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احلمد هلل رب العاملني، أمحده سبحانه أبلغ محد وأزكاه، وأشمله 

وأنامه، وَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهللُ، وال نعبد إال إياه، وأشهد أن عبده حممدا 

 .نبيُّه ومصطفاه

 ..أما بعد

 اشتمل الفطر، زكاة يف فهذا رشح حلديث عبد اهلل بن عمر  

 ما خالل من الفطر بزكاة املتعلقة املسائل بعض يف فقهية مناقشات عىل

 ما واملقاربة واملقارنة املذاكرة هبا قصدت الرشيف، احلديث عليه اشتمل

 مه.وكر بمنه التقصري، عن ويتجاوز الزلل، يغفر واهلل أمكنني،

كتبُته عىل عجلة لنفيس، وملن أراد أن حيارض به فتكون مادته  

ة، وملن قصد السالمة إلخوانه واتسع صدره الختالف النظر الذي  ُمعدَّ

 ال حمالة واقع. هو

، ال بدَّ منها لكل ناظٍر يف مهمةرُته بمقدمات عامة وقواعد دَّ َص 

ودها يف مسائل اخلالف، ثم قسمُته عىل مخسِة مسائَل عىل ترتيِب ور
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 احلديث الرشيف، وفروٍع من كلٍّ منها حُيتاج إليها.

 

 

 

 صبح الثامن والعرشين من شهر رمضان املعظم 

 ـه1439لعام 

 بمسجد الوفرة الرشقي، بالكويت
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 لطالبِ العلمِ املبتدئ: ❑
ٌ
 نافعة

ٌ
 مقدمات

 باملتفق عليه  والعمُل  -أمكن إذا-اخلروُج من اخلالف : األوىل

 .(1) مستحبٌّ إمجاًعا

 ال َينبغي للفقيه أْن حيمَل الناَس عىل »قال اإلمام أمحد:  :الثانية

 .(2)«مذهبِه، وال يشدَد عليهم

 من كان من أهل االجتهاد أو النظر أو كانت لديه  :الثالثة

انتهى القدرُة عىل الرتجيح بني اآلراء، فال ينبغي له رشًعا أن يعمل إال بام 

 .(3) إليه اجتهاُده

                                                        

فَإِنَّ اْلُعَلاَمء ُمتَِّفُقوَن َعىَل احْلَّث َعىَل (: »131 /1قال اإلمام النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم ) (1)

اَلف إَِذا ََلْ َيلَْزم ِمنُْه إِْخاَلل بُِسنٍَّة أَْو ُوُقوٍع يِف ِخاَلف آَخر وقال تاج الدين السبكي يف «. اخْلُُروج ِمْن اخْلِ

القول بأن اخلروج أفضل ثابت من حيث العموم، واعتامده من الورع : »(112 /1) األشباه والنظائر

 «.املطلوب رشعا

 /1واآلداب الرشعية البن مفلح ) ،(567كتاب الصالة )ص:  ،ينظر: رشح العمدة البن تيمية (2)

189.) 

 سيأيت تأكيده من كالم العز بن عبد السالم يف اخلامسة. (3)
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 من قلََّد إماًما متفًقا عىل إمامته حيث يسوغ اخلالف  :الرابعة

 .(1)فلم خيالف إمجاعا وال مقطوعا به فال ُينكُر عليه

 َومِْن اْلَعَجِب » قال الشيُخ عزُّ الدين ابُن عبِد السالم: :اخلامسة

ِديَن َيِقُف َأَحُدُهْم َعَلى َضْعِف َمْأَخِذ إَمامِِه  اْلَعِجيِب َأنَّ اْلُفَقَهاَء اْلُمَقلِّ

بَِحْيُث ََل َيِجُد لَِضْعِفِه َمْدَفًعا َوَمَع َهَذا ُيَقلُِّدُه فِيِه، َوَيْتُرُك مِْن اْلكَِتاِب 

