تضعيف القول جبواز اخراج القمية يف زاكة الفطر.
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل وحده ،وصىل هللا وسمل عىل عبده ورسوهل محمد وآهل
وحصبه.
آما بعد فقد ذهب طائفة من آهل العمل اىل جواز اخراج القمية يف زاكة
يقوم الطعام وخترج قميته نقدا ،خالفا
الفطر بدال من الطعام؛ حبيث ّ
مجلهور العلامء ،اذلين مينعون ذكل ،ويوجبون اخراج الطعام.
والقول جبواز ذكل عليه اشاكالت تض ّعفه  ،وبيان ذكل من وجوه:
آحدها :آن الثابت عن النيب صىل هللا عليه وسمل هو آمره بخراج
اَّلل َع ْْنم َما قَا َل:
ِض ه م
الطعام يف صدقة الفطر ،كام يف حديث ا ْب ِن م َُع َر َر ِ َ
ول ه ِ
فَ َر َض َر مس م
اَّلل صىل هللا عليه وسمل َز َاك َة الْ ِف ْط ِرَ ،صاعًا ِم ْن تَ ْم ٍرَ ،آ ْو
الص ِغ ِري،
َصاعًا ِم ْن َش ِع ٍري :عَ َىل الْ َع ْب ِد َوالْ مح ّ ِرَ ،و هاذل َك ِرَ ،و ْ ُاْلن ََْثَ ،و ه
َو ْال َكب ِِريِ ،م َن الْ مم ْس ِل ِم َني )...ممته َف ٌق عَلَ ْي ِه ،وحديث َآ ِِب َس ِعي ٍد الْخ ْمد ِر ِ ّي -
رِض هللا عنه  -قَا َل :مكنها ن م ْع ِطهيَا ِيف َز َم ِان النه ِ ِ ّيب  -صىل هللا عليه وسمل
 َصاعًا ِم ْن َط َعا ٍمَ ،آ ْو َصاعًا ِم ْن تَ ْم ٍرَ ،آ ْو َصاعًا ِم ْن َش ِع ٍريَ ،آ ْو َصاعًا ِم ْنِيب .ممته َف ٌق عَلَ ْي ِه.
َزب ٍ
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فهذا فرض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وبيانه ،واْلصل يف
العبادات التوقيف يف آصلها وصفهتا ،فال يتعبد هللا بقربة اال بدليل،
واذا وردت عىل صفة يف كيفيهتا وقدرها وزماهنا وماكهنا ،وجب فعلها
عىل الصفة الواردة ،وال جيوز جتاوز ذكل بزايدة آو نقص آو تغيري؛
اَّلل َو َر مس ِ ِ
لقول هللا تعاىل{َ :اي َآُّيه َا ه ِاذل َين آ َمنموا َال تم َق ِّد مموا ب َ ْ َني يَدَ ِي ه ِ
وهل }
[احلجرات]1 :
الثاين :واذا تقرر آن الس نة الثابتة اخراج الطعام ،فالقول جبواز اخراج
القمية يفتقر اىل ادلليل ،وليس مثة دليل حصيح ميكن الاعامتد عليه،
حبسب علمي.
والزاكة فريضة بيقني ،فوجب فعل ما تؤ ّدى به عىل وجه مت َيقّن ،تربآ به
اذلمة ،ويسقط به الطلب ،وال يكون ذكل اال مبا جاءت به الس نة،
واال اكن املسمل خماطرا هبذه الفريضة العظمية.
الثالث :فان قيل :ان املقصود هبذه الصدقة اغناء الفقراء يف يوم العيد،
وُه َع ِن
وذكل حيصل بلقمية كام حيصل بلطعام ،بدليل حديث( :آ ْغ من م ْ
ه
الط َو ِاف ِيف ه ََذا الْ َي ْوم) ،واحلمك يدور مع علته وجودا وعدما.
جفوابه كام ييل:
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1ـ احلديث املذكور ال يصح؛ فقد رواه ادلارقطين وابن عدي من
حديث آِب معرش جنيح بن عبدالرمحن الس ندي عن انفع عن ابن ُعر
مرفوعا ،وهو حديث منكر؛ تفرد به آبو معرش وهو مرتوك عن انفع.
