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مقدمة أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ

األستاذ الدكتور  :محمد حسن عبد الغفار

(حفظه هللا )

إن الحمد هلل نحمد ونستعينه  ،ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا  ،ومن سيئات أعمالنا  ،من يهدى هللا فال مضل له  ،ومن
يضلل فال هادى له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا  ،وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله  ،أما بعد :
زكاة الفطر من الفقه الدقيق  ،وهى من الخير المتعدي كما قال هللا
ص َدقَ ٍة
جْواهُ ْم إِ اَّل َم ْن أَ َم َر بِ َ
ير ِمن نا َ
جل في عاله  (( :اَّل َخي َْر فِي َكثِ ٍ
اس ۚ َو َمن َي ْف َع ْل َٰذَ ِلكَ ا ْب ِتغَا َء َم ْر َ
ت
ضا ِ
أَ ْو َم ْع ُر ٍ
ح َبي َْن النا ِ
وف أَ ْو ِإص ََْل ٍ
ف نُ ْؤتِي ِه أَجْ ًرا ع َِظي ًما
اِ
َّللا فَ َ
س ْو َ

)) { النساء }114 /

أجرا من
والخير المتعدي ـ كما في القاعدة العامة ـ عند هللا أعظم ً
النفع الذاتي .
والنفع المتعدي له ضوابط شرعية ال بد من أن يدور حولها المرء.
والنبي ــ صلى هللا عليه و سلم ــ لم يقل بأن زكاة الفطر تكون ماالً
ووقتَها الذى يعلم ما ينفع مما يضر
بل قدرها هللا ـ جل في عاله ـ َ
وما يصلح من غيره
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ع َم َر رضي هللا عنهما قَا َل :
عن اب ِْن ُ
ض َ
َّللا ﷺ َزكَاةَ ا ْل ِف ْط ِر ِم ْن َر َم َ
صاعًا ِم ْن
سو ُل ا ِ
ان َ
(( فَ َر َ
ض َر ُ
علَى ا ْلعَ ْب ِد َوا ْل ُح ِرَ ،والذاك َِر َو ْاأل ُ ْنثَى،
ير َ
صاعًا ِم ْن َ
تَ ْم ٍر ،أَ ْو َ
ش ِع ٍ
س ِل ِم َ
ين ))
ير َوا ْل َك ِب ِير ِم َن ا ْل ُم ْ
َوال ا
ص ِغ ِ

()1

س ِعي ٍد رضي هللا عنه قَا َل :
َو َ
ع ْن أَ ِبي َ
صاعًا ِم ْن َ
ير
صاعًا ِم ْن َ
(( ُكناا نُ ْخ ِر ُ
ط َع ٍام  ،أَ ْو َ
ج َزكَاةَ ا ْل ِف ْط ِر َ
ش ِع ٍ
ب
صاعًا ِم ْن أَقِ ٍط  ،أَ ْو َ
صاعًا ِم ْن تَ ْم ٍر ،أَ ْو َ
أَ ْو َ
صاعًا ِم ْن َزبِي ٍ

)) ()2

سع األمر على أنه قد يدخل
وفى قوله  (( :صا ً
عا من طعام )) و ّ
غير األصناف المذكورة في صدقة الفطر  ،ومن هذه مثال
(( المكرونة )) فهي من الطعام  ،وهى مختلف فيها  ،وكثير من
العلماء ال يُدخلونها في زكاة الفطر ؛ ألنها دخلت فيها مواد أخرى
غير األصناف التي ذكرها ( رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) فإن
قلنا بالجواز دخوالً تحت عموم النص وأجبنا عن كل الموانع التي
امتنع بها من قال بالمنع من العلماء  ،فكيف يكون الضابط في

) (1ــ رواه مسلم (  ، ) 984وأبو داود (  ، ) 1611والترمذي (  ) 676وغيرهم
) (2ــ رواه البخاري (  ) 1505ومسلم (  ) 985وغيرهما
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إخراجها ؟ و كيف يكون مكيالُها ؟
هذا الذى تصدى له هذا الفاضل الكريم ال َبحاثة فضيلة الشيخ :
محمد أنور مرسال
فقد ذكر الخالف بين العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر مكرونة
وذكر ضوابط إخراجها  ،وكيلها  ،أسأل هللا ـ جل في عاله ـ أن
يشكر له مجهوده  ،وأن يجعل ذلك في موازين حسناته  ،وقد فندها
وفصلها تفصيال  ،وبيّن ما فيها وما لها وما عليها  ،وإن قلنا
بإخراجها توسعةً على الناس  ،فكيف يكون ضابطها ؟ فإليكم هذه
الرسالة اللطيفة نف ًعا لكم  ،ونفعا ً لطلبة العلم  ،ونفعا ً للمسلمين جميعا ً
أجرا ثابتًا متنام ًيا عنده  ،وأن
نسأل هللا ـ جل في عاله ـ أن يكتب له ً
صاحبين (معاذ بن جبل رضى هللا عنه وأرضاه)
يجعلنا  ،وإياه من ُم َ

تحت راية العلماء  ،مرافقين األنبياء والصديقين والشهداء
ووفق هللا الجميع لكل خير و ِبر .

وكتبه  /أبو عبد هللا
أ.د ( حممد حسن عبد الغفار )
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مقدمة المصنف

((

عفا هللا عنه

))

احلمد هلل رب العاملني  ،وأشهد أن ال إله إال هللا  ،وحده ال شريك له
حممدا عبده ورسوله  ،أما بعد :
وأشهد أن ً
زكاة الفطر من العبادات السنوية  ،ويتعلق هبا الكثري من األحكام املهمة
ومنها :
حكم إخراج زكاة الفطر من غري املنصوص عليه ؟
واألصناف الغري منصوص عليها كثرية  ،ومنها (( املعكرونة ))  ،وهي
صنِّعت
مسألة فيها خالف  ،وذلك ألن املعكرونة أصلها ر
الُب  ،ولكنها ر
وأضيفت هلا مواد أخرى  ،وهذا من األمور اليت جعلتها رمشكلة  ،ولذلك
اختلف العلماء يف إجزائها عن زكاة الفطر .

وكنت منذ زمن أريد البحث يف هذه املسألة  ،حىت قدَّر هللا وأعان
فكتبت هذا البحث يف هذا الباب  ،وهذا البحث حيتوي على مسائل :
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املسألة األوىل :
(( سبب اخلالف يف حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة ))

املسألة الثانية :
(( حكم إخراج زكاة الفطر من الرب ))

املسألة الثالثة :
(( حكم إخراج زكاة الفطر من الدقيق ))

املسألة الرابعة :
(حكم العدول عن األصناف املنصوص عليها إىل غريها مع وجودها)
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املسألة اخلامسة :
(( هل يصح قياس املعكرونة على األصناف املنصوص عليها ))

املسألة السادسة :
(( حكم إخراج نوع قد اختلط بغريه يف زكاة الفطر ))

املسألة السابعة :
وهي مسألة الباب (( حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة ))
وذكران فيها دالئل العلماء  ،وب ـيـَّنا القول املختار ودالئل وجوه اختياره

وترجيحه .

