القاعدة يف التطبيق ملعنى آخر، وهذا كثري يف كتب الفقهاء  -ه

 اهلل أعلم.و

وجيوز االنتقال من الغالب إىل األصلح لالقتيات أي  :ةعشر سابعةالاملسألة ۞ 

 األنفع للبدن، وهو األفضل يف مذهب الشافعية.

وهل املراد بغالب قوت البلد يف العام كله أو وقت وجوب  :ةة عشرثامنالاملسألة ۞ 

 الزكاة؟

 العام.فيه خالف عند الشافعية، واملذهب عندهم قوت 

وأيهما األفضل؟ القوت الغالب كل العام أو الغالب وقت  :ةالتاسعة عشراملسألة ۞ 

 الوجوب؟

 وقوى املرداوي الثاني. فيه قوالن عند احلنابلة،

ويف مذهب الشافعية: )لو عدل عن قوت البلد إىل ُقوٍت  :وفية للعشريناملاملسألة ۞ 

احلنطة، جاز وزاد خريًا. وإن عدل إىل أعلى، فإن كان قوته الشعري؛ فأخرج 

جيوز وإن كان  ال  ــــــشيء دونه؛ مثل: أن كان قوته احلنطة؛ فأخرج الشعري

جاز؛ على األصح؛ ألنه أبلغ يف االقتيات.  -قوتهم مترًا؛ فأخرج حنطة أو شعريًا 

 مترًا، مل جيز؛ على األصح(. جوإن كان قوتهم حنطة، وشعريًا؛ فأخر

هل املراد بقوت البلد أن يكون وجبة رئيسة بصفة  :والعشرون واحدةالاملسألة ۞ 

دائمة أو غالبة أو املراد أن له اعتبار عند الناس ويستعمل يف حياتهم وإن مل 

 يكن كثريًا؟

 األمر حمتمل، والثاني: أقرب، ودليله أن الظاهر من الزبيب واألقط مل يكن يف

استعمال عصر النبوة بصفة غالبة أو كثرية أو دائمة، وال ميكن جعل كل ما 
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ورد يف النص يف درجة واحدة يف االقتيات وغلبته، وهذا ظاهر من طبيعة هذه 

 األطعمة، واهلل أعلم، وأستغفر اهلل من الزلل.

املنصوص وأما إخراج الزكاة من املرتوك من الطعام  :والعشرون نيةثااملسألة ال۞ 

 عليه يف احلديث فال جيزئ وكذلك النادر كما تقدم فقهًا وتعلياًل.

وكل ذلك خيتلف باختالف البلدان واألزمان والفقر  :والعشرون ثالثةاملسألة ال۞ 

، فاحلكم يدور مع العلة زمانًا ومكانًا، وهذا من أمثلة ما يقال )يتغري ىوالغن

 .عرف والعادةاحلكم بتغري الزمان واملكان( فهو خيضع لل

زكاة الفطر خترج من طعام أهل البلد ثالثة كيلو  :والعشرون رابعةاملسألة ال۞ 

وباقي األطعمة كل حسب  وهو األحوط مقدارًا وقيل غري ذلك، من األرز،

 مقدار الصاع فيه بالكيلو.

 هل يصح أن جتعل الفطرة الواحدة أكثر من نوع؟  :والعشرون امسةاملسألة اخل۞ 

 :نله حالتا

 إن كان مل جيد إال هذا ففي صحته وجهان عند الشافعية.-أ

إن كان واجدًا ففيه خالف: فالشافعية مينعون، واحلنابلة جييزون، -ب

 ككفارة اليمني.

 :رمحهم اهلل هل خترج نقداً حمل خالف بني العلماء :والعشرون دسةسااملسألة ال۞ 

 خترج طعامًا وال يصح نقدًا، وهو مذهب مجهور الفقهاء. القول األول:

خترج نقدًا، وهو مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلة، وبه قال  القول الثاني:

 بعض املالكية، نظرة مقاصدية حلاجة الفقري.