ِحيَحِة لِ  نَِّة َواْْلَْقيَِسِة الصَّ ُل َوالسُّ َمْذَهبِِه ُجُموًدا َعَلى َتْقلِيِد إَمامِِه، َبْل َيَتَحلَّ

ُلُهَما بِالتَّْأِويََلِت اْلَبِعيَدِة اْلَباطَِلِة  نَِّة، َوَيتَأَوَّ َتاِب َوالسُّ
لَِدْفِع َظَواِهِر اْلكِ

ِذيَن إ ِدِه ... َفاْْلَْوَلى َتْرُك اْلَبْحِث َمَع َهُؤََلِء الَّ َذا َعَجَز نَِضاًَل َعْن ُمَقلَّ

َأَحُدُهْم َعْن َتْمِشَيِة َمْذَهِب إَمامِِه َقاَل: َلَعلَّ إَمامِي َوَقَف َعَلى َدلِيٍل َلْم 

َأِقْف َعَلْيِه َوَلْم َأْهَتِد إَلْيِه، َوَلْم َيْعَلْم اْلِمْسكِيُن َأنَّ َهَذا ُمَقاَبٌل بِِمْثلِِه َوَيْفُضُل 

لِي  َما لَِخْصِمِه َما َذَكَرُه مِْن الدَّ
ِ
ئِِح، َفُسْبَحاَن اهَّلل ِل اْلَواِضِح َواْلُبْرَهاِن الَلَّ

َقنَا اهَّلُل  ْقلِيُد َبَصَرُه َحتَّى َحَمَلُه َعَلى مِْثِل َما ُذكَِر، َوفَّ َأْكَثَر َمْن َأْعَمى التَّ

َباِع اْلَحقِّ َأْيَن َما َكاَن َوَعَلى لَِساِن َمْن َظَهَر، َوَأْيَن َهَذا مِْن  تِّ
ِ
ُمنَاَظَرِة َل

                                                        

ا املُْْختَلَف فِيِه َفاَل إِْنَكار »: (131 /1رشح النووي عىل مسلم ) (1) اْلُعَلاَمء إِنَّاَم ُينْكُِروَن َما ُأمْجَِع َعَليِْه َأمَّ

قِ   َأْو َأْكثَرهْم. نيَ فِيِه؛ أِلَنَّ َعىَل َأَحد املَْْذَهبنَْيِ ُكل ُُمْتَِهٍد ُمِصيٌب. َوَهَذا ُهَو املُْْختَار ِعنْد َكثِرِييَن ِمْن املَُْحقِّ

ْثم َمْرُفوع َعنُْه، َلكِْن إِْن َندَ  َبُه َعىَل ِجَهة َوَعىَل املَْْذَهب اآْلَخر املُِْصيب َواِحد َواملُْْخطِئ َغرْي ُمتََعنيَّ َلنَا، َواإْلِ

اَلف َفُهَو َحَسن حَمْبُوب َمنُْدوب إََِل فِْعلِِه بِِرفْ   «.ٍق النَِّصيَحة إََِل اخْلُُروج ِمْن اخْلِ
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َباِع اْلَحقِّ إَذا َظَهَر  َلِف َوُمَشاَوَرتِِهْم فِي اْْلَْحَكاِم َوُمَساَرَعتِِهْم إَلى اتِّ السَّ

 
ِّ
افِِعي َأنَُّه َقاَل: َما َناَظْرت  َعَلى لَِساِن اْلَخْصِم، وقد نقل َعْن الشَّ

ُهمَّ َأْجِر اْلَحقَّ َعَلى َقْلبِِه وَ  لَِسانِِه، َفإِْن َكاَن اْلَحقُّ َمِعي َأَحًدا إَلَّ ُقْلت اللَّ

َبْعته َبَعنِي َوإِْن َكاَن اْلَحقُّ َمَعُه اتَّ   .(1)«اتَّ

 قال النَّبِيُّ  ال يعنف املجتهد؛ ملا روى ابُن عمر قال: :السادسة

ٌد اْلعاْْصا إَِلَّ ِِف »َلنَا ملََّا َرَجَع ِمْن اأْلَْحَزاِب:  ملسو هيلع هللا ىلص َّ أاحا لَِّيا ْيظاةا َلا ُيصا  .«بانِي ُقرا

