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إن الحم��د هلل، نحم��ده ونس��تعينه ونس��تغفره، ونعوذ باهلل من ش��رور أنفس��نا 
وس��يئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأش��هد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

آل  ]س��ورة  ڦ(   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

عمران: آية 102[.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]سورة النساء: آية 1[.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(  ]سورة األحزاب: آية 70[.

أما بعد:

ف��زكاة الفط��ر م��ن رمض��ان واجب��ة على كل مس��لم بدالل��ة الكتاب والس��نة 
واإلجماع، فكان من األهمية بمكان بيان هذا الواجب، وما يتصل به من مس��ائل، 
وال س��يما ما يكثر الس��ؤال عنه ويحتاج إلى بيان، ومن هذا مس��ألة )اعتبار وصف 
القوت يف األجناس المخرجة يف زكاة الفطر(؛ ولذا رغبت يف تحرير هذه المسألة، 
وتحري��ر مذاهب األئمة، وبي��ان أدلتها، وما ترجح منها حس��ب الدليل، ومقاصد 

الشارع الحكيم.
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أهمية البحث: �

تظهر أهمية هذا البحث فيما يلي:

أنه يبحث يف مسألة هي أهم مسائل زكاة الفطر.. 1

ظه��ور بعض األقوال التي ت��رى عدم إجزاء إخ��راج بعض األجناس . 2
التي قام النص واإلجماع على إجزائها.

بيان حكمة الش��ارع يف تعدد جنس المخرج، والتوس��عة يف ذلك على . 3
المعطي، واآلخذ.

أهداف البحث: �

معرفة الجنس الواجب إخراجه يف زكاة الفطر.. 1

معرفة اشرتاط القوت يف الجنس الواجب إخراجه يف زكاة الفطر.. 2

معرفة حكم إخراج الطعام المطبوخ يف زكاة الفطر.. 3

مشكلة البحث: �

تظهر مشكلة البحث فيما يلي:

ما الجنس المخرج يف زكاة الفطر؟.. 1

هل يشرتط وصف القوت الغالب يف زكاة الفطر؟.. 2

ما حكم إخراج التمر يف زكاة الفطر؟.. 3

ما حكم إخراج الطعام المطبوخ، والخبز يف زكاة الفطر؟.. 4
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الدراسات السابقة يف املوضوع: �

ل��م أقف على دراس��ة تناولت هذه المس��ألة بالدراس��ة والتحري��ر على وجه 
الخصوص.

إجراءات البحث: �

تحرير مذاهب األئمة، وبيان أدلتها.. 1

مناقشة ما وقفت عليه من مناقشة.. 2

ترقيم اآليات القرآنية.. 3

تخريج األحاديث واآلثار.. 4

بيان الراجح، وسبب الرتجيح.. 5

خمطط البحث:  �

ويشتمل على ما يلي:

المقدمة.	 

التمهيد: يف تعريف مفردات هذا البحث.	 

المبحث األول: حكم زكاة الفطر، وِحكمتها، وأركاهنا، وفيه مطالب:	 

المطلب األول: حكم زكاة الفطر.	 

المطلب الثاين: ِحكمتها.	 

المطلب الثالث: أركاهنا. 	 
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المبحث الثاين: مسلكا العلماء يف اعتبار وصف القوت يف زكاة الفطر.	 

المبحث الثالث: إخراج الطعام المطبوخ يف زكاة الفطر.	 

المبحث الرابع: إخراج الخبز يف زكاة الفطر.	 

المبحث الخامس: أفضل األجناس المخرجة يف زكاة الفطر.	 

الخاتمة.	 

المصادر والمراجع.	 

أسأل اهلل  بمنِّه وكرمه أن ينفع به، ويجعله خالًصا لوجهه الكريم.

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد

L   يف تعريف مفردات املوضوع  J

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول

L   تعريف القوت  J
الق��وت: مص��در ق��ات ِعَياله يقوهت��م قوًتا، واالس��م اْلُقوت وه��ي اْلبْلَغة من 

الطعام، والجمع أقوات)1(.

ويف اللسان: »القوت: ما يمسك الرمق من الرزق«. 

ويف الصحاح: »هو ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام«)2(.

واألش��ياء المقتاتة: ه��ي التي تصلح أن تك��ون قوًتا تغذى به األجس��ام على 
الدوام، بخالف ما يكون قواًما لألجسام ال على الدوام.

واألغذي��ة أع��م من القوت، فإهنا قد يتناولها اإلنس��ان تقوًتا أو تأدًما أو تفكًها 
أو تداوًيا)3(.

ويف االصطالح:ق��ال اب��ن قدامة: ) وأم��ا القوت: فما تبقى ب��ه البنية، كالخبز، 
والتمر، والزبيب، واللحم واللبن()4(.

جمهرة اللغة )408/1(.    )1(
لسان العرب )74/2(.  )2(

الموسوعة الكويتية )44/6(.   )3(
الكايف 203/4.  )4(
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املطلب الثاني

L   تعريف الزكاة  J

ال��زكاة مأخوذة م��ن الزكاء: زكا يزك��و زكاء وزكًوا، وهي تطل��ق على معاٍن: 
النماء والزيادة، والصالح، والمدح، والربكة، والطهارة)1(.

ويف الشرع: �

ف��ت الزكاة يف الش��رع بتعريف��ات متقاربة المعن��ى، وإن اختلفت يف بعض  عرِّ
القيود حسب االختالف يف بعض الشروط:

وم��ن ه��ذه التعاريف: حق واج��ب يف مال مخصوص لطائف��ة مخصوصة يف 
وقت مخصوص)2(.

			

الصحاح 6/ 2368، لسان العرب )74/2(.  )1(
كشاف القناع )116/2(، وينظر: مجمع األهنر 192/1، وبلغة السالك581/1، والمجموع 85/6،   )2(

وكشاف القناع 166/2.  



اعتبار وصف القوت يف األجناس املخرجة يف زكاة الفطر

9

املطلب الثالث

L   تعريف الفطر  J

الفطر: اس��م مصدر من قولك: أفط��ر الصائم إفطاًرا، والفطر: الش��ق، ُيقال: 
فطر ناب البعير، إذا انشق وطلع، فكأن الصائم يشق صومه)1( يوم الفطر.

وإضافة الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه)2( .

واختل��ف يف س��بب إضافة ال��زكاة للفطر، فقي��ل: من الفطرة، وه��ي الخلقة؛ 
لتعلقها باألبدان. وقيل: لوجوهبا بالفطر)3(.

			

تاج العروس )272/3(، المهذب )221/1(.  )1(
المصباح المنير )ص246-247(، الروض المربع )315/1(.  )2(

مخت��ار الصح��اح )ص506-507(، تاج الع��روس )471/3(. وجاء ذلك يف كت��ب الفقه: المجموع   )3(
)85/6(، بلغة السالك ألقرب المسالك )236/1(، كفاية األخيار )192/1(.



اعتبار وصف القوت يف األجناس املخرجة يف زكاة الفطر

10

املطلب الرابع

L   تعريف زكاة الفطر شرًعا  J

فت زكاة الفطر يف الشرع بتعريفات متقاربة المعنى، وإن اختلفت يف بعض  ُعرِّ
القيود حسب االختالف يف بعض الشروط:

ومن  هذه التعاريف: »إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صالة 
عيد الفطر يف مصارف مخصوصة«)1(.

وم��ن خ��الل البحث يظه��ر أن األق��رب يف التعريف: إخراج  ص��اع من طعام 
اآلدميي��ن  يف تل��ك المحلة، يطعم صباًحا أو مس��اًء، ولو أحياًن��ا، يف وقت خاص، 

لمن يأخذ الزكاة لحاجته.

ش��رح التعريف: أن المعترب هو كون المخرج من طعام اآلدميين، س��واء كان 
قوًت��ا غالًبا على س��بيل الدوام أو غي��ر غالب، بل يطعم يف بع��ض األحيان يف تلك 

المحلة.

			

معج��م لغة الفقه��اء )ص208(،وينظر: مجمع األهن��ر 192/1، وبلغة الس��الك581/1، والمجموع   )1(
85/6، وكشاف القناع 166/2.  
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املبحث األول

L   حكم زكاة الفطر، وِحكمتها، وأركانها  J

وفيه ثالثة مطالب: �

املطلب األول

L   حكمها، وحكم جحدها  J

وفيه مسألتان: �

املسألة األوىل: حكم زكاة الفطر. �

ق��ال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض«)1(؛ لقوله: )ی جئ 
حئ مئ ىئ( ]األعلى: 14[.

روى عم��رو ب��ن عوف ، ع��ن النبي  »أن��ه كان يأمر بزكاة 
الفطر ي��وم الفطر، قبل أن يصلي صالة العيد، ويتلو هذه اآلية )ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب( ]األعلى:15-14[«)2(. 

اإلجماع )ص47(.  )1(
 مس��ند الب��زار )3383(. قال الب��زار: »وهذا الحدي��ث ال نعلم رواه هبذا اللف��ظ عن النبي  )2( 
ثه عن عبداهلل  ثه عن عمرو بن عوف إال ابنه عبداهلل بن عمرو، وال حدَّ إال عمرو بن عوف، وال نعلم حدَّ

بن عمرو إال كثير بن عبداهلل”.
وأخرجه ابن خزيمة )2420(، والبيهقي )159/4( من طرق عن عبداهلل بن نافع الصائغ، عن كثير بن 

عبداهلل المزين، عن أبيه، عن جده، قال: ُس��ئل رس��ول اهلل  عن هذه اآلية )ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب(  ]األعلى:14-15[ فقال: “ُأنزلت يف زكاة الفطر”.                    =
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وروى نافع، عن ابن عمر  أنه كان يقول: »نزلت هذه اآلية: )ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( ]األعلى:14-15[ يف زكاة رمضان«)1(.

وروي ع��ن أب��ي س��عيد الخ��دري  يف قول��ه: )ی جئ حئ مئ ىئ( 
]األعلى:14-15[ قال: »أعطى صدقة الفطر«)2(.

