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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  قولين عمى ، اليوم باقي في الصالة بعد الفطر صدقة إخراج حكم في اختمفوا قد العمماء أن أخذنا

 ، الصالة قبل يكون أن والمستحب ، اليوم بقية في العيد صالة بعد الفطر صدقة إخراج يجوز أنو:  األول القول
 .  والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىذا
 :  األدلة

 العيد يوم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد في نخرج كنا" قال ، عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث :األول الدليل
 .  قبميا ما يشمل كما الصالة بعد ما فيشمل ، لإلخراج ظرفا اليوم فجعل" ... طعام من صاعا

 . الوجوب األمر في واألصل" لمصالة الناس خروج قبل تؤدى أن أمر" قال أنو عمر ابن عن جاء قد بأنو:  ونوقش

 أخرجو"  يومال ىذا في طوافال عن أغنوىم" قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث :الثاني الدليل
ذا ، مرفوعا ضعيف وىو ، والبييقي الدارقطني  ، ليم مغنيا يكون فإنو العيد صالة بعد الصدقة اإلنسان أخرج وا 
 .  ضعيف الحديث ىذا أن مع ، تقدم بما ويناقش ، وبعدىا الصالة قبل يحصل اإلغناء

 في كان سواء ، الصالة قبل تؤدى أن يجب وأنو ، الصالة بعد ما إلى الصدقة تأخير يجوز ال أنو:  الثاني القول
 واختاره ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره قول في الحنابمة إليو وذىب ، بيومين أو بيوم قبمو أم اليوم نفس
 .  العمم ىلأ محققي من وغيره شيخنا

 :  األدلة

 لمصائم طيرة الفطر زكاة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فرض" :قال عنيما اهلل رضي عباس ابن عن :األول الدليل
 فيي الصالة بعد أداىا ومن ، مقبولة زكاة فيي الصالة قبل أداىا من ، لممساكين وطعمة ، والرفث المغو من

 اهلل صمى فالنبي ، حسن وىو ، ماجو وابن داود وأبو أحمد اإلمام وأخرج الحديث وىذا ،" الصدقات من صدقة
 تكون وبعدىا ، مقبولة زكاة تكون الصالة قبل ، بعدىا واإلخراج الصالة قبل اإلخراج بين فرق قد ، وسمم عميو

 .  زكاة أنيا عمى منو تقبل فال ، الصدقات من صدقة

 خروج قبل - الفطر صدقة - تؤدى أن - وسمم عميو اهلل صمى النبي أي – أمرو " عمر ابن حديث :الثاني الدليل
 .  العبادات من عبادة في أنو خاصة ، الوجوب األمر في واألصل" الصالة إلى الناس

 :  الراجح

 قبل تؤدى أن واألفضل والسنة ، العيد صالة عن الفطر صدقة تأخير يجوز ال أنو ، أعمم واهلل ، الثاني القول ىو
 .  اتفاقا الصالة إلى الناس خروج

آِثما يوِمها َبعدَ  َويقضيها:  قال .  
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 ، باإلجماع يجوز ال العيد يوم عن وتأخيرىا ، بالتأخير آثم وىو ، يخرجيا أن عميو يجب فإنو ، متعمدا أخرىا إذا
 تسقط ال أنيا عمى اتفقوا" ىبيرة بن لوزيرا قال ، الفقير حق بيا تعمق ، ذمتو في دين ألنيا ؛ يخرجيا أن فيجب
 عميو بناء"  إخراجيا فوجب الفقراء حق بيا يتعمق ألنو ؛ يؤدييا حتى عميو دين وىي ، بتأخيرىا عميو وجبت عمن
 .  بتأخيرىا يأثم وال يؤدييا فإنو نسييا إذا

 :  الزكاة إخراج مكان

 ، المذىب من الصحيح وىذا ، بالبدن متعمقة الفطر زكاة نأل ؛ اإلنسان فيو يوجد الذي البمد في الفطر زكاة تخرج
 .  نزاع بال األصحاب وعميو