ورواه ابن سعد يف الطبقات من حديث آِب سعيد وعائشة وابن ُعر
رِض هللا عْنم ،ويف س نده الواقدي ،وهو مرتوك.
2ـ آن اغناء الفقراء ليس هو لك املقصود من الزاكة ،بل هو آحد
اَّلل َع ْْنم َما قَا َل :فَ َر َض َر مس م
ول
ِض ه م
املقاصد ،بدليل حديث ا ْب ِن َع هب ٍاس َر ِ َ
هِ
اِئ ِم َن الل ه ْغ ِو َو هالرفَ ِث،
اَّلل صىل هللا عليه وسمل َز َاك َة الْ ِف ْط ِر؛ مطه َْر ًة ِل هلص ِ ِ
َو مط ْع َم ًة ِللْ َم َسا ِكنيِ ) آخرجه آبو داود وابن ماجه وحصحه احلامك عىل رشط
البخاري ،كام يدل عىل ذكل آن هللا ملا ذكر مصارف الزاكة مل يقرص
الصدَ قَ مات ِللْ مف َق َرا ِء َوالْ َم َسا ِكنيِ
ذكل عىل الفقراء واملساكني فقال{:ان ه َما ه
ِ
ِيل ه ِ
اَّلل
َوالْ َعا ِم ِل َني عَلَ ْهيَا َوالْ مم َؤل ه َف ِة مقلموهبم م ْم َو ِيف ّ ِالرقَ ِاب َوالْغ َِار ِم َني َو ِيف َسب ِ
ِيل } [التوبة ]60 :ويف هؤالء َم ْن مل يمعط من آجل فقره ،بل
السب ِ
َوا ْب ِن ه
ملعىن آخر.
وعىل هذا فان من آجاز اخراج القمية ن َ َظر اىل العةل املتعلقة بْلخذ
فقط ،وآانط احلمك بذكل ،مث زمع آن اخراج القمية حيصل به املقصود
من الزاكة ،وآهدر العةل املتعلقة بملعطي ويه كوهنا ( طهرة للصاِئ من
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اللغو والرفث) ،ويف هذا الغاء ملا اعتربه الشارع ،ومصادرة ملا آثبته،
وفساد هذا معلوم بلرضورة.
3ـ فان قيل ان التطهري للصاِئ حيصل بلقمية كام حيصل بلطعام ،جفواب
ذكل آن التطهري يتعلق به شيئان :اْلةل ،والكيفية ،والطعام هو آةل
التطهري يف صدقة الفطر ،فكام آن املاء والرتاب ال حتصل الطهارة من
احلدثني اْلصغر واْلكرب اال هبام؛ ْلهنام اْلةل اليت ع ّيْنا هللا ،فكذكل
التطهري يف الزاكة ال حيصل اال بآلته اليت ع ّيْنا النيب صىل هللا عليه
وسمل ،ويه الطعام.
مث ان تزكية النفس ال حتصل اال اذا انقلب امللكف مع ادلليل ،وآخذ به
 ،ووافقه  ،وليس بنقالبه عليه ،وخمالفته هل ،وذكل هو التسلمي اذلي
آراده هللا من عباده ،وبه حتصل الزتكية ،فاذا آخرج امللكف الصدقة مما
ع ّينه النيب صىل هللا عليه وسمل فقد وافق هللا يف آمره ،وذكل آساس
التقوى ،وهو مقصود للشارع ،بل قد يقال :ان هذا هو اْلصل يف
الزاكة لقوهل تعاىل{ :خ ْمذ ِم ْن َآ ْم َوا ِله ِْم َصدَ قَ ًة ت َمطهّ مِر م ُْه َوتم َز ِ ّك ِهي ْم هبِ َا } [التوبة:
 ،]103ومن حلظ هذا املعىن اْلخري ،مع اختالف الزاكة يف آجناسها
ومقاديرها ،استبان هل آن آعظم املقاصد يف التعبد بلزاكة هو امتحان
قلوب العباد؛ ليعمل هللا من يذعن وي ّ
مسمل ،ومن يعرض ،آويعارض،
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اَّلل لم محو ممهَا َو َال ِد َما مؤهَا َولَ ِك ْن يَنَ م ماهل
ويشهد لهذا قوهل تعاىل { :ل َ ْن يَنَا َل ه َ
الته ْق َوى ِمنْ م ْمك} [احلج.]37 :
4ـ آنه يلزم القائل هبذا طرد احلمك يف لك طعام آضافه الشارع اىل
املسكني ،كام يف فدية الصيام ،وفدية اْلذى يف احلج ،وكفارة الظهار،
وجزاء الصيد ،وكفارة الميني.
