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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
الجنينِ  َعن َوُيستحب  :  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  لمجنين بالنسبة وأما ، المسممين كل عمى واجبة الفطر زكاة

 .   الجنين عن الفطر زكاة الولي إخراج يستحب أنو عمى:  العمم أىل عامة

 :  األدلة

 .  شيبة أبي ابن أخرجو،  الجنين أي " عنو خرجياي كان عنو اهلل رضي عثمان نأ"  :األول الدليل

 الصغير عن الفطر صدقة يعطي كان ، عنو اهلل رضي عثمان أن" قتادة وعن ، بكر بن ُحميد عن :الثاني الدليل
 .  حنبل بن أحمد بن اهلل عبد وأخرج" والحْمل والكبير

 . الرزاق وعبد شيبة أبي ابن أخرجو" لَحَبلا عن الفطر صدقة يعطون كانوا أنيم" قالبة أبي عن :الثالث الدليل

 يرون وال ، الجنين عن الفطر صدقة إخراج يستحبون ، بعدىم ومن والتابعين الصحابة من العمم أىل فعامة
 .  وجوبيا

 .  أجنتيا زكاة تجب لم أوالدىا بطونيا في الغنم كانت فمو ، البيائم كأجنة الزكاة بو تتعمق فمم ، جنين ألنو :الدليل

 .  عنو الفطر صدقة إخراج وجوب إلى ، رواية في اهلل رحمو أحمد اإلمام وذىب

 فيقاس،  الفطر زكاة بوجوب جاءت التي النصوص عموم في داخال فكان ، ويرث لو يوصى آدمي ألنو :الدليل
 .  المولود عمى

 كالم وظاىر ، لو تستحب لكن ، الجنين عمى تجب ال وأنيا ، المقدم ىو العمم أىل عامة إليو ذىب ما أن شك وال
 ، فيو الروح بنفخ يقيدوا لم ، أطمقوا  ألنيم ؛ فيو الروح نفخ قبل ولو ، الجنين عن الصدقة تستحب أنو العمم أىل

 ليس فيو الروح نفخ قبل ألنو ؛ فيو الروح تنفخ لم الذي الجنين عن استحبابيا ، اهلل رحمو عثيمين ابن شيخنا ونّظر
 ليس فيو الروح نفخ قبل والجنين {فَأَحْيَاكُمْ أَمْوَاتًا وَكُنْتُمْ بِاللَّهِ تَكْفُرُونَ كَيْفَ} يقول وتعالى باركت اهلل ألن ؛ بشيء
 .  الميت حكم في وىو ، بشيء

 حدثنا: قال عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد لحديث( أشير أربعة) يوما وعشرين مائة بمغ إذا فيو الروح تنفخو 
 ثم يوما أربعين أمو بطن في يجمع أحدكم إن ] :قال المصدوق الصادق وىو سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول
 عممو اكتب لو ويقال كممات بأربع فيؤمر ممكا اهلل يبعث ثم ذلك مثل مضغة يكون ثم ذلك مثل عمقة يكون
 . عميو متفق [ الروح فيو ينفخ ثم سعيد أم وشقي وأجمو ورزقو
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 الفطر صدقة إخراج يستحب فإنو ، أكثر أو يوما ٕٓٔ الجنين بمغ فإذا عميو ، يوما ٕٓٔ بعد يكون الروح فنفخ[ 
طالق المؤلف كالم ظاىر عمى وأما ،  القول ىذا عمى عنو  إخراجيا يستحب فإنو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل وا 
 .  ال أم الروح فيو نفخت ، مطمقا عنو

لناشز   تِجبُ  وال:  اهلل رحمو قال ثم  . 

 المرتفع وىو ، الَنَشز من مأخوذة ، بالمعروف الطاعة  من عمييا يجب فيما زوجيا تعصي التي المرأة:  الناشز
 .  زوجيا خدمة عن وارتفعت تعالت ألنيا ؛ األرض من

 .  عمييم هللا رحمة الحنابمة مذىب من الصحيح وىذا ، فطرتيا إخراج زوجيا عمى يجب ال الناشز

 .  لمنفقة تابعة والصدقة ، نفقتيا عميو تجب ال ألنو :دليميم

 .  صدقتيا الزوج يمزم أنو ، الخطاب كأبي األصحاب بعض إليو ذىب المذىب في آخر قول وىناك