 زكاتيم يخرج فيل ، القصيم في وأوالده ، مكة في أوالده يعول الذي األب كان لو كما ، غيره فطرة لزمتو لو لكن
 في اإلخراج يكون أن شك الب األفضل ، السعودية في وىو ، مصر في أوالده أن فرضنا ولو ؟ زكاتو مع مكة في
 ىل لكن ، أفضل كان فيو ىم الذي المكان في وأخرجوه ، المال أوالده أعطى فمو ، الصدقة عميو تجب من بمد

 .  ؟ فيو ىو الذي البمد في إخراجيا يجوز

 أكثر عميو الذي وىو ، والشافعية المالكية إليو وذىب ، فيو ىو الذي بمده في يخرجيا أن يجوز أنو:  األول القول
 .  اهلل رحمو أحمد اإلمام نص وعميو ، األصحاب

 ويحكى ، يوسف أبو إليو وذىب ،( عميو المنفق) عميو تجب من بمد في يخرجيا أنو إلى:  العمم أىل بعض وذىب
 " . بعضيم قدمو" الفروع في قال ، الحنابمة عند قول وىو ، الحنفية عن

 :  األدلة

 الذي البدن مكان في تخرج ، الفطر زكاة وكذلك ، المال بمد في تخرج المال فزكاة ، المال زكاة عمى القياس -
 .  عميو الزكاة وجبت

ن ، بأس فال يمونيم من أو أوالده عن ، فيو ىو الذي المكان في اإلنسان أخرجيا إن ، واسع أمرىا والمسألة  وا 
 .  فضلأ فذاك فيو ىم الذي بمدىم في أخرجيا

  بذلك يتعمق وما ومستحقو ونوعو الواجب قدر

 . عمما ممموء فصل ،وىو بذلك يتعمق وما ، يستحقو وفيمن ، قدره وفي ، الواجب نوع في المؤلف عقده الفصل ىذا

دقيِقهما أو شعير   أو ب ر   من صاع   وَيجب  :  اهلل رحمه:  قال  . 

 الذي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي صاع ىو الصاع أن تقدم وقد ، طعام من صاع الفطر قةصد في الواجب
 أن باعتبار وىذا ، إليو ووصل شيخنا حققو الذي وىو ، التحقيق عمى جم ٕٓٗٓ الحديثة بالجرامات مقداره
 ُمدا عنيزة رباتخ من خربة في الناس وجد وقد ، الجرامات من( وربع أربعة) ٕ٘,ٗ يساوي الذىب من المثقال
 وجدتو قستو ولما:  الشيخ قال"  ،، فالن عن فالن ممك" عنو اهلل رضي ثابت بن زيد إلى إسناد عميو مكتوبا

 .  عميو اهلل رحمة ، لو اهلل توفيق من وىذا ، قبل من إلييا َوصل التي كالقياسات
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 أنو ، عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث في جاءت التي ، واألقط والزبيب والتمر الشعير في تجب أنيا وباإلجماع
 رضي سعيد أبي لحديث ؛ البر عبد وابن رشد وابن والطحاوي المنذر ابن اإلجماع نقل ، كامل صاع فييا يجب
،  أقط من صاعا أو،  تمر من صاعا أو،  شعير من صاعا أو،  طعام من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا " عنو اهلل
  .  الزكاة في إخراجيا يجوز ىذه األربعة األصناف أن وباإلجماع ، عميو متفق"  زبيب من صاعا أو

 .  والتمر واألقط والشعير الزبيب:  أشياء أربعة في ، صاع فالواجب:  إذن

 :  البر

 :  مسألتان فيو البر

 .  ؟ ال أو البر إخراج يجزئ ىل:  األولى

 .  يجزئ أنو:  العمم أىل عامة

 الطعام العمم أىل بعض فسر وقد" طعام من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا" السابق سعيد أبي لحديث :األول الدليل
 وقد" البر إلى ينصرف فإنو الحجاز أىل عند أطمق إذا الطعام" وغيره( الباجي) المنتقى صاحب يقول ، البر أنو