  قال: »فرض رسول اهلل ، ولما روى  نافع، عن ابن عمر
زكاة الفطر صاًعا من تمر، أو صاًعا من ش��عير على العبد والحر، والذكر واألنثى، 
والصغي��ر والكبي��ر م��ن المس��لمين، وأم��ر هب��ا أن ُتؤدَّى قب��ل خروج الن��اس إلى 

الصالة«)3(. 

  قال: »فرض رسول اهلل ، وروى عكرمة،  عن ابن عباس
اها قبل  زكاة الفط��ر طه��رة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمس��اكين، م��ن أدَّ

اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات«)4(. الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّ

= وقال ابن خزيمة: »خرب غريب غريب«.
وقال الهيثمي والسيوطي: »سنده ضعيف”. )المجمع 80/3، الدر المنثور 485/8(.

ومن طريق كثير أخرجه ابن خزيمة )2420(، والبيهقي يف الكربى )7668(.
ا؛ كثير بن عبداهلل متهم بالكذب.  إسناده ضعيف جدًّ

سنن البيهقي )7667(.  )1(
عزاه يف الدر المنثور )485/8( إلى عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.  )2(

صحيح البخاري )ح1503(، ومسلم )ح984(.  )3(
سنن أبي داود -كتاب الزكاة/ باب زكاة الفطر )ح1609(.  )4(

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )274/4( من طريق أبي داود، به، بمثله.
وأخرجه الحاكم يف المستدرك )568/1( وعنه البيهقي يف السنن الكربى )274/4( من طريق محمد 

بن إسماعيل بن مهران، عن محمود بن خالد الدمشقي، به، بمثله، إال أنه قال: “طهرة للصيام”.
 وأخرج��ه اب��ن ماجه يف الس��نن )ح1827( عن عب��داهلل بن أحمد، وأحم��د بن األزه��ر، والدارقطني =
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ومعن��ى )فرض رس��ول اهلل ( عند أكث��ر أهل العل��م: أوجب)1(، 
ر، مردود، بأن كالم الراوي -ال سيما الفقيه- محمول  ودعوى أن َفرض بمعنى قدَّ
على الموضوعات الشرعية)2(، وما أوجبه رسول اهلل  فبأمر اهلل أوجبه، 

وما كان ينطق عن الهوى.

الق��ول الث��اين: نقل��ه ابن عبدالرب ع��ن بع��ض المتأخرين من أصح��اب مالك 
وداود: إهنا سنة مؤكدة)3(.

ودليلهم: التمسك بالرباء األصلية.

ونوقش هذا االستدالل: بأن أدلة الجمهور دلت على شغل الذمة بالوجوب.

الق��ول الثال��ث: ذهب اب��ن اللبان م��ن الش��افعية، واألصم، وابن المس��يب، 
والحسن البصري: ال تجب إال على من صلى وصام.

= يف الس��نن )138/2( من طريق إبراهيم بن عتيق، ثالثتهم عن مروان بن محمد، به. إس��ناده حس��ن، 
رجاله كلهم ثقات، إال أبا يزيد الخوالين، وسيار بن عبدالرحمن الصديف، فهما صدوقان.

فأم��ا أبو يزيد الخوالين: ق��ال ابن حجر: »صدوق«. )الكاش��ف 472/2، التهذيب 608/4، التقريب 
ص1225(.

وأم��ا س��يار: فقال أبو زرعة: »ال بأس به«، وقال أبو حاتم: »ش��يخ«، وذكره ابن حب��ان يف الثقات، وقال 
الذهب��ي، وابن حج��ر: »صدوق«. )الثقات 335/4، الكاش��ف 475/1، التهذيب 142/2، التقريب 

ص427(.
والحديث صححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«. 
وقال عنه محمد حالق يف تحقيق سبل السالم )66/4(: »حسن«، وكذلك يف إرواء الغليل )843/3(. 

وقال الدارقطني يف سننه )138/2(: »ليس يف رواته مجروح«.
المبسوط )101/3(، المغني )55/3(.  )1(

شرح الزركشي )565/2(.  )2(
االستذكار )350/9(.  )3(
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قال النووي: »ما قاله -ابن اللبان- غلط صريح، س��بقه األصم، وهو ال يعتد 
به يف اإلجماع«)1(.

لما روى ابن أبي ش��يبة من طريق أبي إس��حاق، عن الحارث، عن علي، قال: 
»هي على من أطاق الصوم«)2(.ونوقش: بضعفه.

فرع:  �

يف مواه��ب الجلي��ل: »ق��ال اب��ن يون��س: ال ُيقاتل أه��ل البلد عل��ى منع زكاة 
الفطر«)3(.

املسألة الثانية: حكم جحدها. �

فيه تفصيل: إن جحد مشروعيتها: كفر؛ ألنه مكذب للسنة واإلجماع. 

وإن جحد وجوبها: فال يكفر؛ ألنه قيل بالس��نية)4(. ولعل بقية المذاهب على 
هذا.

			

المجموع 104/6،مرقاة المفاتيح )1260/4(.  )1(
مصنف ابن أبي شيبة )10364(. ويف إسناده الحارث؛ ضعيف.  )2(

.)365/2(  )3(
بلغة السالك )672/1(.  )4(
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املطلب الثاني

L   احِلكمة من فرضية زكاة الفطر  J

احلكمة من فرضية زكاة الفطر تتمثل يف اآلتي:  �

أهن��ا طه��رة للصائم م��ن اللغو والرف��ث)1( على حد س��واء، فهي مثل . 1
س��جود الس��هو يف الصالة تجرب النقص��ان الصالة ،فك��ذا زكاة الفطر 
تج��رب النقصان يف الصي��ام)2(، فعن ابن عب��اس  قال: »فرض 
رس��ول اهلل  زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، 
اها  اها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّ وطعمة للمساكين، من أدَّ

بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات«)3(.

أن يف فريضة الزكاة إطعاًما للفقراء يوم العيد؛ لما تقدم من حديث ابن . 2
عباس، وفيه: قوله : “طعمة للمساكين”.  

وألن أفض��ل وقت إلخراجها قبل خ��روج الناس إلى الصالة؛ حيث كان هديه 
 إخراج هذه الصدقة قبل صالة العيد، فتخرج زكاة الفطر يف وقت لصيق 
بعيد الفطر حتى يحصل الغنى، ويكون لدى الفقير ما يكفيه ويغنيه يف يوم العيد)4(.

			

حاشية الشرواين )306/3(، نيل األوطار )258/4(.  )1(
حاشية الشرواين )305/3(.  )2(

سبق تخريجه )ص8(.  )3(
زاد المعاد يف خير هدي العباد )19/2(.  )4(
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املطلب الثالث

L   أركانها  J

أركانها ثالثة: �

المخَرج -بفتح الراء-. . 1

المخِرج -بكسرها-.. 2

َمن تدفع إليه.. 3
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املبحث الثاني

L   مسلكا العلماء يف اعتبار وصف القوت يف زكاة الفطر  J

وفيه مطلبان: �

بعد النظر يف كالم العلماء يف الجنس المخرج يف زكاة الفطر نجد أهنم سلكوا 
يف ذلك مسلكين:

املطلب األول
 L   ،مسلك العد، مبعنى أنهم عددوا أجناًسا جيب إخراجها يف زكاة الفطر  J

-وقد اختلفوا يف  هذه األجناس-.

وه��و قول أكثر الفقه��اء، فهو مذهب الحنفية)1(، فالواج��ب عندهم: الرب، أو 
دقيقه، أو سويقه، أو الزبيب، أو التمر، أو شعير.

ويج��زئ غيره��ا باعتب��ار القيم��ة ول��و غير ق��وت، كالع��روض م��ن األواين 
والمالب��س، وكبقية الحب��وب والثمار، بناء على تجويزهم إخ��راج القيمة يف زكاة 

الفطر.

ففي تحفة الفقهاء: »وما س��وى ذلك فيعترب قيمته بقيمة األش��ياء المنصوص 
عليها بأن أدَّى الدراهم أو العروض والثمار ونحوها«.

وهو مذهب المالكية)2(، فالواجب عندهم تسعة أجناس: القمح، أو الشعير، 

تحفة الفقهاء )337/1-338(، المبسوط )107/3-114(، حاشية ابن عابدين )365-364/2(.  )1(
عقد الجواهر الثمينة )340/1-341(، الذخيرة )169/3(، أقرب المسالك )ص49(.  )2(
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أو السلت، أو الذرة، أو الدخن، أو األرز، أو التمر، أو الزبيب، أو األقط. فيخرج 
من أغلب قوت أهل المحل من هذه التسعة دون غيرها يف المشهور.

وعند ابن حبيب: زيادة العلس على التسعة المذكورة.

ويف ش��رح الرسالة لزروق: زيادة »التين، أو الس��ويق، أو اللحم، أو اللبن، أو 
القطني��ة  إذا اقتي��ت، وروى اب��ن الم��واز: ال يخرجون منه��ا، والمدونة: ال يجزئ 

الدقيق ابن حبيب إال أن يخرج بريعه ....«)1(.

وهو مذهب الش��افعية)2(: من الثمار: التمر والعنب، ومن الحبوب: الحنطة، 
والش��عير، واألرز، والعدس، والحمص، والباقالء، والدخن، والذرة، واللوبياء، 
والم��اش، والهرطمان وهو الجلب��ان. فالمخرج يف الفطرة من األقوات كالمخرج 
يف زكاة الخارج من األرض، فال يجزئ ش��يء من غيرها، فيخرج من أغلب قوت 

أهل المحل من هذه األجناس.

ويف مغني المحتاج: »وكذا األقط يف األظهر؛ لثبوته يف الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري ، ويف معنى األقط لبن وجبن لم ينزع زبدهما فيجزئان، 
وإج��زاء كل م��ن الثالثة لمن هو قوته، أما منزوع الزب��د من ذلك فال يجزئ، وكذا 
ال يجزئ الكشك، وهو بفتح الكاف معروف، وال يجزئ المخيض، وال المصل، 

وال السمن، وال اللحم، وال مملح من األقط أفسد كثيره الملح«)3(. 