وبيان ذكل آن اضافة الطعام اىل املسكني تدل عىل آن اعطاءه ْلجل
املسكنة ،وسدّ حاجة املسكني كام تكون بلطعام فاهنا تكون بقميته.
وهذا خطآ؛ فان اكن القائل بجلواز ال يلزتمه فآي فرق بينه وبني جواز
اخراج القمية يف صدقة الفطر؟ وان اكن ممن يقول به فهذا مصادرة ملا
نص عليه الشارع بغري دليل.
5ـ ومما ير ّد هذا آن اس تقراء اْلدةل يدل عىل اختالف ما يقابل الصاع
مما يكون بدال عنه ،مفثال يف حديث كعب بن جعرة رِض هللا عنه يف
فدية اْلذى قوبلت ثالثة آصع بلشاة ،ويف كفارة الميني جعل مقابل
اطعام عرشة مساكني حترير رقبة ،ويف كفارة الظهار والوطء يف رمضان
جعل اطعام س تني مسكينا مقابال لتحرير رقبة ،وآعىل ما قيل يف
االطعام انه صاع للك مسكني .
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واذا تقرر هذا فيقال :ملا اختلف التقدير معمل آ ّن ملا ترتب عليه احلمك آثرا
جوز اخراج القمية يف صدقة الفطر:
يف هذا التقدير ،ويقال حينئذ ملن ّ
ا ّما آن يكون التقدير بواسطة هذا املقابل ،وهذا ممتنع لالختالف
املذكور؛ واما آن يكون بلنقد مبارشة فال دليل عليه ،بل ان هذا
الاختالف مينع التقومي.
وحمصل هذا آنه ملا اختلف التقدير عمل آن الطعام مقصود للشارع؛
ه
فامتنع اخراج القمية؛ فعاد اْلمر اىل ما ّنص عليه النيب صىل هللا عليه
وسمل  ،وبطل القول جبواز اخراج القمية.
الرابع :قول بعضهم :ان القمية آنفع للفقراء حمجوج هبدي النيب صىل هللا
عليه وسمل ،ولو اكن آنفع جلاء بيانه ولو اشارة ،وقد قال تعاىلَ { :و َما
اَّلل } وقال  { :مق ْل هَاتموا
َاك َن َرب ه َك ن َ ِس ًّيا }  ،وقال  { :مق ْل َآ َآن م ْْت َآ ْع َ ممل َآ ِم ه م
بم ْرهَانَ م ْمك ا ْن مك ْن م ْت َصا ِد ِق َني }.
ِ
مث ان هذا التعليل بكونه آنفع الفقراء قد تقدم يف الوجه الثالث منعه
ونقضه.
كام آنه ال ي مسمل بآنه آنفع اذا لمحظ ُعوم الترشيع زماان وماكان ،واختالف
اْلحوال من الرخص والغالء ،وكرثة الطعام وقلته ،واختالف الفقراء
من هجة الترصف فامي يقع يف آيدُّيم ،مفْنم من حيسن ادارته ،ومْنم من
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ال حيسن؛ جفاء الرشع بفرض الطعام صدقة مراعاة لتوفري هذه احلاجة
يف يد الفقري ،وهو بعد قبضه للطعام جيوز هل آن يبيعه آو يدخره.
واخلالصة:
1ـ وجوب اخراج زاكة الفطر طعاما.
2ـ آن التعليل اذلي بين عليه جواز اخراج القمية عليل ،ال يصح آن
ترتك الس نة الصحيحة الرصحية من آجهل.
3ـ آن من آخرج الزاكة من الطعام كام جاءت به الس نة ،برئت ذمته،
وآدّى الواجب عليه ،خبالف اخراج القمية.
هذا ما تيرس ذكره ،والعمل عند وحده ،وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد
وآهل وحصبه.
كتبه /عبدالعزيز بن محمد السعيد
1436/9/27ه
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