صواًب فمن هللا  ،وإن يَ ُك ْن خطاأ فمين ومن الشيطان  ،وهللا
(( فإن ُ
يك ا

ورسوله بريئان ))

()1

) (1ــ صحيح  :وهو من كالم ابن مسعود ( رضي هللا عنه ) رواه أبو داود ( ) 2116
وورد نحوه عن الصديق ( رضي هللا عنه )
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ورحم هللا من بصرين بعييب إذ (( الدين النصيحة ))
(( واملؤمن مرآة املؤمن ))

()1

()2

هذا وأسأل هللا أ ْن يوفقين ويـرْنعِّم على عبده املسكني ابلوصول إىل مراده
خالصا لوجهه الكرمي  ،وأن ينفع ينفعين
عز وجل  ،وأن جيعل هذا البحث ً

به واملسلمني  ،إنه جواد كرمي  ،وهو ابإلجابة كفيل  ،وهو حسبنا ونعم
الوكيل.

وص ِل اللهم وسلم وبارك على محمد  ،وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه  :أبو عبد هللا السكندري

محمد أنور محمد مرسال
الثالث والعشرون من رمضان
( )1441
الموافق  / 16مايو 2020 /

) (1ــ رواه مسلم  ) 55 ( :وأبو داود (  ) 4944وغيرهما
) (2ــ حسن  :رواه البخاري في ( األدب المفرد ) ( ) 238
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هل ُُتزئ املكرونة ىف زكاة الفطر
هذه مسألة من املسائل اليت اختلف فيها العلماء املعاصرون .
وهي مسألة  ((:حكم إخراج زكاة الفطر من املعكرونة ))  ،وهى مسألة
خالفية ال ينبغي أن أتخذ أكثر من حجمها  ،فال ينبغي أن يكون فيها
إنكار على املخالف ؛ ألهنا مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء  ،ونريد
أن نتعرض هلذه املسألة ابختصار غري خمل ـ ـ إن شاء هللا ـ ـ :
يف البداية نقول :
اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر من المعكرونة  ،وهل هي
ت ُجزئ في زكاة الفطر  ،أم ال ؟ على قولين :
وقبل الكالم على هذه المسألة البد أن نذكر أصلها  ،وسبب الخالف فيها ؛
لنعرف مذاهب العلماء السابقين فيها  ،تخري ًجا على أصولهم  ،ومذهبهم في
الباب .
اعلم ــ رحمنا هللا وإياك ــ أن هذه المسألة مدارها على أمور  ،وهي :
1ــ هل يجزئ البُر ( القمح ) في صدقة الفطر ؟
(( وذلك ألن المعكرونة ُمصنَّعة من القمح  -بعد طحنه بنسبة  - %70مع
مواد أخرى نسبتها  - % 30أكثرها الماء  -فالقمح أصلها ))
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فمن قال بالمنع ( عدم جواز إخراج البُر ) فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر
معكرونة.
صـنَّع من الدقيق)
2ــ هل يجزئ الدقيق في زكاة الفطر؟ (وذلك ألنها ت ُ َ
من قال بالمنع فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر معكرونة
3ــ هل يجوز العدول عن األصناف المنصوص عليها في زكاة الفطر؟
من قال  :ال يجوز العدول عن المنصوص  ،فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر
معكرونة
4ــ هل يصح قياس المعكرونة على األصناف المنصوصة  ،أو ال ؟
من قال  :ال يصح هذا القياس  ،فقد ال يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر معكرونة
 5ــ هل يجزئ إخراج صنف اختلط بغيره مما ليس من أصناف الزكاة ؟
من قال  :ال يجزئ  ،فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر معكرونة
ــ وبعد تخطي هذه األمور ،ينظر بعد ذلك في حكم إخراج زكاة الفطر
معكرونة.
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وهذا هو سبب النزاع في هذه المسألة .
وسنتكلم عن هذه المسائل باختصار لنصل للغرض المقصود إن شاء هللا .

أول )) :
(( ا

حكم إخراج البُر ( القمح ) زكاةً للفطر؟

اتفق العلماء على جواز إخراج البُر زكاةً للفطر ـ على خالف في القدر
المجزئ  :صاع أو نصف ـ ( )1وهذا مذهب الحنفية ( )2والمالكية
والشافعية ( )4والحنابلة

()3

()5

واستدلوا بأدلة :

الدليل األول :
عن أبي سعيد ـ رضي هللا عنه ـ قال :

) (1ــ بعدما اتفق العلماء ( خال الظاهرية ) على أن البُر يجزئ في زكاة الفطر اختلفوا في القدر المجزئ على قولين :
القول األول  :ذهب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة  ،وغيرهم ) ال يجزيه من البر أقل من صاع
القول الثاني  :وذهب الحنفية  ،وبعض الحنابلة إلى انه يجزيه نصف صاع من بر  ،واألقرب ـ وهللا أعلم ـ قول
الجمهور .
) (2ــ بدائع الصنائع (  ، ) 566 /2فتح القدير (  ، ) 295 / 2رد المحتار (  ) 318 / 3وعندهم يجزئ نصف صاع
من البر
) (3ــ شرح مختصر خليل للخرشي (  ، ) 228/2مواهب الجليل (  ، ) 260 / 3والقوانين الفقهية صــ 30
) (4ــ روضة الطالبين (  ، ) 301 / 2انظر المجموع (  ، ) 95 / 6نهاية المحتاج ( )122 / 3
) (5ــ المغني (  ، ) 81 / 3كشاف القناع (  ، ) 319 / 2وشرح منتهى اإلرادات ( ) 414 / 1
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سلا َم َزكَاةَ ا ْل ِف ْط ِر ع َْن
َّللا َ
سو ُل ا ِ
(( ُكناا نُ ْخ ِر ُ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ج إِ ْذ كَانَ فِينَا َر ُ
صلاى ا ُ
وك صَاعًا ِم ْن َ
طعَ ٍام  ،أَ ْو صَاعًا ِم ْن أَقِ ٍط  ،أَ ْو
ُك ِل َ
ير ُح ٍر أَ ْو َم ْملُ ٍ
ير َو َكبِ ٍ
ص ِغ ٍ
ب ))
صَاعًا ِم ْن َ
ير  ،أَ ْو صَاعًا ِم ْن تَ ْم ٍر  ،أَ ْو صَاعًا ِم ْن َزبِي ٍ
ش ِع ٍ

()1

وجه اَّلستدَّلل :
المراد بالطعام في الحديث هو البُر ( ،وهذا توجيه جماعة من العلماء )

()2

قال الخطابي {رحمه هللا} :
ويدل عل صحة ما تأولناه من ذلك  :أنه ذكر في الخبر األقط والشعير
والتمر والزبيب  ،وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو
ولم يذكر الحنطة وكانت أغالها وأفضلها كلها  ،فلوال انه أرادها بقوله:
(( صاعًا من طعام )) لكان يجري ذكرها عند التفصيل  ،كما جري ذكر
غيرها من سائر األقوات .