وهو مذهب الحنابلة)4(، فالواجب عندهم من خمسة أجناس: الرب، أو الشعير، 

شرح الرسالة )517/1(.  )1(
روضة الطالبين )303/2(، المجموع )132/6(، مغني المحتاج )406/1(.  )2(

مغني المحتاج )117/2(.  )3(
الفروع )536/2(، اإلقناع )280/1(، منتهى اإلرادات )151/1(.  )4(
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أو سويق الرب، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو األقط.

وال يجزئ غيرها مع وجودها ولو كان قوًتا، ففي اإلنصاف: »إذا وجد ش��يء 
من هذه األجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها، وإن كان يقتاته، وهو الصحيح«)1(. 

ف��إن عدم الخمس��ة المذك��ورة أجزأ كل حب يقت��ات وثمر يقت��ات، كالذرة، 
والدخن، واألرز، والعدس، والتين اليابس.

وبه قال ابن حزم: فالواجب عنده من جنسين، هما: التمر، والشعير فقط)2(.

أدلتهم:  �

استدلوا باآلتي: �
1- حديث أبي س��عيد الخدري ، قال: »كنا نخرج إذ كان فينا رس��ول 
اهلل  زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاًعا من طعام، 

أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من شعير، أو صاًعا من تمر، أو صاًعا من زبيب«)3(.

2- حديث ابن عمر ، قال: »فرض رسول اهلل  زكاة الفطر 
صاًع��ا من تمر، أو صاًعا من ش��عير على العبد والح��ر، والذكر واألنثى، والصغير 

والكبير من المسلمين«)4(.

ــه الداللة: أن النبي  فرض صدقة الفطر أجناًس��ا معدودة، فلم  وج
يج��ز الع��دول عنها إلى غيرها م��ع وجودها؛ ألن ذكر األجن��اس بعد ذكر الفرض 

اإلنصاف )181/3(.  )1(
المحلى 125/6.  )2(

صحيح البخاري )1506(، ومسلم )ح985(.  )3(
سبق تخريجه )ص8(.  )4(
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ر يتعلق بالتفسير، فتكون هذه األجناس  تفسير للمفروض، فما ُأضيف إلى الم�َُفسَّ
مفروضة، فيتعين اإلخراج منها)1(.

وكل قول من األقوال السابقة ألحق بقية ما اعتربه من األصناف بما سنَّه النبي 
.

ــش: بأنه ال ُيس��لم ما ُذكِ��ر، فإن النبي  ف��رض زكاة الفطر من  وُنوق
األجناس الخمس��ة؛ ألن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوهتم بل 

يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما ال يقتاتونه)2(.

وُأجيب: بعدم التسليم؛ فإن النبي  فرض زكاة الفطر من األجناس 
الخمس��ة؛ ألن ه��ذا مما يطع��م يف المدينة ولو أحياًن��ا، ولهذا فرضه��ا من الزبيب 

واألقط.

 : قال: قال رس��ول اهلل ، 3- م��ا رواه  جاب��ر ب��ن عب��داهلل
ان م��ن دقيق أو قمح، ومن الش��عير صاع، ومن  »صدق��ة الفطر على كل إنس��ان مدَّ

الحلواء زبيب أو تمر، صاع صاع«)3(.

قوله: »من الحلواء« دليل على عدم اعتبار القوت.

ونوقش: بضعف الحديث.

المغني )293/4(، الشرح الكبير )688-687/1(.  )1(
مجموع فتاوى ابن تيمية )69/25(.  )2(

المعجم األوسط )7664(.   )3(

      أورده اهليثمي يف جممع الزوائد )81/3(، وقال: »رواه الطرباين يف األوسط، وفيه الليث بن محاد، 

ضعيف«.



اعتبار وصف القوت يف األجناس املخرجة يف زكاة الفطر

21

4- حديث أبي س��عيد : »فلم نزل نخرج��ه حتى قدم علينا معاوية بن 
أبي سفيان حاًجا، أو معتمًرا، فكلَّم الناس على المنرب، فكان فيما كلَّم به الناس أن 
قال: »إين أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاًعا من تمر«. فأخذ الناس بذلك. 

قال أبو سعيد: »فأما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبًدا ما عشت«)1(. 

فكالم أبي سعيد  على اعتبار المنصوص، وهو معدود.

5- أنه إذا أخرج غيرها مع وجودها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز، كما 
لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه)2(.

ــش: بأنه ال يس��لم قي��اس زكاة الفطر على زكاة المال؛ ف��إن صدقة الفطر  ونوق

من جن��س الكفارات، فكالهما متعلق بالبدن، بخ��الف صدقة المال، فإهنا تجب 
بسبب المال، فتكون من جنس ما أعطاه اهلل)3(.

6- ودلي��ل ابن حزم: حديث ابن عمر  الس��ابق، وفي��ه: إثبات التمر 
والشعير.

وأما حديث أبي س��عيد  الذي فيه بقية األصن��اف، قال ابن حزم: »إنه 
غير مس��ند -أي مرفوع إلى النبّي -؛ ألنه ليس يف ش��يء من طرقه أن 

رسول اهلل  علم بذلك، فأقّره”)4(.

صحيح مسلم )ح985(.  )1(
المغني )293/4(، الشرح الكبير )688-687/1(.  )2(

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )69/25(.  )3(
المحلى 125/6.  )4(
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وُأجيب جبوابني :

 ، األول: ق��ال اب��ن حجر: »ه��ذا حكمه الرفع؛ إلضافت��ه إلى زمنه
ففيه إشعار باطالعه  على ذلك، وتقريره له، وال سيما يف هذه الصورة 

التي توضع عنده، وتجمع بأمره، وهو اآلمر بقبضها، وتفرقتها«.

والثاني: أنه ُمضطَرب فيه، فإن يف بعض طرقه إثبات الزبيب، ويف بعضها نفيه، 
ْلت. ويف بعضها ذكر الدقيق، والسُّ

ــب: قال الش��يخ أحمد محمد ش��اكر -رحمه اهلل تعال��ى- »بأن هذا ليس  وُأجي
من االضطراب يف ش��يء، بل إن بعض الرواة ُيطيل، وبعضهم يختصر، ومنهم من 
يذكر ش��يًئا، ويس��هو عن غيره، وزيادة الثقة مقبولة، فالواجب جمع كّل ما ورد يف 

الروايات الصحيحة؛ إذ ال تعارض بينها أصاًل«)1(.

			

يف تعليقه على المحلى )125/6(.  )1(
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املطلب الثاني

L   مسلك احلد  J

وهو اعتبار القوت يف زكاة الفطر، ومنهم من عبَّر بغلبة القوت.

وبه قال شيخ اإلسالم )1(، وابن القيم)2(، وكثير من المعاصرين، وهو اختيار 
شيخنا ابن عثيمين)3(.

أدلتهم:  �

استدلوا مبا يلي: �

1- قوله تعالى: )ۉ ې ې ې ې(  ]سورة المائدة: آية 89[.

وجه الداللة: أن األصل يف الصدقات أهنا تجب على وجه المس��اواة للفقراء، 

والنبي  فرض زكاة الفطر صاًعا من تمر أو صاًعا من ش��عير؛ ألن هذا 
كان ق��وت أهل المدينة ول��و كان هذا ليس قوهتم بل يقتاتون غي��ره لم يكلفهم أن 
يخرج��وا مم��ا ال يقتاتونه، كما لم يأمر اهلل بذل��ك يف الكفارات، وصدقة الفطر من 
جن��س الكف��ارات، هذه معلقة بالب��دن وهذه معلقة بالبدن، بخ��الف صدقة المال 

فإهنا تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه اهلل)4(.

مجموع فتاوى ابن تيمية )69/25(.  )1(
إعالم الموقعين )19/3(.   )2(

الشرح الممتع )81/6(.  )3(
مجموع الفتاوى )69/25(.  )4(
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2- حديث أبي س��عيد الخدري ، قال: »كنا نخرج إذ كان فينا رس��ول 
اهلل  زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاًعا من طعام، 
أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من شعير، أو صاًعا من تمر، أو صاًعا من زبيب«)1(. 

ــة: أن تعدي��د األصن��اف ال��واردة يف حدي��ث أبي س��عيد الخدري  ــه الدالل وج

 ال يمن��ع قي��اس غيره��ا عليها، إم��ا ألن هذا م��ن مفهوم اللق��ب الذي هو 
د النبي  أضع��ف المفهومات، فيقدم  القي��اس عليه، أو القياس على باب الربا، فعدَّ

 بعض األصناف التي يجري فيها الربا وقاس عليها العلماء غيرها.

3- ع��ن أبي س��عيد الخ��دري ، ق��ال: »كنا نخرج يف عهد رس��ول اهلل 
 يوم الفطر صاًعا من طعام«، وقال أبو س��عيد: »وكان طعامنا الش��عير 

والزبيب واألقط والتمر«)2(.

يف الش��رح الممتع: »فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام اآلدميين، وإذا 
كان��ت هذه األطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوس��ط الع��ام، ويف وقتنا الحاضر وجدنا 
أكثر ش��يء هو الرز، وعموم كالم المؤلف -رحمه اهلل- أن هذه األنواع تخرج يف 
زكاة الفطر، س��واء كانت قوًتا وطعاًم��ا أم لم تكن؛ ألهنا جاءت منصوًصا عليها يف 
الحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه؛ وعليه لو أن أحد الناس يف 
هذا الوقت أخرج شعيًرا أو زبيًبا أو أقًطا ألجزأه ذلك رغم أهنا ليست بقوت، لكن 

يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه األنواع أو بعضها قوًتا فهل تجزئ؟.

سبق تخريجه )ص13(.  )1(
صحيح البخاري )ح1510(.      )2(
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اجلواب: الصحيح أهنا ال تجزئ، ولهذا ورد عن اإلمام أحمد: األقط ال يجزئ 
إال إذا كان قوًت��ا، وإنما نص عليها يف الحدي��ث؛ ألهنا كانت طعاًما، فيكون ذكرها 
على سبيل التمثيل ال التعيين؛ لما ثبت يف صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري 
 قال: »كنا نخرجها يف عهد رسول اهلل  صاًعا من طعام، وكان 

طعامنا يومئٍذ التمر والزبيب والشعير واألقط«.

