
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 النقدٌة بالقٌمة والكفارات الفطر صدقة

 ساعد بكر إلى

 السؤال:

 .وعافٌة بخٌر ونواتك أن هللا أسأل ومغفرته، وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 أم واحد لمسكٌن القٌمة تعطى وهل النقدٌة، بالقٌمة والظهار الٌمٌن ككفارة والكفارات الفطر صدقة إخراج حكم ما

 لظهار؟!ا كفارة فً وستٌن، الٌمٌن كفارة فً مساكٌن عشرة على لها هللا تعٌٌن حسب توزع

 وبارك هللا فٌكم

 :الجواب

 اته،وبرك هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :أمرٌن عن تسأل إنك

 كاإلطعام الشرعٌة النصوص فً المذكور عن عوضا   والكفارات الفطر زكاة فً مةالقٌ إخراج ٌجزئ هل: األول

 ونحوها؟ والكسوة

 من بد ال أو المساكٌن من معٌن عدد بإعطاء النصوص وردت إذا واحد لمسكٌن كلها القٌمة تعطى هل: الثانً

 علٌه المنصوص للعدد تعطى بل واحدا   مسكٌنا   كاملة القٌمة تعطى فال النصوص فً لمذكورا المساكٌن بعدد االلتزام

 المساكٌن؟ من

 :أي القٌمة، إعطاء إجزاء فً العلماء اختلف فقد األول للسؤال بالنسبة أما -ٔ

 :الشرٌفة األحادٌث فً جاء كما إما -

ًَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َناِفع   َعنْ  البخاري أخرج -  َشِعٌر   ِمنْ  ا  َصاع اْلِفْطرِ  َصَدَقةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولُ  َفَرضَ »: َقالَ  َعْنهُ  هللَاُ  َرِض

 َفَعَدلَ  َقالَ ... َواأْلُْنَثى الَذَكرِ  َعلَى» وزاد الترمذي وأخرجه. «َواْلَمْملُوكِ  َواْلُحر   َواْلَكبٌِرِ  الَصِغٌرِ  َعلَى َتْمر   ِمنْ  ا  َصاع أَوْ 

 ..بأعٌانها فٌخرجها «ُبر   ِمنْ  َصاع   نِْصفِ  إَِلى الَناسُ 

 ...األحادٌث فً المذكورة الفطر صدقة لعٌن النقدي المقابل بتقدٌر أي النقدٌة بالقٌمة وإما -

 فً ٌجزئ ذلك وأن القٌمة إعطاء جواز من الخالفة دولة فً األموال كتاب فً المذكور هو عندنا الراجح والرأي

 :التالٌة لألدلة الزكاة

 :الوورد ملف 050-051 صفحة الخالفة دولة فً األموال كتاب فً جاء -أ

 والثمار، الزروع من العٌن أخذ عن بدال   - غٌرها أو نقودا   - القٌمة تؤخذ أن والثمار الزروع زكاة فً وٌجوز]

ًَ  أَنَ » طاووس عن دٌنار بن عمرو روى لما وذلك َمنِ  إِلَى ُمَعاذا   َبَعثَ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنبِ ٌَ أُْخذُ  َفَكانَ  اْل ابَ  ٌَ ٌَ  اْلِحْنَطةِ  بَِصَدَقةِ  الث 

 ...عبٌد أبو رواه «َوالَشِعٌرِ 

 منكم آخذه لبٌس أو بخمٌس إٌتونً» قوله فً وذلك العروض، مكانها أخذ أّنه نفسها، الصدقة فً معاذ، عن ُروي

 قد أنه وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرس عن السّنة فً ُوجد وقد. «بالمدٌنة للمهاجرٌن وأنفع علٌكم أهون فإّنه الصدقة، مكان

 ملسو هيلع هللا ىلص النبً كتاب ذلك ومن. األصل من معطٌه على أٌسر إعطاؤه ٌكون مما غٌره، إلى ٌَُحَول ثمّ  المال، فً الحق ٌجب

 عرضال ملسو هيلع هللا ىلص النبً فأخذ داود، أبو رواه «اْلَمَعافِرِ  ِمنَ  ِعْدلَهُ  أَوْ  ِدٌَنارا   َحالِم   ُكل   َعلَى أَنَ » الجزٌة فً بالٌمن معاذ إلى

ِهمْ  أَنَ » نجران أهل إلى كتب ما ذلك ومن. الذهب مكان الثٌاب أخذ أي العٌن، مكان ٌْ ًْ  َعلَ ، ُكل   فًِ ُحلَة   أَْلَف  أَوْ  َعام 

ً   ِمنَ  ِعْدلََها  بدال   الجزٌة فً اإلبل ٌأخذ كان عنه هللا رضً عمر أن المغنً فً قدامة ابن وذكر. عبٌد أبو رواه «األََواقِ

ا   أن كما والفضة، الذهب عن ٌّ  .انتهى [.والفضة الذهب بدل الجزٌة فً والمساّل، والحبال، اإلبر، ٌأخذ كان عل
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 :الوورد ملف 051 صفحة الخالفة دولة فً األموال وفً -ب

ٌُزّكى] ٌُزّكى الوثٌقة، واألوراق النائبة، وباألوراق بالذهب، الذهب عن و  النائبة، وباألوراق بالفضة، الفضة عن و

 وباألوراق بالذهب، الفضة وعن اإللزامٌة، وباألوراق بالفضة، الذهب عن ٌزّكى أن ٌُجزئ كما الوثٌقة، وراقواأل