()3

وألن قوله صلى هللا عليه وسلم  (( :صَاعًا ِم ْن َ
طعَ ٍام  ،أَ ْو صَاعًا ِم ْن أَقِ ٍط ،

ش ِعير )) ...يقتضي المغايرة بين الطعام  ،وغيره من
أَ ْو صَاعًا ِم ْن َ
األصناف

()4

) (1ــ رواه البخاري ( )1510ومسلم ( ) 985
) (2ــ انظر معالم السنن للخطابي (  43 / 2ــ  ، ) 44وعمدة القاري (  ، ) 160 / 9وفتح الباري ( ، ) 455 / 3
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام (  ، ) 146 / 5ونيل األوطار (  ، ) 207 / 8وفتح القدير ( ) 295 / 2
) (3ــ معالم السنن للخطابي (  43 / 2ــ ) 44
) (4ــ وفتح الباري ( ) 455 / 3
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الدليل الثاني :
ذكروا عند أبي سعيد الخدري ـ رضي هللا عنه ـ صدقة رمضان
فقال  (( :ال أخرج إال ما كنت أخرج على عهد رسول هللا صلى هللا
ع من حنطة  ،أو صاعًا من
عليه وسلم  :صاعًا من تمر  ،أو صا ً
ع من أقط )) .....
شعير أو صا ً

()1

وجه االستدالل :
إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم ؛ ألن أبا سعيد رضي هللا عنه
عا من حنطة على عهد رسول هللا
صرح بأنهم كانوا يخرجونها صا ً
صلى هللا عليه وسلم .

) (1ــ حسن  :رواه أبو داود (  ، ) 1616وابن خزيمة (  ، ) 2419والحاكم (  ) 411 / 1رقم ( ) 1495
الدار قطني (  ، ) 2096وابن حبان (  ) 3306والبيهقي في الكبرى ( ) 7702
13

المعونة في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة

الدليل الثالث :
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما :
(( أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من
ذكر أو أنثى من
حر أو عب ٍد ٍ
تمر  ،أو صاعًا من بُ ٌر على كل ِ
المسلمين ))

()1

الدليل الرابع :
اس رضي هللا عنهما قَا َل :
عب ٍ
ع ِن اب ِْن َ
َ
ض َ
ص َدقَةَ َر َم َ
ير َوا ْل َك ِب ِير َوا ْل ُح ِر
ان ع َِن ال ا
ي َ
ص ِغ ِ
(( أ ُ ِم ْرنَا أَ ْن نُ ْع ِط َ
صاعًا ِم ْن َ
طعَ ٍام َ ،و َم ْن أَداى بُ ًّرا قُ ِب َل ِم ْنهُ َو َم ْن أَداى
وك َ
َوا ْل َم ْملُ ِ
يرا قُ ِب َل ِم ْنهُ َو َم ْن أَداى َز ِبي ًبا قُ ِب َل ِم ْنهُ )) .....
َ
ش ِع ً

()2

) (1ــ حسن لغيره  :رواه الحاكم (  ) 410 / 1رقم (  ، ) 1494والدار قطني (  ) 2074وفيه سعيد بن عبد الرحمن
ال ُج َمحِّ ي  ،وفيه كالم يسير  ،وأفرط بعضهم وضعفه  ،والحديث مختلف فيه  ،من العلماء من صححه أو حسنه  ،ومن
العلماء من ضعفه  ،ومن أعله من العلماء أعله ألجل الجمحي  ،قال البيهقي عقبه ( كذا قال سعيد بن عبد الرحمن
الجمحي وذِّكر البُر فيه ليس بمحفوظ )  .أ هــ
) (2ــ ضعيف  :رواه عبد الرزاق (  ، ) 5767الدار قطني (  ، ) 2072والبيهقي في الكبرى (  ، ) 7714وفيه
انقطاع ابن سيرين ( رحمه هللا ) لم يسمع من ابن عباس رضي هللا عنهما .
14

المعونة في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة

وجه اَّلستدَّلل :
التصريح بأن من أدى البُر قُ ِب َل منه  ،والقبول فرع على الصحة .
قلت  :وهناك أحاديث أخرى في الباب  ،وهي ضعيفة أعرضنا عن ذكرها
حتى ال نطيل .

الدليل الخامس :
وألن البُر خير والتمر والشعير وأنفع اقتياتًا من غيره

()1

(( القول الثاني )) :
ال يجزئ البُر في زكاة الفطر !!
شذَّ ابن حزم ـ رحمه هللا ـ وقال  :ال يجزئ !!

()2

واستدل بظواهر النصوص  ،وضعف األحاديث التي فيها ذكر البُر.
والصواب  :قول الجمهور  ،وقول ابن حزم شاذ

) (1ــ تحفة المحتاج (  ) 355 / 3ونهاية المحتاج ( ) 140 / 3
) (2ــ المحلى (  )119 / 6مسألة رقم ( ما بعد ) 704 /
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قال القاضي عياض :
واختُلف في النوع ال ُمخرج  :فأجمعوا أنه يجوز البُر والزبيب والتمر
والشعير إال خالفًا في البُر لمن ال يعتد بخالفه

()1

فعلى مذهب ابن حزم ال تجزئ المعكرونة ؛ ألنه غير منصوص عليها .

(( اثنياا )) :

هل يجزئ الدقيق  ،في زكاة الفطر ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

(( القول األول )) :
يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر .
وهذا مذهب الحنفية ( ، )2وهو قول عند المالكية

()3

وقال به بعض المالكية

( ، )4وبعض الشافعية ( ، )5والحنابلة (. )6

) (1ــ النووي  ،شرح مسلم (  ، ) 52 / 4قلت  :وقول القاضي  (( :لمن ال يعتد بخالفه )) إلماح ـ وهللا أعلم ـ إلي
خالف أهل األصول  :هل يعتد بخالف الظاهرية في اإلجماع ؟ والمسألة فيها خالف  ،ولها تفاصيل مشهورة في كتب
األصول  ،وسبب الخالف  ( :إنكار الظاهرية للقياس )
) (2ــ بدائع الصنائع (  ) 566 / 2فتح القدير (  ، ) 301 / 2رد المحتار ( ) 319 / 3

) (3ــ القوانين الفقهية صــ  ، 92وعندهم ( في الدقيق بريعه قوالن )
) (4ــ قال به من المالكية ( ابن حبيب المالكي ) اإلشراف على نكت مسائل الخالف (  ) 417 / 1للقاضي عبد الوهاب
ح  ،الذخيرة (  ) 169 / 3ح
) (5ــ قال بهذا القول ( أبو القاسم بشار األنماطي ) انظر  /النبيه شرح التنبيه (  ) 51 / 6ح  ،والمجموع بشرح
المهذب (  ) 94 / 6النجم الوهاج (  ) 237 / 3ح
) (6ــ المغني (  ) 357 / 2كشاف القناع (  ، ) 320 / 2وشرح منتهى اإلرادات ( ) 414 / 1
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واستدلوا على ذلك بأدلة :

الدليل األول :
عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه

ع
صا َ
هللا َ
علَى َ
ج َ
(( إناا ُكناا نُ ْخ ِر ُ
سو ِل ا ِ
سلا َم َ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْه ِد َر ُ
ص الى ُ
ب ))
تَ ْم ٍر ،أَ ْو َ
ير ،أَ ْو أَقِ ٍط  ،أَ ْو َزبِي ٍ
ش ِع ٍ
يق ))
وزاد سفيان ( (( : )1أَ ْو َ
صاعًا ِم ْن َدقِ ٍ

()2

الدليل الثاني :
الدقيق أولى باإلجزاء ؛ ألنه كفاه المؤنة كتمر منزوع النوى

()3

) (1ــ هو ( ابن عيينة ) رحمه هللا
) (2ــ ضعيف  :رواه أبو داود ( )1618والنسائي (  ) 2514وغيرهم  ،وحكم عليها العلماء بالشذوذ
قال أبو داود في السنن  ( :فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ) السنن صــ  250حديث رقم ( ) 1618
وقال البيهقي في الكبرى (  ...فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان  ،وقد أ ُ ْنكر عليه فتركه ) السنن الكبرى
( ) 469/ 4حديث رقم ( ) 7725
) (3ــ شرح منتهى اإلرادات ( ، )414 / 1كشاف القناع ( )320 / 2
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(( تنبيه )) :
جواز إخراج الدقيق مقيد بأن يكون بوزن الصاع من ال َحب ( البُر )
عا من
وذلك ؛ ألن صاع الدقيق يكون أقل من صاع ال َحب  ،فإذا أخرج صا ً
الدقيق  ،فيكون قد أخرج أقل من صاع ال َحب.
وهذا غير جائز.