 طعاميم من يكن لم برال أن ذلك عمى والدليل ، ُيطعم ما بالطعام المقصود بل ، مسّمم غير بأنو الكالم ىذا نوقش
 الشعير ِجْمف يأكل كان بل ، برا يأكل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان وما ، عزيزا عندىم البر كان بل ، الكثير

 والعراق الشام فتحوا حين ، بعد الناس عرفو إنما ، البر عرف وال ، المرقق الخبز عرف ما ، الصحيح في كما ،
 .  درانا فكان قبل أما ، وغيرىا ومصر

 البييقي أخرجو" حنطة من صاعا أو ، طعام من صاعا الفطر صدقة نخرج كنا" سعيد أبي حديث في لفظ وجاء
 .  محفوظ غير فيو الحنطة ذكر:  خزيمة ابن وقال ، داود أبو وضعفو

 حر كل عن أدوا] فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي خطبنا" قال ، العذري ُصعير بن ثعمبة روى ما :الثاني الدليل
 عبد ابنو  ، حزم كابن ، العمم أىل من طائفة وضعفو ، والدارقطني داود أبو أخرجو" [بر من صاع نصف وعبد
 .  العمم أىل من ومجموعة ، والنووي،   باالضطراب وصفو ، البر

 حتى صاعا برال يخرجون كانوا أنيم ، البر لفظ وفيو ، سعيد أبي حديث سيأتي لكن ، نزاع فييا البر في فاألدلة 
 ، ذلكب الناس أخذف" تمر من صاع عن الشام سمراء من مدين أرى" كالمو من وكان ، الناس فكمم ، معاوية أتى
 .  البر يخرجون كانوا أنيم عمى يدل وىذا

 .  حزم وابن عمر ابن إليو وذىب ، الفطر صدقة في البر ُيخرج ال أنو:  الثاني القول

 :  األدلة

 وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى الصدقة تكن لم" قال أنو ، عنيما اهلل رضي عمر بنا عن :األول الدليل
 .  وغيره األلباني صححوو  ، خزيمة ابن أخرجو" الحنطة تكن ولم ، والشعير والزبيب التمر إال ،
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 فقالوا ، عنيم اهلل رضي الصحابة عمل أنو أخبر لو قيل ولما ، الحنطة يخرج يكن لم عمر ابن أن :الثاني الدليل
  .  البر يخرجون يكونوا لم الصحابة أن عمى دليل ىذا

ن  زكاة سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فينا كان إذ نخرج كنا"  قال الخدري سعيد أبي نع:  نوقش قد كان وا 
 من صاعا أو شعير من صاعا أو أقط من صاعا أو طعام من صاعا ممموك أو حر وكبير صغير كل عن الفطر
 عمى الناس فكمم معتمرا أو حاجا سفيان أبي بن معاوية عمينا قدم حتى،  نخرجو نزل فمم زبيب من صاعا أو تمر

 الناس فأخذ تمر من صاعا تعدل الشام سمراء من مدين أن أرى إني قال أن الناس بو كمم فيما فكان،  المنبر
 أبو قال وليذا ؛ عنيم اهلل رضي الصحابة ىم معاوية خطبيم والذين ، يخرجون كانوا أنيم عمى دليل وىذا " بذلك
  .  صاعا يخرجيا أي"  عشت ما أبدا أخرجو كنت كما أخرجو أزال فال ناأ فأما " سعيد

 :  الراجح

 سعيد أبي قول فيو يدخل فإنو ، محدد واضح نص فيو ليس:  قيل لو ثم ، الفطر صدقة في البر إخراج يجوز أنو
 " . طعام من صاعا"

 :  البر من المخرجة الكمية

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ذهى ؟ البر من صاع نصف أو صاع إخراج يجب ىل

 أبي رأي فيو ، السمف من طائفة إليو ذىب ، منو أقل إخراج يجزئ وال ، صاع إخراج الواجب أن:  األول القول
 المالكية ومذىب ، العالية وأبي الحسن رأي وىو ، كالمو تقدم كما ، الحديث راوي ىو ألنو ؛ الخدري سعيد

