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 بوجوب إخراج زكاة الفطر عن المجانين سلمينتذكير الم

 

 .على عباده الذين اصطفى وسالم  ، الحمد هلل

 :وبعد

عن عبد هللا بن ، (489)واللفظ له، ومسلم  ،(3051)البخاري  فقد أخرج

ِ  )) :ه قالأن   ــرضي هللا عنهما  ــعمر بن الخطاب  فََرَض َرُسوُل َّللاه

َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َزَكاةَ الِفْطِر َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر 

ِغيِر َوالَكبِيرِ  ، َوالذهَكِر َواألُْنثَى، َوالصه ِمَن الُمْسِلِميَن،  ،َعلَى العَْبِد َوالُحر ِ

 .((النهاِس إِلَى الصهالَِة  َوأََمَر بَِها أَْن تَُؤدهى قَْبَل ُخُروجِ 

أَنه َرُسوَل هللاِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم فََرَض َزَكاةَ ))  :مسلملإلمام  وفي لفظ  

، أَْو َعْبٍد، أَْو َرُجٍل،  اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعلَى ُكل ِ نَْفٍس ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُحر ٍ

 .((َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر  أَِو اْمَرأٍَة، َصِغيٍر، أَْو َكبِيرٍ 

عن أبي سعيد واللفظ له،  ،(480)، ومسلم (3051)وأخرج البخاري 

ُكنها نُْخِرُج إِْذ َكاَن فِينَا َرُسوُل هللاِ  )) :ه قالأن   ــرضي هللا عنه ــ الخدري 

، أَْو  َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َزَكاةَ اْلِفْطِر، َعْن ُكل ِ َصِغيٍر، َوَكبِيٍر، ُحر ٍ

َمْملُوٍك، َصاًعا ِمْن َطعَاٍم، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو 

 .((َصاًعا ِمْن َزبِيٍب َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو 

الن على وجوب إخراج زكاة الفطر عن المجنون ِمن دُ وهذان الحديثان يَ 

 :جهتين

  :األولى ةهجلا

ِغيِر، ))  :دخوله في عموم قوله ، َوالذهَكِر َواألُْنثَى، َوالصه َعلَى العَْبِد َوالُحر ِ

  .((َوالَكبِيِر ِمَن الُمْسِلِميَن 

، أَْو َعْبٍد، أَْو َرُجٍل، أَِو اْمَرأٍَة، َعلَى ُكل ِ نَْفٍس ))  :قولهو ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُحر ٍ

 .((َصِغيٍر، أَْو َكبِيٍر 

، أَْو َمْملُوٍك ))  :قولهو  .((َعْن ُكل ِ َصِغيٍر، َوَكبِيٍر، ُحر ٍ
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الُمحلهى "قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ثيح

 :اذه لالدتسالا هجْ و انً ي ِ بمُ  (517: مسألة - 362/ 4" )باآلثار

والزكاة للفطر واجبة على المجنون إْن كان له مال، ألن ه ذََكر أو أنثى، »

 اهـ  .«ُحرٌّ أو َعبد، صغير أو كبير

  :الثانية ةهجلا

 .إلحاقه بالصغير

 .ف، فكذلك المجنونكل  ه غير مُ ه مع أن  ت في حق   بَ حيث وجَ 

 .قافتالاو ،صن  لاب اع  يمج امهنع طقاس فيلكتلاو

 :قلت

 ءاهقف هو المنصوص عليه في كتبإخراجها عن المجنون وجوب و

 .يسلدنألا حزمكابن  ،بعض الظاهريةكتب األربعة، ومذاهب لا

 :بعض ما وقفت عليه وفقههكم ــسلهمكم هللا  ــودونكم 

 .المذهب الحنفي اًل ــأوه 

لمحمد بن الحسن الش يباني ( 49/ 2" )األصل"جاء في كتاب  ــ1

 :ــرحمهما هللا  ــصاحب أبي حنيفة وتلميذه 

أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب ال يفيق وال  :قلت»

 عقل أيجب على مواله فيه صدقة الفطر؟ يَ 

 اهـ  .«ةمَ نعم، وكذلك األَ  :قال

 (:311/ 3" )الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" باتكجاء في  ــ3

تهما األب يُخرج صدقة فطر فإن   ،إذا كان للولد الصغير والمجنون مال»

ن مالهما، عندهما  .م 
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ن مال نفسه، ألن   :وقال دمحم وُزفَر ن مالهما، ويخرج م  ربة، ه قُ ال يُخرج م 

