
 تعالىتمت بحمد اهلل 

 هـ 1434ام ـع الفـطـر لـيلة عـيد

 وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 الِميــكَ   ِدًئا ـــتَ ــب  ـــــــم      اللَ    َحـِمدت   -01

َكىى    َلى ـعَ    ي ت  ـل  ــَص  وَ  -02  ــــــــــَرس     َأز 
 ول 

    َبادَ ـــــــــعِ  ا ــيَ ـــــــفَ   د  :ـــع  ـــبَ   وَ  -03
ِ
وا   الل  َأد 

 ـــَأِقـ  او    ، ر  ــم  َتـ  ، ي  ــعِ ــَش  -04
 يب  ـَزبِـ  ، ط 

س  ـَرَض الـــا فَ ـَمـــكَ  -05  ـيِّم  ـــــقَ ـــَوَلـم  ي   ول  ــر 

ـَمـَساِكـيَ   َوَأط َعَمَها -06  ـتَِصاًصاـاخ    ال 

 ًداــق  ـــنَ    رِ ــط  ـــفِ ـال    اَة ـَزكَ    َأد ىى    َمن  ــفَ  -07

َراِهَم    َذَبَح    َمن  ـكَ  -08 َم   الد  ـر    َيو   (4)َنـح 

ًضا -ز  َعِن اإلط َعاِم ـَوَمن  َيع جَ  -09  -َفر 

ق  ـــــفَ  وَ  -10 ــال   ر  ــنِـّ  ق  ـــيـــــَدقِ    اـــنَ ــــــــــه     يـ نِ ــَتــي 

 َرأ ي  ـبِ    ـَتىى ــَأف     لِـَمن     واـغ  ـص  ـت     َفـال -11

 ــــــــاع     هِ ـــبِ   وَ ،   ي ـِلـــــَوك  ــتَ     هِ ـــي  ــــلَ ـــعَ 
 يــامِ ـَص ـتِ

 َرامِ ـــــــــــــكِ ــــــال    ِب ـح  ـــــص  ـال وَ   ي ِت ـَبـــال    آِل  وَ 

 امِ ــعَ ــــــــطَ     ن  ــمِ    اًعا ــــــَص    ِر ـــط  ــــفِ ـال      اةَ ـَزكَ 

ـَمـ  َأِو  ف  ـــــال   (1)امِ ـــــَاألَن    وِت ـــــق      ن  ـــمِ     ورِ ــــــو 

 ــــــــَس ــــــــــكِ     َأو   ،    ـال  ــــــــــمَ ــــبِ 
 
 (2)ـَرامِ ــــــقِ     َأو  ،    اء

 (3)امِ ــيَ ـــــــــــــــــصِّ ـال   و  ـــــــغ  ـــــلَ     يـحِ ـــمَ ــن  ـــيَ     لَِك بَِذ ى

ـَمـ  َذا ــــــــىــهَ     يـــفِ     ه  ــِزئ  ـــــــج  ـي      ـالــفَ   امِ ـــــقَ ــــــال 

ـــــــل  ـــفَ      َأََل  ـ     َن ـــمِ      ـوه  ــظ  ــــــوقِ ـت   امِ ــــنَ ـــــــــمَ ـال 

 ــــتَ ـــــــس  ـــــــــــــم       ل  ـــَوكِّ ـــي  
 امِ ــــــــهَ ـــــــــــــــمَ ــــــــلِل       اـعً ـيــــطِ

كِ ـــت  ــبِال  وَ   (5)المِ ــــــــــــــــمَ ـــــــــلِل       ع  ـــــــط  ــــــــــــقَ     لِ ـيـــــــــــو 

ــــــــَده    ـَوامِ ــــــــــــــــــعَ ـــــــال       ــــن  يــــــــــاليِ ـــــــــــــــــمَ      َوَقــــــــــــل 

ع  ـــَش ــــفَ  -12     ر 
ِ
قِ ــتَ     الل  ي  ــَوح  ــــبِ    ف  ــيـــــــو 