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن شيخنا اختيار وىو ، والحنابمة والشافعية

 :  األدلة

 صاعا أو طعام من صاعا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد عمى الفطر صدقة نخرج كنا" حديث :األول الدليل
 خرجياأ كنت كما أخرجيا أزال فال أنا أما" سعيد أبي بقول نوقش وقد ، البر بالطعام والمراد:  قالوا" ،، تمر من
 .  مسمم أخرجو" عشت ما وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى

 المدين إلى الصاع من وعدلوا ، وكمميم معاوية عمييم قدم حتى صاعا يخرجونيا كانوا الناس أن :الثاني الدليل
لى ، غاليا كان البر ألن ،( الصاع نصف)  أحد كل يجدىا ال التي الفاخرة األطعمة من ألنو ؛ غاليا يعتبر اآلن وا 
 فإنكم ، البر تأكموا ال:  يقول كان السالم عميو عيسى أن" مالك اإلمام عند البالغات بعض في إن:  يقال وليذا ؛
 األبيض الخبز عمى أقبموا اآلن والناس ، يأكميا من يقل التي الفاخرة األطعمة من يعتبر فإنو ،" شكره تؤدوا لن

 .  البر وتركوا

 عن ومروي ، وطاوس عطاء رأي وىو ، المسيب ابن إليو وذىب ، الصاع نصف إخراج يجزئ أنو:  الثاني القول
 عمييم تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الحنفية مذىب وىو ، جبير ابن وعن ، العزيز عبد بن وعمر مجاىد
 .  اهلل رحمة
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 :  األدلة

 صغير كل عن الفطر زكاة سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فينا كان إذ نخرج كنا :"سعيد أبي عن: األول الدليل
 من صاعا أو تمر من صاعا أو شعير من صاعا أو أقط من صاعا أو طعام من صاعا ممموك أو حر وكبير
 فيما فكان،  المنبر عمى الناس فكمم معتمرا أو حاجا سفيان أبي بن معاوية عمينا قدم حتى،  نخرجو نزل فمم زبيب
 ، عميو متفق"  بذلك الناس فأخذ،  تمر من صاعا تعدل الشام سمراء من مدين أن أرى نيإ :قال أن الناس بو كمم
 .  فرفض سعيد أبو أما

 كما ضعيف وىو ،( بر من صاع نصف وعبد حر كل عن أدوا) السابق صعير بن ثعمبة حديث :الثاني الدليل
 .  تقدم

 قمح من مدين ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى الفطر زكاة نؤدي كنا" قالت أسماء نع :الثالث الدليل
 وبعضيم ، المبارك ابن عن يروي وىو ، َلييعة ابن وفيو ، أحمد اإلمام أخرجو األثر وىذا" بو تقتاتون الذي بالمد ،

 .  لالحتجاج صالحة فيرونيا ، الشواىد في صالحة ، المبارك ابن عن لييعة ابن رواية أن يرى

 مدين الفطر زكاة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" سعيد قال ، المسيب بن سعيد عن مرسل :الرابع الدليل
 ، داود أبو رواه الذي سعيد حديث وأما: " اليادي ابن عنو قال لكن ، المراسيل في داود أبو أخرجو" حنطة من

 " . حجة سعيد ومرسل ، مرسل لكنو ، كالشمس صحيح فإسناده
 والمروي" النووي يقول كان وليذا ؛ ضعيفة الباقية ، داللتو في إشكال فيو سعيد أبي وحديث ، أدلة أربعة فعندىم

 ؛ وسمم عميو اهلل صمى النبي عن تثبت ال المرفوعة فاألحاديث ،" معاوية اجتياد إال ، يصح ولم ضعيف ذلك في
ن ، وجو لو األول لقولفا باالحتياط قيل فإن وليذا  إخراج فيجب ، البر بالطعام المراد أن سعيد أبي بحديث قيل وا 
ن ، صاع  معاوية أقروا لما يجوز ال عدوليم كان ولو ، الصاع نصف إلى الصاع من عدلوا الصحابة إن:  قيل وا 
 فييا المسألة تبقى ، سعيد أبو وىو ، يقر لم من منيم:  فيقال ، ذلك عمى أقروه قد والصحابة ، اجتياده عمى