ِريِق،ا يف ْلَعْصُ اَفَأْدَرَك َبْعَضُهُم  َنْأتَِيَها،  َحتَّى ُنَصّلِّ  اَل : َبْعُضُهمْ  َفَقاَل  لطَّ

ْ ُيَرْد ِمنَّا َذلَِك، َفُذكَِر لِلنَّبِيِّ  ، ََل ، فلم يعنف ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل ُنَصّلِّ

 وهذا أصٌل عظيٌم يف هذا الباِب.  .(2)واحًدا منهم

 ْمرو ْبُن أن املجتهد مأجور بكل حال؛ ملا روى  :السابعة عا

ُه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ  اْلعااصِ  دا ُثمَّ »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اْجتاها اكُِم فا ما اْْلا كا ا حا إِذا

ُه أاْجرٌ  لا أا فا دا ُثمَّ أاْخطا اْجتاها ما فا كا ا حا إِذا اِن، وا ُه أاْجرا لا ابا فا  .(3)«أاصا

                                                        

(، وهذا الذي ذكره اإلمام عن الشافعي أسنده 159 /2قواعد األحكام يف مصالح األنام ) (1)

( بأسانيد صحيحة، باب ما جاء يف صحة نية الشافعي، ومجيل 173 /1البيهقي يف: مناقب الشافعي )

فقيه قصده يف وضع الُكتُب ومناظرة من خالفه، ورواه بإسناد حسن أيضا اخلطيب البغدادي يف ال

 .(1/363)واملتفقه 

 (.904)صحيح البخاري  (2)

ُيِشري إََِل انه اَل يْلزم من رد »(، قال احلافظ: 1716، صحيح مسلم )(7352)صحيح البخاري  (3)
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 عن بعض أهل احلديث أنه َقاَل: َأُبو ُعَمَر ابن عبد الربحكى 

ْأِي َخاَص   َم َعْن قَِياسٍ إَِذا ُذو الرَّ

 

 

هْ  ** ِخيفَََ ُه ََََََ ٍة مِنََْ ْدعََ اَء بِبََِ  َوجََ

ا      َََ ََه ي
ََِ  ف
ِ
ْوِل اهَّلل َََ ق ََِ ْم ب ََُ اه َََ ن ََْ ي َََ  َأت

 

هْ  ** َََ ِريف ٍة  َََََ حَََ حَّ اٍر ُمصَََََ َََ  َوآث

َنٍة َعِفيَفةٍ    َفَكْم مِْن َفْرِج ُمَحصَََََّ

 

ْة  ** َأبِي َحنِيفَََ ا بََِ لَّ َحَراُمهَََ
 ُأحََِ

؛ »: َقاَل َأُبو ُعَمَر  
ِ
اُمٌل َوَجْهٌل َواْغتَِياٌب َوَأًذي لِْلُعَلاَمء َهَذا ََتَ

ُه إَِذا َكاَن َلُه يِف النَّاِزَلِة كَِتاٌب َمنُْصوٌص َوَأَثٌر َثابٌِت ََلْ َيُكْن أِلََحٍد َأْن َيُقوَل  أِلَنَّ

َتِمُلُه التَّْأِويُل، َوَما اْحَتمَلُه بَِغرْيِ َذلَِك َفُيَخالُِف النََّص، َوالنَّصُّ  َمااَل حَيْ

  .(1)«التَّْأِويُل َعىَل اأْلُُصوِل َواللَِّساِن اْلَعَرِِبِّ َكاَن َصاِحُبُه َمْعُذوًرا

  

                                                        

حكمه أَو فتواه إِذا اْجتهد َفَأْخَطَأ ان َيْأَثم بذلك بل إِذا بذل َوسعه أجر فان أَصاب ضوعف أجره َلكِن 