س  ــد  فَ ــَو قَ  -13 َناـَذكَ  ول  َكـَمـا ــَرَض الر   ر 

ب ع   -14 اعِ  َو ر  ء  ــــــمِ  دٌّ ـــــــــم     الص   ي  ـف  ــَكـ  ل 

 يب  ــَزبِ  ن  ــمِ   ل  ــقَ ــــَأث   ِر ــم  ـت  ـال  ـَصاع  ــــفَ  -15

وــــــكِ ـــال   ة  ــالثَ ــثَ  :  َل ـــيــــــقِ  وَ  -16  َرام  ـــــجِ   ـيل 

وَ ـفَ   ـدِّ ـبِال ـم    ـِكل  َفــ -17 ل    ه  َلم    األص   َتس 

ـل    ِشـئ َت  َما  َو ِزد   -18  ِمن  َصَدَقاِت َنـف 

 ــَص  وَ  -19
ِ
وِل الل ـلِّ َعَل َرس   ـتِم  ، َو اخ 

 

 

 

 امِ ـــــــــــــإمَ    َأو    خ  ـي  ــــــــَش   َرأ ِي ـــبِ    َس ــي  ـــــلَ  وَ 

 امِ ــــعَ ـــــــطَ    ن  ــمِ   ا ـاعً ـــــَص  ِر ــــط  ـــــفِ ـــال     اةَ ـــَزكَ 

ن  َس ــي  ــــلَ    ،(6)ِوي  ـــــــــَس  ـ    اــًَوز   َرامِ ــــــــجِ ـبِال 

ز     اِع ـــَص ــــــــكَ     َس ــي  ـــــــلَ   وَ  ــــبِال     أ ر   امِ ــــَمـــت 

َوامِ ــــــقَ ــــال     نِ ــعَ   د  ـِزيـــــتَ    َأو   ،    ئ  ـــافِ ـــكَ ــــــت  
(7) 

 ــاخ   نِ ـعَ  (8) أَ ـــَو ان   ـيِف ــــفِ ـــط  ــت ــَن الـمِ 
 َصامِ ـتِ

 َرامِ ــــــــِكــــــال     اِت ــــالمَ ــــــعَ    ن  ـــمِ    لَِك َذ ىــــفَ 

   دِ ـــم  ـــــَحـــبِ 
ِ
 المِ ـــــــــس  ـــــبِال    م  ـــعَ ـــان ـ وَ  ،     الل

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـجـزئ إخراج طعام البهائم .   األنام : الـَخـل ق ،  واملراد هنا : البرش ، إذ  (  1)  يــعِ ــَس  يـَأبِ  َعن  روى اإلمام مسلم يف صحيحه َل ي 

ِريِّ ـــخ  ـال   ـد    ول  ـَرس   ينَاـــف َكانَ  إِذ   ِرج  ـن خ   ن اــك  )) :  َقاَل  ÷د 
ِ
لِّ  َعن   ِر،ــط  ــفِ ـال   َزَكاةَ  × الل ،ـغِ ــَص  ك  ،ــيــبِ ــــَوكَ  ي   ر 

،ـمَ  َأو   ر  ــح  
ل وك  ،ـطَ  ِمن   َصاًعا م  ،ـَأقِ  ِمن   َصاًعا َأو   َعام 

،ــعِ ـَش  ِمن   َصاًعا َأو   ط  ،ـم  ـتَ  ِمن   َصاًعا َأو   ي  ه   َنَزل   َفَلم   .  يب  ـَزبِ  ِمن   َصاًعا َأو   ر  ِرج  َعاِوَية   َعَلي نَا َقِدمَ  َحت ى ن خ  َيانَ  َأِب  ب ن   م  ف  ا س  َتِمًرا َأو   َحاجًّ ع  ، َعَل  الن اَس  َفَكل مَ  م 
ن ََبِ
ِ  الن اَس  بِهِ  َكل مَ  اـيمَ ـــفِ  َفَكانَ  امل 