ٌُجزئ وأثمان، نقود جمٌعها ألّنها اإللزامٌة؛  فً الغرض لتحقّق بعض عن بعضها إخراج وٌجوز بعض، عن بعضها ف

 .انتهى [.الزكاة فٌه وجبت الذي المال عٌن بدل القٌمة أخذ أدلّة والثمار الزروع زكاة باب فً مرّ  وقد. ذلك

 األحادٌث فً جاء كما بأعٌانها إخراجها أو النقدٌة بالقٌمة الفطر زكاة دفع جواز أرجح فإنً علٌه وبناء

 .الشرٌفة

 :ومنها ذلك فً للفقهاء آراء هناك فإن وللعلم -ج

 أو تمر من صاع أو زبٌب أو سوٌقه أو دقٌقه أو ُبر   من صاع   نصفُ  الفطر صدقة فً الواجبَ  أنَ  األحناف ٌرى -

 فٌجوز عٌن، إنه حٌث من ال اإلطالق على متقوم مال إنه حٌث من علٌه المنصوص وجوب أن فهو صفته أما شعٌر،

 فً السرخسً اإلمام قال شاء؛ ما أو ،ا  عروض أو ،ا  فلوس أو دنانٌر، أو دراهم، القٌمة ذلك جمٌع عن ٌعطً أن

 بالقٌمة ٌحصل وذلك الغنى، حصول المعتبر ألن عندنا؛ جاز الحنطة قٌمة أعطى ]فإن: (1ٓٔ-1ٓٔ /ٖ) "المبسوط"

 والنذر، الكفارات، وفً زكاة، كل فً عندهم والفتوى العمل وبه الحنفٌة، مذهب هو وهذا... بالحنطة ٌحصل كما

 ...وغٌرها والخراج،

 العزٌز عبد بن عمر كتاب جاءنا: قال قَُرة عن َوِكٌع فعن القٌمة؛ إخراج جواز ٌرى العزٌز عبد بن عمر وكان -

 أبً بن بكر أبو اإلمام اآلثار هذه روى وقد درهم"، نصف قٌمته أو إنسان كل عن صاع "نصف: الفطر صدقة فً

 (،91ٖ/ َٕشٌبة فً "المَصَنف" )

 .أعاله المذكورة لشرعٌةا لألدلة القٌمة إخراج ٌجوز بل النصوص به وردت ما بأعٌان االلتزام ٌجب فال وعلٌه

 النص ورد إذا أنه أرجحه الذي والرأي أٌضا ، المسألة هذه فً العلماء اختلف فقد الثانً للسؤال بالنسبة وأما -ٕ

 لَمْ  َفَمنْ ﴿ ،﴾ُهمْ ِكْسَوتُ  أَوْ  أَْهلٌُِكمْ  ُتْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكٌنَ  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  َفَكَفاَرُتهُ ﴿: مثل المساكٌن من معٌن بعدد

ْسَتِطعْ  ٌنَ  َفإِْطَعامُ  ٌَ  اإلعطاء أكان سواء ستٌن( )عشرة، المذكور بالعدد االلتزام ٌجب الحالة هذه ففً ،﴾ا  ِمْسِكٌن ِست 

 أن فٌجوز عدد ذكر دون مساكٌن إعطاء النص طلب إذا وأما الزم، قٌد فهو مقصود، العدد ألن وذلك بالقٌمة أم بالعٌن

 إَِنَما﴿: الزكاة بشأن تعالى كقوله وذلك مسكٌن، من أكثر ٌعطى أن وٌجوز بالعدد، القٌد وجود لعدم واحد مسكٌن ٌعطى

َها َواْلَعاِملٌِنَ  َواْلَمَساِكٌنِ  لِْلفَُقَراءِ  الَصَدَقاتُ  ٌْ َقابِ  َوفًِ ُقلُوُبُهمْ  َواْلُمَؤَلَفةِ  َعلَ  الَسبٌِلِ  نِ َوابْ  ّللَاِ  َسبٌِلِ  َوِفً َواْلَغاِرِمٌنَ  الر 

 كثر، مساكٌن على ٌقسمها أن وٌجوز واحدا   مسكٌنا   زكاته ٌعطً أن للمزكً فٌجوز ،﴾َحِكٌم   َعلٌِم   َوّللَاُ  ّللَاِ  ِمنَ  َفِرٌَضة  

ٌستحقون الزكاة  أنهم ذلك فً ٌراعً ولكنه... عدد دون هكذا "المساكٌن" لفظ ورد بل اآلٌة، فً معٌن عدد ٌرد لم ألنه

 كنة...لوصف المس

 ما أي الزكاة عن غنى فً ٌجعلهم ما هو أكثر، أم واحدا   أكانوا سواء الزكاة من ٌعطون لما األقصى الحد فٌكون

 ٌجوز وال... المسكنة وصف عن لهم تعطى التً بالزكاة ٌخرجون أي للزكاة مستحقٌن غٌر ٌصبحون بحٌث ٌغنٌهم

 ...أخرى إلى حالة ومن آخر إلى شخص نم بالطبع ٌختلف المقدار وهذا... ذلك من أكثر إعطاؤهم

 .وأحكم أعلم وهللا أرجحه ما هذا

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٖٗٗٔ رمضان 1ٕ

 مٕٕٕٓ/ٗٓ/9ٕ الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/539358737751500 
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