 أغمى البر ألن ؛ وجو فمو صاع نصف أخرج لو لكن ، الصاع فميخرج اإلنسان احتاط فإن ، وقوي واضح خالف
 ، شعير من آصع خمسة عمى حصولو من أكثر بو يفرح ، بر من صاع نصف عمى حصل إذا والفقير ، غيره من
 ولو ، األرز عن يبحثون فيم اآلن وأما ، الماضي لزمنا في ىذا وأظن ، الفاخرة األطعمة من يرونو الناس ألن

 ، كامال الصاع إخراج من بد ال أنو رجح اهلل رحمو شيخنا ، محتممة والمسألة ، البر أريد ال:  لقال برا أعطيتو
 .  الصاع نصف إخراج يرى اإلسالم وشيخ

دقيِقهما أو ر  شعي أو ب ر   من:  اهلل رحمه قال ثم  . 

 فيو والبر ، األقط - الزبيب - التمر - الشعير:  أشياء أربعة في جاء وسمم عميو اهلل صمى النبي عن النص
 ؟ وجودىا مع عمييا المنصوص األربعة األشياء ىذه غير إخراج يجوز ىل لكن ، يجزئ أنو والراجح ، اختالف
 :  قولين عمى العمماء فييا اختمف
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 من الصحيح عمى الحنابمة إليو ذىب ، وجودىا مع األربعة األصناف ىذه غير إخراج يجوز ال أنو:  األول القول
 .  مذىبيم مفردات من وىو ، المذىب

 :  األدلة

 من صاعا الفطر صدقة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" سعيد أبي حديث روايات بعض :األول الدليل
 ىذه إخراج وجوب عمى تدل الكممة وىذه ، النسائي رواية وىذه ،" فرض" فقال" ،، شعير من صاعا أو طعام

 فيخرج يجدىا ال كان إذا أما ، غيرىا يخرج أن لو يجوز وال ، يخرجيا فإنو يجدىا اإلنسان كان فإذا ، األشياء
 .  غيرىا

 .  عميو المنصوص غير إلى المنصوص عن عدول عنيا العدول :الثاني الدليل

 أىل جميور إليو وذىب ، قوتا المخرج كان إذا، وجودىا مع األصناف ىذه غير إخراج يجوز أنو:  الثاني القول
 وىي ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارىا رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم

 .  وغيره شيخنا اختيار

 بإخراج أمر وجل عز فاهلل ، {أَهْلِيكُمْ تُطْعِمُىنَ مَا أَوْسَطِ مِهْ} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن :األول الدليل
 سبيل عمى وجبت الفطر صدقة ألن ؛ الفطر صدقة ومثميا ، اليمين كفارة في أىمو اإلنسان يطعم مما األوسط
 .  المواساة

 كل عن الفطر زكاة سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فينا كان إذ نخرج كنا ) سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
 ، وُيقتات يطعم الذي الشيء أي ، طعام من الصاع عمى فيو نص (طعام من صاعا ممموك أو حر وكبير صغير
 ومطعوما قوتا كان ما فكل ، االقتيات وىي ، العمة عمى نص فالصحابي ، ويقتات يطعم ما كل عمى يصدق وىذا

 .  إخراجو يجوز فإنو ،

 كونيا في جميعا تشترك فإنيا ، عمييا المنصوص األربعة األصناف ىذه عمى األقوات ومعم قياس :الثالث الدليل
 ىذا ألن ؛ تمثيمي قياس ىذا ، واضح صحيح قياس وىذا ، حكميا أخذ االقتيات عمة في شاركيا ما فكل ، قوتا