 خيرج نقدًا عند احلاجة واختاره ابن تيمية وغريه. :القول الثالث

 األول، ملا يلي: :جحوالرا

النقد  وجود مع طعامًا فأخرجوها عنه، اهلل رضي وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص لقوله وفعله -أ

ولو كان جائزًا جلعل األمر على التخيري أو قيمته، والنظر  يف زمنهم،
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ال يغيب عنهم، فهم شاهدوا التنزيل، وهذا يف حكم اإلمجاع من  املقاصدي

 الصحابة رضي اهلل عنهم.

أن الشارع قصد التنويع يف الزكاة، فجعل يف املال زكاة ويف بهيمة األنعام -ب

ويف احلبوب والثمار كل ذلك نظرة تكاملية لسد حاجة الفقري، فجعل 

حوال العباد، ومن شرط إعمال سبحانه لكل شيء قدرًا وحكمًا، واهلل أعلم بأ

 .املصلحة أال تتكون يف احملدودات واملقدرات الشرعية

النظرة املصلحية واملقاصدية ال تكون مطلقة بدون قيد، حبيث تكون  -ج

 خمالفة للنص من كل وجه.

تفطر جتري جمرى الكفارات فهي عن البدن وال جتري جمرى  أن زكاة ال-د

 زكاة املال.

رمحه اهلل إخراج القيمة فإن صح فيبقى  العزيز عمر بن عبدأن ما ورد عن  -د

قول تابعي، وقوله ليس حبجة على الصحيح، وحكي االتفاق إذا خالف النص 

 وقال اإلمام أمحد: )نأخذ بقوله ونرتك السنة(.

ومنهم ، لو أن الناس نوعت اإلخراج ملا احتجنا للقيمة فمنهم من خيرج األرز -ه

، ومنهم من خيرج املكرونة وغري ذلك مما يقتاته الناس  ،من خيرج الدقيق

ملا احتاج  و وكفينا الفقري عن كثري من احلبوب اليت حيتاجها يف طعامه،

إىل شراء الطعام فرتة من الزمن، ولو أعطيناه النقود لصرفت رمبا يف 

 الكماليات من طعام وحنوه لزهادة املال.

اإلمام أمحد :)يف إخراج القيمة  سلوك سبيل االحتياط هنا متوجه قال -ز

 ال جيزئه(. أخاف أن

 بثمن ورمبا باعه الطعام أعطيته إذا الفقراء بعض جند قائل قال فإن ��

 املال؟ يعطى أن األوىل أليس خبس

 فاجلواب:

 م جاز بيعه.الطعا ملك إذا أنه-١
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 وبالتالي واهلدي واألضحية الكفارات كل يف سنورده إذن االحتجاج هذا أن-٢

 فتدبر وإغناؤه، وإطعامه الفقري مقصودها وكلها الدين، ألحكام تغيريًا صار

 .اهلل رمحك

 .شرعًا به أمر ما يفعل أن عليه املسلم أن-٣

غري ما أعطي له من  يف يستخدم ألن عرضة فهو املال أعطيته لو حتى أنه-٤

 فاالحتمال يرد على األمرين. سد حاجته، ورمبا يف حمرم،

 جتويزه ينقل ومل والتابعني والصحابة النبوة عصر يف وارد االحتمال هذا أن-٥

 .اجتهادًا وال نصًا ال

 .حينئذ يعطى فال حباجتها َلْيس فهو بفعله علمنا إذا -٦

أخرجها نقدًا بناء على فتوى علماء بلده وأنها من  :والعشرونسابعة الاملسألة ۞ 

الفتوى السائدة عندهم فيصح وال يلزم بإعادة إخراجها طعاماً مراعاة للخالف 

 على الصحيح، وألن العامي ال يسعه إال التقليد.