()1

(( القول الثاني )) :
ال يجزئ الدقيق في زكاة الفطر
وهذا مذهب المالكية

()2

 ،والشافعية ( ، )3والظاهرية

()4

واستدلوا على ذلك بأدلة :

الدليل األول :
ألنه بدل  .وال مدخل لألبدال في الزكاة (. )5

) (1ــ اإلنصاف (  ، ) 180 / 3مجموع الفتاوى (  ) 69 / 25فتح القدير ( ) 301 / 2
) (2ــ التفريع البن الجالب (  ) 165/ 1ح  ،المختصر البن عرفة (  ) 399 / 2ح الشرح الصغير
على أقرب المسالك (  ، ) 108 / 2مواهب الجليل ( ) 261 / 3

) (3ــ حلية العلماء (  ، ) 417 / 1والنبيه شرح التنبيه ( )51 /6ح  ،المجموع بشرح المهذب ( ) 94 / 6
) (4ــ المحلى ( )119 / 6
) (5ــ والنبيه شرح التنبيه ( )51 /6ح
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الدليل الثاني :
الدقيق مسلوب المنافع ؛ ألنه غير قابل للغرس

()1

الدليل الثالث :
وألنه غير منصوص عليه

()2

( وهذه حجة ابن حزم  ،كما سبق ) .

()3

(( الرتجيح )) :
الراجح ( يف نظري وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم  ،إن كان صو ًااب فمن هللا
 ،وإن كان خطأً فمىن ومن الشيطان  ،وهللا ورسوله بريئان ):
هو جواز إخراج الدقيق عن زكاة الفطر ؛ ألن أصله هو البُر  ،وهو جائز
باالتفاق

()4

فعلى وفق مذهب المالكية  ،والشافعية  ،وابن حزم  :ال تجزئ المعكرونة
عن زكاة الفطر .

) (1ــ الحاوي للماوردي (  ) 384 / 3ح
) (2ــ المحلى ( )119 / 6
) (3ــ المصدر السابق
) (4ــ ولن نفصل في هذه المسائل ؛ ألنها ليست الغرض المقصود من البحث  ،كما نبهت على ذلك قبل الكالم عليها
حيث قلت  (( :ونتكلم عليها باختصار )) انظر صـــ  ، 9وإال فالمسائل فيها أخذ ورد ومناقشات  ،وهللا الموفق .
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(( اثلثاا )) :
هل يجوز العدول عن األصناف المنصوص عليها في زكاة الفطر؟

مثال  :اإلنسان يف البلد اليت يعيش فيها وجد األصناف املنصوص عليها:
( ً
مترا  ،وعنده شعري ،وعنده برر ،وعنده زبيب  ،لكنه انتقل إىل
وجد عنده ً

مثال ك ـ األرز  ،والعدس ،واللوبيا  ......إخل ).
صنف غري منصوص عليه ً ،
فهل هذا جيوز ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
(( القول األول )) :

ال جيوز أن خيرج من غري املنصوص إذا وجد املنصوص عليه.
وهذا مذهب الحنابلة ( ، )1والظاهرية

()2

( على اختالف بينهم في المنصوص )

.

()3

) (1ــ الفروع (  ) 537 / 2والمبدع (  ) 369 / 2واإلنصاف (  ) 129 / 7مطالب اولي النهى ( ) 43 / 3
) (2ــ المحلى ( )119 / 6
) (3ــ عند ابن حزم ال يجزئ إال (( التمر والشعير !! )) انظر  :المحلى ( )119 / 6
وعند الحنابلة األمر أوسع فيجوز (( البُر  ،التمر  ،والشعير  ،والزبيب  ،واألقط  ،والدقيق  ،والسويق ))
ُدم المنصوص  ،فله أن يخرج ما يقوم مقامه مما يقتات
وال يجوز العدول عنها إلى غيرها  ،مع وجودها  ،فإن ع َ
من ال َحب كــ ( أرز  ،وذرة  ،وتين يابس  ،توت يابس  ....إلخ ) ألنها أشبهت المنصوص فكانت أولى من غيرها .
انظر كشاف القناع (  319 / 2ــ  ) 320وشرح منتهى اإلرادات ( ) 414 / 1
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واستدلوا على ذلك بأدلة :

الدليل األول :
النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ فرض زكاة الفطر ،وذكر األجناس التي
تخرج  ،فلم يجز العدول عنها إلي غيرها مع وجودها ؛ ألن ذكر األجناس
بعد الفرض تفسير للمفروض  ،فتعين اإلخراج منها عند وجودها (. )1

الدليل الثاني :
وألن إخراج غير المنصوص مع وجود المنصوص عليه عدول عن
المنصوص  ،فال يجوز (. )2

الدليل الثالث :
سا على زكاة المال من غير جنسها (. )3
قيا ً

) (1ــ المغني ( ) 293 / 4
) (2ــ المصدر السابق
) (3ــ المصدر السابق
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(( القول الثاني )) :
يجوز إخراج زكاة الفطر من غير األصناف المنصوصة  ،فيجوز إخراج
ما يُقاس على المنصوص .
وهذا قول الجمهور :
قال به الحنفية ( ، )1والمالكية

()2

 ،والشافعية

()3

 ،الحنابلة في رواية

()4

) (1ــ بدائع الصنائع ()  ،حاشية ابن عابدين ()365 ، 364 / 2
) (2ــ حاشية العدوي ( ) 450 / 1ح  ،المعونة (  ) 267 / 1ح  ،مواهب الجليل (  260 / 3ــ  ) 261والقوانين
الفقهية صـــ 30

ــ وعند المالكية غالب كالم أهل المذهب  ( :أنها تُؤدَى من غالب قوت البلد من هذه األصناف التسعة
القمح  ،الشعير  ،سلت  ،تمر  ،زبيب  ،أقط  ،دخن  ،الذرة  ،األرز ) ولو كان أهل البلد يقتاتون غيرها
فيجوز  ،ومنهم من ضبط غالب القوت بما يقول في شهر رمضان من عامه هذا  ،ألن زكاة الفطر تابعة
له فتعتبر طعمته وقوته خاصة  ،مواهب الجليل (  260/ 3ـ  )261القوانين الفقهية صــ ) 31
) (3ــ المجموع (  ، ) 95 / 6نهاية المحتاج ( ) 122 / 3