ن شرطها النية، فال تجب في مال الص   بي والمجنون، كسائر وم 

ن مالهما صارا كالفقيرين، فيُ العبادات، فإذا أثبت أن   خرج ه ال يُخرجها م 

ن ماله  .األب عنهما م 

األب يتحملها عن ابنه  بدليل أن   ،ؤنةرى المَ جْ جري مَ طرة تَ الف   أن   :ولهما

خرج أبوهما تانه، فيُ فإذا كان غني ا كانت في ماله، كنفقته ونفقة خ   ،الفقير

ن مالهماه ف  هما أو وصي  ه أو جد  أو وصي    ...طرة أنفسهما ورقيقهما م 

ا إنْ وأم   طرته على فف   ،اغ مجنون  بلَ  ا الولد الكبير المجنون إذا كان فقير 

ه إذا بلغ مجنون ا فقد طرة على أبيه، ألن  فيق ا ثم ُجن  فال ف  بلغ مُ  أبيه، وإنْ 

إذا  :وقيل، ...استمرت الوالية عليه، وإذا أفاق فقد انقلبت الوالية إليه،

ا مجنون ا تجب على ابنه فطرته لوجود الوالية  كان األب فقير 

 اهـ  .«والمؤنة

 (:280/ 2" )العناية شرح الهداية"جاء في كتاب  ــ2

كان لهم مال يُؤدهى ِمن مالهم عند أبي حنيفة وأبي  فإنْ ] : وقوله»

 .وهو استحسان ،[ ــرحمهما هللا  ــيوسف 

ن  :ــرحمهما هللا  ــفر وهو قول زُ ، وقال دمحم وهو القياس ال يُؤد ى إال م 

ن مال الصغير ضم   ها زكاة في الشريعة ن ألن  مال نفسه، ولو أد ى م 

والصغير ليس بأهل  ،ها عبادةكزكاة المال، فال تجب على الصغير وألن  

 .لوجوبها

ب على جرى المؤنة حيث أوجَ الشرع أجراه مَ  أن   :ه االستحسانوجْ 

ه النفقة، ونفقة الصغير في ماله إذا كان له ن جهة غيره فأشبَ اإلنسان م  

فكذلك عن مماليك الصغير،  ،ن مالهوكما يُؤد ى عن الصغير م   ،مال

 اهـ  .«والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي "جاء في كتاب  ــ4

 :(03: ص" )حنيفة

ه يجب على الصبي والمجنون العُشر في أرضهما، وصدقة أن   :الخامس»

 اهـ  .«الفطر في مالهما باإلجماع
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عن زكاة  ،(329/ 3" )االختيار لتعليل المختار"جاء في كتاب  ــ7

 :الفطر

ها مؤنة ألن   ،[ده ى عنه وليه، وعن عبْ كان للصغير مال أده  وإنْ ] »

 .الزوجةكونفقة  ،كالجناية

 اهـ  .«ال تجب في ماله كالزكاة، والمجنون كالصبي :وقال دمحم

 (:14 /2" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"جاء في كتاب  ــ6

ن شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي  ،ا العقل والبلوغوأم  » فليسا م 

بي والمجنون إذا كان لهما يوسف، حتى تجب صدقة الفطر على الص  

ن مالهمامال، ويُ   اهـ  .«...خرجها الولي م 

 .المذهب المالكي ــ ثانيًا

 (:181/ 3" )المدونة الكبرى"جاء في 

جذوم أيؤد  ي عنهم ى أو مجنون أو مَ أرأيت َمن كان له عبد أعمَ  :قلت»

 .نعم :فقالزكاة الفطر؟ 

 اهـ  .«وهذا قول مالك: قلت

 .المذهب الشافعي ــ ثالثًا

 (:320/ 30" )الحاوي الكبير"جاء في كتاب  ــ1

ن أموالهمايُضح    ي الطفل والمجنون أنْ وال يجوز لول  »  .ي عنهما م 

ن أموالهما، ألن   ويجب أنْ  الزكاة فرض،  يُخرج زكاة الفطر عنهما م 

 اهـ  .«واألضحية ُسن ة

  (:124/ 0" )المجموع شرح المهذب"جاء في كتاب  ــ3

وافقنا على إيجاب العُشر في مال الصبي  ــرحمه هللا  ــأبا حنيفة  فإن  

 اهـ  .«والمجنون، وإيجاب زكاة الفطر في مالهما
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 .نبليالمذهب الح ــ رابعًا

رفع )) عند الكالم على حديث ( 910/ 2" )غنيالمُ "جاء في كتاب  ــ1

 :((القلم عن ثالثة 

يد ب  » دنية، بدليل وجوب العُشر ع اإلثم والعبادات البَ رفْ  :هوالحديث أُر 

 اهـ  .«وصدقة الفطر والحقوق المالية

 ،(80: ص" )دليل الطالب لنيل المطالب"جاء في كتاب  ــ2و ــ3

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن "وكتاب 

 (:13: ص" )حنبل

 اهـ  .«يُخرج عن الصغير والمجنون وليهما لزم أنْ ويَ »

 .المذهب الظاهري ــ خامًسا

" ى باآلثارحل  المُ "في كتابه  ــرحمه هللا  ــابن حزم الظاهري  هيقفلاقال 

 (:430: مسألة - 211/ 9)

ر كَ ه ذَ كان له مال، ألن   للفطر واجبة على المجنون إنْ  والزكاة :مسألة»

 اهـ  .«أو أنثى، ُحرٌّ أو َعبد، صغير أو كبير

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


