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 مقدمة
َلحَق َوالحُمرحَسَلنَي، نََبيَ َنا ُُمَمه  َرَف اْلح ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنَي، َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى َأشح َمح َبَه اْلح ٍد َوَعَلى آلََه َوَصحح

 :َوبَ عحدُ َأْجحََعنَي، 

َكاَم زَك    فَ َهَذَه ُمذَك َ  / ُُحُود      تَ  َفر َقَ   ةٌ َفطحَر َمأحُخوَذٌة َمنح َسلحَسَلَة ُدُروٍس مُ    اَة ال   َرٌة َلَطيَفٌة َحوَل َأحح َلَشيحَخَنا الحُمَرّبَ 

ُ َِبََياتََه  –بحَن ُُحَيحد الصهوهاَفَ   َو اآلِت:َوَهَي َعَلى النه  ،–َمت هَعَنا اّلِله  حح

َر َشعحَباَن  -1 َسَنَة  َسلحَسَلُة ُدُروٍس َف َشرحَح َكَتاَب الصهوحَم، أَلحَقاَها َشيحُخَنا الحُمَرّبَ  َف َجاَمَع سَناو َخََلَل َشهح

 ه . 1423

َرٍد َف َواَحٍد    َف قرحٍص مُ  ُمَؤسََّسُة الْـَمْجِد اْلَقاِدمَها    ه ، َوَقدح َنَشَرتح 1432َسلحَسَلُة ُدُروَس َرَمَضاَن  -2 فح

رَيَن َدرحًسا َصوحتَيًّا.   َوَعشح

 رحئَ يًّا.      ه ، َوَهَي ُمَسجهَلٌة َِبلصهوحَت َوالصُّورََة َف َثََلَثنَي َدرحًسا مَ 1436َسلحَسَلُة ُدُروَس َرَمَضاَن  -3

َرَر أََهمه الحَمَساَئَل الحُمتَ َعلَ َقَة بَزََكاَة الحَفطحَر،  -ِبََذحَن اّلِلَه تَ َعاَل -يها َوَسَتَجُدوَن فَ  َفُدوَنُكمح ََي طََلَبَة الَعلحَم َهَذَه الدُّ

ََواَهَر النهَفيَسة   .السهَنيهة، َوالآلَلَئ الحَبَهيهة، َواْلح

 

 غسان بن ُممد بن حارب اْلبسي
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 والية املضييب. 



 

 

 ِفـــي ِفـــطْــــَرِة األَبْـــَدانِ  بَـاب  
                                  

 تـَْوِطَئة  قـَْبَل اْلَبْدِء ِف اْلَمْوُضوِع: 
َم   نح َجوَهَر ال  نَ ظَاَم لإَلَم   اَم   َهَذا ُهَو الحَباُب السهاَبُع َمنح أَب حَواَب َكَتاَب الصهوحمَ 

َوانُُه: )َِبٌب َف َفطحَرَة األَبحَداَن(، َوُتَسمهى زََكاَة الحَفطحَر،  الَسالَ   م   يَ  َرَح   َم  ُه الله  هُ  طحَرَة      فَ   وَ أَ ، َوُعن ح
َا تُ َؤدهى يَ وحَم الحَفطح  َر، َوُهَو الحيَ وحُم اأَلوهُل َمنح َشوهاٍل، َوأَمها َفطحَرُة  األَبحَداَن، أَمها زََكاُة الحَفطحَر َفَِلََّنه

َخاَص،  َا تُ َؤدهى َعَن األَبحَداَن َولَيحَستح َعَن الحَماَل، َفَهَي َعَلى َعَدَد اأَلشح األَبحَداَن َفَِلََّنه
ُخُل ََتحَت   فَ َقاَل: )َما ُُيحرَُج َمنح َماٍل َعنح َما اةَ ال زكَ َوَلَذَلَك َعرهَف بَ عحُضُهُم   ٍل أَوح َبَدٍن(، فَ َيدح

ُلغح َهَذا الت هعحرَيَف زََكاُة الحَفطحَر، َوالحُمعحَتََبُ َف زََكاَة الحَماَل ُهَو الحَماُل: َهلح بَ َلَغ النَ َصاَب أَوح َلَح ي َ  ب ح
 ؟ َوالحُمعحَتََبُ َف زََكاَة الحَفطحَر ُهَو َعَدُد األَبحَداَن...   

 
رَ   َع َف الحَموحُضوَع َسَنذحُكُر َثََلثََة َأَحاَديَث ََلَا َعََلَقٌة بَزََكاَة الحَفطحَر:َوقَ بحَل َأنح َنشح

َها    – َعنح َعاَئَشَة أُمَ  الحُمؤحَمَننَي   -1 ُ َعن ح : )  –َرَضَي اّلِله ُ َعَليحَه قَاَلتح َسنه َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله
ُرَ  َوالح  َعبحَد، َوالذهَكَر َواألُن حَثى، َوالصهَغرَي َوالحَكَبرَي، َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح  َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر َعَلى اْلح

، أَوح َشَعرٍي، أَوح َمنح أََقطٍ   (  َصاًعا َمنح َزبَيٍب، أَوح بُ رٍ 
الحَفطحَر َصاًعا َمنح  فَ َرَض َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة َعَن ابحَن ُعَمَر قَاَل: )  -2

، َوالذهَكَر َواألُن حَثى، َوالصهَغرَي َوالحَكَبرَي َمَن   ُرَ  ََتحٍر، أَوح َصاًعا َمنح َشَعرٍي، َعَلى الحَعبحَد َواْلح
َلَمنَي، َوأََمَر َِبَا َأنح تُ َؤدهى قَ بحَل ُخُروَج النهاَس َإَل الصهََلةَ   ( الحُمسح



 

 

َرًة لَلصهائََم  ف َ َعَن ابحَن َعبهاٍس قَاَل: ) -3 ُ َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر طُهح َرَض َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله
ُبوَلٌة، َوَمنح   َمَن اللهغحَو َوالرهَفَث، َوطُعحَمًة لَلحَمَساَكنَي، َمنح أَدهاَها قَ بحَل الصهََلَة َفَهَي زََكاٌة َمقح

 ( َقٌة َمَن الصهَدقَاتَ أَدهاَها بَ عحَد الصهََلَة َفَهَي َصدَ 
 
 
 

َإنح َشاَء اّلِلهُ تَ َعاَل، َوَهَي َف ََثحاَن َمَساَئَل َوَسوحَف َيُكوُن َحَديثُ َنا َف َهَذا الحَباَب 
َو اآلِت:   َعَلى النهحح

