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ال عند عامة الفقهاء أن إخراج زكاة الفطر نقوًدا وام إلى تنبيه الص

 يجوز

 

ِّ العالمين، والصالة والسالم على خاتم النَّبيين، وعلى آله  الحمد هلل رب 

 .وأصحابه أجمعين

وبعد، أيُّها الفَُضالء النُّبهاء ــ أكرمكم هللا باالستمساك بالسُّنة النَّبوية 

 :إلى الممات ــ

ن عوام المسلمين ــ سدَّدهم هللا وسلَّمهم ــ  :فلقد شاع عند ُجموع عديدة مِّ

 .«طر نقوًدازكاة الف   إخراجُ »

ُمون مقدار ونوع الطعام الُمْخَرج في زكاة الفِّ  ِّ طر بالنَّقد، ثم يُخرجون فيُقَو 

ن دراهم أو دنانير أو رياالت أو ُجنيهات أو دوالرات قيمتَ  ه بعُملة بلدهم مِّ

ن العُمالت، ثم يُعطونها للفقراء والمساكين  .نقودًا أو غيرها مِّ

 .أو أكثرهم العلماء ةعامَّ عند  وهذا الفعل ال يجوز

إكمال "كتابه القاضي عياض اليحصبي في الفقيهان المالكيان بل قال 

كتابه ، وتاج الدين الفاكهاني في (284/ 3" )مسلمم بفوائد عل  المَ 

 :ــ رحمهما هللا ــ( 352/ 3" )مدة األحكامرياض األفهام في شرح عُ "

ز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك، وأجازه أبو حنيفة»  اهـ  .«ولم يُجِّ

" شرح صحيح مسلم"في وي أبو زكريا النَّو ان الشافعيانوقال الفقيه

ة في شرح دَّ العُ "كتابه ين ابن العطَّار في وعالء الد   ، (06-06/ 7)

 :ــ رحمهما هللا ــ( 832/ 4" )مدة في أحاديث األحكامالعُ 

 اهـ .«وأجازه أبو حنيفة ،ة الفقهاء اخراج القيمةجز عامَّ ولم يُ »

ين ابن ُهبيرة الشيباني  الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في  وقال الفقيه عون الد  

 (:462/ 6" )اإلفصاح"كتابه 
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إال أبا حنيفة،  واتفقوا على أنَّه ال يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر،»

  اهـ  .«يجوز: فإنَّه قال

ة هذا القول، وأنَّ  ح   تَّة ه الحق والصَّواب، ويُدلُّ على ص   :أمورس 

ر    :لاألوَّ األم 

بن بن عمر ، عن عبد هللا (489)، ومسلم (3051)لبخاري ما أخرجه ا

فََرَض َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى هللاُ ))  :ه قالأنَّ  ــ مارضي هللا عنه الخطاب ــ

يرٍ  ن  َشع  ٍر، أَو  َصاًعا م  ن  تَم  ر  َصاًعا م  َعلَى العَب د   ،َعلَي ه  َوَسلََّم َزَكاةَ الف ط 

ير  َوالَكب ير   غ  ، َوالذََّكر  َواألُن ثَى، َوالصَّ ي ،َوالُحر   ل م  َن الُمس   .((َن م 

أََمَر النَّب يُّ َصلَّى ))  (:489)، ومسلم (3051)ر للبخاري وفي لفظ آخَ 

يٍر  ن  َشع  ٍر، أَو  َصاًعا م  ن  تَم  ر  َصاًعا م   .((هللاُ َعلَي ه  َوَسلََّم ب َزَكاة  الف ط 

ن هذا الحديثووج    :ه االستدالل م 

ن الطعام، فَمن خالفَ  َرض وأََمر أنْ بي ملسو هيلع هللا ىلص فَ النَّ  أنَّ  ه تُْخَرج زكاة الفطر مِّ

 .ه ملسو هيلع هللا ىلص، وفََرضك ما أََمر بَ رَ نقودًا فقد تَ  فأخرجَ 

ر    :الثانياألم 

عبد ، وغيرهما، عن (3881)، وابن ماجه (3054)داود  أخرجه أبوما 

فََرَض َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى هللاُ  )) :ه قالأنَّ ــ رضي هللا عنه  ــعباس البن هللا 

، َوُطع َمةً  فَث  َن اللَّغ و  َوالرَّ ائ م  م  َرةً ل لصَّ ر  ُطه  َعلَي ه  َوَسلََّم َزَكاةَ ال ف ط 

ين    .((ل ل َمَساك 

  :وقد نصَّ على ثبوت هذا الحديث

الُملق ِّن، دامة، والنَّووي، والذَّهبي، وابن ين ابن قُ الحاكم، وُموفَّق الد ِّ 

 .واأللباني، وابن باز، وغيرهم

 :ن هذا الحديثه االستدالل م  ووج  

ض زكاة الفطرة ُطعمة للمساكين، والُطعمة تكون بما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرَ  أنَّ 

