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من تصبح بها لم يضره سم وال سحر
تمر العجوة.. طعام من الجنة

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة”، وقال صلى اهلل عليه وسلم “من 
تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم وال سحر”، 
رسول  أن  عائشة  فعن  األفضل،  وهي  المدينة،  عجوة  من  تكون  أن  ويراعى 
ترياق  “إنها  أو  شفاء”  العالية  عجوة  في  “إن  قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
أول البكرة”، وفى تمر العجوة الكثير والكثير من الفوائد العظيمة، حيث أثبت 
األبحاث تكامل السكريات في تمر العجوة، ففي دراسة علمية بحثية أكدت 
أنه توجد سكريات التمر في صورتين: سكر ثنائي سكروز، وسكريات أحادية 
جدًا  والغنية  الكاملة  األغذية  من  العجوة  تمر  أن  كما  وفركتوز،  جلوكوز 
بالفيتامينات واألمالح المعدنية القلوية لذا يعتبر من األدوية المعالة لحموضة 
من  مايعادل  أي  كالوري   3000 على  منها  الواحد  الكيلوغرام  ويحتوي  الدم، 
الطاقة ما يحتاجه الرجل المتوسط في النشاط اليومي، وهى ملّين للطبع 
وتقوي األعصاب وتساعد على الهدوء والسكينة؛ وينصح بإعطاء كل طفل 
بالوقود  البالغين  ويزود  يوم،  كل  صباح  في  تمرات  بضع  المزاج  عصبي  ثائر 
الالزم لفكره وجسمه طوال النهار، وأكلها على الريق يقتل الدود، وهى من 

األغذية الغنية بعنصر المغنيسيوم التي تحمي من مرض السرطان....

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر و 
األنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال “ فرض 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا 
واألنثى،  والذكر  والحر،  العبد  على  شعير؛  من  صاعًا  أو  تمر،  من 
خروج  قبل  تؤدى  أن  بها  أمر  و  المسلمين.  من  والكبير  والصغير 
الناس إلى الصالة “ أخرجه البخاري، فتجب الزكاة على المسلم 
إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، 
فيخرجها عن نفسه،  وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة 
والولد. واألولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ ألنهم 
هم المخاطبون بها، وتتجلى الحكمة فى زكاة الفطر فيما جاء 
في حديث عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال “فرض رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
زكاة  فهي  الصالة  قبل  أداها  من  للمساكين.  وطعمة  والرفث، 
 “ الصدقات  من  صدقة  فهي  الصالة  بعد  أداها  ومن  مقبولة، 

أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن... 

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

َفِث زكاة  ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمْن اللَّ ُطْهَرًة ِللصَّ
الفطر..صاع من تمر 
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العجوة والدراسات العملية

وفى تمر العجوة الكثير والكثير من الفوائد العظيمة، 
حيث أثبت األبحاث تكامل السكريات في تمر العجوة، 
سكريات  توجد  أنه  أكدت  بحثية  علمية  دراسة  ففي 
وسكريات  سكروز،  ثنائي  سكر  صورتين:  في  التمر 
تكون  السكروز  نسبة  وأن  وفركتوز،  جلوكوز  أحادية 
الطرية،  الرطبة  التمور  أصناف  في  للغاية  منخفضة 
حين  في  وهذا  الجافة،  األصناف  في  نوعًا  ترتفع  ثم 
إذ  ذلك،  خالف  على  األحادية  السكريات  نسبة  تكون 
من  معظمها  سكريات  على  الطرية  التمور  تحتوي 
هذا  الجافة  األصناف  في  يقل  بينما  األحادي،  النوع 
التمر الطري  النوع فعلى سبيل المثال: يحتوي صنف 
أمهات على 79.8٪ سكريات كلية، منها 75.7 سكريات 
أحادية، 4.1 سكروز، وفي الصنف النصف جاف عجالني 
 35.4 منها   ،٪78.8 الكلية  السكريات  نسبة  تبلغ 
الجاف  الصنف  وفي  سكروز،   ٪43.4 أحادية،  سكريات 
ومنها   ،٪79.6 الكلية  السكريات  نسبة  تبلغ  جنديلة 

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي اهلل عنهما قال: قال النبي صلى اهلل عليه وسلم “من 
أكد  الليل”، وقد  إلى  اليوم  تمرات عجوة لم يضره سم وال سحر ذلك  اصطبح كل يوم 
العجوة  إذ أن عصارة  العجوة  بتناول  السحر يتعطل  البحثية أن ضرر  العلماء والدراسات 
أن تصل  بالبلعوم قبل  أيضًا  تمر  التمر  أنواع  لزوجة عالية دون سائر  بدرجة  تتميز  والتي 
إلى المعدة، مما يساعد على التصاق العصارة بالبلعوم لفترة من الصبح إلى الليل، ومن 
داخل  السحرية  الطاقة  مصدر  على  فتسد  البلعوم  العصارة  لتكسو  الصبح،  إلى  الليل 
الصدر، فيمتنع وصول الشيطان إليها ليستمد منها خادم السحر قوته، فيتعطل عمله 
ويتوقف ضرر السحر، وطالما أن السحر هو دين إبليس ويمارسه الشياطين عامة، فهذا 
السحر،  فاعلية  استمرارية  يعطل  العجوة  فتناول  بالجسد،  متلبس  شيطان  أي  يشمل 
ولكن  فاعليته،  وتعطيل  السحر  لنشاط  مثبط  تأثير  له  يوميًا  العجوة  تناول  فإن  لذلك 
يجب التنبه إلى أنها تعطل وال تبطل.. وبعيدا قليال عن فوائد العجوة فى تعطيل السحر، 
فإن فوائدها الصحية عظيمة ومتعدد من أهمها أنها تساعد على النمو والتكامل في 
الدموية،  األوعية  تليين  على  وتساعد  المختلفة،  الكبد  أمراض  وتقاوم  الجسم،  أجهزة 
العجوة  فإن  كذلك  األمعاء،  وكسل  الدم  بفقر  للمصابين  وعالج  الدماغ،  عمل  وتنشط 
غنية بالفسفور بنسبة عالية أكثر من أي فاكهة أخرى الذي يدخل في تركيب العظام 