فقوله: »من طعام« فيه إشارة إلى العلة، وهي أهنا طعام يؤكل ويطعم.

ــه: ق��ول النب��ي : »أغنوهم عن الس��ؤال يف هذا  ــذا ويقوي ــح ه وُيرج
  الي��وم«)1(، وهذا الحديث وإن كان ضعيًفا لك��ن يقويه حديث ابن عباس
»فرضها -أي: زكاة الفطر- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين«، 
وعل��ى ه��ذا ف��إن لم تك��ن هذه األش��ياء من الق��وت كم��ا كانت يف عهد الرس��ول 

 فإهنا ال تجزئ”)2(.

4- حدي��ث ابن عمر  ع��ن النبي ، فذكر »صاًعا من تمر، 
أو م��ن ش��عير، أو م��ن قمح، ويق��ول: أغنوهم عن تط��واف هذا اليوم«)3(، فأش��ار 
 إل��ى أن المقص��ود إنم��ا هو غناه��م عن الطل��ب، وهم إنم��ا يطلبون 
القوت، فوجب أن يكون هو المعترب، س��واء كان من هذه األصناف، أو من غيرها 

مما يكال ويقتات، وتعود أهل البلد على كونه من طعامهم)4(.

ونوقش: بما تقدم من أن الحديث ضعيف.

س��نن البيهقي )7739(. وأخرج��ه الدارقطنى )225( والحاكم يف معرفة عل��وم الحديث )ص131(،   )1(
وابن زنجويه يف األموال )1/49/14( من طرق أخرى عن أبى معشر به مختصًرا.     

.)181/6(  )2(
سبق تخريجه )ص17(.  )3(

الذخيرة )168/3(، المغني )293/4(، الشرح الكبير )687/1(.  )4(
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5- حدي��ث ابن عب��اس ، قال: »فرض رس��ول اهلل  زكاة 
اها قبل الصالة  الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمس��اكين، من أدَّ

اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات«)1(. فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّ

قول��ه : »طعمة للمس��اكين« وص��ف لزكاة الفط��ر باإلطعام، وال 
يتحقق وصف االطعام إال بقوت البلد.

6- ما رواه البيهقي من طريق أيوب، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس 
، قال: قال رسول اهلل : »أدوا صاًعا من طعام«)2(.

7- قال ابن القيم: »إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساهتم من 
جن��س ما يقتاته أهل بلده��م، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقي��ق وإن لم يصح فيه 

الحديث«)3(.

املوازنة والرتجيح. �

الراجح -واهلل أعلم- أنه بعد النظر يف كالم العلماء وأدلتهم يظهر: �

- أن المعتبر هو كون المخرج من طعام اآلدميين، وقد أخذته من كالم شيخنا 
ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى يف الشرح الممتع )4(، سواء كان قوًتا غالًبا على سبيل 

الدوام أو غير غالب، بل يطعم يف بعض األحيان يف تلك المحلة.

سبق تخريجه )ص8(.  )1(
سنن البيهقي )167/4(، وأبو نعيم يف الحلية  )12/3و262/6( من طريق عبداهلل بن الجراح، حدثنا   )2(
 . حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس قال: قال رس��ول اهلل

وقال: »غريب من حديث حماد وأيوب، وال أعلم له راوًيا إال عبداهلل بن الجراح«.
)3(  إعالم الموقعين )19/3(.

.)181/6(  )4(
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فالضاب��ط لما يج��زئ إخراجه يف زكاة الفط��ر: )كل طع��ام لآلدميين يف تلك 
المحلة يطعم  صباًحا أو مساًء، ولو أحياًنا(.

ملا يلي: �

أواًل: أن النب��ي  فرضه��ا طعاًما دون تقييد بالق��وت الغالب، لكن 
ده النبي  -واهلل أعلم- كوهنا طعاًما لآلدميين؛  الوصف الجامع لما عدَّ

لما تقدم من األدلة السابقة.

د بعض األطعمة وس��كت عن أطعمة أخرى  ــا: أن النبي  عدَّ ثانًي
ه��ي غالبة يف زمن النبوة، كالحليب واللبن واللح��م وغير ذلك، وهذه مما يقتات 
ويطع��م يف المدين��ة، ولو أراد النب��ي  القوت الغال��ب لنص على هذه 

األشياء.  

ثالًثا: ما رواه مس��لم  عن أبي س��عيد : »كنا نخرج من ثالثة أصناف: 
صاًعا من تمر، أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من ش��عير«)1(.  قال ابن حجر: »وكأنه 

سكت عن الزبيب يف هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثالثة المذكورة«.

رابًعا: أن هذا األصناف ليست على درجة واحدة، فمنها ما يكثر اقتياته، ومنها 
ما  يقل اقتياته.

ــا: أن ال��رب كان قلي��اًل يف عهد النبي ، ول��م يكثر إال يف عهد  خامًس
  واإلجماع قائم على إجزائه، ويأيت المراد بقوله ، الصحاب��ة

يف الحديث: »صاعا من طعام«. 

صحيح مسلم )ح985(.  )1(
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 ، ــا: أن الزبي��ب واألقط كان��ا يطعمان أحياًنا يف عه��د النبي سادًس
وله��ذا يف المش��هور من رواية اب��ن عمر االقتص��ار على التمر والش��عير؛ لكوهنما 

األغلب يف االقتيات، كما يف طرح التثريب)1(.

ــابًعا: أن حص��ر المخرج يف أجناس مع��دودة وقصر اإلج��زاء عليها جمود  س
على  النص، وتفويت لمنفعة المساكين، وتفريق بين المتماثالت.

ــا: أن تنوع المخرج فيه مصلحة للفقي��ر، فيأخذ من أجناس متنوعة، فقد  ثامًن
يكون الطعام يف عرف من جنسين، فيأخذ من هذا ومن هذا.

- أما إذا كان الطعام ال يطعم يف هذا البلد فيظهر أنه ال يجوز اإلخراج منها.

وعل��ى هذا مثاًل: لو كان الطعام الغالب هو األرز جاز إخراج بعض األقوات 
غير الغالبة ما دام أنه يطعمه اآلدميون يف ذلك المكان، فمثاًل لو كان القوت الغالب 
يف بلد ما هو األرز، ويف بعض األوقات يقتاتون بعض األطعمة كالتمر، أو الفول، 
أو الع��دس، أو ال��ذرة، أو اللح��م، أو الزيتون، أو التين، أو الجب��ن، أو المكرونة، 

ونحو ذلك، جاز اإلخراج منها.

- ول��و كان الطعام يف عرف البلد من جنس��ين، كتم��ر وأرز، أو فول وعدس، 
جاز دفع أحدهما. -واهلل أعلم-.

			

.)51/4(  )1(
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املطلب الثالث

L   فرعان يف املسألة  J

الفرع األول: املراد بالطعام الوارد يف احلديث أو »صاًعا من طعام«.  �

ق��ال الخطابي -رحمه اهلل تعالى-: »زعم بعض أهل العلم أن المراد بالطعام 
هن��ا الحنطة، وأنه عندهم اس��م خ��اص للرب. قال: ويدل على صح��ة ذلك أنه ذكر 
يف الخرب الش��عير، واألق��ط، والتمر، والزبي��ب، وهي أقواهتم التي كان��وا يقتاتوهنا 
يف الحض��ر والبدو، ول��م يذكر الحنطة، وكانت أغاله��ا، وأفضلها كلها، فلوال أنه 
أراده��ا بقوله: »صاعا من طعام« لكان يجري ذكرها عند التفصيل، كما جرى ذكر 
غيرها من سائر األقوات، وال سيما حيث عطفت عليها بحرف "أو" الفاصلة«)1(.

وقال ابن دقيق العيد يف “شرح العمدة”: »وقد كانت لفظة »الطعام« تستعمل 
يف الرب عند اإلطالق حتى إذا قيل: اذهب إلى س��وق الطعام، فهم منه س��وق الرب، 
وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه؛ ألن الغالب أن اإلطالق يف األلفاظ على 
حسب ما يخطر يف البال من المعاين والمدلوالت، وما غلب استعمال اللفظ عليه 
فخط��وره عند اإلط��الق أقرب، فينزل اللف��ظ عليه، وهذا بناء عل��ى أن يكون هذا 

.)2(” العرف موجوًدا يف زمن النبي

قال الخطابي: »وزعم آخرون أن هذا جملة قد فصلت، والتفصيل ال يخالف 
له، فقال: »صاًعا من  الجملة، وإنما قال يف أول الحديث »صاًعا من طعام«، ثم فصَّ

يف المعالم )51-50/2(.  )1(
إحكام األحكام )388/1(.   )2(
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أقط، أو صاًعا من شعير«، أو كذا، أو كذا، واسم الطعام شامل لجميع ذلك )1(«.

وق��ال القاري: »ق��ال علماؤنا: إن الم��راد بالطعام المعنى األع��م، ال الحنطة 
بخصوصها، فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام«)2(.

ق��ال اب��ن حجر: »وق��د ردَّ ذلك -أي: حم��ل الطعام على الرب- اب��ن المنذر، 
وقال: ظنَّ بعض أصحابنا أن قوله يف حديث أبي سعيد : »صاًعا من طعام« 
حجة لمن قال: صاًعا من حنطة، وهذا غلط منه؛ وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام، 
��ره، ثم أورد طريق حفص بن ميس��رة عند البخاري: »أن أبا س��عيد قال: كنا  ثم فسَّ
نخرج يف عهد النبي  يوم الفطر صاًعا من طعام« قال أبو سعيد: »وكان 

طعامنا الشعير، والزبيب، واألقط، والتمر«)3(. وهي ظاهرة فيما قال«)4(.

واألقرب: ق��ول من المراد بالطع��ام المعنى األع��م، ال الحنطة بخصوصها؛ 
إلطالق األدلة.