 .  ذاك مثل الصنف

 :  الراجح

 . عمييا صلمن ؛ وجودىا مع األربعة األصناف ىذه غير إخراج يجوز أنو

 :  مسألة

 وال ، اآلن لنا قوتا ليست األقط ؟ قوتا تكن لم ولو عمييا المنصوص األربعة األصناف ىذه أحد إخراج يجوز ىل
 :  خالف ، الشعير وال ، الزبيب
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 األصناف وىذه ، قوتا يكون أن بد ال يخرج الذي أن يرون ألنيم ؛  اإلجزاء عدم يرون:   العمم أىل جميور
 ، قوت ألنيا ؛ البر بيا وألِحق األربعة ىذه عمى نص إنما ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، قوتا يستل األربعة
 .  اإلغناء بيا يحصل وال ،  يخرج ال فغيرىا

 .  مجزئ إخراجيا أن إلى:  الحنابمة وذىب

 ألىل قوتا يكن لم واألقط الزبيب أن مع ، واألقط والزبيب التمر بين خير ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :دليميم
 . قوتا تكن لم ولو تخرج أنيا عمى دل بينيا خير فمما ، المدينة

 فيناك ، المدينة أىل ولغير المدينة ألىل األصناف يبين ، الشريعة يبمغ وسمم عميو اهلل صمى النبي:  يقال لكن
 الطائف فإن ، قوتا الطائف أىل عند الزبيب كان وربما ، األقط قوتيم يكون من المدينة حول الذين األعراب من
 . عنبا ممموءة كانت ، عموما الطائف والَيَدا حوليا التي والمناطق الرََّىط كمنطقة ، والزبيب العنب فييا ينتشر كان

 :  الراجح

 سيسد ىل ؟ زبيب من الفقير يستفيد ماذا ؟ منيا الفائدة ما ، تخرج ال فإنيا قوتا تكن لم إذا ، األول القول ىو
 .  ؟ منو يستفيد ماذا ، واحدا صاعا أقول ال أقط من آصع خمسة ُأعطي لو الفقير يستفيد ماذا ، ال ؟ َجوعتو

َسويِقهما أو دقيِقهما أو  :  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 .  ؟ إخراجو يجوز فيل ، ويؤكل بغيره أو بالماء ُيَمتّ  ، المحّمص القمح أو الشعير:  ىو والسويق ، معروف الدقيق

 .  والسويق الدقيق إخراج يجوز أنو:  المذىب

  ." دقيق من صاعا أو" النسائي عند سعيد أبي حديث ألفاظ بعض في جاء ألنو :األول الدليل
نما ، ويؤكالن ، ويدخران ، قوت أنيما ييماعم يصدق والدقيق السويق وألن :الثاني الدليل  أجزاؤىما انتشرت  وا 

 .  فيجزئان ، مسماىما عمى يزاالن وما ، بالطحن

 .  مؤونتو الفقير وكفى ، أجزاءه فرق إنما الطحن وألن :الثالث الدليل

 .  دقيقا وال سويقا ال ، حبا يخرجا أن بد ال وأنو ، يجزئان ال أنيما إلى:  والشافعية المالكية وذىب

 من صاعا أو أقط من صاعا أو شعير من صاعا أو طعام من صاعا" سعيد وأبي عمر ابن حديث :األول الدليل
 .  والدقيق السويق عمى ينص ولم حبوبا عمييا نص" تمر من صاعا أو ، زبيب

 .  يجزئ ال الخبز فإن ، الخبز عمى القياس :الثاني الدليل

ن  .  وادخاره كيمو يمكن وىذا ، ادخاره وال كيمو يمكن ال الخبز بأن:  نوقش قد كان وا 

 .  إخراجيما يجوز فال ، والمَّتّ  بالطحن تنقص منفعتيما أن :الثالث الدليل

 :  الراجح

 .  يخرجان ال أنيما الثاني القول ىو

 :  الدقيق كمية
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 ال بالوزن يخرج طحن إذا الشعير أو البر أو الدقيق أن ، اهلل رحمو أحمد اإلمام منصوص وىو عندنا المذىب
ذا ، األجزاء تتفرق بالطحن ألن ؛ بالكيل  وزنا فيخرج ، سدسا إال صاعا يكون منو الصاع فإن الدقيق ُطحن وا 