 
ُم زََكاَة الحَفطحَر؟  -1  َما ُحكح
ُروَعيهَة زََكاَة الحَفطحَر؟ -2 َمُة َمنح َمشح كح  َما اْلَح
 َتََُب زََكاُة الحَفطحَر؟َمََت   -3
 َعَلى َمنح َتََُب زََكاُة الحَفطحَر؟ -4
 َعمهنح ُُتحرَُج زََكاُة الحَفطحَر؟ -5
 َمنح َأيَ  َشيٍء ُُتحرَُج زََكاُة الحَفطحر؟ -6
َداُر َف زََكاَة الحَفطحَر؟  -7  َما الحَمقح
َفُع زََكاُة الحَفطحَر؟ -8  َلَمنح ُتدح
 
 



 

 

 
 ُحْكُم زََكاِة اْلِفْطِر؟ اْلَمْسأََلُة اأُلوََل: َما 

َم زََكاَة الحَفطحَر: َهلح َهَي َواَجَبٌة أَوح ُسنهٌة ُمؤَكهَدٌة أَوح ُسنهٌة ُمَرغهٌب   ُل الحَعلحَم َف ُحكح تَ َلَف َأهح  َفيَها؟اخح
َحابُ َنا الحَمَشارَقَ  ُهوَر، َوَعَليحَه َأصح ُمح َهُب اْلح َتَدلُّوا َعَلى َفَقيَل: َهَي فَ رحٌض َواَجٌب، َوُهَو َمذح ُة، َواسح

 الحُوُجوَب َبَقوحَل اّلِلَه تَ َعاَل: 
                                                          (15-14:األعلى )سورة 

ُر اّلِلَه تَ َعاَل َعنحَد زََكاُة الحَفطحَر، َوالصهََلُة َصََلُة الحَعيَد، الزَكاُة قَاَل بَ عحُض الحُمَفسَ رَيَن: ) ُر َذكح َوالذ َكح
َتَدلُّوا أَيحًضا َِبََديَث ابحَن َعبهاٍس: ) ُ َعَليحَه ُخُروَج النهاَس َإَل الحُمَصلهى(، َواسح فَ َرَض َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله

َرًة لَلصهائََم َمَن اللهغحَو َوالرهَفَث، وَ  فَ َرَض (، َوَحَديَث ابحَن ُعَمَر: )طُعحَمًة لَلحَمَساَكنيَ َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر طُهح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح َصاًعا َمنح َشَعريٍ   ( .. َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله

َتَدلُّوا َعَلى السُّنَ يهَة َِبََديَث َوَقيَل: َهَي ُسنهٌة َمنحُدوبٌَة ُمَرغهٌب َفيَها، َوَعَليحَه   َحابُ َنا الحَمَغارَبَُة، َواسح َأصح
ُهوَر َأَجابُوا َعنح َهَذا َسنه َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحرَ َعاَئَشَة: ) ُمح (، َإاله َأنه اْلح

ُا ُسنهٌة  َديَث ِبََنه الحُمرَاَد َأَّنه  َواَجَبٌة... اْلَح
 

 َوظَاَهُر َكََلَم النهاَظَم ُيَشرُي َإَل ُوُجوَِبَا، فَ َقدح قََال:
ــــــــــــــــْوَمــــــــــــــــــــُ  َ   ُــــــــــــْرفَـــــــــــــــــــــــ ُ  ـَ  َوِقـــــــــــــــــَل ِْنَّ 
ـْ قَــــــــــــــــــــَد   َ ــــــــِطــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ   فَـــــَــــا لَــــــــــــُ  ِمــــــــــــ

 

ــــ   ــــ ــ ــ ــ ــــ ــــــَّــ ــــ ــــــَ ــ ــــ ــــا ُمــ ََ ــ ــــ ــــ ــــــَو بِــ ــــ ــــ ــ َْ ــ ــــ ــــا فَــ ََ ــ ــــ  ــــ ُ ِْ َّ بِــ
ــــــرِ  ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــِ ــ ــــ ــ ـَ الــــ َّ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَدِ  الــــََّّــــاِع ِمــ ــــ ــــ ــَقــ ــــ  لِــ

 

 



 

 

َ َإَشارٌَة َإَل َحَديث: )  َ السهَماَء َواأَلرحَض اَل يُ رحَفُع َإاله بَزََكاَة َوَف الحبَ ي حَتنيح ُر َرَمَضاَن ُمَعلهٌق َبنيح َشهح
َديَث َفيَه َمَقاٌل... 1( الحَفطحرَ   ، َوَلَكنه اْلَح

 
ريحَ   َلَم الهَذي ُيَُبُّ اْلَح َبَغي لَلحُمسح َا َواَجَبٌة أَُو ُسنهٌة َفََل يَ ن ح َسَه  َوَعَلى ُكلَ  َحاٍل َسَواٌء قُ لحَنا ِبَََّنه لَنَ فح

َها، َويُ َرغَ ُبوَن َفيَها، َوَُيح  رَاَجَها، َوَقدح َكاَن السهَلُف الصهاَلُح َُيُضُّوَن َعَلي ح َرُصوَن ُكله َأنح يَ تَ َهاَوَن َف َإخح
أَلُ  َلَم بحَن َأّب َكرميََة التهَميَميَ  َيسح رَاَجَها، فَ َقدح َجاَء َرُجٌل َإَل َأّب ُعبَ يحَدَة ُمسح رحَص َعَلى َإخح ُه َهلح اْلَح

ََتَ َأخَ  ، فَ َقاَل: )َبعح َهَذيحَن، َواشح َ َ َحَسَننيح ُهَما، َوأَدَ  زََكاَة تَ لحَزُمُه زََكاُة الحَفطحَر ؟ فَ َرَأى َعَليحَه ثَ وحَبنيح فه َمن ح
َُروَصي َ  أَنهُه َحَضَرتحُه زََكاُة الحَفطحَر َولَيحَس  –َرَُحَُه اّلِلهُ  – 2الحَفطحَر(، َوَوَرَد َعَن اإَلَماَم َساَلََ بحَن رَاَشٍد اْلح

ََتَى    3َعنحَدُه َشيٌء َإاله َمنحُسواًل  رََج َمنحُه زََكاَة الحَفطحَر يَ لحَتَحُف َبَه، فَ َباَع َمنحُسوَلُه، َواشح َبَقيَمَتَه َطَعاًما، َوَأخح
  .. 