ــ والواجب عند الشافعية من هذه األصناف هو غالب قوت البلد ( على الوجه المعتمد عندهم )  ،وهناك
وجه أخر عند الشافعية بأنه مخير بين األقوات  ،وهذا الوجه اختاره بعض الشافعية  ،وهناك وجه ثالث
بأنه يتعين قوت نفسه  ،والمعتمد ما ذكرناه ( غالب قوت البلد ) إن كان بلديًا  ،وفي غيره من غالب قوت
محله  ،والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة  ،فلو عدل إلى أدنى منه لم يجزيه  ،ولو عدل إلى
أعال من الواجب أجزأه ألنه زيادة في الخير .
انظر المجموع (  95 / 6ــ  ) 96نهاية المحتاج (  122 / 3ـ ) 123
) (4ــ الفروع (  ، ) 537 / 2واإلنصاف ( ) 130 / 7
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واستدلوا على ذلك بأدلة

الدليل األول :
بقياس المنصوص على غير المنصوص

()1

الدليل الثاني :
وألنه طعام تحدث به المواساة

(( الرتجيح )) :
الراجح ( يف نظري وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم  ،إن كان صو ًااب فمن هللا
 ،وإن كان خطأً فمىن ومن الشيطان  ،وهللا ورسوله بريئان ):
هو قول الجمهور  ،بجواز زكاة الفطر من غير األصناف المنصوصة .

) (1ــ الذخيرة (  ) 168 / 3والمغني (  ) 293 / 4ومجموع الفتاوى ( ) 69 / 25
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برهان ذلك :
ما سبق ذكره من األدلة ويؤيده :
أ ـ أنها أطعمة  ،مكيلة  ،مدخرة تحدث بها المواساة  .فتجوز  ،والشرع ال
يفرق بين المتماثلين

()1

ب ـ وألن هذا يوافق مقاصد الشريعة ؛ ألن فيه منفعة للفقير بمواساته
بطعام يقتاته حتى لو كان من غير المنصوص لكونه أنفع له .
فقد يُدفَع للفقير التمر  ،وهو ال يقتاته في أرضه وإنما يقتات غيره كاألرز
ً
مثال ويكون أنفع له  .وهللا أعلم
فعلى وفق مذهب الحنابلة والظاهرية ال تجزئ المعكرونة عن زكاة الفطر

) (1ــ المقصود بالعبارة التماثل في الجملة  ،من جهة الكيل  ،والطعمة  ،واالدخار  ،والمواساة  ،ال من جهة تماثل
الجنس
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ابعا )) :
(( ر ا
هل يصح قياس المعكرونة على األصناف المنصوص عليها ؟
بالنظر في هذه المسألة ستجد أن  :هناك أشياء جامعة بين المعكرونة
والمنصوص عليه .ومنها :
أ ـ أنها ُ
طعمة
ب ـ أنها مدخرة
ج ـ تُكال (غالبًا )
د ـ أصلها غالبه من البُر المطحون ( الدقيق ) بنسبة .%70
وفي نفس الوقت هي تختلف عن المنصوص عليه بأمور .ومنها :
أ ـ أنها ال تُغرس للزرع
ص ِنّعت.
ضيف إليها أشياء  ،وقد ُ
ب ـ قد أ ُ ِ
ج ـ إذا ُ
طحنت زالت منفعة األكل منها بالنسبة لألدمي  ،بخالف بعض
أصناف الزكاة .
فمن غلب الموافق للمنصوص صحح القياس  ،وقال بأنها تجزئ
ومن غلب جانب المخالفات لم يصحح القياس  ،وقالَّ :ل تجزئ.
وسيأتي بيان ذلك عند ذكر المسألة إن شاء هللا.
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خامسا )) :
((
ا
غيره من
هل يجوز إخراج صنف من أصناف الزكاة أُضيف إليه ُ
غير أصناف الزكاة ؟ كالخبز مثَل  :يضاف إليه الماء ويصنع
بعمل النار ؟
هذا أيضًا فيه خَلف على قولين:

القول األول :
فالجمهور قالوا إن هذا ال يجوز؛ يقولون أن صنف الزكاة إذا اختلط بغيره
 ،أو أُعملت فيه الحرارة فهذا ال يجوز.
واستدلوا على ذلك :
صا عليه
بأنه ليس منصو ً

()1

وألن القَ ْدر ال يُعرف إال عن طريق الشرع  ،وهذا لم يَرد إال في المكيل ،
والخبز ليس منه

()2

) (1ــ المحلى ( )119 / 6
) (2ــ فتح القدير ( ) 301 / 2
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القول الثاني :
وذهب بعض متأخري الحنفية

()1

 ،وبعض المالكية ( ،)2وبعض الشافعية

( ، )3وبعض الحنابلة  ،إلى الجواز.
واستدلوا على ذلك :
لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين
أنفع للفقير

()4

من باب أولى جواز الخبز ألنه

()5

ولذلك تجد جماهير العلماء يقولون بعدم إجزاء الخبز فى زكاة الفطر،
وبعض الحنفية  ،وبعض المالكية  ،وبعض الشافعية  ،وبعض الحنابلة
يقولون بجواز ذلك.

) (1ــ فتح القدير ( ) 301 / 1
) (2ــ قال به من المالكية ( ابن حبيب المالكي ) اإلشراف على نكت مسائل الخالف (  ) 417 / 1للقاضي عبد الوهاب
ح  ،الذخيرة (  ) 169 / 3ح
) (3ــ قال به من الشافعية ( أبو الفضل ابن عبدان ) كما حكاه عنه الرافعي  ،ونقله النووي  ،انظر المجموع بشرح
المهذب ( ) 94 / 6
) (4ــ وهذا عند الحنفية ألنه منصوص عليه عندهم  ،بخالف غير المنصوص يلحق بالمنصوص باعتبار القيمة
انظر فتح القدير ( ) 303 / 2
) (5ــ فتح القدير ( ) 301 / 2
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هذه هي أهم أسباب الخَلف في المسألة  ،وقد تكلمنا عليها باختصار
وإليك حكم المسألة بعد ذكر سبب الخَلف.
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((

مسألة الباب

))

هل يجوز إخراج زكاة الفطر
معكرونة ؟
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هل يجوز إخراج زكاة الفطر معكرونة ؟
اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر من المعكرونة  ،وهل هي
ت ُجزئ في زكاة الفطر  ،أم ال ؟ على قولين :

(( القول األول )) :
أهنا ل ُُتزئ يف زكاة الفطر  .وهذا مقتضى قول اجلمهور ( ملا سبق ذكره
)
واستدلوا على ذلك أبدلة :

الدليل األول :
أهنا غري منصوص عليها يف األحاديث  ،فال رُتزئ ؛ َّ
ألن احلديث الذى
ورد عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قال :
(( أ َمر النبي صلى هللا عليه وسلم بزكاة ال ِفطر صاعًا من تمر ،أو صاعًا

من شعير ))  ،قال عبد هللا عمر رضي هللا عنهما :
" فجعل الناس ِّعدلَه ُمدَّين من ِّحنطة " (. )1
) (1ــ رواه البخاري (  ) 1507ومسلم ()984
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عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :
(( كنا نُخرج  -إذ كان فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -زكاةَ ال ِفطر
حر أو َمملوك  -صاعًا من طعام  ،أو صاعًا من أَقِطٍّ ،
عن كل صغير وكبيرٍّ ،
أو صاعًا ِمن شَعير ،أو صاعًا من تمر ،أو صاعًا من زبيب ....