 وقت إخراج زكاة الفطر، وهو ثالثة أنواع: :والعشرون ثامنةلاملسألة ا۞ 

 ف بني العلماء رمحهم اهلل:أواًل: وقت الوجوب، وهو حمل خال

جتب زكاة الفطر بغروب مشس آخر يوم من رمضان، وهو قول  القول األول:

 عند املالكية ومذهب الشافعية على األصح، واحلنابلة، وبه قال بعض السلف.

أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر، وهو مذهب  القول الثاني:

 املالكية، وهو قول الشافعي القديم.احلنفية، وقول عند 

األول، ألن الشارع أضاف إخراجها إىل يوم الفطر، ويدخل بوقت غروب  واألقرب:

 مشس آخر يوم من رمضان.
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، األفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صالة العيد، ةوقت األفضلي ثانيًا:

لناس إىل وحكي اإلمجاع على ذلك، حلديث: )وأمر بها أن تؤدى قبل خروج ا

 الصالة( رواه البخاري.

 وقت اجلواز أي هل جيوز تعجيلها عن وقتها؟ حمل خالف بني العلماء ثالثًا:

 :رمحهم اهلل

جيوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومني فقط، وهو  القول األول:

 مذهب املالكية، واحلنابلة، واختاره الشوكاني.

هو مذهب الشافعية وبعض احلنفية من أول شهر رمضان، و القول الثاني:

 واحلنابلة، ألن سبب زكاة الفطر الصيام.

جيوز تقدميها قبل سببها وهو شهر رمضان، وهو مذهب  القول الثالث:

 احلنفية.

األول، وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما »يعطيها الذين يقبلونها،  الراجح:

ي، واختلف يف قوله وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني« رواهما البخار

الذين يقبلونها هل املراد بهم الفقراء أم الذين يوزعون الزكاة؟، وألن النص 

مقدم على التعليل، وألن هذا أقصى ماورد يف التعجيل، ومل ينقل عنهم أكثر 

 من ذلك، وهو أمر ظاهر غري خفي، ولو ورد لنقل إلينا نقاًل مشتهرًا.

وقت إلخراج زكاة الفطر حمل خالف بني آخر  :التاسعة والعشروناملسألة ۞ 

 العلماء رمحهم اهلل:

آخر وقت زكاة الفطر الذي حيرم تأخريها عنه هو غروب مشس  القول األول:

 يوم عيد الفطر، وهذا قول بعض احلنفية ومذهب املالكية، والشافعية

 واحلنابلة.

ها إىل أن آخر وقت زكاة الفطر هو صالة العيد، وحيرم تأخري القول الثاني:

ما بعد صالة العيد، فإن أخرها مل تقع زكاة فطر، وإمنا له أجر الصدقة، وهو 



 \ 

 

15 

مذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز، وابن 

 عثيمني.

 الثاني، حلديث: )فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر؛ الراجح:

مة للمساكني؛ من أداها قبل الصالة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطع

فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة، فهي صدقة من الصدقات( رواه 

 أبوداود وصححه مجاعة من أهل العلم ومحله اجلمهور على األفضل.

من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر فأين  :وفية للثالثنيامل املسألة۞ 

 خيرجها؟ 

 :بني العلماء رمحهم اهلل  حمل خالف

فيجب عليه أن خيرجها يف البلد الذي هو فيه، وهو مذهب  القول األول:

 الشافعية واحلنابلة، ألن زكاة الفطر تتبع اإلنسان حيثما كان.

فجائز، وهو قول للمالكية إذا وكل من خيرجها عنه يف بلده  القول الثاني:

 ابن باز. اختاره شيخناورواية يف مذهب احلنابلة، و

ال جيوز نقلها لبلد آخر إال عند احلاجة واملصلحة، وهو مذهب  القول الثالث:

 املالكية، واختاره ابن تيمية، وابن عثيمني.