واألسنان، وتعمل على ترطيب األمعاء وحفظها من االلتهاب والضعف.....

فوائدها الصحية عظيمة ومتنوعة 
تمر العجوة .. عالج السم والسحر

يستطاب  ومما  سكروز،   ٪63.9 أحادية،  سكريات   ٪15.7
ذكره أن وجود سكر الفركتوز بتركيز مرتفع، ال سيما 
في  كثيرًا  يفيد  جافة  والنصف  الطرية  األصناف  في 
تحسين درجة حالوة الثمار، وتلك حقيقة واقعة، ألن 
الفركتوز تفوق حالوة الجلوكوز بمقدار  درجة حالوة 
1.5 مرة، وتفوق حالوة السكروز حالوة السكروز بمقدار 
1.7 مرة، وأن لسكر الفركتوز تأثيرًا طبيًا مفيدًا، إذ دلت 
للحركة  منشطًا  تأثير  له  ان  على  الحديثة  األبحاث 
الدودية لألمعاء، مما يساهم في مكافحة اإلمساك، 
الجسم  من  الفركتوز يتحول في  أن  أيضًا  ومعروف 
خالل عدة تغيرات كيميائية حيوية إلى سكر الجلكوز، 
والجلكوز هو أهم السكريات في في تغذية الخاليا، 
إلى هذا السكر،  ألن جميع السكريات تتحول بدورها 
الالزمة  الطاقة  منتجًا  يتأكسد،  أو  يحترق  الذي 
على  واستبقائها  الحيوية  الجسم  عمليات  إلستمرار 
أوفق حال، وقد أثبتت األبحاث أيضا احتواء تمر العجوة 

على الكثير من الفوائد حتى أنه يعتبر وجبة في ذاته, 
لقدرته  العنيفة  التمرينات  أداء  بعد  بتناوله  ويوصى 
التي فقدها سريعا  السعرات  الجسم  على تعويض 
وإمداده بحاجته من الكربوهيدرات والفراكتوز الالزم, 
ووجد أن 10تمرات عجوة تحتوي على 228 سعرا حراريا 
الكربوهيدرات,  من  غم  و16  البروتينات  من  غم   1/6 و 
الحتوائها  إضافة  الطبيعية،  باأللياف  غنية  تعتبر  كما 
يفيد  أنه  وجد  كما  البوتاسيوم,  من  غم   541 على 
كثيرا في عالج البالميرا واألنيميا ويساعد على إشاعة 

الهدوء النفسي وشفاء من السم. 