 ذلك ومع ، نفقتو إلى تحتاج ال كانت إذا نفقتيا زوجيا عمى يجب ال المريضة فإن ، المريضة عمى قياسا :دليميم
 .  صدقتيا عميو تجب

 تحتاج الناشز فإن ، الناشز بخالف ، زوجيا نفقة إلى تحتاج ال ألنيا ؛ عمييا ينفق ال المريضة بأن:  ىذا ونوقش
 الناشز بين فرق فثمة ، عمييا ينفق أن الزوج عمى يجب لم ، زوجيا خدمة عن ترفعت لما لكن ، النفقة إلى

 عمى الناشز فقياس ، موجود غير المريضة حق في والمقتضي ، ودموج الناشز حق في فالمقتضي ، والمريضة
 .  الفارق مع قياس المريضة

 شخص كل عمى واجبة الصدقة إن:  قيل إذا أما ، النفقة تتبع الصدقة إن:  الجميور قول مع مطرد المؤلف وكالم
 عمى وكذلك ، أصال عمينا تِرد ال المسألة وىذه ، نفسك عن الصدقة تخرجي أن عميكِ  يجب:  فيقال ، بعينو
 .  زوجو صدقة الزوج عمى يجب ال أنو يرون الحنفية ألن ؛ المسألة ىذه ترد ال حنيفة أبي مذىب

أجزأت   إذِنوِ  بغيرِ  نفِسوِ  عن فأخرج فطرُتو غيَره لزمَ  َومن:  اهلل رحمو قال  . 

 فطرة يخرج أن عميو ويجب ، عمييم ينفق ألنو ؛ أوالده فطرة يخرج أن عميو يجب ، تقدم ما عمى األب:  مثال
 ؟ المنفق عمى تجب ىل ، األصل في الفطرة عميو تجب الذي أخرج إذا ، الخ ،، نفقتيا عميو يجب ألنو ؛ زوجتو

 ، خراجاإل عميو يجب من بإذن تكون أن إما:  أمرين أحد من تخمو ال ؟ ال أو تجزئ فيل نفسو عن الولد أخرج إذا
ما  أريد:  وقال ، أبيو استئذان بعد نفسو عن الولد أخرج فإذا ، باالتفاق جاز بإذنو كان فإن ، إذنو بغير يكون أن وا 
 .  اتفاقا بو بأس فال ، نفسي عن الفطر صدقة أخرج أن

 :  قولين عمى ؟ يجزئ فيل ، المنفق إذن بغير الزوجةُ  تخرجَ  أو ، الولد يخرج كأن ، إذنو بغير أخرج إذا وأما

 .  الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، أجزأت إذنو بغير أخرجيا إن أنو:  األول القول

 .  أجزأتو نفسو عن أخرج إذا ، أصال عميو وجبت الذي عمى قياسا :دليميم

 .  إذنو بغير كانت إذا تجزئو ال:  المذىب في وىو الثاني القول
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 .   ذنوإ بغير غيره عمى وجب ما أدى ألنو :دليميم

 :  الراجح

 ، بنفسو عميو واجبة ألنيا ؛ المسألة ىذه ترد ال ،( بعينو شخص كل عمى تجب) شيخنا رأي وعمى ، األول ىو
ن ، أجزأت لغيره أذن فإذا  صحيح الفضولي التصرف أن والصحيح" الفضولي التصرف" يسمى ما أتى يأذن لم وا 

 .  اهلل شاء إن الفضولي تصرفال تفصيل وسيأتي ، حصحي التصرف فإن الحق لو من أجاز فإذا ، باإلجازة

الفطرِ  ليمةَ  الشمسِ  بغروِب  َوتجبُ :  يقول  . 

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة وىذه ، الفطر زكاة وجبت ، رمضان من يوم آخر في الشمس غربت إذا

سحق الثوري إليو وذىب ، الفطر عيد ليمة:  أي ، رمضان من يوم آخر شمس بغروب تجب أنيا:  األول القول  وا 
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، األصح في والشافعية والمالكية

 :أدلتيم
" ..الفطر زكاة وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" قال أنو ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث في جاء ما -

 كزكاة ، بو واجبة فكانت ، الفطر إلى الصدقة فأضاف ، حسن وىو جو،ما وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو
 يوم آخر شمس غروب رمضان في الفطر فيو يقع وقت وأول ، والسببية االختصاص تقتضي واإلضافة ، المال
 . الفطر عيد ليمة ىي التي ، رمضان من