 .يكره نقلها إال حلاجة، وهو مذهب احلنفية القول الرابع:

 الثاني: لعدم الدليل الصريح البني لتحديد موضع إخراج الزكاة، :واألقرب 

 .األخرى البلدان من الزكاة تأتيه ملسو هيلع هللا ىلصومنع خالفه، وكان 

إذا سافر اإلنسان إىل بلد فهل له أن خيرج زكاة  :الثالثونالواحدة و املسألة۞ 

 الفطر عن أهل بيته يف املكان الذي هو فيه إذا كانوا ليسوا معه؟

 :بني العلماء رمحهم اهلل حمل خالف 
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أن العربة مبكان املخرج للزكاة، وهو مذهب احلنفية والشافعية  القول األول:

 واحلنابلة، ألن أهله تبع له، والتابع تابع.

القول الثاني: أن العربة مبكان املؤدى عنهم ، فيخرجها األب عن نفسه يف مكان 

إقامته ، وعمن يلزمه اإلخراج عنهم يف مكان إقامتهم ، ألن زكاة الفطر تتبع 

اإلنسان يف مكانه الذي هو فيه ، و هو قول أبي يوسف من احلنفية وقول عند 

 الشافعية واحلنابلة. واألقرب: كله جيوز ملا تقدم.

ما احلكم إذا أخرجها عنهم يف املكان الذي هو فيه؟  :والثالثوننية ثااملسألة ال۞ 

 :نهلا حالتا

بناًء على فتوى عامل أو مذهب علماء بلده فال يعيد، ألنه  إذا أخرجها األوىل:

 يف وسعه. قلد عاملًا أو مذهبًا، وألنه فعل ما

الصريح يف إذا أخرجها جهاًل فإن الصحيح ال يعيد، ولعدم الدليل  الثانية:

 املسألة، فهي حمتملة، واألصل الصحة إال بدليل واضح بّين.

وحنوها كالطالب  إذا سافر أحد أفراد األسر لدراسة :والثالثونثالثة املسألة ال۞ 

 املبتعثني وحنوهم فهل خيرج الزكاة عن نفسه أو خيرجها عنهم والدهم؟

 هلا حالتان:

إذا كان غري مستقل بنفقته فيكون على اخلالف املتقدم أين خترج  وىل:األ

 زكاة الفطر يف بلد املزكي أم املزكى عنه؟

 إذا كان مستقاًل بنفقته فيخرج يف املكان الذي هو فيه أو يوكل. الثانية:

إذا سافر اإلنسان إىل بلد ال يعرف فيه مستحقًا  والثالثون:رابعة املسألة ال۞ 

 يوكل من خيرجها عنه يف أي بلد فيه فقراء.للزكاة فإنه 



 \ 

 

17 

من سافر وفقد أو انقطع خربه وال يعلم حاله فإنه  :والثالثون امسةاملسألة اخل۞ 

ال خيرج عنه واختاره ابن قدامة، فإن علم حياته بعد ذلك وجب القضاء، وأما 

 إذا غاب ويغلب على الظن وجوده فيخرج عنه.

 للفقري أن يبيعها ولكن ليس للمعطي أن يشرتيها، :والثالثوندسة لسااملسألة ا۞ 

 ( متفق عليه. تشرتها يف صدقته اليت أخرجها ال لعمر  )  :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

جيوز أن يعطي اجلماعة ما يلزم الواحد ويعطي  :والثالثون سابعةالاملسألة ۞ 

 الواحد ما يلزم اجلماعة.

 ثال األول: فطرة شخص تعطى ألكثر من شخص.امل

 الثاني: فطرة مخسة أشخاص تعطى لشخص واحد.املثال 

هل يلزم االقرتاض ألجل إخراج زكاة الفطر؟ له  :ة والثالثونثامنالاملسألة ۞ 

 حالتان:

 إن كان ال جيد ما يسدد به فال يقرتض. -أ

إن كان جيد َففيه خالف عند املالكية والصحيح ال جيب، إال إذا كان له -ب

 له فيقرتض ويزكي.مال بعيد عنه وحنوه وحيص

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل  مصرفها :والثالثونالتاسعة  املسألة۞ 

 .آلية األصناف الثمانية ،وهو مذهب اجلمهور ،مصرف زكاة املال القول األول :