العجوة غنية بالفيتامينات

جدًا  والغنية  الكاملة  األغذية  من  العجوة  وتمر 
بالفيتامينات واألمالح المعدنية القلوية لذا يعتبر من 
األدوية المعالة لحموضة الدم، ويحتوي الكيلوغرام 
الواحد منها على 3000 كالوري أي مايعادل من الطاقة 
اليومي،  النشاط  في  المتوسط  الرجل  يحتاجه  ما 
على  وتساعد  األعصاب  وتقوي  للطبع  ملّين  وهى 
ثائر  طفل  كل  بإعطاء  وينصح  ؛  والسكينة  الهدوء 
ويزود  يوم،  كل  صباح  في  تمرات  بضع  المزاج  عصبي 
البالغين بالوقود الالزم لفكره وجسمه طوال النهار، 
األغذية  من  وهى  الدود،  يقتل  الريق  على  وأكلها 
مرض  من  تحمي  التي  المغنيسيوم  بعنصر  الغنية 
السرطان، ولها أثرًا كبيرًا على تهدئة األعصاب بالنسبة 
للمصابين باألمراض العصبية الحتوائه على الفسفور، 
والكالسيوم  الحديد  من  طبيعي  مزيج  لها  أن  كما 
على  يساعد  بسهولة،  ويستقبله  البدن  يهضمه 
أمراض  الجسم، ويقاوم  والتكامل في أجهزة  النمو 
الكبد المختلفة، ويساعد على تليين األوعية الدموية، 
الدم  بفقر  للمصابين  وعالج  الدماغ،  عمل  وينشط 
بالفسفور  غنية  العجوة  فإن  كذلك  األمعاء،  وكسل 
يدخل  الذي  أخرى  فاكهة  أي  من  أكثر  عالية  بنسبة 
ترطيب  على  وتعمل  واألسنان،  العظام  تركيب  في 
وسهلة  والضعف،  االلتهاب  من  وحفظها  األمعاء 
الحرارية  بالطاقة  بسرعة  الجسم  وتمد  االمتصاص 
على  الحتوائها  المختلفة  باألعمال  للقيام  الضرورية 
عند  الجنسية  القدرة  وتقوي  الفاكهة،  سكر  من   ٪70
الرحم  عضلة  وتساعد  تقوي  فهى  كذلك  الرجال، 
من  الشفاء  على  وتساعد  الوالدة،  أثناء  الحمل  على 
أعلى  بنسبة  أ  فيتامين  على  الحتوائها  الليلي  العمى 
والزبدة،  السمك  زيت  في  أي  األساسية  مصادره  من 
وتحفظ  الطفل،  وزن  زيادة  على  أ  فيتامين  فيساعد 
رطوبة العين وبريقها وتمنع الخوص وجحوظ الكرة 
الداخلية  المشيمية  الطبقة  في  وتحقق  العينية، 
وفي  البصرية،  األعصاب  وتقوي  طبيعيًا،  عماًل  للعين 
أنها  أيضا  فوائدها  ومن  الليلي،  الغشى  مكافحة 
ينصحون  األطباء  فإن  لذا  السمعية؛  األعصاب  تقوى 
الشيوخ الذين بدأوا يعانون قلة السمع والوشيش بها، 
وتساعد على تقوية العضالت الحتوائه على فيتامين 
ب، وتساعد على شفاء آفات الكبر واليرقان الحتوائه 
على فيتامين ب2 فاتح للشهية، واستعملها الطيارون 
أثناء غاراتهم  الثانية  إبان الحرب العالمية  األمريكيون 

الليلية كي يعاونهم على تمييز األهداف بالظالم.
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ِه  اللَّ َرُسوُل  “َفَرَض  َقاَل  اٍس  َعبَّ اْبِن  إلى الفطر ألنها سبب وجوبها، فَعْن  الزكاة  زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت 
اَها  الِة َفِهَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة َوَمْن أَدَّ اَها َقْبَل الصَّ َفِث َوُطْعَمًة ِلْلَمَساِكيِن َمْن أَدَّ ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمْن اللَّ َم َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة ِللصَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اللَّ
اٍس ِبِإْسَناٍد َحَسٍن، وقوله : “طهرة” : أي  َدَقاِت”. رواه أبو داود 1371 قال النووي : َرَواُه أَُبو َداُود ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َعبَّ الِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ َبْعَد الصَّ
تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله “والرفث” قال ابن األثير : الرفث هنا هو الفحش من كالم ، قوله “وطعمة”: بضم الطاء وهو الطعام 
الذي يؤكل. قوله : “من أداها قبل الصالة” : أي قبل صالة العيد ، قوله “ فهي زكاة مقبولة” : المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله “صدقة من 
الصدقات” : يعني التي يتصدق بها في سائر األوقات . عون المعبود شرح أبي داود، وقيل هي المقصودة بقوله تعإلى في سورة األْعَلى : “َقْد 
الِة “ أي صالة العيد.  ى َزَكاَة اْلِفْطِر ُثمَّ َخَرَج إلى الصَّ ى َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى” ; ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوأَِبي اْلَعاِلَيِة َقاال : “ أَدَّ أَْفَلَح َمْن َتَزكَّ
الِة ، َتْجُبُر  ْهِو ِللصَّ اِح رحمه اهلل َقاَل: َزَكاُة اْلِفْطِر ِلَشْهِر َرَمَضاَن َكَسْجَدِتي السَّ أحكام القرآن للجصاص ج3: سورة األعلى، وَعْن َوِكيٍع ْبِن اْلَجرَّ

الِة . المجموع للنووي ج6.. ُجوُد ُنْقَصاَن الصَّ ْوِم َكَما َيْجُبُر السُّ ُنْقَصاَن الصَّ

 حكمها ووقت وجوبها

ِه  ِحيُح أَنََّها َفْرٌض ; ِلَقْوِل اْبِن ُعَمَر : “َفَرَض َرُسوُل اللَّ الصَّ
صلى اهلل عليه وسلم َزَكاَة اْلِفْطِر” . َوإلْجَماِع اْلُعَلَماِء 
ا  َفَأمَّ الفطر،  صدقة  باب  ج2  المغني  َفْرٌض.  أَنََّها  َعَلى 
آِخِر  ِمْن  ْمِس  الشَّ ُغُروِب  َوْقُت  َفُهَو  اْلُوُجوِب  َوْقُت 
ْمِس ِمْن آِخِر  َيْوٍم ِمْن َرَمَضاَن ، َفِإنََّها َتِجُب ِبُغُروِب الشَّ
َج ، أَْو ُوِلَد َلُه َوَلٌد أَْو أَْسَلَم َقْبَل  َشْهِر َرَمَضاَن . َفَمْن َتَزوَّ
ْمِس ، َفَعَلْيِه اْلِفْطَرُة . َوِإْن َكاَن َبْعَد اْلُغُروِب  ُغُروِب الشَّ
ْمِس َلْيَلَة اْلِفْطِر،  ، َلْم َتْلَزْمُه .. َوِمْن َماَت َبْعَد ُغُروِب الشَّ
 : ج2  المغني  أَْحَمُد  َعَلْيِه  َنصَّ  اْلِفْطِر.  َصَدَقُة  َفَعَلْيِه 

فصل وقت وجوب زكاة الفطر.