 
َنَد الحَفرحَدوحس  –( 2/97َكَما َف الَتهحَغيَب َوالَتهحَهيب لَلحُمنحَذرَي  )  –َرَواُه أَبُو َحفحَص بحَن َشاَهني َف َفَضاَئَل َرَمَضاَن  1 ي حَلَميُّ َف ُمسح َوالده
َوحزَيَ  َف الحَعَلَل الحُمتَ َناَهَية )1/235) َتارَة ، َوالضَ َياُء الحمَ 2/8 –( 824(، َوابحُن اْلح َاَمَع الصهَغري   –قحَدَسيُّ َف اأَلَحاَديَث الحُمخح َكَما َف اْلح
  ...َعنح َجرَيَر بحَن َعبحَد اّلِلهَ   –( 1/7156)
ي    2 ـِ ـُ  َاِشد  اْْلَُرو رَ 1301: ُوَلَد بَبَ لحَدَة مَشاَيق َمنح قُ َرى الحَباَطَنَة َسَنَة  هـ(1339)ت:    َساِلُ ْب َواَلَدَه الزهاَهَد، َوَعَليحَه قَ َرأَ   ه ، َوَنَشَأ َف َحجح

، َوَقدح بُوَيَع َلُه َِبإَلَماَمَة الحُقرحآَن، ُُثه َخرََج َإَل بَ َلَد الحَعَواّب لَتَ َلقَ ي الحُعُلوَم، ُُثه َهاَجَر َإَل الشهرحَقيهَة َلطََلَب الحَعلحمَ  يَن السهاَلَميَ   َعَلى َيَد اإَلَماَم نُوَر الدَ 
: ََّنحَضُة اأَلعحَيان َِبُر َيهَة ُعَمان ص1331َة َسنَ   ..   197ه  . انحظُرح

 : َعَباَءٌة أَوح ثَ وحٌب يُ لحَبُس َف الحََبحَد .. اْلَمْنُسول 3



 

 

ـْ َمْ ُروِعَِّة زََكاِة اْلِفْطِر؟   اْلَمْسأََلُة الثَّانِـَُة: َما اْلِْْكَمُة ِم
ُروَعيهَة الزهَكاَة َبَقوحلََه: ) َمَة َمنح َمشح كح َ َحَديُث ابحَن َعبهاٍس اْلَح ُ فَ َرَض َبنيه َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله

َرًة لَلصهائََم َمَن اللهغحَو َوالرهَفَث، َوطُعحَمًة لَلحَمَساَكنيَ  َرٌة َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر طُهح (، َفَهَي أَوهاًل طُهح
ُهَما النهيبُّ َصلهى ا ُ َعَليحَه َوَسلهَم َف َوقحَت الصهوحَم َكَما َجاَء لَلصهائََم َمَن اللهغحَو َوالرهَفَث اللهَذيحَن ََّنَى َعن ح ّلِله

َديَث اآلَخَر: ) (، َوَهَي ََثنًَيا طُعحَمٌة الصهوحُم ُجنهٌة، فََإَذا َكاَن َأَحدُُكمح َصاَئًما َفََل يَ رحُفثح َواَل ََيحَهلح َف اْلَح
طَاُب َفيَه َلَِلغحَنَياَء ِبََنح 4( ُهمح َف َهَذا الحيَ وحمَ َأغحُنو لَلحَمَساَكنَي، َوَقدح َجاَء َف بَ عحَض اأَلَحاَديَث: ) ، َواْلَح

َواََّنُمح َف فَ رحَحَة الحَعيَد، َوَف َصََل  َة الحَعيَد، لََئَله يُ غحُنوا الحُفَقرَاَء َف َهَذا الحيَ وحَم َحَته يَ تَ َفرهُغوا َوُيَشارَُكوا َإخح
ُب َعَلى الحَعَيالَ  َغَلُهُم الحَكسح ، فَ ُهَناَك َمَن الحُفَقرَاَء َمنح ُهَو َِبَاَجٍة َماسهٍة َإَل الحَماَل، َِبَيحُث َإَذا َلَح َيشح

َاصَ  َسَه َوَمنح يَ ُعولُُه، َواْلح َمَه يَ ب حَقى ُمعحَدًما لَيحَس َعنحَدُه َماٌل يُ نحَفُقُه َعَلى نَ فح ًئا َف يَ وح َتَسبح َشي ح ُل َأنه َيكح
َميُع َف َِبحَجَة الحَمقحُصوَد ُهَو َإغحَناءُ  ََتَُك اْلَح  الحَفَقرَي لَيَ تَ َفرهَغ َف َهَذا الحيَ وحَم َلَمَسرهاَت الحَعيَد، َوَبَذَلَك َيشح

َمَة َمنح الحَعيَد: الحَغَِنُّ َوالحَفَقرُي، َوالصهَغرُي َوالحَكَبرُي، َوالَقَويُّ َوالضهَعيُف، َوَقدح َأَشاَر النهاَظُم َإَل اْلحَ  كح
 ُروَعيهَة زََكاَة الحَفطحَر َبَقوحلََه: َمشح 

ـــــوَّامِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــَّ ـ ـــ ـــ ــ ـ ــُ  لِـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لَـ ـِْ ـــــرََع ا ـــ ـــ ـــ ـــ  َوَشـ
 

ــامِ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَرَة ا  َـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ َْ ــ ـــ ـــ ــر  طُـ ـــ ـــ ـــ ــطْـ ـــ ــاَة ِفـ  زََكـ
 

َم ِبََنه الصهائََم َُيحَمُع َعَلى:  )ُصوهام، َوُصيهام، َوُصوهم، َوُصيهم، َو)الصُّوهاُم(: َْجحُع َصائٍَم، َوَقدح تَ َقده
َعُة ُْجُوعٍ   ..َوَصيهم، َوَصَياَمى، َوَصَيام(، فَ َلُه َسب ح

 
 

 
َى ) 4 َهَقيُّ َف السَُّنَن الحُكَبح اَرُقطحَِن )7739َرَواُه الحبَ ي ح رَاَج زََكاَة الحَفطحَر، َوالده  ( َكَتاُب زََكاَة الحَفطحَر، َعَن ابحَن ُعَمَر ..3213( َِبب: َوقحُت َإخح



 

 

 
 اْلَمْسأََلُة الثَّالَِثُة: َمََت َتَُِب زََكاُة اْلِفْطِر؟ 

ُل الحَعلحَم َف زََكاَة الحَفطحَر: َهلح َتََُب َبُدُخوَل َشوهاٍل أَوح  تَ َلَف َأهح َر َمنح  اخح َبطُُلوَع الحَفجح
 َشوهاٍل ؟ 