ل ما فرَ  صرفها ه ملسو هيلع هللا ىلص، إذ الفقير قد يَ ضَ يُْطعَم ويُؤكل، وإخراجها نقودًا يُعط ِّ
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عبة، أو دخول أو مكالمة هاتف، أو دُخان، أو لباس، أو لُ  في طعام،

 .سينماء، أو غير ذلك

ر    :الثالثاألم 

ن الخلفاء األربعة بي ملسو هيلع هللا ىلص، وزمَ ن النَّ ه زمَ عمول بِّ إخراج الطعام هو المَ  أنَّ 

، وَمن في زمنِّ الراشدين المَ  وبَعد  ،همهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

ن الصحابة  ،زمنهم  ــنهم وال يُعلم عن أحد مِّ ، ــرضي هللا عنهم  ــمِّ

 .ه نقودًاج بدلَ ه َعدَل عن الطعام فأخرَ أنَّ  ــرضي هللا عنهم 

 ــدري ، عن أبي سعيد الخُ (480)، ومسلم (3050)أخرج البخاري و

ن  ))  :ه قالأنَّ  ــعنه   رضي هللا ر  َصاًعا م  ُج َزَكاةَ ال ف ط  ر  َطعَاٍم، أَو  ُكنَّا نُخ 

ن   ن  أَق ٍط، أَو  َصاًعا م  ٍر، أَو  َصاًعا م  ن  تَم  يٍر، أَو  َصاًعا م  ن  َشع  َصاًعا م 

 .((َزب يٍب 

ر  َوَرُسوُل هللا  َصلَّى هللاُ َعلَي ه  ))  :مسلملِّ  وفي لفظ   ُج َزَكاةَ ال ف ط  ر  ُكنَّا نُخ 

يٍر َوَكب يٍر، حُ  نَافٍ َوَسلََّم ف ينَا، َعن  ُكل   َصغ  ن  ثاََلثَة  أَص  لُوٍك، م  : ر ٍ َوَمم 

ُجهُ َكذَل َك،  ر  يٍر، فَلَم  نََزل  نُخ  ن  َشع  ن  أَق ٍط، َصاًعا م  ٍر، َصاًعا م  ن  تَم  َصاًعا م 

يَةُ  ا أَنَا : َحتَّى َكاَن ُمعَاو  ٍر، فَأَمَّ ن  تَم  ُل َصاًعا م  ن  بُر ٍ تَع د  ي ن  م  فََرأَى أَنَّ ُمدَّ

ُجهُ َكذَل َك  فاََل أََزالُ  ر   .((أُخ 

ن الطعام مع  ــرضي هللا عنهم  ــع الصحابة تابُ وتَ  وفِّعلُ  على إخراجها مِّ

وجود الدراهم والدنانير، ومعرفتهم باحتياج الفقراء الشديد إلى النقود، 

ن الطعامدليل على أنَّ   .ها ال تُْخَرج إال مِّ

دي دمحم بن دي هَ الهَ ر أن  خير وال ريب عند كل مؤمن باهلل واليوم اآلخِّ 

 .ــرضي هللا عنهم  ــدي أصحابه عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهَ 

ر    :الرابعاألم 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــما قاله القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي 

 (:396/ 6" )كت مسائل الخالفاإلشراف على نُ "

ن ض زكاة الفِّ فرَ  ــعليه السالم  ــه وألنَّ » ن تمر، أو صاًعا مِّ طر صاًعا مِّ

ن زبيب، ففيه دليالن  :شعير، أو صاًعا مِّ
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 .التعيين يُفيد االنحتام أنَّ  :أحدهما

تباينة، فلو كان مُ  فات، وأقوات  ختلِّ مُ  يات  ه نصَّ على ُمسمَّ أنَّ  :والثاني

ص على واحد دون ي النَّ كفِّ كن لذلك معنى، ولكان يَ االعتبار بالقيمة لم يَ 

 اهـ  .«إخراج القيمة تؤدي إلى إسقاط النصوص وألنَّ  غيره،

 .الوجوب :قصد باالنحتامويَ 

في ــ رحمه هللا ــ ي ست  ابي البُ وقال الفقيه الشافعي أبو سليمان الخطَّ 

 (:56/ 4) "ننمعالم السُّ "كتابه 

كر ه ذَ إخراج القيمة ال يجوز، وذلك ألنَّ  على أنَّ  وفي الحديث دليل  »