على من تجب

زكاة الفطر تجب على المسلمين : َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  ِه  اللَّ َرُسوُل  “َفَرَض  َقاَل  َعْنُهَما  ُه  اللَّ
َشِعيٍر  ِمْن  َصاًعا  أَْو  َتْمٍر  ِمْن  َصاًعا  اْلِفْطِر  َزَكاَة  َم  َوَسلَّ
ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن  َكِر َواألْنَثى َوالصَّ َعَلى اْلَعْبِد َواْلُحرِّ َوالذَّ
اْلُمْسِلِميَن”. البخاري 1407، وقال الشافعي رحمه اهلل : 
ِه صلى اهلل  َوِفي َحِديِث َناِفٍع َدالَلٌة َعَلى أَنَّ َرُسوَل اللَّ
َوَذِلَك  اْلُمْسِلِميَن  َعَلى  إال  َيْفِرْضَها  َلْم  وسلم  عليه 
َكاَة  الزَّ َجَعَل  ُه  َفِإنَّ  ، َوَجلَّ  َعزَّ  ِه  اللَّ ِلِكَتاِب  ُمَواَفَقٌة 
 . ِلْلُمْسِلِميَن  إال  َيُكوُن  ال  ُهوُر  َوالطَّ َطُهوًرا  ِلْلُمْسِلِميَن 

األم ج2 باب زكاة الفطر، وتجب على المستطيع ، َقاَل 
ُقوُتُه  َوِعْنَدُه  اٌل  َشوَّ َعَلْيِه  َدَخَل  َمْن  َوُكلُّ   : اِفِعيُّ  الشَّ
ي ِبِه َزَكاَة اْلِفْطِر َعْنُه  َوُقوُت َمْن َيُقوُتُه َيْوَمُه َوَما ُيَؤدِّ
َوِإْن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه إال َما   ، اَها َعْنُهْم َوَعْنُه  أَدَّ َوَعْنُهْم 
َيُكْن  َلْم  َوِإْن   ، َبْعٍض  َعْن  اَها  أَدَّ َبْعِضِهْم  َعْن  ي  ُيَؤدِّ
َعَلْيِه  َفَلْيَس  َيْوَمُه  َوُمْؤَنِتِهْم  ُمْؤَنِتِه  ِسَوى  إال  ِعْنَدُه 
َوال َعَلى َمْن َيُقوُت َعْنُه َزَكاُة اْلِفْطِر . األم ج2 باب زكاة 
الفطر، وقال النووي رحمه اهلل : اْلُمْعِسُر ال ِفْطَرَة َعَلْيِه 
 ، اْلُوُجوِب  ِبَحاِل  َواإِلْعَساِر  ِباْلَيَساِر  َواالْعِتَباُر   ..  ، ِبال ِخالٍف 
ِلَلْيَلِة  َنَفَقُتُه  َتْلَزُمُه  َمْن  َوُقوِت  ُقوِتِه  َعْن  َفَضَل  َفَمْن 
اْلِعيِد َوَيْوِمِه َصاٌع ، َفُهَو ُموِسٌر ، َوِإْن َلْم َيْفُضْل َشْيٌء 
المجموع   . اْلَحاِل  ِفي  َشْيٌء  َيْلَزُمُه  َوال  ُمْعِسٌر  َفُهَو 
اإلنسان  ويخرجها  الفطر،  صدقة  وجوب  شروط  ج6 
المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات 
أنفسهم  عن  إخراجها  يستطيعوا  لم  إذا  واألقارب 
ألنهم   ، هم  يخرجوها  أن  فاألولى  استطاعوا  فإن 
ُه َعْنُهَما  المخاطبون بها أصاًل، فـ  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ
َزَكاَة  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  ِه  اللَّ َرُسوُل  فَرَض   “ َقاَل 
اْلَعْبِد  َعَلى  َشِعيٍر  ِمْن  َصاًعا  أَْو  َتْمٍر  ِمْن  َصاًعا  اْلِفْطِر 
ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن  َكِر َواأُلْنَثى َوالصَّ َواْلُحرِّ َوالذَّ
الِة”. صحيح  اِس إلى الصَّ ى َقْبَل ُخُروِج النَّ َوأََمَر ِبَها أَْن ُتَؤدَّ
ي َوِليُّ  : َوُيَؤدِّ البخاري 1407، وقال الشافعي رحمه اهلل 