َماَل َرَمَضاَن   ََلَل أَوح ِبََكح يََة اَلَح َفَقيَل: )َتََُب َبُدُخوَل َشوهاٍل(، َويَ َتَحقهُق ُدُخوُل َشوهاٍل َبُرؤح
َس َمَن الحيَ وحَم التهاَسَع َوالح  ََلُل بَ عحَد ُغُروَب الشهمح رَيَن َمنح َرَمَضاَن  َثََلَثنَي يَ وحًما، فََإَذا ُرَؤَي اَلَح َعشح

َة َرَمَضاَن َثََلَثنَي يَ وحًما ..  َمُلوا َعده ََلُل َأكح  فَ َقدح ََتَقهَق ُدُخوُل َشوهاٍل، َوَإَذا َلَح يُ َر اَلَح
ََل  َر َمنح أَوهَل يَ وحَم َمنح َشوهاٍل(، َوَقدح َنصه النهاَظُم َعَلى َهَذا اْلَح َف  َوَقيَل: )َتََُب َبطُُلوَع الحَفجح

 َف قَ وحلََه: 
َـّ بِــُدُ ــــوِل الْــِفــــطْـــــرِ   َوِقــــــَل َ  بَـــْل بِــطُــ ُــــوِع الْـَفــْجــــرِ   َوتَــْ ــَزَمـــــ

ُر َشوهالٍ  َر الحَفطحَر، َوُهَو َشهح ،  َوالحُمرَاُد َبَقوحَل النهاَظَم: )َوتَ لحَزَمنه َبُدُخوَل الحَفطحَر( َأيح َبُدُخوَل َشهح
ََلَل أَوح َبُغُروَب ََشحَس الحيَ وحَم الثهََلَثنَي َمنح َرَمَضاَن ..    يََة اَلَح ُخُل َبُرؤح َم َِبَنهُه َيدح  َوَقدح تَ َقده

 
ََلَف َف الحَمَساَئَل اآلتََيَة:َوتَ   ظحَهُر ََثََرُة َهَذا اْلَح

ُب َعَليحَه َأنح يُ َؤدَ َي َعنحُه زََكاَة الحَفطحَر؟   -1 َر، فَ َهلح َيََ  َمنح ُوَلَد َلُه َموحُلوٌد قَ بحَل طُُلوَع الحَفجح
ََلُف َمبحَِنٌّ َعَلى    اجلواب: َل الحَعلحَم، َواْلَح َ َأهح ََلَف َف زََكاَة الحَفطحَر: َهلح َتََُب َخََلٌف َبنيح اْلَح

َر؟ َر أَوح َبطُُلوَع الحَفجح ُب َعَليحَه    ،َبُدُخوَل الشههح َر َفََل َيََ َا َتََُب َبُدُخوَل الشههح فَ َعَلى الحَقوحَل ِبَََّنه



 

 

َر فَ َيَجُب  َأنح يُ َؤدَ يَ َها َعنحُه؛ أَلَنهُه ُوَلَد بَ عحَد ُوُجوَِبَا، َوَعَلى الحَقوحَل ِبَََّنهَ  ا َتََُب َبطُُلوَع الحَفجح
 َعَليحَه َأنح يُ َؤدَ يَ َها َعنحُه؛ أَلَنهُه ُوَلَد قَ بحَل ُوُجوَِبَا، يَ ُقوُل النهاَظُم: 

ــَدا  ــ ــ ــ ـْ ُوِل ــ ــ ــ ــَم ــ ـــ ـُ ِف ــَم ــ ــ ُِ ــ ــُر اْل ــ ــ ََ ــ ــ ـْ ــ ــ  َوَ 
 

ــْنُ  َ َدا؟   ــِر: َهــْل َع ــْجــ ــَف ــَل اْل ْب ــِل قـَ ـْ ــي الــ َّــ ــ  ِف
 

رَ  َا َتََُب َبطُُلوَع الحَفجح  .َقيَل: نَ َعمح، بََناًء َعَلى َأَّنه
رَ  َا َتََُب َبُدُخوَل الشههح  .َوَقيَل: اَل، بََناًء َعَلى َأَّنه

 
ُب َعَليحَه َأنح يُ َؤدَ َي َعنحُه زََكاَة   -2 َر، فَ َهلح َيََ َ َوَلُدُه قَ بحَل طُُلوَع الحَفجح  الحَفطحَر؟َمنح تُ ُوف َ

َر   اجلواب: َل الحَعلحَم، فَ َعَلى الحَقوحَل ِبََنه زََكاَة الحَفطحَر َتََُب َبُدُخوَل الشههح َ َأهح َخََلٌف َبنيح
ََياَة، َوَعَلى الحَقوح  َا َوَجَبتح َعَليحَه َوالحَوَلُد َعَلى قَ يحَد اْلح َل  فَ َيَجُب َعَليحَه َأنح يُ َؤدَ يَ َها َعنحُه؛ أَلََّنه

َا َتََُب َبطُلُ  ُب َعَليحَه َأنح يُ َؤدَ يَ َها َعنحُه؛ أَلَنهُه َماَت قَ بحَل ُوُجوَِبَاِبَََّنه َر َفََل َيََ  . وَع الحَفجح
ـْ تـَْوِقـِت ِْْ َراِج زََكاِة اْلِفْطرِ  : فَ ُهَناَك َفضحٌل، َوُهَناَك أَفحَضُل َمنحُه، َوُهَناَك َوَ مَّا َع

 َجَواٌز:  
يََة  : َأنح تُ َؤدَ يَ َها بَ عحَد َتََ فَاْلَفْضلُ  -1 ُخُل َبُرؤح َم َِبَنهُه َيدح َر َشوهاٍل، َوَقدح تَ َقده قَُّق ُدُخوَل َشهح

ََلَل أَوح َبُغُروَب ََشحَس الحيَ وحَم الثهََلَثنَي َمنح َرَمَضانَ   ... اَلَح
َ َواأَلْفَضلُ  -2 َ الصهََلَتنيح َر َبنيح َر وَ  – : َأنح تُ َؤدَ يَ َها بَ عحَد طُُلوَع الحَفجح َصََلَة  َصََلَة الحَفجح

ََلَف:   –الحَعيَد    ُخُروًجا َمَن اْلَح



 

 

ـــدِ  ـ ـِ الْـِ ـــــــ ـــا ـ ــبَــ ـَ ـــي  ـ َـّ ِفــ ـــ ـ ـــَرَجـــ ُْ  فَــْ ـتُــ
 

ـــــــدِ   ـــــــِة اأْلَْوَ ِد َوالْـَ ــبِـــــــــ ـْ ُجــْمــ َــــ ـــــــ  َعــ
 