 وىو ، الميث رأي وىو ، ثور أبو ليوإ وذىب ، العيد يوم من الفجر بطموع تجب الفطر زكاة أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، قول في والشافعية ، رواية في والمالكية الحنفية مذىب

 :  األدلة

 في تجب األضحية فإن ، األضحية عمى قياسا ؛ العيد يوم وقتيا يتقدم فمم ، بالعيد تتعمق قربة الفطر صدقة أن -
 .  الفجر طموع من العيد يوم

نما ، الفجر بطموع وجوبيا يتعمق ال األضحية ألن ؛ صحيح غير قياس قياسال وىذا  العيد بصالة وجوبيا يتعمق وا 
 ؛ القول أصحاب عميك يرد قد أنو مع ، واجبة فيي الفطر صدقة وأما ، الجميور قول عمى سنة األضحية إن ثم ،

 عندنا فالقياس ، األضحية وجوب ىنر  نحن:  ويقولون فيردون ، األضحية وجوب يرون وىم ، الحنفية ألنيم
 بن بردة أبي حديث في جاء وليذا ؛ العيد بصالة تجب األضحية أن ىو القياسين بين الفرق:  يقال لكن ، صحيح

 .  الصالة بعد ويذبح ، يعيد أن أمره النبي أن ، الصالة قبل ذبح لما ، نيار

 :  الراجح

 :  الفطر زكاة شروط نعرف وبيذا ، العيد ليمة شمسال بغروب تجب الفطر صدقة وأن ، األول القول ىو

 .  اإلسالم -ٔ

 .  العيد وليمة العيد يوم عيالو وقوت قوتو عن صاع لو يفضل أن -ٕ
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 .  رمضان أيام من يوم آخر شمس غروب وىو ، الوجوب وقت دخول -ٖ

 .  ابقالس لمخالف نزاع ثمرة تعتبر التي المسائل من مجموعة ، اهلل رحمو المؤلف سيذكر

تمزمُ  وقبَمو ، فطرتو تمزمو لم ولد   لو ولد أو ، زوجة أو عبدا ممك أو بعده أسمم فمن:  قال  . 

 ، السابق الخالف عمى ؟ الفطر صدقة عنيم يتصدق أن عمييم ينفق من أو ممكيم من أو ىؤالء عمى تجب ىل
ن ، عنيم الصدقة إخراج عميو بيج فال ، الشمس بغروب تجب:  قيل إن  أن يمزمو ، الفجر بطموع تجب:  قيل وا 

 دخل فقد ، الشمس بغروب الصدقة بوجوب قيل إن ، الشمس غروب بعد اإلنسان أسمم فإذا ، عنيم الصدقة يخرج
ن ، الصدقة عميو تجب فال ، لموجوب أىال ليس وىو الوجوب وقت  عميو يجب فال ، الشمس غروب بعد لو ولد وا 
 .  عنو الصدقة إخراج

 :  مسألة

 عمى أخرجت ىي ؟ ال أو تجزئ فيل ، الشمس غروب قبل الجنين ولد ثم ، يوم قبل الجنين عن الصدقة أخرج لو
 بمغ ثم ، الصالة أدى من عمى تقاس ربما ؟ مجزئة تكون فيل ، الوجوب سبيل عمى تخرج ولم ، االستحباب سبيل
 يعيد أن عميو يجب أنو يرون ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور فإن ، وقتيا في الصالة بعد أو أثنائيا في

 أو أثناءىا بمغ لو أنو يرون والشافعية ، بالوجوب شغمت قد وذمتو ، نفال تعتبر األولى الصالة ألن ؛ الصالة
 غروب قبل ولد مث ، والدتو قبل عنو تصدق إذا أنو ، بيذا يقال قد وىنا ، ذمتو وتبرأ ، مجزئة صالتو فإن بعدىا

 .  أخرى مرة الصدقة إخراج الولي يمزم ال فإنو ، الشمس

 وقع الزواج ألن ؛ األب ؟ الزوج تمزم أم  زكاتيا يخرج أن األب يمزم فيل ، الشمس غروب بعد تزوج رجال أن لو
 .  الزوج فتمزم الفجر طموع من أنيا يرون الذين ، الحنفية مذىب عمى أما ، الشمس غروب بعد

مينِ  قبلَ  إخراُجيا ويجوزُ :  قال  .  فقط   َيو 

 .  خمسة أو أربعة أو أيام ثالثة يجوز فال ، فقط بيومين العيد قبل الفطر صدقة إخراج يجوز