َتْلَزُمُهَما  ْن  َوَعمَّ اْلِفْطِر  َزَكاَة  َعْنُهَما  ِبيِّ  َوالصَّ اْلَمْعُتوِه 
ِحيُح َعْن َنْفِسِه .. وِإْن َكاَن ِفيَمْن  ي الصَّ ُمْؤَنُتُه َكَما ُيَؤدِّ
ُه  ُن ) أي يعول ( َكاِفٌر َلْم َيْلَزْمُه َزَكاُة اْلِفْطِر َعْنُه أَلنَّ ُيَموِّ
َكاِة . األم ج2 باب زكاة الفطر، وقال صاحب  ال َيْطُهْر ِبالزَّ
ُف رحمه اهلل تعإلى : ) َوَمْن َوَجَبْت  المهذب : َقاَل اْلُمَصنِّ
َنَفَقُتُه  َتْلَزُمُه  َمْن  ِفْطَرُة  َعَلْيِه  َوَجَبْت  ِفْطَرُتُه  َعَلْيِه 
َعْن  َفاِضال  َعْنُهْم  ي  ُيَؤدِّ َما  َوَوَجَد  ُمْسِلِميَن  َكاُنوا  إَذا 
ِهَما  َفَقِة ، َفَيِجُب َعَلى اأَلِب َواأُلمِّ َوَعَلى أَِبيِهَما َوُأمِّ النَّ
َوِإْن   - َوَلِدِهَما  َوَوَلِد  َوَلِدِهَما  ِفْطَرُة   - َعَلْوا  َوِإْن   -
َسَفُلوا - َوَعَلى اْلَوَلِد َوَوَلِد اْلَوَلِد ) َوِإْن َسَفُلوا ( ِفْطَرُة 
َوَجَبْت  إَذا   - َعَلْوا  َوِإْن   - ِهَما  َوُأمِّ َوأَِبيِهَما  َواأُلمِّ  اأَلِب 
اإلنسان عن  ، ويخرج  المجموع ج6   ، َنَفَقُتُهْم  َعَلْيِهْم 
نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأوالده الفقراء 
، والبنت التي لم يدخل بها زوجها  ووالديه الفقيرين 
 ، عنه  يخرج  أن  عليه  يجب  لم  غنيًا  ولده  كان  فإن   .
وُيخرج الزوج عن مطلقته الرجعية ال الناشز وال البائن 
ال  ألنه  الفقير  أبيه  زوجة  فطرة  إخراج  الولد  يلزم  وال   ،
بنفسه   ، فاألقرب  باألقرب  ويبدأ  نفقتها،  عليه  تجب 
فأقربهم  أقربهم  القرابة  بقية  ثم  فأوالده  فزوجته 
رحمه  الشافعي  وقال  الميراث،  قانون  حسب  على 
أَْو   ، ُوِلَد  ، َفِإَذا  اْلِفْطِر  َزَكاُة  َعَلْيِه  : َوَمْن ُقْلت َتِجُب  اهلل 
َكاَن ِفي ِمْلِكِه ، أَْو ِعَياِلِه ِفي َشْيٍء ِمْن َنَهاِر آِخِر َيْوٍم 

اِئِم َوُطْعَمًة ِلْلَمَساِكيِن  ُطْهَرًة ِللصَّ
ى”  زكاة الفطر..”َقْد أَْفَلَح َمْن َتَزكَّ
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اٍل  َشوَّ ِهالِل  َلْيَلَة  ْمُس  الشَّ َفَغاَبْت  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِمْن 
َوَجَبْت َعَلْيِه

َزَكاُة اْلِفْطِر َعْن اآلخرين

وال تجب عن الحمل الذي في البطن إال إن يتطوع بها 
فال بأس، َوِإْن َماَت َمْن َوَجَبْت َعَلْيِه اْلِفْطَرُة َقْبَل أََداِئَها 
، ُأْخِرَجْت ِمْن َتِرَكِتِه .. َوَلْو َماَت َمْن َيُموُنُه ، َبْعَد ُوُجوِب 
اْلِفْطَرِة ، َلْم َتْسُقْط . المغني ج2، والخادم إذا كان له 
أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر ال ُيخرج عنه الصدقة 
 ،339/23 الموسوعة   . عليه  ُينفق  ال  واألجير  أجير  ألنه 
: َقاَل َماِلٌك رحمه  اْلَيِتيِم  َعْن  اْلِفْطِر  َزَكاِة  إْخَراِج  وِفي 
الَِّذيَن  اْلَيَتاَمى  َعْن  اْلِفْطِر  َزَكاَة  اْلَوِصيُّ  ي  ُيَؤدِّ  : اهلل 
ِعْنَدُه ِمْن أَْمَواِلِهْم َوِإْن َكاُنوا ِصَغاًرا . المدونة ج1، و إذا 
أسلم الكافر يوم الفطر : فقد َقاَل َماِلٌك : َمْن أَْسَلَم 
َي  َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ِمْن َيْوِم اْلِفْطِر ُاْسُتِحبَّ َلُه أَْن ُيَؤدِّ

َزَكاَة اْلِفْطِر . المدونة ج1

مقدار الزكاة

ومقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى اهلل عليه 
َرِضَي  اْلُخْدِريَّ  َسِعيٍد  أبي  لحديث  تقدم  لما  وسلم 
ُه  اللَّ َصلَّى  ِبيِّ  النَّ َزَماِن  ِفي  ُنْعِطيَها  ا  ُكنَّ َقاَل  َعْنُه  ُه  اللَّ
 ،1412 البخاري  رواه   “  .. َطَعاٍم  ِمْن  َصاًعا  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه 
والوزن يختلف باختالف ما يمأل به الصاع ، فعند إخراج 
الوزن البد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع 

المخَرج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريبًا.