رَاُجَها َف   َصَبيَحَة الحَعيَد لَبَ عحَض الحَمَواَنَع، َفََل َحرََج  َوَلَكنه بَ عحَض النهاَس َقدح اَل يَ َتأَتهى ََلُمح َإخح
رَ  َا َتََُب َبُدُخوَل الشههح َلَة الحَعيَد؛ أَلَنه َمَن الحُعَلَماَء َمنح قَاَل ِبَََّنه َرُجوَها َف لَي ح ،  َعَليحَهمح َلوح َأخح

 ا الحَقوحَل َف الحَمَدارََج َحنَي قَاَل: َهذَ  – َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه   – َوَقدح أَيهَد اإَلَماُم السهاَلَميُّ 
ـــَملِ  ـــــــــ ـــــــ َِ ـــِب الْـــ ـــــــــ ـا بِـــَســـبَــــ ــَ  أِلَنَـّـــَــــــــــ

 
ـــوَّاِل   ـ ـْ َشـــ ـــ ـ ـــِر ِمــ ـ ـــَزُم َ  بِـالْــَفـــْجـــ ـ  5تَــْ ــ

 

َ َعَلى قَ وحَل َواجْلََوازُ  -3 َم قَ بحَل الحَعيَد بَيَ وحٍم أَوح يَ وحَمنيح َل الحَعلحمَ : َأنح تُ َقده  . بَ عحَض أَهح
ا ََ : فَ ُهَو َعنحَد ُخُروَج النهاَس َإَل َصََلَة الحَعيَد، َفَفي َحَديَث ابحَن ُعَمَر:  َو مَّا آِ ُر َوْقِت

َمنح أَدهاَها (، َوَف َحَديَث ابحَن َعبهاٍس: ) َوأََمَر َِبَا َأنح تُ َؤدهى قَ بحَل ُخُروَج النهاَس َإَل الصهََلةَ )
ُبوَلٌة، َوَمنح أَدهاَها بَ عحَد الصهََلَة َفَهَي َصَدَقٌة َمَن الصهَدقَاتَ قَ بح  (،  َل الصهََلَة َفَهَي زََكاٌة َمقح

 . َوَلَذَلَك اَل تُ َؤخهُر زََكاُة الحَفطحَر َإَل َما بَ عحَد َصََلَة الحَعيدَ 
 

 
 
 

 
َصال ص 5  . 106َمَدارَُج الحَكَمال َنظحُم ُُمحَتَصَر اْلَح



 

 

 
ـْ َتَُِب زََكاُة   اْلِفْطِر؟ اْلَمْسأََلُة الرَّاِبَ ُة: َعَ ى َم

َلَم َإاله   َها َبَديحٍن، َفَهَي اَل َتََُب َعَلى الحُمسح َلٍم َلَح يَ َتَكلهفح َتََُب زََكاُة الحَفطحَر َعَلى ُكلَ  ُمسح
َلًة َتزَيُد َعنح َحاَجَتَه َوَحاَجَة َمنح يَ ُعولُُه َِبَيحُث اَل َُيحَتاُج َإَل َأنح يَ قحََتََض   َإَذا َكاَن مَيحَلُك َفضح

رَ  َل َإخح رَاَجَها َإاله ِبََنح يَ قحََتََض َمااًل فَ َهَذا اَل َتََُب  أَلَجح اَجَها، َوأَمها َمنح اَل يَ َتَمكهُن َمنح َإخح
،َ ََتََي    َعَليحَه زََكاُة الحَفطحَر، َوانحظُُروا َإَل اإَلَماَم َأّب ُعبَ يحَدَة َحنَي أََمَر الرهُجَل ِبََنح يََبيَع الث هوحَبنيح َوَيشح

َلَة زََكاَة الحَفطحَر، فَ َهَذا الرهُجُل َهلح َتَكلهَفَها  َِبََما ث َ  ُهَما، َوُُيحرََج َمنح تَلحَك الحَفضح َ َأَخفه َمن ح وحَبنيح
 َبَديحٍن ؟  

ََواُب/ اَل   .اْلح
 

َكاُل: َرُجٌل مَيحَلُك َف بَ يحَتَه َكيَس أُرحٍز َبَه عَ  ُروَن  َوَِبلحَمثَاَل يَ تهَضُح الحَمَقاُل َويَ ُزوُل اإَلشح شح
رََج َمنح َهَذا الحَكيَس   ، فََإَذا َأخح َخاٍص فَ َقطح الحَفطحَر َثََلثََة   َكاةَ لزَصاًعا، َوُهَو َوَعائََلُتُه َثََلثَُة َأشح

َعَة َعَشَر َصاًعا، فَ َهلح َهَذا الرهُجُل   َخاٍص فَ َقدح بََقَي َلُه َف الحَكيَس َسب ح َأصحوٍُع َعنح َثََلثََة َأشح
 َكاَة الحَفطحَر َبَديحٍن؟  َتَكلهَف َز 

ََواُب/ اَل   .اْلح
 
 
 
 



 

 

 
ـْ ُُتَْرُج زََكاُة اْلِفْطِر؟   اْلَمْسأََلُة اْْلَاِمَسُة: َعمَّ

َسَه َوَعنح ُكلَ  َمنح يَ لحَزُمُه َعوحلُُه لُُزوًما َشرحَعيًّا: َكاأَلوحاَلَد الصَ َغاَر،   ُُيحرَُجَها الحَغَِنُّ َعنح نَ فح
 : –َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه   –َوالحَعَبيَد، يَ ُقوُل النهاَظُم  

ـِ الْـِ ـــــــدِ  ــبَــا ـَ َـّ ِفــي  ـــَرَجـــ ُْ  فَــْ ـتُــ
ـَ الْـِ ــــَــــالِ  ـْ َكـاَن ِمــــ  وَُكـــلِ  َمــــ
 َوْهـــَو الَـّــِذي تَــُ ـــولُــــُ  بِـالْـــَحــــق ِ 

 

ـْ    ُجــْمــ َــــِة اأْلَْوَ ِد َوالْـَ ــبِـــــــــدِ َعــ
ـْ ُجــْمــ َــــِة اأْلَْمـــَوالِ   تَــُ ـــولُــــُ  ِمـــ
ــْ ــقِ  َُ ـْ َذا الْـ ـْـِت ِمـ ـْ ِفـي الْـبَـ  َ  ُكـل  َمـ

 

ُب َعلَ      ُهمح: َكاأَلوحاَلَد َوأَمها َمنح اَل يَ لحَزُمُه َعوحَُلُمح لُُزوًما َشرحَعيًّا َفََل َيََ يحَه َأنح يُ َفطَ َر َعن ح
ُكُنوَن َمَعُه َف بَ يحٍت َواحَ  ٍد، الحَبالََغنَي، َوالحُعمهاَل، َوالحُمزَارََعنَي، َوََنحَوَهمح، فَ َهُؤاَلَء َوَإنح َكانُوا َيسح