الفرع الثاني: إخراج التمر.  �
حكي اإلجماع على إخراج التمر، حكاه ابن المنذر)5(، فهو مذهب الحنفية، 
والمالكية، والش��افعية، والحنابلة، وبه قال ابن ح��زم)6(، ولم أقف على مخالف، 

. وقد دل له ما تقدم من حديث ابن عمر وأبي سعيد

يف المعالم )51-50/2(.  )1(
مرقاة المفاتيح )1289/4(.  )2(

سبق تخريجه )ص13(.  )3(
الفتح )145/4(.  )4(

اإلجماع )ص47(.   )5(
المبس��وط )101/3(، الذخي��رة )169/3(، أقرب المس��الك )ص49( روض��ة الطالبين )303/2(،   )6(

المغني )55/3(،والمحلى 125/6.
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املبحث الثالث

L   إخراج الطعام املطبوخ يف زكاة الفطر  J

ل��و طبخ المخ��ِرج طعاًما وأعط��اه للفقير، ب��داًل عن الح��ب أو الثمر يف زكاة 
الفطر، فهل يجزئ؟ 

هذا ينبني على اشتراط التمليك يف الزكاة، وقد اختلف العلماء يف هذا الشرط 
على قولين:

القول األول: يشرتط متليك الزكاة يف اجلملة، وإن استثنوا بعض الصور. �

وهو قول الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعي، والحنابلة)1(.

ُج صرف الزكاة إلى وج��وه الرب من بناء  يف بدائ��ع الصنائ��ع: »وعلى هذا ُيَخ��رَّ
المساجد، والرباطات والسقايات، وإصالح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه 
ال يج��وز؛ ألنه لم يوجد التمليك أصاًل، وكذلك إذا اش��رتى بالزكاة طعاًما فأطعم 
الفقراء غداًء وعشاًء ولم يدفع عين الطعام إليهم ال يجوز لعدم التمليك، وكذا لو 
قضى دين ميت فقير بنية الزكاة؛ ألنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه«)2(.

وقال العم��راين: »فأضافها إليهم بالم التملي��ك، وعطف بعضهم على بعض 
بواو التشريك، فصار كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو«)3(.

بدائع الصنائع  39/2، والذخيرة 140/3، والبيان 3/ 405، وشرح المنتهى 452/1.  )1(
.)39/2(  )2(

البيان )405/3(.  )3(
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ويف ش��رح المنته��ى: »ويش��رتط إلجزائها ومل��ك فقير لها قبض��ه، فلو عزلها 
فتلفت قبله أو غدى الفقراء أو عشاهم لم تجز«)1(.

ــوا، وأن ميكنوا من االنتفاع  � ــك الزكاة، جيوز أن ميلك ــرتط متلي القول الثاني: ال يش
دون متليك.

وه��و ق��ول بع��ض المالكي��ة، وبعض الش��افعية، وبع��ض الحنابل��ة يف بعض 
الصور)2(.

قال القرايف: »هاتان الصورتان هتدمان ما يقوله الش��افعي من التملك، ومنشأ 
الخ��الف: )ال��الم( التي يف قول��ه: )ڻ ڻ ڻ ۀ ...(  ]س��ورة 
التوب��ة: آي��ة 60[ هل هي للتملي��ك، كقولنا: المال لزيد، أو لبي��ان اختصاص الحكم 

بالثماني��ة، كقوله تعالى: )پ پ(  ]س��ورة الطالق: آي��ة 1[ أي: الطالق 
مخت��ص هب��ذا الزمان، وقول��ه : »صوموا لرؤية اله��الل« أي: وجوب 
الص��وم مخت��ص هبذا الس��بب، فليس يف اآلي��ة على هذا تعرض لمل��ك، وهذا هو 
الظاه��ر؛ لم��ا فيه من ع��دم المخالف��ة لظاهر اللف��ظ بذينك الصورتي��ن، ومن قال 
بالتملي��ك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ هبما، وقد ن��ص اهلل تعالى يف الكفارات على 

المساكين ومع ذلك يجوز الصرف للفقراء«)3(.

وذهب الشافعية يف المشهور من مذهبهم: إلى جواز شراء عقار للفقير وتمليكه 
إي��اه، فف��ي الغرر البهي��ة: »قال الن��ووي، واألصح المنصوص، وق��ول الجمهور: 

.)452/1(  )1(
الذخيرة 140/3، الغرر البهية72/4،مطالب أولى النهى 149/2 .  )2(

الذخي��رة )140/3(.وقبل ذلك قال:” قال ش يدفع ثالث��ة من كل صنف ،ولإلمام إذا جمع الصدقات   )3(
أن يدفع زكاة الرجل الواحد لفقير واحد«
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يعطى كفاية العمر الغالب، فيش��رتي به عقاًرا يس��تغله ويس��تغني عن الزكاة، وهذا 
إذا لم يحس��ن الكسب بحرفة أو تجارة، وإال فيعطى ما يزول به حاجته، ويختلف 
ذلك باختالف الناس«)1(؛ ليكون قوته منه، ويورث عنه، وعدم إخراجه من ملكه.

وعند الحنابلة: »فرع: لعامل بيع زكاة من ماشية وغيرها لمصلحة، ويصرفها 
يف األح��ظ لفقراء حتى يف إجارة مس��كن لنحو فقير، ولغي��ر مصلحة ال يصح بيعه 

شيًئا منها، ويضمن إن باع شيًئا بمثل مثلي وقيمة متقوم«)2(.

األدلة: �
أدلة○القول○األول:○)اشتراط○التمليك(.○○

1- قول��ه تعالى: )ڱ ں(  ]س��ورة البقرة: آي��ة 43[. قالوا: فال تتأدَّى بطعام 
اإلباحة وبما ليس بتمليك رأًسا.

ونوقش: أن المراد بقوله تعالى: )ڱ ں(  ]س��ورة البقرة: آية 43[: إخراجها 

من العدم إلى الوجود، كما يف )ڱ ڱ( ]سورة البقرة: آية 43[.                                                                                   

2- قوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ...(  ]س��ورة التوبة: آية 60[، 
والالم للتمليك.

ونوقش هذا االستدالل من وجهني:

الوجه األول: أن الالم المكسورة تأيت لالختصاص.

ق��ال يف نزه��ة األعين: »ال��الم عل��ى ضربي��ن: الم مفتوحة، والم مكس��ورة، 

روضة الطالبين 202/1،والغرر البهية  72/4.  )1(
مطالب أولي النهى )149/2(.  )2(
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فالمفتوحة: تقع للتوكيد والقس��م، وتكون زائدة. والمكس��ورة: تفيد يف اإلعراب 
الج��ر، ويف المعن��ى: االختص��اص والمل��ك. واالختص��اص: فيم��ا ال يصلح فيه 
الملك، نحو قولك: المس��جد لزيد، فالملك ط��ار على االختصاص ومفتقر إليه؛ 
ألن كل ملك اختصاص وليس كل اختصاص ملًكا. وقد تقع المكسورة: نائبة عن 

حرف آخر«)1(.

قال النس��في: »وعدل عن الالم إلى األربعة األخيرة لإليذان بأهنم أرس��خ يف 
استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ ألنه )يف( للوعاء، فنبَّه على أهنم أحقاء 

بأن توضع فيها الصدقات عليهم ممن سبق ذكره«)2(.

الوجه الثاني: مع التسليم  أن الالم للملك، فأدلة القول الثاين اآلتية تفيد إباحة 
االنتفاع، فأدلة األقوال تفيد األمرين التمليك وعدمه.

أدلة○القول○الثاين:○)عدم○اشتراط○التمليك(○○

1- عموم اآليات التي فيها األمر بإيتاء الزكاة. واإليتاء يشمل الملك، وإباحة 
االنتفاع.

2-  عن أنس بن مالك ، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا 
المدين��ة »فأمره��م النب��ي  بلقاح، وأن يش��ربوا م��ن أبواله��ا وألباهنا« 
فانطلق��وا، فلم��ا صحوا، قتل��وا راعي النب��ي ، واس��تاقوا النعم، فجاء 
الخ��رب يف أول النه��ار، فبعث يف آثارهم، فلما ارتفع النهار ج��يء هبم، »فأمر فقطع 
أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا يف الحرة، يستسقون فال يسقون«. قال 

)536/1( البن الجوزي.   )1(
مدارك التنزيل )688/1(.  )2(
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أبو قالبة: »فهؤالء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيماهنم، وحاربوا اهلل ورسوله«)1(.

“قال ابن بطال)2(: والحجة -يعني للمؤّلف- للرتجمة بحديث الباب قاطعة؛ 
ألنه  أفرد أبناء السبيل بإبل الصدقة وألباهنا دون غيرهم. انتهى.

وجه الداللة: أن النبي  أباح لهم االنتفاع دون التمليك. 

وعورض قال يف إرش��اد الس��اري: باحتمال أن يكون ما أباح لهم من االنتفاع 
إال بم��ا هو قدر حصتهم، عل��ى أنه ليس يف الخرب أيًضا أنه ملكهم رقاهبا، وإنما فيه 

أنه أباح لهم شرب ألبان اإلبل للتداوي”)3(.

3- أن النب��ي   أذن لغير واح��د من الصحابة أن يحجوا على إبل 
الصدقة)4(.

فالنبي  أباح لهم االنتفاع دون التمليك.

4- م��ا روى اب��ن أب��ي ش��يبة من طري��ق عبدالرحمن بن إس��حاق، ع��ن أبيه، 

صحيح البخاري )ح233(، ومسلم )ح1671(.  )1(
شرح صحيح البخاري البن بطال 558/3.  )2(

إرشاد الساري )83/3(.  )3(
صحيح ابن خزيمة )3772(،  )4(

والحاكم )444/1(، وعنه البيهقي )252/5(، وأحمد )221/4(.
والطرباين يف الكبير )837/334/22و838( عن محمد بن إسحاق، به.

ح بالتحديث يف رواية الحربي،  إس��ناد حس��ن؛ رجاله ثقات، وابن إس��حاق وإن كان قد عنعنه، فقد صرَّ
وكذا أحمد يف إحدى روايتيه، فثبت الحديث والحمد هلل. ولهذا قال الهيثمي يف المجمع )131/10(: 
ح بالس��ماع يف أحدها«.  »رواه أحم��د والط��رباين بأس��انيد، ورج��ال أحدها رج��ال الصحيح، وقد ص��رَّ
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وله عنده شاهدان من حديث أبي هريرة، وحديث حمزة بن عمرو، 

وصححهما، ووافقه الذهبي. )سلسلة األحاديث الصحيحة 1144/2(.
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ع��ن عبدالرحمن بن عمرو بن س��هل، قال: »لقد رأيت عثم��ان يف طريق مكة وإن 
الصدقات تساق معه فيحمل عليها الرجال«)1(. 