 و للفقراء واملساكني، وهو مذهب املالكية ورواية عند احلنابلة :القول الثاني 

 تقي الدين. اختاره

حمل خالف بني العلماء رمحهم  هل تعطى الكافر؟ : املوفية لألربعني املسألة۞ 

 :اهلل

ال تعطى، وهو مذهب مجهور الفقهاء ومجاعة من التابعني،  القول األول :

 .كزكاة املال، وحكى ابن قدامة اإلمجاع على زكاة املال

 .يصح، ورد عن أبي حنيفة :القول الثاني  
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األول؛ آلية الصدقات، ويعطى الكافر من الصدقة غري الواجبة، ورد  :والراجح 

 عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ومجاعة من السلف.

 حكم الزكاة إذا تلفت؟ له حالتان: :الواحدة واألربعوناملسألة ۞ 

تلف املال بعد وجوب زكاة الفطر وبعد التمكن من أدائها ال إذا  األوىل:

 .ذمته اتفاقًايسقطها، بل تستقر يف 

 ؟يف سقوط زكاة الفطر إذا كان تلف املال قبل التمكن من األداء الثانية:

الشافعية  ، وهو الصحيح يف مذهبتسقط كزكاة املال القول األول:

 .واحلنابلة

 .ةال تسقط، وهو وجه عند الشافعية واحلنابل القول الثاني:

خيرجها يف غري وقتها سقوط زكاة الفطر بالتلف، إال أن  القول الثالث:

 .ذهب املالكية، وهو مفتضيع، فإنه يضمنها حينئذ

يكثر السؤال عن إخراج زكاة الفطر مع جائحة  :واألربعون الثانيةاملسألة ۞ 

كورونا من األفراد واجلمعيات اخلريية بسبب احلجر واالحرتاز من االجتماع 

واللقاء وحنوها ، فيتعذر تسليم الزكاة طعامًا للفقراء بصفتها الشرعية ويف 

 وقتها الشرعي فما احلل ؟

 اجلواب : املخرجون هلا نوعان:

 . للفقراء الزكاة تسلم الناس نم موكلة خريية مجعيات-١

 . ألفراد أفراد-٢

 : ميكن أن نوجد حلواًل فقهية للنوعني على النحو التالي 

 وكيلة فهي ، مبكرًا الفطر زكاة قيمة اخلريية اجلمعيات تعطى أن جيوز-١

 . فيه إشكال ال وهذا ، الشرعي الوقت يف إخراجها يف

جعلناها وكيلة عن ولي األمر وولي األمر نائب ريية إذا اخل اجلمعيات أن-٢

عن الفقراء فحينئذ جيوز على هذا التخريج ألن الوكيل يف منزلة املوكل 

)الفقري( ، قال شيخنا ابن عثيمني : ) جيوز دفع زكاة الفطر جلمعيات الرب 

املصرح بها من الدولة، وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، فإذا 
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هم الفطرة يف وقتها أجزأت ولو مل تصرف للفقراء إال بعد العيد؛ ألنهم وصلت

 قد يرون املصلحة يف تأخري صرفها (.

 وهو العيد يوم مشس بغروب الفطر زكاة وقت نهاية أن بقول األخذ ميكن-٣

  .  والعذر للحاجة له ويصار ، األربعة األئمة مذهب

استالم الزكاة عنه ، فيكون الفقري وكل  يف يوكله وجعله بالفقري االتصال-٤

خمرج الزكاة يف قبضها ومتى تيسر له أخذها أخذها ، فيكون القبض للفقري 

 حكمًا ال حقيقة .

 يف للطعام بالشراء هو يقوم لكي حتوياًل أو نقدًا املبلغ الفقري يعطى أن-٥

ج من املخر عليه واشرتط ، إخراجها حيث من مؤمتن والفقري ، الشرعي الوقت

حيث النوع والوقت ،ألن الوكيل مؤمتن ، واملسلمون على شروطهم ، وال يكون 

 من قبيل إخراج النقد .