ُب َعَليحَه َأنح ُُيحَر  ُهمح زََكاَة الحَفطحَر، أَلَنه َعوحََلُمح اَل َويَ ُعوَُلُمح َويُ نحَفُق َعَليحَهمح، َإاله أَنهُه اَل َيََ َج َعن ح
َا يَ ُعوَُلُمح َتََبًُّعا َوَتَطوًُّعا، َوَلَذَلَك قَاَل النهاَظُم:  يَ لحَزُمُه لُُزوًما َشرحَعيًّا، َوَإَّنه

 َوْهـــَو الَـّــِذي تَــُ ـــولُــــُ  بِـالْـــَحــــق ِ 
 

ـْ ِفـي الْـَبْــ   ــْ ــقِ َ  ُكـل  َمـ َُ ـْ َذا الْـ  ـِت ِمـ
 

أََلَة، َوَمنح ُْجحَلَتَها الحُفُروُع اآلتََيُة:   ُُثه ذََكَر النهاَظُم بَ عحَض الحُفُروَع الحَمبحَنيهَة َعَلى َهَذَه الحَمسح
 
 
 



 

 

 : –َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه  –: قَاَل النهاَظُم اْلَفْرُع اأَلوَّلُ 
ـــ ُ  ـــــــ ـْ  َــْ ـــَزُمــــــ ـــ ـــــــ ـُ ِْْن  َــــُكـــــ ـــَدا ـــــــ  َوَوالِــــ

 
ـِذي   ــَ ـا فــ ــِ ـا ُحـْكـمــ ــَ ـمــ َُ ـــ ُ  6َعـْولُــ ـ  تَـْ ــَزُمـــ

 

ُب َعَلى  الحَوَلَد َأنح ُُيحرََج َإَذا َكاَن َعوحُل الحَواَلَديحَن يَ لحَزُم الحَوَلَد لُُزوًما َشرحَعيًّا ِبََنح َيُكوََن فُ َقرَاَء َفَحيَنَئٍذ َيََ
ُهَما زََكاَة الحَفطحرَ   . َعن ح

 
 : –َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه  –: قَاَل النهاَظُم اْلَفْرُع الثَّاِن 

ـــ ْ  ــ ـْ َزْوَجــتِـــ ـــ ــ ـــَرْن َعــ ــ ـْل  ُـَفـطِ ــ ــَ ـُ هـــ ـــ ــ ـْ ــ ُُ  َوالْـ
ـــ ْ  ـــــــــــــــ ـا ُمـــَكــــ َّــــَفـــــ ــَ ـــَل َ  أِلَنَـّـَــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  َوِقــــــ
ــــــــــرِ  ــــــــــدِ  الْـَفــْقـــ ــــــــــْت بِــَحـــ ــــــــــَل ِْْن َكـانَـــ  َوِقــــــ
ـا ـْـــَـــــــــــــَ ـا ِْلَــ ـــــــــــــْل  َـــْدفَـــُ ـــَـــــــــــــَ ـــــــــــــَل بَـــــ  َوِقــــــ

 

ــــــــ ْ   ـْ َعــْولَــتِــــ ــــــــ ـا ِمــــ ــــــــْم أِلَنَـّـَــــــــَ ــــــــَل نَــَ ـــ  ِقـــــ
ـــــــــ ْ  ـْ َولْـتُــْنـَِّـَفــــ ـــــــــ ــرَِجــ ُْ ـا فَـْ ـتُـ  بِـنَـْفــِســَـــــــــَ

 ُْ ـــرِ  ُــ ـــــ ـــَمِب اأْلَْجـــــ ـــــ ـا لِــِطـــ ــَ ـــرُِج َعــْنــَــــــ ـــــ  ـــ
ــــــــــــــــا ــ ََ ـْـــ ـا َعـــ َـــ َـّ َواِجـــبــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ ـــرَِجــــ ُْ  لِـتُــ

 

ُب َعَليحَه َأنح ُُيحرََج زََكاَة الحَفطحَر َعنح َزوحَجَتَه؟  ُل الحَعلحَم َف الرهُجَل: َهلح َيََ تَ َلَف َأهح  اخح
 . الحَمرحأََة َعَلى َزوحَجَها، َفَهَي َمنح ُْجحَلَة َمنح يَ ُعولُهُ َفَقيَل: نَ َعمح؛ أَلَنه َعوحَل 

َسَها َسَها، َفَهَي ُُمَاطََبٌة ِبََنح ُُتحرََج زََكاَة الحَفطحَر َعنح نَ فح َا ُمَكلهَفٌة بَنَ فح  .َوَقيَل: اَل؛ أَلََّنه
ُا ُُتحرَُج َعنح  َها َزوحُجَهاَوَقيَل: َإَذا َكاَنتح َغَنيهًة فََإَّنه رََج َعن ح َسَها، َوَإَذا َكاَنتح َفَقريًَة َأخح  .نَ فح

َسَها َها َزوحُجَها َصاًعا َمَن الطهَعاَم َحَته ُُتحرََج الحَفطحَرَة َعنح نَ فح  .َوَقيَل: َإَذا َكاَنتح َفَقريًَة َدَفَع َإلَي ح
 

 
6 )  .اإَلَشارَُة َف قَ وحَل النهاَظَم )َفَذي( تَ رحَجُع َإَل زََكاَة الحَفطحَر )الشهيحُخ الحُمَرّبَ 



 

 

 
ـْ َ يِ  َشيء  ُُتَْرُج   زََكاُة اْلِفْطِر؟ اْلَمْسأََلُة السَّاِدَسُة: ِم

ُل بَ َلَدَه، فََإَذا َكاَن َغاَلُب اقحَتَياَِتَُم الحَُبه فَ لح  َتاُت َبَه َأهح رََج  ُُتحرَُج زََكاُة الحَفطحَر َمنح َغاَلَب َما يَ قح ُيخح
رََج اأُلرحَز، َوَإَذا َكاَن َغاَلُب ا َر، الحَُبه، َوَإَذا َكاَن َغاَلُب اقحَتَياَِتَُم اأُلرحَز فَ لحُيخح رََج التهمح َر فَ لحُيخح قحَتَياَِتَُم التهمح