)) ()1

وجه االستدالل

املعكرونة ليست من األصناف اليت نرص عليها يف حديث النيب صلى هللا
عليه وسلم فال رُتزئ .
الدليل الثاىن :
املعكرونة عبارة عن  :دقيق وأرضيفت إليه بعض املواد األرخرى اليت ال رُتزئ
يف الزكاة ـ ـ كاملاء  ،والبيض  ،والزيت ـ ـ فال رُتزئ ؛ ألن هذه األصناف
ليست من جنس األصناف اليت وردت يف زكاة الفطر  ،وال تشبهها يف
فضال عن اخلالف يف إخراج الدقيق عن صدقة الفطر :هل رجيزئ
الصفات ً ،
أو ال ؟

) (1رواه البخاري (  ) 1508ومسلم ( )985واللفظ له
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الدليل الثالث :
أنه ال رُيكن حتديد الصاع اخلاص ابملعكرونة  .وذلك
َّ
فضال عن االختالط الذى
ألن فيها الكثري من الفراغات من الداخل ً ،
حدث بني الدقيق وبني غريه  ،فتعذر معرفة صاعها  ،فلذلك هي ال رُتزئ .
الدليل الرابع :
أهنا قد فاتت منفعتها ؛ ألهنا ال ترغرس يف األرض للزرع  ،خبالف غالب
األصناف املنصوص عليها .
وألهنا تتلف منفعتها ـ من جهة الطرعمة ـ بطحنها .
الدليل اخلامس :
أهنا مل خترج من األرض  ،واألصناف املنصوص عليها الواردة يف األحاديث
خارجة من األرض ( صاع من متر  ،أو صاع من شعري  ،أو زبيب  ...إخل)
فهذه غالب أدلة من قالوا أن املعكرونة ل ُُتزئ يف زكاة الفطر.
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(( القول الثاىن )) :
املعكرونة ُُتزئ يف زكاة الفطر
وهذا مقتضى بعض متأخري احلنفية ( ،)1ومقتضي قول بعض املالكية (،)2
بعض الشافعية ( ،)3ومقتضى قول بعض احلنابلة ( ، )4وقال به مجاعة من

املعاصرين

()5

واستدلوا على ذلك أبدلة  .منها :
الدليل األول :
أبهنا طرعمة ألهل البلد  ،فتجوز
الدليل الثاىن :
َّ
الُب ( )6؛ أل َّن املعكرونة رمصنعة من الدقيق ومن
أن أصلها منصوص عليه  ،وهو ر

الُب ) الذى اتفق العلماء على جوازه
مواد أرخرى  .والدقيق أصله من القمح ( وهو ر

) (1ــ فتح القدير ( ) 301 / 1
) (2ــ قال به من المالكية ( ابن حبيب المالكي ) اإلشراف على نكت مسائل الخالف (  ) 417 / 1للقاضي عبد الوهاب ح ،
الذخيرة (  ) 169 / 3ح
) (3ــ قال به من الشافعية ( أبو الفضل ابن عبدان ) كما حكاه عنه الرافعي  ،ونقله النووي  ،انظر المجموع بشرح المهذب ( / 6
) 94
) (4ــ إعالم الموقعين (  ، )353 / 4والشرح الممتع ( ) 183 / 6
) (5ــ منهم الشيخ صالح ابن عثيمين كما في ( الشح الممتع )
) (6ـ المقصود بأنه منصوص عليه عند من يقول بثبوت الروايات التي فيها ذِّكر البُر ( وقد ذكرنا بعضها صـ  14 ، 13في
خالف الجماهير مع ابن حزم في إجزاء البُر )  ،وثبت باالستنباط كما في حديث ابي سعيد ( رضي هللا عنه ) وفيه (( كنا نخرج ـ
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وقد وردت به بعض النصوص ( )1عن النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ولذلك
فتجوز .
( سؤال )  :ما سبب الختالف بني العلماء يف هذه املسألة ؟
سبق وبيناه إبجياز يف مطلع البحث ( . )2وهي ابختصار ما يلي :
1ــ هل يجزئ البُر ( القمح ) في صدقة الفطر ؟
(( وذلك ألن المعكرونة ُمصنَّعة من القمح  -بعد طحنه بنسبة %70
 مع مواد أخرى نسبتها  - % 30أكثرها الماء  -فالقمح أصلها ))فمن قال بالمنع ( عدم جواز إخراج البُر ) فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة
الفطر معكرونة.
2ــ هل يجزئ الدقيق في زكاة الفطر؟ (وذلك ألنه ُمصنَّع من
الدقيق)
من قال بالمنع فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر معكرونة
إذ كان فينا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير  ،حر أو مملوك ـ صاعًا من طعام  )) .......وقد
فسر جماعة من العلماء الطعام ( يعني  :البر ) كما سبق معنا  ،انظر صــ غير مأمور .

) (1ــ أكثر هذه النصوص ال يصح  ،وانظر صـــ14
) (2ــ انظر صــ  9ــ 10
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 3ــ هل يجوز العدول عن األصناف المنصوص عليها في
زكاة الفطر؟
من قال  :ال يجوز العدول عن المنصوص  ،فلن يُ َج ِّوز إخراج
زكاة الفطر معكرونة
4ــ هل يجزئ إخراج صنف اختلط بغيره وأعملت فيه
الحرارة  ،أو ال ؟
من قال أنه ال يجزئ فلن ُي َج ِّوز إخراج زكاة الفطر معكرونة
 5ــ هل يصح قياس المعكرونة على األصناف المنصوصة ،
أو ال ؟
من قال بعدم صحة القياس  ،فلن يُ َج ِّوز إخراج زكاة الفطر
معكرونة .
فهذا أهم أسباب اخلالف يف هذه املسألة  ،وهللا أعلم .
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(( الرتجيح )) :
الراجح ( يف نظري وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم  ،إن كان صو ًااب فمن هللا

 ،وإن كان خطأً فمىن ومن الشيطان  ،وهللا ورسوله بريئان ):

أنه جيوز إخراج املعكرونة يف زكاة الفطر ،لكن بضوابط  ،وشروط وقيود:

(( الضابط األول )) :
أهنا خترج بوزن َمكيل على صاع القمح.
(( سؤال ))  :وملاذا ؟
(( اجلواب )) :
ألنه هو األصل  ،وال جيوز أن تقل عنه  ،وبذلك يكون الذى أخرجناه
قمحا  ،أو دقي ًقا.
ً
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وتطبيق ذلك  :أ ْن أنيت ابملد ،ونكيله على القمح .
ر
مثال  :صاع القمح َوَز َن ٣كجم  ،فنعتمد يف هذا الباب هذا الوزن
ا
فإن قيل  :ملاذا ال نعتمد على الدقيق ؟
نقول َّ :
ألن القمح هو األصل  ،والدقيق فرع .

(( الضابط الثاىن )):
أن يزيد على صاع القمح نسبة الـثـُّلث.
مثال  :لو صاع القمح وزنه  ٣كجم  ،فيكون صاع املعكرونة
تطبيق ذلك ً /
٤كجم
(( سؤال ))  :وملاذا؟
(( اجلواب ))  :ألن املعكرونة عبارة عن  :دقيق  ،وأشياء أرخرى رمضافة
إليها.

ونسبة الدقيق يف املعكرونة (  )%70سبعون يف املائة  ،فنزيد عند الكيل
الثرلث  ،ليتوافق مع صاع القمح .
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وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم .

(( الضابط الثالث )) :
أن يُ َكال صاع املعكرونة من نوع ليس فيه فراغات  ،ك ـ ( لسان

العصفور )؛ ألن هذا النوع من املعكرونة ( لسان العصفور ) ليس فيه
فراغات.

خطأ يقع فيه البعض :
البعض يكيل املعكرونة ابملد مباشرة  ،ويكتب وزن الصاع على هذا
ر
األساس .وهذا خطأ !!
والصواب  :أن يركال وزن صاع املعكرونة على وزن نوع  -معكرونة (

لسان العصفور )  -لتجنب الفراغات املوجودة يف أكثر أنواع املعكرونة  ،مث

نزيد عليه الثلث.
برهان ذلك :
ألننا إن مل نتجنب الفراغات لصار صاع الدقيق املوجود يف املعكرونة أقل من
األصل  -الذي هو صاع القمح .-
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(( الضابط الرابع )) :
نقارن بينه ( صاع لسان العصفور مع زايدة الثلث ) وبني صاع القمح.
واألثقل منهما  -من جهة الوزن  -نعتمده يف الكيل.
وهذا الضابط ( الرابع ) ليس إبلزامي  ،خبالف بقية الضوابط .
وهللا أعلم .
(( سؤال ))  :ما الدليل على هذا الرتجيح ؟
وملاذا رجحنا جواز إخراج املعكرونة بضوابط ؟
برهان هذا الرتجيح :

ول )) :
(( أ ا
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  ،قال ((:كنا خنرج يف عهد رسول
صاعا من طعام ))  ،وقال أبو سعيد
هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفطر ا
 (( :وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر ))

) (1ــ رواه البخاري ) 1510 ( :
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صاعا من طعام )) :
قال  (( :ا
إذن فاملسألة م ُّردها على الطعام .واملعكرونة من الطعام  ،فتدخل يف الباب .
فإن قيل  :وملاذا مل تدخلوا غريها من املأكوالت ؟
قلنا َّ :
ألن املعكرونة هي عبارة عن شيء مكيل ( غالبًا )  ،مطعوم  ،رمدخر
فهي تشبه األصناف اليت وردت يف النص فتدخل يف هذا الباب .

(( اثنياا )) :
رعد للطرعم  ،فنحن أخرجنا املعكرونة على وفق صاع
هي زكاة بـرر ( قمح ) أ َّ

الُب  ،وعملنا حساب الزايدات يف الكيل .
ُّ

فإن قيل  :هي ختالف الُب؛ ألهنا أضيف هلا مواد أخرى  ،وزالت منفعتها
من جهة  :الغرس  ،والزرع  ،بعد الطحن والصناعة ؟
وصنِّعت  ،ولكن هذه اإلضافات والتصنيع
فاجلواب  :نعم أضيفت هلا مواد ر
ملصلحة الفقري واملسكني  ،وهو أنفع له من جهة الطرعمة  ،وهو الغرض

األساس واألهم يف الزكاة ـ ـ ابلنسبة للفقري واملسكني ـ ـ فجازت
وألن اإلضافات اليت عليها إمنا هي ملنفعة الفقري .وهذا إحسان له  ،فتجوز.

(( اثلثاا )) :
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ما الغرض من صدقة الفطر ؟
سد حاجة الفقراء واملساكني من الطعام يوم العيد
الغرض من زكاة الفطر هو ُّ
( يف األصل ).
سؤال  :وملاذا سد حاجة الفقري واملسكني يوم العيد خاصة ؟
اجلواب  :ألن الناس يف يوم العيد ال يعملون  ،ويكونون يف إجازات غالبًا،
وهناك من يعمل اليوم بيومه  ،فهذا سوف أيخذ إجازة يف يوم العيد  ،فلو
فقريا ما عنده طعام  ،فسيجلس مع أوالده  ،ولن جيد
كان هذا الرجل ً

طعاما  ،فإما أن يذهب ويتكفف الناس  ،أو جيوع  ،فيكون العيد ابلنسبة
ً
وغما  ،ولن يفرح ابلعيد  .وهذا ينايف مقصود العيد  ،وأنه يوم
له حزًان ً ،
فرح وسرور  ،ولذلك رشرعت هذه الزكاة لتكون مواساة للفقري  ،ويكون

عنده الطعام يف يوم العيد  ،فال حيزن  ،وال يذهب يتكفف الناس يف يوم
الفرح والسرور .
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خالصة الكالم :
هذا هو الغرض من زكاة الفطر  ،وهو مواساة الفقراء ابلطعام الذى له
األوصاف الواردة يف النصوص  .واملعكرونة هلا هذه األوصاف:
أ ـ فاملعكرونة من أقوات أهل البلد
ومدخرة ( كاألصناف الواردة يف
ب ـ واملعكرونة ً
أيضا مكيلة  ،ومطعومة  ،ر
احلديث يف اجلملة )  ،فتجوز حلدوث املواساة هبا كالطرعم .

بل يف زماننا هي أنفع من جهة الطعمة من غريها بال شك .

ابعا ))
(( ر ا
مقاصد الشريعة يف التيسري على الناس  ،والتشوف لسد حاجة الفقري مبا
ينفعه  ،فهذا أيضا يدل على اجلواز
فاملعكرونة أيسر للمتصدق ؛ لتوفرها  ،وقلة سعرها  ،مع منفعتها للفقري ،
الُب سيحتاج للطحن
الُب ( ً
مثال) ألن ر
وكذلك هي أيسر ابلنسبة للفقري من ر
والعجن  ......إخل  ،وقد رك ِّفي الفقري هذا كله .
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وهذا التيسري يتماشى مع مقاصد الشريعة من جهتني :
أ ـ التيسري ( على املسكني  ،وعلى املزكِّي ) .ووجه التيسري على املسكني َّ
أن
ر
ِّ
املعكرونة كفته مشقة الطحن والعجن  ،وعلى املزكى بتوافرها وقلة سعرها
ر
( هذا مع كثرة منفعتها )
ب ـ النفع ( على املسكني ).

خامسا )) :
((
ا
قياس املعكرونة على الدقيق ـ ـ والدقيق فيه خالف( كما سبق وبيناه )

()1

من العلماء من قال جبوازه  ،ومنهم من قال بعدم جوازه ـ ـ فترقاس املعكرونة
على الدقيق  ،بل هي أوىل من الدقيق ؛ ألهنا أنفع للفقري من الدقيق ،
وحتدث هبا املواساة للفقري أكثر من الدقيق .

رعد
صفحا عن كل ذلك  ،فعلى كل حال نقول  :هي زكاة بـرر أ َّ
ولو أضربنا ً
الُب  ،وعملنا حساب
للطرعم ؛ فنحن أخرجنا املعكرونة على وفق صاع ُّ
الزايدات يف الكيل .