األصناف التي تؤدى منها

الجنس الذي ُتخرج منه هو طعام اآلدميين، من تمر أو 
بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم، ففي الصحيحين 
ِه  اللَّ َرُسوَل  أَنَّ  َعْنُهَما  ُه  اللَّ َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  حديث  من 
ِمْن  َصاًعا  اْلِفْطِر  َزَكاَة  “َفَرَض  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى 
َتْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ أَْو َعْبٍد َذَكٍر أَْو ُأْنَثى 
ِمْن اْلُمْسِلِميَن” )وكان الشعير يومذاك من طعامهم 
ُه َعْنُه  ( البخاري 1408، وَعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْهِد  ِفي  ُنْخِرُج  ا  “ُكنَّ َقاَل: 
َم َيْوَم اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َطَعاٍم” َوَقاَل أَُبو َسِعيٍد:  َوَسلَّ
ْمُر”.  َوالتَّ َواأَلِقُط  ِبيُب  َوالزَّ ِعيُر  الشَّ َطَعاَمَنا  “َوَكاَن 
الذي  البلد  قوت  غالب  من  فتخرج   ،1414 البخاري  رواه 
أو  قمحا  كان  سواء  به  وينتفعون  الناس  يستعمله 
َوِإْن   : اهلل  رحمه  الشافعي  وقال  عدسا،  أو  تمرًا  أو  رزًا 
ٍة َما  اْقَتاَت َقْوٌم ُذَرًة ، أَْو ُدْخًنا ، أَْو ُسْلًتا أَْو ُأْرًزا ، أَْو أَيَّ َحبَّ
َكاِة ِمْنَها . األم  َكاُة َفَلُهْم إْخَراُج الزَّ ا ِفيِه الزَّ َكاَنْت ِممَّ

للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته.

وقت اإلخراج

أن  الحديث  في  كما  العيد  صالة  قبل  الزكاة  وتؤدى 
َقْبَل  ى  ُتَؤدَّ أَْن  ِبَها  “أََمَر  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
الدفع  ووقت   ،1407 البخاري  الة”.  الصَّ إلى  اِس  النَّ ُخُروِج 
له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت االستحباب 
، ولهذا يسن  السابق  للحديث  العيد  فهو صباح يوم 
تأخير صالة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه 
إخراجها ، ويفطر قبل الخروج، كما يسن تعجيل صالة 
أضاحيهم  لذبح  الناس  ليذهب  األضحى  يوم  العيد 
ويأكلوا منها، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو 

يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن 
عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي 
عن بنّي وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان ُيعطون 
“الذين  قوله  ومعنى  بيومين،  أو  بيوم  الفطر  قبل 
لجمع  اإلمام  ينصبهم  الذين  الجباة  هم  يقبلونها” 
صدقة الفطر، وَعْن َناِفٍع : إنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َيْبَعُث ِبَزَكاِة 
أَْو  ِبَيْوَمْيِن  اْلِفْطِر  َقْبَل  ِعْنَدُه  ُتْجَمُع  الَِّذي  إلى  اْلِفْطِر 

ِبَثالَثٍة . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها. 

 لمن تعطى

وتصرف زكاة الفطر إلى األصناف الثمانية التي تصرف 
وذهب  الجمهور،  قول  هو  وهذا  المال  زكاة  فيها 
تيمية  ابن  واختارها  أحمد  عن  رواية  وهي  المالكية 
وَقاَل  والمساكين،  للفقراء  صرفها  تخصيص  إلى 
اِفِعيُّ “ُتْقَسُم َزَكاُة اْلِفْطِر َعَلى َمْن ُتْقَسُم َعَلْيِه  الشَّ
.. َوَيْقِسُمَها َعَلى   ، َزَكاُة اْلَماِل ال ُيْجِزُئ ِفيَها َغْيُر َذِلَك 
اْلُمَكاَتُبوَن  َوُهْم  َقاِب  الرِّ َوِفي  َواْلَمَساِكيِن  اْلُفَقَراِء 
األم  كتاب   . ِبيِل  السَّ َواْبِن  ِه  اللَّ َسِبيِل  َوِفي  َواْلَغاِرِميَن 
النووي  وقال  قسمها،  قبل  الفطر  زكاة  ضيعة  باب   :
اهلل  رضي  اٍس  َعبَّ ابن  حديث  ساق  بعدما   : اهلل  رحمه 
ِلُمَعاٍذ  َقاَل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ِبيَّ  النَّ أَنَّ  عنهما 
ُتْؤَخُذ  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  أَنَّ  :”أَْعِلْمُهْم  عنه  اهلل  رضي 
َيُجوُز  َوال   : قال  ُفَقَراِئِهْم”..  ِفي  َوُتَردُّ  أَْغِنَياِئِهْم  ِمْن 
َكَواِت إلى َكاِفٍر , َسَواٌء َزَكاُة اْلِفْطِر  َدْفُع َشْيٍء ِمْن الزَّ
ال   : َثْوٍر  َوأَُبو  َوأَْحَمُد  ْيُث  َواللَّ َماِلٌك  َوَقاَل   .. اْلَماِل  َوَزَكاُة 
من  الفطر  لزكاة  والمستحقون  الكفار،  أي  ُيْعَطْوَن 
وفاءها  يستطيعون  ال  ديون  عليهم  ومن  الفقراء 
فيكونون  الشهر  آخر  إلى  رواتبهم  تكفيهم  ال  أو 
حاجتهم،  بقدر  منها  فيعطون  محتاجين  مساكين 
. فتاوى  إليه  وال يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها 

الشيخ ابن عثيمين.