َ الرهُسوُل َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه وَ  رََج الشهَعرَي، َوَقدح َبنيه َسلهَم بَ عحَض َوَإَذا َكاَن َغاَلُب اقحَتَياَِتَُم الشهَعرَي فَ لحُيخح
َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح َصاًعا َمنح لسهيَ َدَة َعاَئَشَة: )اأَلطحَعَمَة الهَِت ُُتحرَُج َف زََكاَة الحَفطحَر، َفَفي َحَديَث ا

، أَوح َشَعرٍي، أَوح َمنح أََقطٍ  َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح َصاًعا َمنح (، َوَف َحَديَث ابحَن ُعَمَر: )7َزبَيٍب، أَوح بُ رٍ 
 : –َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه  –يَ ُقوُل النهاَظُم (، َشَعريٍ 

ـاع   ـــامِ ــــَ ـَ الـطَـّـَ ـــــ ـــ ـِ ِمــ ـــ ـِ الـنَّــْفــ ـــ  َعــ
ـــــــــبُ  ـــــــــُر َوالـزَّبِــــــــ ــِ ــــــــ ـــــــــر  َوالـ َّ  فَـالْــبُــــ

 

ـــامِ   ـ ـي َذا الْـَ ـــــ ــِ ـوِل فــ ــُ َِ الْـَمـْأكــ ـ ــَ ـْ َ ْوســ ـ ــِ  مــ
ـــبُ  ـــــ ـا َعــِجــــــــ ــَ َُ ُهـنــــــ ـــ ـــــ ـــُر َواأْلَقْـــ ـــــ  َوالـتَّــْمـــ

 

رَاُجُه؟ َوَقدح يَ ُقوُل  َديَث، َفَكيحَف َجاَز َإخح  قَاَئٌل: َإنه اأُلرحَز َلَح يُذحَكرح َف اْلَح
رَاَجَه، يَ ُقوُل النهاَظمُ   ََواُب/ أَلَنهُه َصاَر َف َهَذا الزهَماَن ُهَو َأغحَلَب ُقوَت النهاَس، َفََل َِبَسح ِبََخح  – اْلح

 : –َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه 
ــــِزيَواأْلُْ ُز ِفــــــ  ـاِن  ُـــْجــــ ــــَذا الـزَّمــــَ  ـي َهـــ

ـــدِ  ـــ ـاِن الــنَّــــِكـــــ ــَ ـــي َذا الــزَّمــــ ـــ ـــُ  ِفــــ ـــ  أِلَنَـّــ
 

ـاَع ُ ْ زِ   ــَ ـــــــَت ــــــ ـــُل ِْْن َ ْ ـــَرْجـــ ــــ  فَـالْـَفــْضــ
ـــدِ  ـ ـــي َذا الْـبَــ َــــ ـ ـاِ  ِفــ ــَّ ـــاَم الـنــ ـ ـاَ  طَـَ ــ ــَ  ـــ

 

 
7  َُ (: اللهََبُ ُيطحَبُخ َوَُيَفهُف )الشه اأَلِق  .يحُخ الحُمَرّبَ 



 

 

لََه َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم: )َوالحُمرَاُد َِبلطهَعاَم َف   .( ُهَو الحَُبُّ َصاًعا َمنح َطَعامٍ قَ وح
 

ثَ َر : فَاِئَدة   رَاَج الحَقيَمَة َأكح رَاَج الحَقيَمَة، َويَ رحَغُبوَن َف َإخح َم َإخح َأُل َكَثرٌي َمَن النهاَس َعنح ُحكح َيسح
رَاَج   َراُج الطهَعاَم، َكيحَف َوَقدح َدلهتح َعَليحَه السُّنهُة َمنح َرغحَبَتَهمح َف َإخح َل ُهَو َإخح الطهَعاَم، َواَل َشكه َأنه اأَلصح

َديَث َعَن النهيبَ  َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه  –َعَلى َصاَحَبَها أَفحَضُل الصهََلَة َوأَزحَكى التهَحيهَة  –الن هَبَويهُة  َفَفي اْلَح
َصاًعا َمنح َطَعاٍم، أَوح َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح َصاًعا َمنح َشَعرٍي، أَوح َصاًعا َمنح َزبَيٍب، أَوح َصاًعا َوَسلهَم: )
َلَة الحَعيَد َمنح أََقطٍ  رَاَج الطهَعاَم َشَعارًا َحَسًنا، َوَمظحَهرًا طَيَ ًبا، فَ َتَجُد اأَلغحَنَياَء َف لَي ح (، َعَلى َأنه َف َإخح
وَها َبيَحَتَه يُ َوز َُعوَن الطهَعاَم َف أََواِن، َوتَ َرى اأَلوحاَلَد َُيحُرُجوَن بََتلحَك اأَلَواِن َمنح بُ ُيوَِتَمح لََيَضعُ أَوح َف صَ 

َتَحقَ يَها: الحُفَقرَاَء َوالحَمَساَكني، فَ َهَذا الحَوَلُد يَ تهَجُه َإَل َذَلَك الحَمَكاَن، َوالثهاِن يَ تهَجُه  َإَل َمَكاٍن َف ُمسح
َا يَ لحتَ ُقوَن َف  .آَخَر، َوالثهاَلُث يَ تهَجُه َإَل َمَكاٍن ََثَلٍث، َوَهَكَذا.. َهَذا َماٍش، َوَذَلَك رَاَجٌع، َوُرَّبه
يدٌ   .الطهرَيَق، فَ َهَذا َف الحَواَقَع َمظحَهٌر طَيَ ٌب َوُسُلوٌك ُحََ

 
ٌر اَل  رَاُج الحَقيَمَة فَ ُهَو أَمح رَاَج الحَقيَمَة، َوأَمها َإخح َل الحَعلحَم مَيحَنُع َمنح َإخح  ُيَشجهُع َعَليحَه، َوبَ عحُض َأهح

رَاُج الطهَعاَم: )َمنح َغاَلَب   َسَن َواألَفحَضَل ُهَو َإخح ُهمح َمنح يُ َرخَ ُص َف َذَلَك، َوَلَكنه اأَلوحَل َواأَلحح َما َوَمن ح
ُل بَ َلَدَه(، َوَمنح َأحَ  َتاُت َبَه َأهح  ...به َأنح يُ َواَسَي الحُفَقرَاَء َِبلن ُُّقوَد فَ لحيَ بحُسطح َيَدُه َِبلصهَدقَاتَ يَ قح

 
 
 
 
 



 

 