 تأخري جييزون والفقهاء ، للعذر التأخري جيوز فحينئذ تقدم ما كل تعذر إذا-٦

 ، األربعة األئمة مذهب وهو وحنوها، وحاجة وغائب قريب كانتظار الزكاة

ال الفضيلة وأجر اتباع السنة،  وهذا له نظائر يف وتن للعذر مرفوع واإلثم

الشريعة كتأخري الصالة عن وقتها لعذر وتأخري قضاء رمضان وصوم الكفارات 

 وغريها عن وقتها لعذر  .

 الوقت يف التسليم تعذر إذا اإلخراج من نوع للتوزيع وإعدادها جتهيزها-٧

يى الكحال: قلت ألبي حي بن مدحم عن وورد ، أمحد اإلمام قال وبه ، الشرعي

عبد اللَّه أي اإلمام أمحد بن حنبل :) فإن أخرج الزكاة ومل ُيعطها؟ قال: نعم، 

وهو حيتاج مزيد تأمل ( واتباع السنة أوىلقال ابن قدامة : )  (إذا أعدَّها لقوم

 وحترير  ، فلتحرر .

احلنفية والشافعية لتقديم وهو مذهب ا جبواز يقال ال ملاذا:  قائل قال فإن��

أن التقديم حمل خالف فعند املالكية واحلنابلة ال يصح ومقتضى  فاجلواب :

كالمهم لعذر وحنوه ، وأما التأخري لعذر فيجوز عند اجلميع وال تسقط 

فيصار ألمر متفق وال يصار ألمر خمتلف فيه ،وهذه قاعدة من قواعد الرتجيح 
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ة فال جيوز تقدميها عن وقتها ، وهذا كذلك له نظائر يف الشريعة كالصال

لعذر ولكن جيوز التأخري لعذر اتفاقًا ومثله الصيام وحنوه ، وألن التأخري خارج 

 عن قدرة اإلنسان وإرادته ، ولعموم رفع احلرج عند العجز .

 على حفاظًا نقدًا الفطر زكاة خبروج للقول يصار أال:  قائل قال فإن    

 : فاجلواب الوقت

كما تقدم ، وألن احملافظة على الركن  ى املنع ، ويصار إليه أن اجلمهور عل 

أوىل يف اجلملة من النظر إىل الوقت وهذا يف أضيق احلاالت ، وألنه ال جيعل 

واحلفاظ على الوقت والصفة مقدم مادام  الوقت مبطاًل لألصل وهو الطعام، 

لك ميكن اجلمع بينهما على ضوء ما تقدم من احللول الفقهية، ثم كل ذ

خيتلف فيما هو األنسب من احللول من حيث الدول واملدن واجلمعيات 

 واألشخاص، وال يتساهل يف ذلك ، واهلل أعلم .

واجعلنا  وثبتنا عليه ، ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني سيد سنة وفق الدين يف فقهنا اللهم    

من دعاته وأنصاره ، اللهم رضاك وصالحًا وثباتًا لقلوبنا وطهارة لنفوسنا 

وذرياتنا ، ونصرًا وعزًا لإلسالم واملسلمني وبالدنا وبالد املسلمني ووالتها ، 

 ومجعًا للمسلمني على هداك ، وهالكًاً للظاملني املعتدين .

 لم واهلدى .لقاء آخر يسره اهلل مبنه وكرمه على طريق الع وإىل

 إّنا على الِبعاِد والتفرِق              َلنلتقي بالذكِر إن مل َنلتق                  

 

 

 كتبه / فهد بن حييى العماري

 هـ23/9/1442البلد احلرام 

famary1@gmail. com 

  



 \ 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view
https://drive.google.com/file/d/1_l6ueF3Sfa214JXK8ZMwuWhvRwfaq31-/view
https://drive.google.com/file/d/1WWRA6UCRF9h7YqoDOzl3dN_T8UeCVsCO/view
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