) (1ــ انظر صــ 16
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سادسا )) :
((
ا
وهلا وجه ًبلقياس على السويق الذي أجازه احلنفية ( )1واحلنابلة

) (1ــ بدائع الصنائع (  ) 566 / 2وفتح القدير ( ) 290 / 2
) (2ـ كشاف القناع ( ) 320 / 2
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الرد على أدلة املانعني من إخراج املعكرونة ىف زكاة الفطر
قالوا  :ليست منصوص عليها  ،ومل ترد يف النص  ،فال ُتوز
(( اجلواب )) :
وإن مل يرد هبا النص  ،لكنها تُلحق ًبملنصوص من جهتني :
اجلهة األوىل  :دخوهلا يف عموم النص
اجلهة الثانية  :من جهة القياس  ،فهي تقاس على األصناف املنصوصة ،
وقياسا .
وسي ً
أما دخوهلا يف عموم النص :
ففي حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،قال:
صاعا من
(( كنا ُخنرج يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفطر ا
طعام )) فالغرض يف هذا الباب الطعام .
الُب  ،قد اتفق العلماء على جواز إخراجه .
ً
فضال عن أصلها الغالب  ،وهو ر
أما ًبلقياس  :ترقاس على األصناف املنصوص عليها يف هذا الباب .
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لكن قد يُقال  :هذا القياس ُيكن أن يرعارض  ،ويرقال :
هذا قياس مع الفارق ؛ َّ
ألن األصناف املنصوص عليها مل ترضف إليها أشياء

فضال عن َّ
أن األصناف املنصوص
 ،وأما املعكرونة فأرضيفت إليها أشياء ً ،
عليها خارجة من األرض  ،واملعكرونة ليست كل مكوانهتا خارجة من

فضال عن كون املعكرونة غري قابلة للغرس والزرع  ،خبالف غريها.
األرض ً ،
أيضا املعكرونة تفسد بطحنها .
و ً
فاجلواب :
بالنظر في هذه المسألة ستجد أن  :هناك أشياء جامعة بين المعكرونة
والمنصوص عليه .ومنها :
أ ـ أنها ُ
طعمة
ب ـ أنها مدخرة
ج ـ تُكال (غالبًا )
د ـ أصلها غالبه من البُر المطحون ( الدقيق ) بنسبة .%70
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وفي نفس الوقت هي تختلف عن المنصوص عليه بأمور .ومنها :
أ ـ أنها ال تُغرس للزرع
صنِّعت.
ضيف إليها أشياء  ،وقد ُ
ب ـ قد أ ُ ِ
ج ـ ليست كل مكوناتها من األرض ( كحال غالب المنصوص )
د ـ إذا ُ
طحنت زالت منفعة األكل منها بالنسبة لألدمي  ،بخالف بعض
أصناف الزكاة .

(( أول )) :
وإذا نظران ملواضع االتفاق  ،واالختالف لوجدان أن مواطن االتفاق أقوى
بكثري  ،وتتماشى مع الغرض األساس من الزكاة (ابلنسبة للفقري واملسكني)
وهي املواساة ابلطعام  .واملعكرونة طرعمة
(( اثنيًا )) :
جدا  ،فقد يدخر طعام أايم
وهي مدخرة  ،وهذا ينتفع به الفقري واملسكني ً
وهذه األوصاف ( أعين الطرعمة واالدخار ) من األوصاف املؤثرة يف الباب
ألن املواساة تكون هبا أعظم
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(( اثلثًا )) :
الُب املطحون  ،وهي تركال غالبًا
كوهنا مع ما سبق  ،أصلها الغالب هو ر
وهذه مشاهبة كبرية للمنصوص
ابعا )) :
(( ر ً
كوهنا مقدمة يف زماننا على أكثر من املنصوص من جهة الطرعمة  ،ابلنسبة
للفقري واملسكني .
وهذا الذي ذكرهنا يظهر منها أهنا ( املعكرونة ) أليق ابإلحلاق ابملنصوص
خبالف مواطن الختالف  ،فجهتها ضعيفة ـ يف نظري ـ وهي :
صنِعت.
أ ـ قد أ ُ ِضيف إليها أشياء  ،وقد ُ
فالجواب :
هذا مأخذ ضعيف ؛ ألن ما أضيف إليها إنما كان لمصلحة ال ُم ْع َوز
وقد كفاه من أشياء  ،كالطحن  .....إلخ  ،وهذا إحسان وليس مأخذ
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ب ـ أنها َّل تُغرس للزرع
فالجواب :
نعم هذا زوال شيء من المنفعة  ،لكن لمصلحة تعود على الطعمة
باإلصالح وانتفاع الفقير  ،فالمصلحة هنا أقوى .
وألنه ليس الغرض من الزكاة الزراعة ـ وإن كانت منفعة ـ وإنما الغرض
األساس مواساة ال ُم ْع َوز بالطعام  ،ثم الحكم لألغلب في الباب  ،فغالب
الناس في زماننا يأخذون الحبوب لألكل ال للزرع .

ج ـ ليست كل مكوناتها من األرض ( كحال غالب المنصوص )
فالجواب :

وجياب على ذلك ابلضوابط اليت ذكرانها  ،لتكون الزكاة عن الُب ( كما
ر
سبق وبيناه )
خارجا من
مث هذا يعارض بـ ـ ـ (( األقط )) وهو :اللنب اجملفف ؛ فهو ليس ً
وجيزئ عند بعض أهل العلم .
األرض  ،ر

د ـ إذا ُ
طحنت زالت منفعة األكل منها بالنسبة لألدمي  ،بخَلف بعض
أصناف الزكاة .
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فالجواب :
هذا مأخذ ضعيف ؛ ألن المسكين لن يطحنها ولن يحتاج لذلك فى ال ُ
طعمة
ً
فضال عن ندرة حصول ذلك  ،والنادر ال حكم له .
خَلصة الكَلم :

األوصاف املؤثرة حبق يف الباب هي اليت تتوافق بني املعكرونة  ،واملنصوص
ولذلك نقول  :هي أليق لإلحلاق ابملنصوص  ،وهللا أعلم .
قوهلم :
أنه ل ُُيكن حتديد الصاع اخلاص ًبملعكرونة  .وذلك ألن فيها
فضال عن الختالط الذى حدث بني
الكثري من الفراغات من الداخل  ،ا
وبني غريه  ،فتعذر معرفة صاعها  ،فلذلك هي ل ُُتزئ .
الدقيق َ
فالجواب :

قد أجبنا عن املذكور  ،وبينا كيف رحيدَّد صاع املعكرونة  ،واحلمد هلل

()1

واملسألة اجتهادية واخلالف فيها سائغ  ،وال نكري على املخالف من اجلهتني
وابهلل التوفيق .
) (1ــ انظر صـــ 36
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اخلامتة
الحمد هلل رب العالمين  ،وأشهد أن ال إله إال هللا  ،وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ( صلى هللا عليه وسلم ) أما بعد
هذا ما تيسر لنا جمعه في هذا الباب  ،فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
وأسأل هللا الكريم أن يجعلني ممن ُو ِفقَ لمراده القويم  ،وأن يجعله خالصا ً
لوجهه الكريم  ،ويقبله من عبده المسكين  ،وينفع به المسلمين  ،إنه جواد
كريم .
وأساله ( سبحانه وتعالى ) أن يجمعنا على ما يرضيه  ،وأن يرفع عن
األمة البالء  ،والوباء  ،والغُمة  ،وأن يتوب علينا لنتوب  ،ويهدنا إلى
مراضيه  ،ويعتق رقابنا من النار ؛ إنه باإلجابة كفيل  ،وهو على كل شيئ
قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وص ِل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى
اله وصحبه وسلم .

وكتبه  /أبو عبد هللا
محمد أنور محمد مرسال

الرابع والعشرين من رمضان (  ، )1441الموافق  / 16مايو 2020 /
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