ــم-: أنه ال يش��رتط تملي��ك الفقير لمال ال��زكاة؛ للمصلحة  ــح -واهلل أعل الراج
الراجحة،ولقوة دليله ولما فيه من األخذ بأدلة األقوال. 

وعل��ى هذا ال يجزئ إخراج الطعام المطبوخ؛ لعدم اش��رتاط التمليك، ولما 
يأيت من الدليل على إجزاء إخراج الخبز يف المبحث الرابع.

والرتجيح يف هذه المس��ألة كالرتجيح يف مس��ألة إخراج الخب��ز: يخرج ما هو 
األنفع للفقير -كما سيأيت- يف المبحث الرابع.

			

مصنف ابن أبي شيبة )10648(. إسناده صحيح.  )1(
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املبحث الرابع

L   إخراج اخلبز يف زكاة الفطر  J

اختلف العلماء يف إخراج اخلبز عن الفطرة أجيزئ أو ال؟. �

وذلك على قولين:

القول األول: أنه ال جُيزئ. �
وبه ق��ال الحنفي��ة)1(، والمالكية)2(، وه��و الصحيح عند الش��افعية )3(، وهي 

المذهب عند الحنابلة)4(.

القول الثاني: أنه جُيزئ. �
وبه قال ابن حبيب من المالكية)5(، وبعض الشافعية)6(، وابن عقيل من الحنابلة)7(.

األدلة: �
أدلة○الرأي○األول:○○○

1-  حديث ابن عمر ، قال: »فرض رسول اهلل  زكاة الفطر 

بدائع الصنائع )74/2(.  )1(
الذخيرة )169/3(.  )2(

روضة الطالبين )307/8(.  )3(
المغني )100/11(، الكايف البن قدامة )273/3(، اإلنصاف )232/9(، و أحكام  الفدية يف الصالة   )4(

والصيام )ص435(.
الذخيرة )169/3(.  )5(

روضة الطالبين )307/8(.  )6(
روضة الطالبين )307/8(، اإلنصاف )232/9(.  )7(
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صاًع��ا من تمر، أو صاًعا من ش��عير على العبد والح��ر، والذكر واألنثى، والصغير 
والكبير من المسلمين، وأمر هبا أن ُتؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصالة«)1(.

ويف صحي��ح البخاري: »فكان ابن عمر يعطي ع��ن الصغير والكبير، حتى إن 
.)2(» كان ليعطي عن َبنِيَّ

2- حديث أبي س��عيد الخدري ، قال: »كنا نخرج إذ كان فينا رس��ول 
اهلل  زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاًعا من طعام، 

أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من شعير، أو صاًعا من تمر، أو صاًعا من زبيب«)3(.

والخبز ليس يف معنى ما نص عليه)4(.

3- أن الخبز خرج عن حالة الكمال واالدِّخار، فأشبه الهريسة)5()6(.

وُنــوِقــش من وجهني:

ــه األول: أن االدِّخ��ار ليس مقصوًدا يف الفط��رة؛ إذ ال دليل على ذلك فإهنا  الوج

رٌة بما يقوُت المس��كيَن يف يومه، ف��دلَّ على أن المقصود كفاية يومه، وهذا قد  ُمقدَّ
ى الحنطة وغسلها)7(. هيَّأه لألكل الم�ُعتاد لالقتيات، وكفاهم مؤنته، أشبه ما لو نقَّ

سبق تخريجه )ص8(.  )1(
صحيح البخاري) 1503(.  )2(

سبق تخريجه )ص13(.  )3(
فتح الرحمن بشرح رسالة  ابن رسالن )448/1(.  )4(

الهري��س: هو الح��ب المدقوق بالمهراس -أي الم��دق- قبل أن ُيطبخ، فإذا ُطبخ فهو الهريس��ة. انظر:   )5(
المصباح المنير )637/2( مادة )هرس(.

المغني )100/11(.  )6(
المرجع السابق.  )7(
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الوجه الثاني: أن ال�هريسة خرجت عن حالة االقتيات المعتاد إلى حيز اإلدام، 
كما تفس��د عن قرب، وال يمكن االنتفاع هبا يف غير األكل يف تلك الحال، بخالف 

الخبز، فإنه لم يخرج عن االقتيات المعتاد، ويمكن االنتفاع هبا لمدة أطول.

4- ال يجزئ الخبز يف زكاة  الفطر قياًسا على زكاة المال.

ونوقش هذا االستدالل من وجهني:

 ، ــه األول: أن الواج��ب علي��ه يف الزكاة ُعش��ر الحب، وعش��ر الحبَّ حبٌّ الوج
فاعُترب الواجب، ويف الكفارة الواجب: اإلطعام، والخبز أقرب إليه.

ــي: أن دف��ع ال��زكاة ُي��راد لالقتيات يف جمي��ع الع��ام، فيحتاج إلى  ــه الثان الوج
ادخ��اره، فاعترب أن يكون على صفة يمكن ادخاره عاًما، والفطرة تراد لدفع حاجة 
يوم��ه، وله��ذا تقدرت بما الغالب أن��ه يكفيه ليومه، والخبز أق��رب لذلك؛ ألنه قد 

كفاه مؤنة طحنه وخبزه)1(.

5- قال النووي: »إن الحب أكمل نفًعا؛ ألنه يصلح لكل ما يراد منه، بخالف 
الدقيق والسويق والخبز«)2(.

ونوقش: بأن الخبز فيه نفع أيًضا، كما تقدم.

قال الكاس��اين: »واألداء ه��و التمليك، فال يت��أدى بطعام اإلباح��ة وبما ليس 
بتملي��ك أصاًل، وال بما ليس بتمليك مطلق”)3(.أي أن المش��رتط التمليك،و دفع 

الخبز ليس فيه تمليك.

المغني 541/9.  )1(
المجموع )132/6(.  )2(

بدائع الصنائع )74/2(.  )3(
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ونوقش:بعدم  اشرتاط التمليك  كما سبق قريبًا.

ودليل○الرأي○الثاين:○○○

1- إخراج الخبز ورد يف الكفارة، فكذا الفطرة:

- روى ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم قال: قال ابُن بريدة مرفوًعا: 
»إن كان خبًزا يابًسا فغداٌء وعشاء«)1(.

وُنــوِقــش: بأنَّه مرسل مع ضعف ليث بن أبي سليم)2(؛ الضطرابه.

- وروى سعيد بن منصور من طريق حجاج بن أرطأة، عن حصين الحارثي، 
ارة  عن الشعبي، عن الحارث األعور، عن علي بن أبي طالب  أنه قال يف كفَّ

يهم خبًزا ولحًما، خبًزا وزيًتا، أو خبًزا وسمنًا«)3(. يهم وُيعشِّ اليمين: »ُيغدِّ

مصنف ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن حزم يف المحلى )73/8(.  )1(
هتذيب الكمال )449/15(.  )2(

سنن سعيد بن منصور )1547/4(.  )3(
وأخرجه ابن أبي حاتم يف تفس��يره )1192/4(، وابن جرير يف تفس��يره )13/7(، واإلمام أحمد كما يف 

العلل )1/237( رواية عبداهلل، كلهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن حصين.
وعند ابن جرير عن حجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث.

وهذا اإلسناد معلوٌل بثالث علل:
العلَّة األولى: حجاج بن أرطأة، وهو سيئ الحفظ.

العلَّة الثانية: أن حجاج بن أرطأة اضطرب يف هذا اإلسناد.
العلَّة الثالثة: أن فيه الحارث األعور، وهو ضعيف.

وله��ذا حك��م ابن ح��زم يف المحل��ى )342/6( على ه��ذا األثر بالضع��ف، فقال: “ال يص��حُّ عن علي 
”. )مذكرة الش��يخ إبراهيم الحميضي ص23( مطبوعة  باآلل��ة الكاتبة )تخريج أحاديث كفارة 

الظهار(.
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وُنـوِقـش: بأنَّ يف إسناده الحارث األعور)1(.

- وروى اب��ن عم��ر  أن��ه ق��ال يف قول��ه تعال��ى: )ۉ ې ې ې 
ې(  ]س��ورة المائدة: آية 89[: »من أوس��ط ما ُيطعُم أهَل��ه: الُخبز والتَّمر، والخبز 

يت، ومن أفضل ما ُتطعمهم: الخبز واللحم«)2(. من، والخبز والزَّ والسَّ

-  وعن س��عيد ب��ن جبير، قال: قال ابن عب��اس : »كان الرجل يقوت 
بع��ض أهل��ه قوًت��ا دوًنا، وبعضه��م قوًتا فيه س��عة، فقال اهلل تعال��ى: )ۉ ې ې 

يت«)3(.  ې ې(  ]سورة المائدة: آية 89[ هو الخبز والزَّ

- وروى هشام، عن محمد »أنَّ أبا موسى األشعري  حلف على يمين 
ًة أخرى فَعَجَن لهم وأطَعَمهم«)4(. فبدا له أن يكفر .... وحلف مرَّ

فض، ويف حديثه ضعٌف.  به الش��عبيُّ يف رأي��ِه، وُرمَي بالرَّ الحارث بن عبداهلل األعور، صاحب علي، كذَّ  )1(
بير. انظر: هتذيب الكمال )39/4(، تقريب التهذيب )141/1(. مات يف خالفة ابن الزُّ

أخرجه ابن جرير يف تفسيره )12/7(.  )2(
وأخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره )1193/4( من طريق عاصم األحول، عن ابن سيرين ... به.

. اٌظ، ولكنَّ الظَّاهر أنَّ محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عمر ورجاله ثقاٌت حفَّ
تفسير ابن جرير )15/7(.  )3(

وأخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره )1193/4( فقال: أخربنا يونس، ثنا سفيان .. به.
وهذا إس��ناد صحيح، ويونس هو ابن عبداألعلى، وسفيان هو ابن عيينة، وسليمان هو ابن أبي المغيرة. 