 بجواز القول عمى ىذا ، كيال فُيخرج ، بعض عمى بعضو ينضغط فالحب ، الحب بخالف ، أجزائو النتشار
 .  راجاإلخ يجزئ فال الجميور قول عمى أما ، إخراجو

ي قتات   وثمر   َحب   ك ل   أجزأَ  الخمسة   ع دمَ  فإن ، أِقط   أو زبيب   أو َتمر   أو:  قال  . 

 فإن ، عدمت إذا ىذا ، قوتا يكون أن بد ال ، اإلنسان بدن بو يقوم الذي القوت فيخرج الخمسة ىذه عدمت إذا
 إليو ذىب ما والراجح ، موجودة كانت لو حتى يجزئ أنو والجميور ، ىاغير  إخراج يجزئ فال موجودة كانت

 .  الجميور

بز   وال َمعيب   ال:  قال  .  خ 

 وجل عز اهلل ألن ؛ يجزئ ال فإنو ، رائحة لو كانت وما ، طعمو تغير وما ، والُمَسوَّس كالـُمَدّود المعيبُ  يجزئ ال
 في يخرج ال" الماشية زكاة في تقدم كما {فِيهِ تُغْمِضُىا أَنْ إِلَّا بِآَخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُىنَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُىا اوَلَ} يقول

 أو المون ، أوصافو أحد تغير أو ، طعمو تغير الذي ىو والمعيب ، العيب العوار" َعوار   ذاتُ  وال مريضة الصدقة
 .  الطعم أو الرائحة

 .  الخبز إخراج يجزئ ال أنو يرى المؤلف

 .  واالقتيات واالدخار الكيل عن خرج ألنو -ٔ

 .  وغيرتو ، فيو أثرت قد النار ألن ؛ منو المنع أن ، اهلل رحمو شيخنا وعمل -ٕ

 .  الفطر صدقة في إخراجو يجزئ الخبز أن إلى:  اهلل رحمو عقيل بن وذىب

 :   الراجح

 .  اإلجزاء عدم وىو ، األصحاب إليو ذىب ما

 :  المكرونة

 يرى من أما ؟ إخراجيا يجزئ فيل ، وغيرىا مصر في كما ، جدا ميمة أكمة تعتبر إخواننا بعض عند المكرونة
 .  بيا يمحقونيا فإنيم الخبز إخراج عدم يرى ومن ، فيخرجيا الخبز إخراج

 ، قوتا تعتبر إخواننا عند كما البمدان بعض في وىي ، قوتا كانت إن إخراجيا يجوز أنو ، اهلل رحمو شيخنا وذكر
ن ، تكال فإنيا صغيرة كانت إن الشيخ وذكر  ليست ، الخبز عن تختمف والمكرونة ، توزن فإنيا كبيرة كانت وا 
 أولى أنو شك ال إخراجو يجوز بما فإلحاقيا ، أكثر أو كاممة السنة ادخارىا يمكن فالمكرونة ؛ وجو كل من مثمو
 .  الخبزب إلحاقيا من

 :  الفطر زكاة مصرف

 :  قولين عمى ؟ الزكاة مصارف تصرف  ىل ؟ الفطر زكاة تعطى لمن
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 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، المال زكاة مصرف ىو الفطر زكاة مصرف أن:  األول القول

 :  األدلة

 الزِّقَابِ وَفِي قُلُىبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِنيَ وَالْمَسَاكِنيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّدَقَاتُ إِوَّمَا} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 .  اآلية عموم في فتدخل ، الصدقات كسائر صدقة الفطر وصدقة {السَّبِيلِ وَاِبْهِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمنِيَ

 زكاة عمى قاسوىا فيم ، المال زكاة إليو تدفع من إلى عيادف فجاز ، المال زكاة أشبيت زكاة وألنيا :الثاني الدليل
 .  زكاة الجميع أن بجامع المال

