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 .ة أو الشيء الذي جتب فيه الزكا، يعين املال الذي جتب فيه الزكاة"َّاملزكى: الثاين" : -رمحه اهللا-قوله 
  .الشيء الذي جتب فيه الزكاة  يعين"َّاملزكى":  -هللارمحه ا-قوله 
  . الزكاة جتب يف النفس، وجتب يف املال" ومالٍوجيب يف نفس" : -رمحه اهللا-قوله 

ا متعلقة ً وقدمها ذكرا مع أن عادة الف،أما زكاة النفس فهي زكاة الفطر قهاء أن يذكروها متأخرة؛ أل
 كما جاء يف الصحيحني من حديث ؛ أو كبري أو عبد صغري فهي واجبة على كل مسلم حر،ٍبكل أحد

ًفرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من « -صلى اهللا عليه وسلم- أن النيب ؛عبد اهللا بن عمر ً
ُالكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل شعير على العبد والحر، والذكر واألنثى، والصغير و

ً على هذا النحو لكل أهل اإلسالم قدمت ذكرا، وإال عادة ً فلما كانت عامة»خروج الناس إلى الصالة ً ِ ُ
 .ليف التصنيف الفقهي يذكرون زكاة الفطر بعد الفراغ من ذكر زكاة املا

 .ها عرفتم سبب تقدمي"أما النفس فزكاة الفطر" : -رمحه اهللا-قوله 
ٍعلى كل مسلم كبري وصغري، عن نفسه ومن تلزمه " : -رمحه اهللا-قوله  ٍ  جتب عن نفسه : أي"مئونتهٍ

  . "مئونتهومن تلزمه  ":  هذا معىن قوله،وعمن يلزمه اإلنفاق عليه
ا جتب على كل إنسان يف نفسه؛ حلديث والقول الثاين  -صلى اهللا عليه وسلم-فرض رسول اهللا « ٍأ

ٍزكاة الفطر صاعا من تمر َأو صاعا من ش ،ً احلر، ففرضها على العبد وعلى » ِّ والحرِ على العبد،ٍعيرً
وجه ٍ بل فرضها على كل واحد على ،م احلر من مماليك أو صغار أو نساء وإناثوليست على من ميو

  . واهللا أعلم، وهو الراجح، من النظراالستقالل، وهذا القول له حظ
  نفقته : أي"مئونتهومن تلزمه " : -رمحه اهللا-قوله  

 وهي ما ذكره ،ُ أن ميلك قدر ما فرض من الزكاة؛ هذا شرط الوجوب"إذا ملك ذلك" : -رمحه اهللا-قوله 
 .هنا

ِصاعا من متر، أو شعري، أو بـر، أو دقيق، أو سويق، أو أقط، ومع عدمه" : -رمحه اهللا-قوله  َ َ ًَِ َ ٍ ٍٍُّ  : أي"ٍ
ً ما يقوم يف عرف الناس قوتا:يعين "ُما يقتات"عدم ما تقدم  ُ. 

 ؛ً شرط وجوب زكاة الفطر أن ميلك صاعا مما ذكر، بيان شرط الوجوب"ملك ذلكإذا ": رمحه اهللافقوله  
َمن متر أو شعري أو بر أو دقيق أو س   .ويقُ

 .ُوالسويق مها من فروع الرب، ولكن الدقيق مطحون، والسويق مطبوخ احلقيقة أن الدقيق
ُ ويسمى البقل، ويف بعض األعراف ي، وهو اللنب اجملفف"طِأو أق" : -رمحه اهللا-قوله    .ًاسمونه مضريُ
 . عدم ما تقدم: أي"ومع عدمه" : -رمحه اهللا-قوله 
  .ً ما جعله الناس قوتا هلم: يعين"ُما يقتات" : -رمحه اهللا-قوله 

  ما هو القوت؟ ما ضابط القوت؟: السؤال
  . الطعام الذي تقوم به احلياة لو استقل اإلنسان به،ُ ما يقيم احلياة: يعينقيم األود،ُالقوت هو ما ي
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ُرا قامت حياته، الرب مثلهالتمر لو مل يأكل اإلنسان إال مت  هذه أقوات ضابطها ، يف املذكوراتاًّ وهلم جر،ً
ا لو استقل اإلنسان بأكلها ومل يأكل غريها ا تقوم احلياة   .اجلامع أ

ٍطبعا قد تكون حياة منقوصة مبعىن أنه ما تكتمل حياته على حنو من الصحة والكمال إال بأشياء أخرى ً، 
  .يهلك إذا وجد هذا الطعام ال األود،ُلكن هذا يقيم 

 . مع عدم ما تقدم : يعين"ومع عدمه" : -رمحه اهللا-قوله  
ا قوت"ُما يقتات" : -رمحه اهللا-قوله  ٌ فلذلك كل ما جرى أنه قوت ،؛ ألن اجلامع يف املذكورات هو أ

 .ُيف عرف الناس فإنه يصح إخراجه يف زكاة الفطر
ا ال خترج من املال-رمحه اهللا-ُوفهم من كالم املؤلف   .نه قصرها على املذكورات حيث إ،ُ أ

 . الثمنخيرج:  ما قال"ومع عدمه" : -رمحه اهللا-قوله 
 وهذا الذي عليه اجلمهور أنه ال جيزئ إخراج زكاة الفطر إال ،"ُومع عدمه ما يقتات" : -رمحه اهللا-قوله 

  .ًطعاما، وذهب احلنفية إىل جواز إخراجها من الثمن
ز إخراج زكاة الفطر من الثمن إذا  ابن تيمية من أنه جيو-رمحه اهللا-ما ذهب إليه شيخ اإلسالم  والراجح

 ؛ وهذا القول وسط بني القولني،ُ وإال فاألصل أن خترج من القوت،دعت إىل ذلك حاجة أو مصلحة
 .بني قول اجلمهور وقول احلنفية

 