وأخرجه ابن ماجه يف سننه )2113(. وليس فيه الخبز والزيت.
مصنف عبدالرزاق )513/8(.  )4(

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن حزم يف المحلى )343/6(.
وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين، كما جاء مصرًحا به عند ابن حزم.

. وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أنه منقطع؛ فابن سيرين لم يسمع من أبي موسى
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وهذا اتفاق منهم على تفس��ير ما يف اآلي��ة بالخبز، كما يقول ابن قدامة)1(، بل 
قال الزركشي: »إنه يقرب من حكاية اإلجماع«)2(.

- وقال البخاري: »وأما الش��يخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن 
مالك بعد ما َك�بِ�ر عاًما أو عامين كل يوم مسكينًا خبًزا ولحًما وأفطر«)3(.

ــه الداللة: أن ه��ذه اآلثار وردت يف إجزاء إخراج الخبز يف الكفارة فكذلك  وج
الفطرة؛ إذ إن العلماء يلحقون الفطرة بالكفارة. 

2- أن صنع الطع��ام وتقديمه جاهًزا فيه مصلحة ظاهرة للفقير، وهي إراحته 
م��ن عناء اإلص��الح، وفيه زيادة كلفة عل��ى َمن وجبت عليه ال��زكاة، فكيف يكون 

القول بعدم اإلجزاء؟.

الرتجيح: �

الراجح -واهلل أعلم- هو  اإلجزاء ؛إذ هو أنفع للفقير، ولقوة دليله،ومناقشة دليل 
ا لهم. المخالف، وألن النبي  جعلها طعمة للمساكين، وفرضها حقًّ

ق��ال اب��ن القيم: »وأما إخ��راج الخبز والطع��ام فإنه وإن كان أنفع للمس��اكين 
لقل��ة المؤن��ة والكلفة في��ه فقد يكون الحب أنف��ع لهم لطول بقائه، وأن��ه يتأتى منه 
م��ا ال يتأت��ى من الخبز والطعام، وال س��يما إذا كثر الخبز والطعام عند المس��كين، 

)1(  المغني )510/13(. وانظر: تفسير الطربي )17/7(، الدر المنثور )153/3(.
)2(  الزركشي على الخرقي )368/4(.

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسير )197/3( معلًقا.  )3(
ق��ال الحافظ ابن حجر يف الفت��ح )227/8(: »وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس، عن أنس 
بن مالك أنه أفطر يف رمضان، وكان قد كرب فأطَعَم مسكينًا كل يوم«. وذكره يف تغليق التعليق )177/4(.

وذكر له الحافظ طريًقا آخر.
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فإنه يفس��د وال يمكنه حفظه، وقد ُيق��ال: ال اعتبار هبذا، فإن المقصود إغناؤهم يف 
ذلك اليوم العظيم عن التعرض للس��ؤال، كما قال النبي : »أغنوهم يف 
هذا اليوم عن المس��ألة«)1(، وإنما نص على تلك األنواع المخرجة؛ ألن القوم لم 
يكون��وا يعتادون اتخاذ األطعمة يوم العيد، بل كان قوهتم يوم العيد كقوهتم س��ائر 
الس��نة؛ ولهذا لما كان قوهتم يوم عيد النحر من لحوم األضاحي أمروا أن يطعموا 
منه��ا القانع والمعرت؛ فإذا كان أهل بلد أو محل��ة عادهتم اتخاذ األطعمة يوم العيد 
جاز لهم، بل يش��رع لهم أن يواس��وا المس��اكين من أطعمتهم، فهذا محتمل يسوغ 

القول به -واهلل أعلم-«)2(.

			

سبق تخريجه )ص17(.  )1(
إعالم الموقعين )19/3(.  )2(
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املبحث اخلامس

L   األفضل من األجناس املخرجة يف زكاة الفطر  J

األفض��ل أن يخ��رج األنف��ع للفقي��ر؛ ألن النب��ي  جعله��ا طعم��ة 
ا لهم. للمساكين، وفرضها حقًّ

واختلف العلماء ما هو أنفع؟ على أقوال: �

القول األول: األفضل أعلى األجناس قيمة وأنفع. �

وهو قول عند الحنابلة)1(.

وق��ال بع��ض أصحاب الش��افعي: »يحتم��ل أن يكون الش��افعي قال ذلك؛ 
ألن ال��رب كان أعل��ى يف وقت��ه ومكان��ه؛ ألن المس��تحب أن يخرج أغاله��ا ثمنًا، 

وأنفسها)2(«.

القول الثاني: األفضل التمر. �

وهو قول لمالك )3(، ومذهب الحنابلة)4(.

قال ابن المنذر: واستحب مالك إخراج العجوة منه)5(.

اإلنصاف )133/7(.  )1(
ينظر: كفاية  النبيه 6/ 84.  )2(

المغني 84/3، ولم أقف عليه يف كتب المالكية.  )3(
اإلنصاف )181/3(، الفروع )536/2(، اإلقناع )280/1(، منتهى اإلرادات )151/1(.  )4(

المغني 84/3.  )5(



اعتبار وصف القوت يف األجناس املخرجة يف زكاة الفطر

45

القول الثالث: األفضل الرب. �

وهو مذهب  الحنفية)1(، والمالكية)2(، والشافعية)3(، وأبي عبيد)4(.

األدلة: �

أدلة القول األول: �

عن أبي ذر ، قال: س��ألت النبي  أي العمل أفضل؟ قال: 
»إيم��ان باهلل، وجهاد يف س��بيله«، قلت: ف��أي الرقاب أفضل؟ ق��ال: »أعالها ثمًنا، 
وأنفس��ها عند أهلها«، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: »ُتعين ضايًعا، أو تصنع ألخرق«. 
ق��ال: فإن ل��م أفعل؟ ق��ال: »تدع الناس من الش��ر، فإنه��ا صدقة تص��دق بها على 

نفسك«)5(.

وجه الداللة: أن النبي  جعل أفضل الرقاب أعالها ثمنًا، وأنفسها 
عند أهلها،فدل ذلك على اعتبار األغلى واألنفس، فيشمل زكاة الفطر.

2- ع��ن اب��ن عمر ، ق��ال: »فرض النب��ي  صدقة الفطر 
...«  وفي��ه: »كان اب��ن عمر يعط��ي التمر، فأعوز أهل المدينة م��ن التمر، فأعطى 

شعيًرا«)6(.

المبسوط )107/3-114(، حاشية ابن عابدين )365-364/2(.  )1(
عقد الجواهر الثمينة )340/1-341(، الذخيرة )169/3(، أقرب المسالك )ص49(.  )2(

روضة الطالبين )303/2(، المجموع )132/6(، مغني المحتاج )406/1(.  )3(
المغني 84/3.  )4(

صحيح البخاري )ح2518(، ومسلم )ح136(.  )5(
سبق تخريجه )ص8(.  )6(
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ق��ال ابن حجر: »فيه داللة عل��ى أن التمر أفضل ما يخ��رج يف صدقة الفطر«. 
فدل على إخراج األفضل« )1(.

3- ع��ن أبي مجل��ز، قال: قلت الب��ن عمر : إن اهلل قد أوس��ع، والرب 
أفضل من التمر، قال: »إن أصحابي سلكوا طريًقا، وأنا أحب أن أسلكه«)2(. 

وظاه��ر هذا: أن جماعة من الصحابة كان��وا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر 
 موافقتهم، وسلوك طريقتهم. وأحب أحمد أيًضا االقتداء هبم، واتباعهم.

»ويس��تنبط من ذلك: أهنم كانوا يخرجون من أعلى األصناف التي يقتات هبا؛ 
ألن التمر أعلى من غيره مما ُذكِر يف حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر َفِهم منه 

خصوصية التمر بذلك. -واهلل أعلم-« انتهى من كالم ابن حجر)3(.

دليل القول الثاني: )التمر أفضل(. �
1-  عن ابن عمر ، قال: »فرض النبي  صدقة الفطر -أو 
ق��ال: رمضان- على الذكر، واألنث��ى، والحر، والمملوك صاًعا من تمر، أو صاًعا 
من شعير. »فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز 

أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيًرا)4(«.

2- ع��ن أبي مجلز ق��ال: قلت البن عمر: ق��د أكثر اهلل الخي��ر، والرب أفضل من 
التمر، فقال: »إين أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريًقا فأريد أن أسلكه)5(«.

فتح الباري )150-148/4(.  )1(
األموال البن زنجويه )1249/3(. إسناده صحيح.  )2(

فتح الباري )150-148/4(.  )3(
سبق تخريجه )ص8(.  )4(

األموال البن زنجويه )1249/3(. إسناده صحيح.  )5(
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3- ق��ال ابن قدام��ة: »وألن التمر فيه قوة وحالوة، وه��و أقرب تناواًل، وأقل 
كلفة، فكان أولى)1(«.

دليل القول الثالث: )األفضل الرب(. �

عن أبي مجلز قال: قلت البن عمر: قد أكثر اهلل الخير، والرب أفضل من التمر، 
فقال: »إين أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريًقا فأريد أن أسلكه)2(«.

وجه الداللة: قوله يف األثر والرب أفضل من التمر،دل على أضلية التمر.

2- يف مغني المحتاج: »لكونه أنفع -أي الرب- اقتياًتا«)3(.

3- أن ما أجزأ منه نصف صاع أفضل مما ال يجزئ منه إال صاع)4(.

واألقرب القول األول؛ ألن األغلى غالًبا يكون أكثر نفًعا.

ه��ذا ما تيس��ر جمعه، وأس��أل اهلل  أن ينفع ب��ه ويجعل��ه خالًصا لوجهه 
الكريم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

			

المغني )85/3(.  )1(
األموال البن زنجويه )1249/3(. إسناده صحيح.  )2(

.)118/2(  )3(
الحاوي )418/4(.  )4(
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L   اخلامتة  J

الحمد هلل، والصالة والس��الم على رس��ول اهلل ، بعد االنتهاء من 
هذا البحث ظهر جملة من النتائج، أهمها:

أن جن��س المخرج يف زكاة الفطر هو طعام اآلدميين، س��واء كان قوًتا . 1
غالًبا، أو غير غالب يطعم يف بعض األوقات.