 اهـ  .«ال قيمتها ،راد بها األعيانالمُ  أنَّ  لَّ فة القِّيَم، فدَ ختلِّ أشياء مُ 

ر    :الخامساألم 

تام ن الشعائر الظاهرة في بالد المسلمين عند خِّ طر مِّ زكاة الفِّ  أنَّ 

راها الصغير تسامعون بها، ويَ رقاتهم، ويَ رمضان، تُرى في أسواقهم، وطُ 

 ي إلى خفائها، وجهلِّ فضِّ كر واألنثى، وإخراجها نقودًا يُ والكبير، والذَّ 

 .هم بهاالناس بأحكامها، واستهانتِّ 

ر    :السادساألم 

د ؤي ِّ بي ملسو هيلع هللا ىلص معه يُ طر نقودًا ال نصَّ عن النَّ القائل بجواز إخراج زكاة الفِّ  أنَّ 

ال تُخرج ": بخالف َمن قال وال عن أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ ه،قولَ 

بي ملسو هيلع هللا ىلص، وآثار ، فعنده أحاديث النَّ "طعاًمان الطعام، وأخرجها إال مِّ 

، فعله ة قوله، وصوابِّ حَّ ل على صِّ دُ ، تَ ــرضي هللا عنهم  ــالصحابة 

 .هن نفسَ وتُطمئِّ 

ينه وشرعه هه هللا بد  فقَّ  ــج زكاة الفطر نقوًدا ن يُخر  مَ وفي الختام أقول ل  

نه  وقب لَ   :عبادته ــم 

خرجها بوية، فلتُ السُّنَّة النَّ  بنص ِّ  طر عبادة واجبة  إنَّ زكاة الفِّ  ــ الً أوَّ 

عليها فيها، وهي إخراجها طعاًما ال  وافق السُّنَّة، ونُصَّ بالطريقة التي تُ 

ــ ك رب ِّ هللا عند  ه مقبول  ك، وأنَّ علَ فِّ  وإجزاءَ  ن صوابَ ضمَ نقودًا، حتى تَ 

  .جلَّ وعزَّ ــ



5 

 

وراحة  خرجها باطمئنان  زكاة الفطر طعاًما فستُ  تَ جْ رَ خْ إْن أَ  ــ ثانيًاو

ــ رضي هللا بي ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه معك نصوًصا شرعية عن النَّ  نفس، ألنَّ 

ب فِّ عنهم ــ ِّ  .جزئه مُ علك، وأنَّ ، تَُصو 

على أن  َمن أخرج قد اتفقوا  ــرحمهم هللا  ــالفقهاء اعلم  أنَّ  ــ ثالثًاو

 .تهمَّ ئت ذِّ رِّ طر طعاًما فقد أجزأته، وبَ زكاة الفِّ 

 .، فزكاته َمحلُّ خالف بينهمها نقودًاا َمن أخرجَ وأمَّ 

 .ئهجزِّ تُ ال  :فقال أكثرهم

 .ئهتُجزِّ  :وقال ق لَّة

ن السُّنَّة النَّ وال نَ  ن الصحابة صَّ معهم، ال مِّ رضي  ــبوية، وال عن أحد مِّ

 .ــهللا عنهم 

ِّ تفَ ، والمُ الصَّحيحة بويةالسُّنَّة النَّ نصوص عليه في ك المَ سلُ تَ سفهل  بين  ق 

تِّهالعلماء على صوابه حَّ أْم  ن إلخراجك؟طمئِّ ن اإلجزاء، وتَ مَ ضْ ، فتَ ، وصِّ

ر ف  ؟جوازه وإجزائه الُمْختَلَف في فعَلَ تَ ستُغامِّ

 .«للفقراء النقود أنفعُ  إخراجَ  إنَّ » :إن  قالت نفس   ــ رابعًاو

 له هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هو األنفعُ بالشرع الذي أنزَ  إنَّ العملَ  :هافَل يُقَل لَ 

 .طر طعاًما ال نقودًات فيه زكاة الفِّ ضَ للنفس والفقير، وقد فُرِّ 

هم إلى م احتياجَ عباده الفقراء، إذ يَعلَ ا باألنفع لِّ نَّ أعلم مِّ  ــ وجلَّ  عزَّ  ــوهللا 

ِّ قِّ ل خلْ النقود قبْ  دوا، ووُ وأرض   ن  زمَ  هم، وفي أي   ضهافرِّ لم يَ مع ذلك فجِّ

ن الطعاملَ  في شريعته  .هم إال مِّ

، ــرضي هللا عنهم  ــن أصحابه بي ملسو هيلع هللا ىلص، وزمَ ن النَّ وقد كان الناس في زمَ 

ر، ومع هم ُكثُ هم وحولَ والفقراء والمساكين بينَ، شديدة إلى لنقود في حاجة  

ن الطعام، ولم يُ ذلك لم يُخرجوها لَ   .الطعام غيرل عنهم نقَ هم إال مِّ

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