إخراجها وتفريقها

اَل  بنفسه،  قْسمها  اإلنسان  يتولى  أن  واألفضل 
َعَلى  ِبَنْفِسي  اْلِفْطِر  َزَكاِة  َقْسَم  َوأَْخَتاُر   : اِفِعيُّ  الشَّ
َطْرِحَها ِعْنَد َمْن ُتْجَمُع ِعْنَدُه، وال النووي رحمه اهلل : 
ُم َزَكاُة اْلِفْطِر  اِفِعيُّ ِفي “ اْلُمْخَتَصِر “ : َوُتَقسَّ َقاَل الشَّ

ُم َعَلْيِه َزَكاُة اْلَماِل ، َوُأِحبُّ َدْفَعَها إلى  َعَلى َمْن ُتَقسَّ
: َفِإْن  ، َقاَل  ِبَحاٍل  َنَفَقُتُهْم  َتْلَزُمُه  الَِّذيَن ال  َرِحِمِه  َذِوي 
ُه َتَعإلى  َطَرَحَها ِعْنَد َمْن ُتْجَمُع ِعْنَدُه أَْجَزأَُه إْن َشاَء اللَّ
َق اْلِفْطَرَة ِبَنْفِسِه و.. َلْو َدَفَعَها إلى  .. و..اأَلْفَضَل أَْن ُيَفرِّ
اِس  ِللنَّ اْلِفْطَرُة  ِعْنَدُه  ُتْجَمُع  َمْن  أَْو  اِعي  السَّ أَْو  اإِلَماِم 
ِبَنْفِسِه  َتْفِريَقُه  َوَلِكنَّ   ، أَْجَزأَُه  إْخَراِجَها  ِفي  َلُه  َوأَِذَن 
: ج6، ويجوز أن يوّكل  . المجموع  ِه  ُكلِّ أَْفَضُل ِمْن َهَذا 
ثقة  غير  كان  إن  وأما  مستحقيها  إلى  بإيصالها  ثقة 
أَِبي  اْبَن  َسِمْعت  َقاَل  ِل  اْلُمَؤمَّ ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  قال   ، فال 
أَْطَرَح  أَْن  أََمَرِني   ) فالنا   ( إنَّ   : َلُه  َيُقوُل  َوَرُجٌل  ُمَلْيَكَة 
َزَكاَة اْلِفْطِر ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاَل اْبُن أَِبي ُمَلْيَكَة : أَْفَتاك 
ُ ِبَغْيِر َرْأِيِه ؟ اْقِسْمَها ) أي توّل أنت قسمتها بنفسك ( 
َما ُيْعِطيَها اْبُن ِهَشاٍم ) أي الوالي الذي يجمعها  ، َفِإنَّ
في المسجد ( أَْحَراَسُه َوَمْن َشاَء . ) أي يعطيها لغير 
قبل  الفطر  زكاة  ضيعة  باب   : األم   .  ) مستحّقيها 
قسمها، ونص اإلمام أحمد رحمه اهلل على أنه َيُجوُز 
َصْرُف َصاٍع إلى َجَماَعٍة ، َوآُصٍع إلى َواِحٍد، وَقاَل َماِلٌك : 
ُجُل َصَدَقَة اْلِفْطِر َعْنُه َوَعْن ِعَياِلِه  ال َبْأَس أَْن ُيْعِطَي الرَّ
ِمْسِكيًنا َواِحًدا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر، 
وإذا أعطى فقيرا أقّل من صاع فلينبهه ألّن الفقير قد 
ُيخرجها عن نفسه، وجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من 
شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه 

أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة.

مكان اإلخراج

ُه  َفِإنَّ اْلِفْطِر  َزَكاُة  ا  َفَأمَّ  : اهلل  رحمه  قدامة  ابن  قال 
َكاَن  َسَواٌء   ، ِفيِه  َعَلْيِه  َوَجَبْت  الَِّذي  اْلَبَلِد  ِفي  ُقَها  ُيَفرِّ
 ، َكاِة  الزَّ ُوُجوِب  َسَبُب  ُه  أَلنَّ ؛  َيُكْن  َلْم  أَْو  ِفيِه  َماُلُه 
َقْت ِفي اْلَبَلِد الَِّذي َسَبُبَها ِفيِه . المغني ج2 فصل  َفُفرِّ
في  وورد  بلد،  في  وماله  بلد  في  المزكي  كان  إذا 
َما   : ُقْلُت   : المدونة في فقه اإلمام مالك رحمه اهلل 
ِبِمْصَر  َوُهَو  َة  إْفِريِقيَّ أَْهِل  ِمْن  ُهَو  ِفيَمْن  َماِلٍك  َقْوُل 
َماِلٌك  َقاَل   : َقاَل  ؟  اْلِفْطِر  َزَكاَة  ي  ُيَؤدِّ أَْيَن  اْلِفْطِر  َيْوَم 
َة  ِبِإْفِريِقيَّ أَْهُلُه  َعْنُه  ى  أَدَّ َوِإْن   : َماِلٌك  َقاَل   ، ُهَو  َحْيُث   :
أَْجَزأَُه )ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما 