 شيخ اختيار وىو ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الكفارات مصرف الفطر زكاة مصرف أن:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم

 :  األدلة

 المغو من لمصائم طيرة ، الفطر صدقة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" باسع ابن حديث :األول الدليل
 .  المساكين عمى فنص" لممساكين وُطعمة ، والرفث

 الجماع ككفارة ، طعام منيا كل في الواجب أن بجامع ، الزكاة إلى منيا الكفارات إلى أقرب أنيا :الثاني الدليل
 .  مطعوم ءشي إخراج ففييا ، واليمين والظيار

 :  الراجح

 لممؤلفة تدفع فال ، غيره لحظ ال نفسو لحظ الزكاة من يأخذ لمن ُتدفع الفطر زكاة أن ، أعمم واهلل القول ىذا ىو
 ، المساكين عمى بالنص جاء والحديث ، والمساكين لمفقراء تدفع بل ، الرقاب وفي ، لمغارمين تدفع وال ، قموبيم
ذا افترقت اجتمعت إذا التي األلفاظ من فيما ، الفقير شمل انفرد إذا المسكين ولفظ ، أولى باب من والفقير  وا 
 .  اجتمعت افترقت

 :  لمواحد الجماعة صدقة

 أن اآلن يحصل ؟ واحدا فقيرا ويعطييا ، أشخاص عدة عن صدقات عشر أو ست أو خمس يأخذ أن يجوز ىل
 .  ؟ يجوز ىل ، الواحد الفقير ويعطيو ، أرز بكيس يأتي األسرة رب

 .  المنذر وابن والمالكية والحنفية الثوري رأي وىو ، يجوز:  المذىب عمى
 .  كالتطوع واحد إلى صرفيا فجاز ، معين لغير صدقة ألنيا دليميم:

 :  لمجماعة الواحد زكاة

 بين ويقسمو صاعا يأخذ أو ، ثمثا ثمثا ثمثا ، ثالثة بين ويقسمو اصاع يأخذ ، الراجح عمى أيضا بيا بأس ال ىذه
 .  جائز ذلك كل ، واحدا فقيرا ويعطييا آصع عشرة يأخذ أو ، وعشرين وكيمو وعشرين كيمو ، اثنين

 :  فقال ، المعطى تقسيم اهلل رحمو الشيخ ذكر المناسبة بيذه
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 كمية فييا بين الفطر زكاة ، الفطر زكاة وىذه ، لو والمدفوع الدافع عن النظر بقطع ، المدفوع فيو ُقّدر قسم -ٔ
 يعطي وأن ، واحدا شخصا صدقات عدة يعطي أن فيجوز ، الدافع أو ليم المدفوع عدد يبين لم لكن ، المدفوع
 .  مجموعة الصدقة

 ، مساكين ستة عمأط] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، األذى كفدية ، لو والمدفوع المدفوع فيو قدر ما -ٕ
 ، نصفا يأخذ واحد كل ، ستة:  لو والمدفوع ، صاع نصف وىو ، المدفوع فحدد ،[ صاع نصف مسكين لكل

 .  اإلحرام في األذى فدية ىذه ، آصع ثالثة ومجموعيا

 ، اليمين وكفارة ، رمضان نيار في والجماع ، الظيار كفارة في وىذا ، المدفوع دون لو المدفوع فيو حدد ما -ٖ
:  قال ما ، يدفع ما مقدار يحدد لم لكن ، مسكينا ستون ، مسكينا ستون ، مساكين عشرة ، ليم المدفوع حدد

 أو المساكين يغدي أن يجوز أنو بعضيم يرى وليذا ، طعام أنو الميم ، أجزأ دفع فكيفما ، صاع أو ، صاع نصف
 من وطائفة شيخنا واختيار ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابمة عند رواية وىذه ، يعشييم أن
 .  أعمم واهلل ، العمم أىل

 .  أجمعين وصحبه آله وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى

 
 