ي نِ ـم   َأن   َأَرى يـِّإِن": َقاَل  َأن     ِمن   د 
ِ
َراء امِ  َسم  ِدل    ، الش  ا)) : ــيدعِ ـَس  َأب و َقاَل .   بَِذلَِك  الن اس   ذَ فأَخـ ". ر  ـم  ـتَ  ِمن   َصاًعا َتع  ه   َأَزال   َفالَ َأَنا َفَأم  ِرج  ن ت   اـمَ ـكَ  أ خ  ِرج   ك  ت   َما َأَبًدا ه  ـأ خ   ((.  ]رواه مسلم[ . واألِقــط  :  لبن مـجـفف كاجلـبن . ِعش 

  من غليظ ثوب  الـِقـَرام : (  2)
وف  وشــون   َرق م   يهـف َألوان ذي ص  اً  ذـخـت  ــي   ،  ق  َدجالـهـ يف ِفـراًشا ذ  ـخـت  ــوي   ِسْت   . و 

نه األلبانـي َعنِ  ىرو(  3) ول   َفَرَض : َقاَل  ^ َعب اس   اب نِ  أبو داود وابن ماجه وحس    َرس 
ِ
َرةً  رِ ـط  ـال فِ  َزَكاةَ  × اّلل  اِئمِ  ط ه  وِ  ِمنَ  لِلص  َفِث  الل غ  َمةً ،   َوالر  اَها َفَمن   لِل َمَساِكِي ،  َوط ع  الَةِ  ب َل ـقَ  َأد  ب وَلة  ،  َزَكاة   ِهَي ـفَ  الص  اَها َوَمن   َمق  دَ  َأد  الَةِ  َبع   الص 

َدَقاِت  ِمنَ  َصَدَقة   َفِهَي   . الص 

 يوم النحر .  فعليكم باألمر األول . يمة األضحيةـًقا يف إخراج قأنه أِذَن بإخراج قـيمة الصاع نـقـًدا ،  كـمـا مل يأَذن  مطل× ،  ألن العبادات توقـيفـية ،  ومل يثبت عن النبي  عدم إجـزاء القـيمة يف زكاة الفـطـر وجـمهور العلمـاء على (  4)

ـجـة أبًدا لِـَمـن (  5)  أخرىى فال ح 
ـل  غـيه ولو يف بلدة  نا انعدام املساكي يف بلدته ،  وع عـجـز عن إيـجاد املسكي الذي يـقـبل الطـعام ،  فمن عجز فـل ــي ـَوكِّ لإن َفرض  ـَوكِّ  ن يـنوي دفع القيمة .مَ ـخالًفا لِ استحضار نـية التوكيل يف قلبه  ل الـم 

ء،  وهو يساوي أربعة أمـداد تـقريـًبا ،  وا× زمن النبي الصاع النبوي : مكيال معلوم يف (  6) ــد  الواحـد يساوي ِمــل  ــعـتِدَلـتي . لـم   الـم 
ِ
ـي  ،  ولذلك َل يـصح حتـديد  آلخرعن اصنف  كليـخــتلف وزن صاع (  7)  الَكـف 

أقوات الناس ... ، وَل شك أّن  أغلبتكافئ أو تـزيد عن وزن الصاع من  كيلوجرام 3 وقـيل: جرام، 2751جرام، وقـيل:  2176جرام، وقـيل:  2040وعندما أراد الناس حتـديد ذلك اخــتلفوا ،  فــقــيل:   .د لسائر األصناف ح  وَ وزن م  

 اربأ بنفسك عن ذلك . و  ، أي: ابـتـعـد( يـنآىى  ان ــأ : فعل أمر ِمن )نأىى (  8)   وأصحابه ~ بـتـقـدير الصاع بأربعة أمـداد كـمـا سبق وأوضحنا .× فوجب الرجوع لِـَمـا كان عليه رسول الل ذلك َل ينضبط أبًدا 

 عفا اهلل عنه  ياملصر  دامة  قُ أبي  نةوَّدَمُ
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