 الفطر زكاة إخراج يجوز فكيف ، رمضان من يوم آخر في الشمس غروب ىو ؟ الفطر زكاة وجوب سبب ىو ما
 فمو ، الزوال وجوبيا سبب الظير صالة:  فمثال ، سببو وجود قبل فعمو يجوز ال والشيء ؟ الوجوب سبب قبل

 ؟ بيومين سببيا قبل إخراجيا جاز فكيف ، الصموات جميع وكذا ، صالتو تصح لم الزوال قبل اإلنسان صمى
 أصل ليم يكون أن ىذا في اىروالظ ، فعموه عنيم اهلل رضي الصحابة ألن ؛ الرخصة سبيل عمى جاء:  يقولون
 .  أعمم واهلل ، عنيم اهلل رضي ، عميو اعتمدوا

 :  أقوال عمى ، اهلل رحميم العمماء فيو اختمف مما المسألة وىذه

 عند المذىب وىو ، المالكية إليو وذىب ، فقط بيومين العيد قبل الفطر صدقة إخراج يجوز أنو:  األول القول
 .  الحنابمة

 :  األدلة
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 البخاري أخرجو" يومين أو بيوم الفطر قبل يعطون كانوا و": قال عنيما اهلل رضي ، عمر ابن عن :األول دليلال
 فعموه ألنيم ؛ كاإلجماع فيو منيم فعل وىذا ، عنيم اهلل رضي الصحابة إلى يرجع" يعطون" وقولو ، اهلل رحمو

 .  عميو وتواطؤوا

 أخرجو[ يومال ىذا في طوافال عن أغُنوىم] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن عن :الثاني الدليل
 أنو األشبو:  الدارقطني ويقول ، العمم أىل من جمع وضعفيا ، مقال من تخمو ال أسانيد ولو ، والدارقطني البييقي
 يوم يف إال يكون ال واإلغناء ، باإلغناء أمر النبي أن الحديث ففي ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عمى موقوف
 أكثر قدمت إذا وأما ، فعموه الصحابة ألن ؛ يومين أو يوم في يحصل وىذا ، العيد قبل يسيرة مدة في أو ، العيد
 ولكن ، الصدقة ىذه شرعت أجميا من شرعت التي الكاممة الحكمة تتحقق وال ، الصدقة ىذه سيأكل الفقير فإن

 .  الطيرة لمصائم يحصل

 مذىب وىو ، الحنفية عند بو الُمفَتى وىذا ، رمضان شير أول من الفطر صدقة متقدي يجوز أنو:  الثاني القول
 .  عمييم اهلل رحمة الشافعية

 فيجوز ، الزكاة إخراج أجاز وجد السببين فأي ، الصوم عن والفطر الصوم ىو الفطر زكاة سبب ألن :الدليل
 .  الفطر عند وآخره الشير أول من اإلخراج

 أنيا عمى يدل مما ؛ الفطر صدقة الصدقة سمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ حصحي غير التعميل وىذا
 .  بو مختصة وأنيا ن ليا سبب الفطر أن وعمى ، بالفطر متعمقة

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو ذىب وىذا ، وحولين بحول الفطر عيد قبل إخراجيا يجوز أنو:  الثالث القول

 :  األدلة

 .  حولين أو بحول وجوبيا وقت قبل إخراجيا يجوز المال زكاة فإن ، المال اةزك عمى القياس -ٔ

 وأما ، النصاب وجود ىو المال في الزكاة وجوب سبب فإن ، الفطر وزكاة المال زكاة بين فرقا ثمة بأن:  ونوقش
 سبب ، مختمف الوجوب سبب ، رمضان شير أيام آخر من الشمس غروب فيو ، الفطر في الزكاة وجوب سبب

 عميو دل وقد ، النصاب يخرج أن لو جاز النصاب ممك إذا واإلنسان ، النصاب ممك المال زكاة في الوجوب
 سنة زكاة يخرج فكان ، والسنتين السنة صدقتو يتعجل أن لمعباس أذن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن  ، الدليل
 .  وسنتين

 قول في والمالكية ، قول في الحنابمة إليو وذىب ، أيام بثالثة العيد قبل الفطر زكاة إخراج يجوز أنو:  الرابع القول
 :  األدلة. 