هو عليه اآلن( ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر.
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مجلس مصطفى عبدالطيف 
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مجلس أبناء سيد كاظم العلوي
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ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يشاهد أحد الخيول 
العربية األصيلة حيث كان والده المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن 

عيسى آل خليفة يملك الفرس المسماة )المصنة( وهي من مشاهير خيل العرب 

الشيخ عبداهلل بن عيسى بن علي آل خليفة مدير دائرة التربية والتعليم يلتقي 
بالطلبة البحرينين أثناء تواجده في الجمهورية اللبنانية في أواخر األربعينيات  

ويرى في الصورة الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة مدير الصحة والشيخ علي 
بن حمد آل خليفة وعبد اهلل بن جبر ومحمود المردي وتقي البحارنة ويوسف 

الشيراوي وأحمد العبيدلي ومحمد دويغر وأحمد العمران وعبداللطيف 
الشمالن والشيخ يعقوب بن يوسف وشاهين الجالهمة والشيخ سلطان بن 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة وحاتم محمد شريف وحسن منديل 

ومحمد رحمه التاجر 

المستشار بلجريف يمر من امام المحالت على شارع المقابل لقلعة الشرطة 
بالمنامة 

سيارة ناش موديل 1940 م 

تم انشاء مطار البحرين في عام 1933 م  	•

تم انشاء أول محطة لألرصاد الجوية في عام 1951 م 	•

بلغ عدد حجاج بيت اهلل الحرام 155 حاج في عام 1947 م  	•

تم اصدار أول رخصة سياقة في البحرين في عام 1922 م  	•

تم اصدار قرار بعدم لمس أو تحريك األجراس المثبتة في الفرجان  	•
ألجل التنبيه بالحريق بدون حادث والمعاقبة عليه في عام 1929 م 
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فيلم عن عادات الذباب وأخطاره على الصحة من انتاج شركة بابكو وقد 
صور في البحرين  وعرض على الجماهير في المدن والقرى في عام 1968 م 

استعراض الشرطة في قصر القضيبية في عام 1940 م 

صورة ألحد السفن الراسية في البحر أثناء الجزر

سيارة مطافيء متطورة تبرع بها المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة في عام 1938 م 

سوق الصفافير في المنامة ويالحظ الصفار وهو يقوم بتلميع القدر



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

39465800 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة 

 مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة 
39799999 الرفاع  بن سلمان آل خليفة 

17680071 الرفاع  مجلس  سعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 الجفير  مجلس  عبدالغفار الكوهجـي 

39615005 العدلية  مجلس  الشيخ عبدالحسين العصفور 

39604494 العدلية  مجلس  فيصل جواد 

17748801 السهلة  مجلس  سعادة علي صالح الصالح  

39687777 جبلة حبشي  مجلس  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  مجلس  حبيب علي عواجي 

39455566 الدراز  مجلس  ديوانيـة العصفـور 

39476676 الحد  مجلس  آل محمود 

39616151 الحد  مجلس  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 الحد  مجلس  عيسى مبارك الكبيسي 

39689389 سماهيج  مجلس  علي محمد السماهيجي 

17776351 الرفاع  مجلس  الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  

 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 
36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 

39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 

39678000 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 

39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 

39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 

39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم  

39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 

39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 

39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمـد العصفـور 

39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 

39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  

39666917 البسيتين  مجلس علي عبدالعزيز العلوي 

المجالس اليوميةمجالس الجمعةمجالس الخميس
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أفضل نسبة فائدة 
المتالك سيارة أحالمك

مسجل و مرخص كبنك تجزئة من قبل مصرف البحرين المركزي

بدون
دفعة أولى

 3.5٪ أسعار خاصة  
 لموظفي الحكومة 

 )المدنيين والعسكريين(

  تخضع القروض لموافقة بي ام اي بنك فقط. 
نسبة مئوية سنوية تبدأ من 6.5٪ سنويًا )لقرض بقيمة 10,000 د.ب لمدة 7 سنوات(

 تتوفر قروض سلف للسيارات من بي ام اي بنك بنسبة فائدة منخفضة تصل إلى 
3.5٪ لجميع موظفي الحكومة )للمدنيين والعسكريين(، بل واألهم من ذلك 

بدون دفعة أولى! كما أن قروضنا تتوفر مع فترات سداد مرنة تتراوح من سنة إلى 7 
سنوات، إضافة إلى إجراءات بسيطة وميسرة. 

لتحصل على سيارة أحالمك، تفضل بزيارة أّي من فروع بي ام اي بنك اليوم! 

تقدم بطلبك اآلن
*تسري الشروط واألحكام
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