 
 اْلَمْسأََلُة السَّاِبَ ُة: َما اْلِمْقَداُ  ِف زََكاِة اْلِفْطِر؟ 

َداُر زََكاَة الحَفطحَر َصاٌع َعن ُكلَ  نَ فحٍس، َفَفي َحَديَث السهيَ َدَة  َصاًعا َمنح ََتحٍر، أَوح َعاَئَشَة: )َمقح
، أَوح َشَعرٍي، أَوح َمنح أََقطٍ  َصاًعا َمنح ََتحٍر، َأوح (، َوَف َحَديَث ابحَن ُعَمَر: )َصاًعا َمنح َزبَيٍب، أَوح بُ رٍ 

 :–َرُححَُة اّلِلَه َعَليحَه  –(، يَ ُقوُل النهاَظُم َصاًعا َمنح َشَعريٍ 
ـِ  ـــ ـِ الـنَّــْفــ ـــ ـاع  َعــ ـــامِ ــــَ ـَ الـطَـّـَ ـــــ ـــ   ِمــ

 
ـــامِ   ـ ـي َذا الْـَ ـــــ ــِ ـوِل فــ ــُ َِ الْـَمـْأكــ ـ ــَ ـْ َ ْوســ ـ ــِ  مــ

 

رَجح زََكاَة الحَفطحَر َصاًعا َواَحًدا، َوَإَذا ُكنحَت أَنحَت َوَمنح تَ ُعوُل ََخحسَ  َة فََإَذا ُكنحَت اَل تَ ُعوُل َأَحًدا فَ لحُتخح
رَجح ََخحَسَة   َخاٍص فَ لحُتخح رَجح  َأشح رَيَن فَ لحُتخح ُتمح َعشح َرَة َأصحوٍُع، َوَإَذا ُكن ح رَجح َعشح ُتمح َعَشَرًة فَ لحُتخح َأصحوٍُع، َوَإَذا ُكن ح

رَيَن َصاًعا، َوَهَكَذا، َوالصهاعُ   ... ُيَساَوي َكيُلوهيحَن َوََثَانََيًة َوأَرحبََعنَي جرَاًماَن اأَلرزَ  مَ  َعشح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ـْ ُتْدَفُ  زََكاُة اْلِفْطِر؟ اْلَمْسأََلُة   الثَّاِمَنُة: ِلَم

َفُع زََكاُة الحَفطحَر لَلحُفَقرَاَء َوالحَمَساَكنَي، َفَفي َحَديَث ابحَن َعبهاٍس قَاَل: ) فَ َرَض َرُسوُل اّلِلَه ُتدح
َرًة لَلصهائََم َمَن   ُ َعَليحَه َوَسلهَم زََكاَة الحَفطحَر طُهح (، َوَف َحَديٍث اللهغحَو َوالرهَفَث، َوطُعحَمًة لَلحَمَساَكنيَ َصلهى اّلِله

 . (َأغحُنوُهمح َف َهَذا الحيَ وحمَ آَخَر: )
 

َخاٍص، َوََيُوُز : فَاِئَدة   ٍص َواَحٍد َأوح أَلَشح َفَع زََكاُة الحَواَحَد َلَشخح ََيُوُز َف زََكاَة الحَفطحَر َأنح ُتدح
َفَع زََكاُة  َخاٍص، َوَِبلحَمثَاَل يَ تهَضُح الحَمَقاُل:َأنح ُتدح ٍص َواَحٍد أَوح أَلَشح َماَعَة َلَشخح  اْلَح

َكنيٍ  -1 َفَع َهَذا الصهاَع َلَمسح ، فَ َلُه َأنح َيدح َسَه فَ َقطح  َمنح َوَجَبتح َعَليحَه زََكاُة الحَفطحَر َصاًعا َواَحًدا: َعنح نَ فح
   أو أكثر. َواَحدٍ 
َفَع َهَذَه اأَلصحوَُع َمنح َوَجَبتح َعَليحَه َز  -2 َكاُة الحَفطحَر ََخحَسَة َأصحوٍُع: َعنحُه َوَعمهنح يَ ُعولُُه، فَ َلُه َأنح َيدح

َسٍة، أَ  ، أَوح لََثََلثٍَة، أَوح أَلَرحبَ َعٍة، أَوح َْلَمح َ فَ َعَها الث حَننيح َكنٍي َواَحٍد، َوَلُه َأنح َيدح َسَة َلَمسح مح ثَ رَ اْلَح  ..وح أَلَكح
َوارََه َفَقرٌي ُُمحَتاٌج، فَ َهلح َلُه َأنح   َمنح َوَجَبتح  -3 َرَة َأصحوٍُع: َعنحُه َوَعمهنح يَ ُعولُُه، َوَِبَ َعَليحَه زََكاُة الحَفطحَر َعشح

َرَة َلَفَقرٍي َواَحٍد؟  َفَع َهَذَه اأَلصحوَُع الحَعشح  َيدح
َسُن تَ وحزَيَعَها َعلَ  ََواُب/ نَ َعمح، َوَإنح َكاَن اأَلوحَل َواأَلحح َثر َمنح َفَقرٍي، َوَلَكنح َقدح َتُكوُن َحاَجُة اْلح ى َأكح

 .. . ُكلهَها  اةَ الزكَ  َهَذا الحَفَقرَي ُمَلحهًة، َفََل َِبحَس ِبََعحطَائَهَ 
 
ْ َنا ََِْل ِ َتاِم  ـَ ـِ اْلَفاِئَدِة َنُكوُن َقْد َو ِكَتاِب الََّّْوِم، َواْْلَْمُد شـر هذا الباب مـ  َوِبذِْكِر َهِذ

ـَْحِبِ  َوسَ  ُ َعَ ى َسـِ ِدََن ُُمَمَّد  َوَعَ ى آِلِ  َو ـَ َّى اّلِلَّ  . َّمَ ّلِِلَِّ الَِّذي بِِنْ َمِتِ  تَِتم  الََّّاِْلَاُت، َو
 



 

 

 
 ايتاحملتو 

 
 الصفحة املسألة  م
 3 مقدمة أ

 4 توطئة ب
ُم زََكاَة الحَفطحَر؟  1  6 َما ُحكح
ُروَعيهَة زََكاَة الحَفطحَر؟ 2 َمُة َمنح َمشح كح  8 َما اْلَح
 9 َمََت َتََُب زََكاُة الحَفطحَر؟ 3
 12 َعَلى َمنح َتََُب زََكاُة الحَفطحَر؟ 4
 13 الحَفطحَر؟َعمهنح ُُتحرَُج زََكاُة  5
 15 َمنح َأيَ  َشيٍء ُُتحرَُج زََكاُة الحَفطحر؟ 6
َداُر َف زََكاَة الحَفطحَر؟  7  17 َما الحَمقح
َفُع زََكاُة الحَفطحَر؟ 8  18 َلَمنح ُتدح

 
 



 

 

 