 ُيجمع الذي إلى الفطر بزكاة يبعث كان ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن" عمر ابن عن نافع عن :األول الدليل
 عمر ابن عن نافع عن لكما ، الذىبية السالسل من وىذه،  مالك اإلمام أخرجو" ثالثة أو بيومين الفطر قبل عنده
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 فابن ، حسن عندي ىذا:  وقال عنو الشافعي أخرجوو :  اهلل رحمو الحافظ قال ، األسانيد أصح من السند وىذا ،
 .  ثالثة أو بيومين العيد قبل عنده ُيجمع الذي إلى يبعثيا كان عمر

 عنده يجمع فالذي ، عنده جمعيُ  من إلى يبعثيا ، عنيما اهلل رضي عمر ابن بأن ، ىذا في يناقش قد أنو مع
 ، يوما عشر بخمسة أو ، أيام بعشرة العيد قبل وكيمو إلى اإلنسان بعثيا ولو ، غيره عن الزكاة يخرج الذي كالوكيل

 .  ىذا في إشكال فال يومين أو بيوم العيد قبل الوكيل يؤدييا أن عمى

 عممو الذي ، الشيطان قصة في ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ، جدا قوي وىو ، آخر دليل ليم :الثاني الدليل
 قد الشيطان إن:  وقال ، ىذا عمى حجر ابن الحافظ استدل وقد ، ليال ثالث جاءه الشيطان فإن ، الكرسي آية

 عمى أقره ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، ليمة كل الصدقة من يعطيو كان ىريرة وأبو ، ليال ثالث في جاءه
 العيد قبل الفطر صدقة إخراج جواز عمى يدل وىذا ، ليال ثالث قبل ليمة أول في أعطاه ىو ، والفعل اإلعطاء
 .  أيام بثالثة

 :  الراجح

 في عمر ابن عن أثر كما ، أيضا قوي قول وىو ، بيومين القول بعده ويأتي ، جدا قوي قول األخير القول
 .  الصحيح

أفضلُ  الصالةِ  قبلَ  العيدِ  ويومَ :  يقول  . 

 .  األربعة األئمة مذىب وىو ، اتفاقا أفضل فيو الصالة قبل الصدقة اإلنسان أخرج إذا

 :  األدلة

 ىذا،  عميو متفق"  الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بيا وأمر... " عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث -
 لمفقير يذىب ىو أو ، وسيأتيو الفقير كمم أو ، الفقير سيجد أنو يثق اإلنسان كان فإذا ، ليا بالنسبة لالفاض الوقت
 عمر ابن أثر في جاء الذي اإلغناء ويحصل ، أفضل أنو شك ال فيذا ، المصمى إلى ذىابو قبل الفجر صالة بعد

 يخرج وال ، اليوم طوال وأوالده ىو ويأكل العيد صالة من السؤال عن بيا يستغني ، الراجح عمى عميو الموقوف
 .  فرحتيم في الناس ويشارك ، لمسؤال

باقيوِ  في وُتكرهُ :  قال  . 

 .  العيد يوم باقي في إخراجيا يكره أي

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر لمخالفة -ٔ

 .  الخالف في الوقوف لكراىية -ٕ

 :  أوقات ثالثة بنا فمر ، مكروه لكنو ، الشمس غروب إلى ، العيد يوم باقي في إخراجيا يجوز نوأ ذلك ومعنى

 .  جائز ىذا ، يومين أو بيوم العيد قبل -ٔ

 .  مستحب وىو ، العيد صالة قبل -ٕ
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 .  مكروه وىذا ، اليوم نياية إلى العيد صالة بعد -ٖ

 .  يجوز ال حرام وىو ، المؤلف سيذكره العيد يوم وبعد

 :  مسألة

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة لكن ، مكروه أنو المؤلف عند العيد صالة عن تأخيرىا حكم

 بعد ويجوز ، الصالة قبل إخراجيا والمستحب ، العيد صالة بعد الفطر صدقة إخراج يجوز أنو:  األول القول
 .  الجميور ، والحنابمة والشافعية والحنفية المالكية إليو ذىب ، الصالة

 :  األدلة

 العيد يوم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد في نخرج كنا" قال ، عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن -
 من بل ، الشمس غروب إلى بعدىا وما الصالة قبل ما يشمل ، لإلخراج ظرفا العيد يوم فجعل" .. تمر من صاعا
 .  يدالع يوم في داخل الشمس غروب إلى الشمس غروب

 .  أعمم واهلل

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