عدم اشرتاط وصف القوت الغالب يف المخرج يف زكاة الفطر.. 2

أن التعبير بالقوت الغالب على سبيل اإلطالق غير مسلم، وإنما عّبر به . 3
بعض العلماء.

إجزاء إخراج التمر يف زكاة الفطر.. 4

إخراج الطعام المطب��وخ، والخبز يف زكاة الفطر يجوز إذا كان أصلح . 5
وأنفع للفقراء.

أفضل األجناس المخرجة يف زكاة الفطر أعالها قيمة.. 6
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L   املصادر، واملراجع  J
من كتب التفسري: �

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي )ت774ه�(، دار إحياء . 1
الرتاث العربي، بيروت، ط1، 1405ه�.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطربي )ت310ه�(، . 2
دار الفكر، بيروت، 1405ه�.

من كتب احلديث:  �

إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين األلباين، . 1
المكتب اإلسالمي، ط2، 1405ه�.

التعليق المغني على سنن الدارقطني: محمد شمس الحق العظيم آبادي، . 2
)مطبوع هبامش سنن الدارقطني(، دار المعرفة، بيروت.

التلخي��ص الحبير يف تخريج أحادي��ث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن . 3
حجر العس��قالين )ت852ه�(، تحقيق: عبداهلل هاشم اليماين، دار أحد، 

المدينة، 1384ه�.

تلخي��ص المس��تدرك: محمد بن أحم��د الذهبي )ت748ه���(، )مطبوع . 4
هبامش المستدرك(، دار الكتب العلمية، بيروت.

الجوه��ر النق��ي عل��ى س��نن البيهق��ي: ع��الء الدين ب��ن علي ب��ن عثمان . 5
الماردين��ي الش��هير بابن الرتكم��اين )ت750ه�(، )مطبوع هبامش س��نن 

البيهقي(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.
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س��نن ابن ماج��ه: محمد ب��ن يزي��د القزوين��ي )ت275ه���(، دار الفكر، . 6
بيروت.

س��نن أبي داود: سليمان بن األش��عث السجستاين )ت275ه�(، تحقيق: . 7
محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر.

س��نن الرتمذي: محمد بن عيس��ى الرتمذي )ت279ه�(، تحقيق: أحمد . 8
محمد شاكر، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ط2، 1403ه�.

س��نن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني )ت385ه�(، تحقيق: عبداهلل . 9
هاشم اليماين، دار المعرفة، بيروت، 1386ه�.

الس��نن الكربى: أحمد بن الحسين البيهقي )ت458ه�(، تحقيق: محمد . 10
عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414 ه�. 

ش��رح معاين اآلثار: أحمد ب��ن محمد الطحاوي )ت321ه���(، تحقيق: . 11
محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1399ه�. 

س��نن النس��ائي: أحمد بن ش��عيب النس��ائي )ت303ه���(، تحقيق: عبد . 12
الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط2، 1406ه�. 

شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي )ت676ه�(، . 13
تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط3، 1417ه�.

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: علي بن بلبان الفارسي )ت739ه�(، . 14
تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414ه�.

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة )ت311ه�(، تحقيق: . 15
محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، 1390ه�.
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صحيح البخاري: محمد بن إس��ماعيل البخ��اري )ت256ه�(، تحقيق: . 16
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407ه�.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري )ت261ه(، تحقيق: محمد . 17
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت.

فتح الباري بش��رح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالين . 18
)ت852ه�(، تصحيح محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، 

ط3، 1407ه�.

الكت��اب المصنف يف األحاديث واآلثار: عبداهلل بن محمد بن أبي ش��يبة . 19
)ت235ه���(، تحقيق: كمال يوس��ف الحوت، مكتبة الرش��د، الرياض، 

ط1، 1409ه�.

المس��تدرك على الصحيحي��ن: محمد بن عبداهلل الحاك��م )ت405ه�(، . 20
تحقي��ق: مصطف��ى عبد القادر عط��ا، دار الكتب العلمي��ة، بيروت، ط1، 

1411ه�.

مس��ند اإلمام أحمد ب��ن حنبل: أحمد ب��ن حنبل الش��يباين )ت241ه�(، . 21
المكتب اإلسالمي، بيروت، ط2، 1398ه�.

المصن��ف: عبدالرزاق بن همام الصنع��اين )ت211ه�(، تحقيق: حبيب . 22
الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط2، 1403ه�.

الموط��أ: مال��ك بن أن��س األصبحي )ت179ه���(، تحقيق: بش��ار عواد . 23
معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418ه�.
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من كتب الفقه:كتب احلنفية. �

االختي��ار لتعليل المخت��ار: عبداهلل بن محم��ود الموصلى )ت683ه�(، . 1
بيروت، ط1، 1419ه�.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم . 2
)ت970ه�(، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1418ه�.

بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب الش��رائع: ع��الء الدي��ن مس��عود الكاس��اين . 3
)ت587ه�(، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424ه�.

تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد السمرقندي )ت539ه�(، تحقيق: محمد . 4
زكي عبدالرب، دار الرتاث، القاهرة، ط3، 1419ه�.

رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار: محم��د أمي��ن الش��هير باب��ن عابدين . 5
)ت1255ه�(، تحقيق: محمد صبحي حالق، وعامر حسين، دار إحياء 

الرتاث العربي، بيروت، ط1، 1419ه�.

ش��رح العناية على الهداية: محمد بن محم��ود البابريت )ت786ه�(، دار . 6
الفكر، بيروت، ط2، 1397ه�.

فت��ح القدير على الهداية: كمال الدين محمد ب��ن عبد الواحد المعروف . 7
بابن الهمام )ت861ه�(، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397ه�.

المبس��وط: ش��مس الدين محمد بن أحمد السرخسي )ت490ه�(، دار . 8
المعرفة، بيروت، 1414ه�.
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كتب املالكية. �

حاش��ية الخرش��ي عل��ى مختص��ر خلي��ل: محمد ب��ن عبد اهلل الخرش��ي . 9
)ت1101ه���(، تحقيق: زكري��ا عميرات، دار الكت��ب العلمية، بيروت، 

ط1، 1417ه�.

حاش��ية الدس��وقي عل��ى الش��رح الكبي��ر: محم��د ب��ن أحمد الدس��وقي . 10
)ت1230ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417ه�.

حاش��ية العدوي عل��ى كفاي��ة الطالب الرب��اين: علي بن أحم��د العدوي . 11
)ت1189ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417ه�.

الش��رح الصغير عل��ى أقرب المس��الك إلى مذهب اإلم��ام مالك ،ومعه . 12
بلغة الس��الك: أحمد ب��ن محمد الدردير )ت1201ه���(، دار المعارف، 

القاهرة، ط1، 1972م. 

الش��رح الكبير: أحمد بن محمد الدردي��ري )ت1201ه�(، )مطبوع مع . 13
حاشية الدسوقي(.

عق��د الجواه��ر الثمين��ة يف مذه��ب عال��م المدينة، البن ش��اس ب��ن نزار . 14
الجذامي الس��عدي المالك��ي )المتوىف: 616ه�( دراس��ة وتحقيق: أ. د. 
حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت – لبنان.

المدونة الكربى: مالك بن أنس األصبحي )ت179ه�(، رواية س��حنون . 15
بن سعيد التنوخي، دار صادر، بيروت.

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن محمد الطرابلسي المعروف . 16
بالحطاب )ت954ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416ه�.
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كتب الشافعية. �

األم: محمد بن إدريس الش��افعي )ت204ه���(، دار الوفاء، المنصورة، . 17
ط1، 1422ه�.

تحف��ة المحتاج لش��رح المنهاج: أحمد بن حج��ر الهيتمي )ت974ه�(، . 18
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه�.

حاشية القليوبي على شرح المحلى: أحمد بن أحمد القليوبي، دار إحياء . 19
الكتب العربية، مصر.

روض��ة الطالبين: يحيى بن ش��رف النووي )ت676ه���(، تحقيق: عادل . 20
عبد الموجود، وعلي محمد معوص، دار عالم الكتب، 1423ه�.

كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، ألبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن . 21
بن حري��ز بن معلى الحس��يني الحصني، تقي الدين الش��افعي )المتوىف: 

829ه�( دار الخير – دمشق.

المجموع ش��رح المهذب: يحيى بن شرف النووي )676ه�(، دار إحياء . 22
الرتاث العربي، بيروت، ط1، 1422ه�.

مغن��ي المحتاج إلى معرفة ألف��اظ المنهاج: محمد بن محمد الش��ربيني . 23
)ت977ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه�.

المهذب يف فقة اإلمام الش��افعي،إلبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 24
)المتوىف: 476ه�( الناشر: دار الكتب العلمية

هناية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد الرملي )ت1004ه�(، . 25
مكتبة مصطفى البابي، مصر، 1386ه�.
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كتب احلنابلة. �

إع��الم الموقعين ع��ن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . 26
)ت751ه���(، تحقي��ق: ط��ه عبد ال��رؤوف س��عد، دار الجي��ل، بيروت، 

1973م.

اإلنص��اف يف معرف��ة الراجح م��ن الخالف: علي بن س��ليمان المرداوي . 27
)ت885ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه�.

الش��رح الكبير: عبدالرحمن بن محمد ب��ن قدامة )ت682ه�(، دار عالم . 28
الكتب، الرياض، 1426ه�.

الش��رح الممتع على زاد المس��تقنع: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن . 29
الجوزي، الدمام، ط1، 1422ه�.

الروض المربع بش��رح زاد المستنقع مختصر المقنع ،لمنصور بن يونس . 30
البهويت )ت: 1051 ه�(، دار الركائز للنشر والتوزيع – الكويت، األولى، 

1438 ه�.

الف��روع: محمد ب��ن مفلح المقدس��ي )ت762ه�(، مؤسس��ة الرس��الة، . 31
بيروت، ط1، 1424ه�.
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