ْثم َلو أقدم فَحكم أَو  «.أفتى بَِغرْي علم حلقه اإْلِ

 .(896 /2) الرب عبد ابن« جامع بيان العلم وفضله» (1)
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 احلديث الشريف

 

را روى اإلمام البخاري عن   َفَرَض َرُسوُل اَّلله »َقاَل:   اْبِن ُعما

ْن َشعهيرٍ َعَلى اْلَعْبده َواْلُحرِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ْن َتْمرٍ َأْو َصاًعا مه ْطره َصاًعا مه َزَكاَة اْلفه

يَن، َوَأَمَر بهَها َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل  ْن اْلُمْسلهمه غهيره َواْلَكبهيره مه َكره َواْْلُْنَثى َوالصَّ َوالذَّ

ََلةه   .(1)«ُخُروجه النَّاسه إهَلى الصَّ

 اْلديث الرشيف مخس مسائل:ِف هذا  ❑

 حكم زكاة الفطر: األوىل. 

 مقدارها: الثانية. 

 أصنافها: الثالثة. 

 عىل من جتب؟: الرابعة 

 وقتها.: اخلامسة 

  

                                                        

 (.2504والنسائي )(، 1612)، وأبو داود (1503)صحيح البخاري  (1)
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 املسألة األوىل

 حكم زكاة الفطر
 

ا يف حكم زكاة الفطر: هل نسخ وجوهبا أم أهنا سلفً  العلامءاختلف 

 َل تنسخ؟ 

 .إَل وجوهبا، وأهنا َل تنسخ اجلمهورفذهب  

ُسوُل اَّللَِّ »بقول ابن عمر يف حديثنا:  اجلمهوروقد استدل  ضا را را فا

اةا اْلِفْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلص كا  .عىل وجوهبا «زا

ْبلا »وكذلك استدلوا بقوله:  دَّى قا ا أاْن ُتؤا را ِِبا أاما ُخُروِج النَّاِس إىِلا وا

ةِ  َلا  واألمر يقتيض الوجوب، وَل يصفه صارف رصيح.، «الصَّ

 :ا بتسميتها زكاة، فتدخل يف عموم قوله تعاَلواستدلوا أيًض 

 .[43]البقرة:  {ىن نن}

ا حكم صدقة الفطر وأدلة مناقًش   ابن حجرقال احلافظ 

فقد نقل ابُن املنذر وغرُيه  ...» :القائلني بنسخ الوجوب يف فتح الباري

اإلمجاَع عىل ذلك، لكن احلنفيَة يقولون بالوجوب دون الفرض عىل 
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 .(1)«ويف نقل اإلمجاع مع ذلك نظرٌ  .قاعدهتم يف التفرقة

َوَقْد َأمْجََع َأْهُل »، قال: البيهقيُّ  أيًضا: وممن حكى اإلمجاع قلُت  *

 .(2)«اْلِعْلِم َعىَل ُوُجوِب َزَكاِة اْلِفْطر

هو »: إسحاقولعَل من حكى اإلمجاع قصد الكثرة، فقد قال 

 .(3)«كاإلمجاع

لقلة  ؛اأو َل يصل بعضهم اخلالف، أو وصله ولكن َل يعتربه سائغً  

يُّ َأُبو َجْعَفٍر ، وإال فقد َقاَل (4) القائلني به البيهقي وهو أقدم من  - الطَّرَبِ

َأَمَر ملسو هيلع هللا ىلص َأمْجََع اْلُعَلاَمُء مَجِيًعا اَل اْختاَِلَف َبْينِِهْم َأنَّ النَّبِيَّ » :-وابن املنذر

  .(5)«بَِصَدَقِة اْلِفْطِر ُثمَّ اْخَتَلُفوا يِف َنْسِخَها

إبراهيم ابن  نأل» يذكر من قالوا بنسخ وجوهبا: احلافظثم تابع 

                                                        

 (، وكالم احلافظ ما بني القوسني، وعلقت عليه للتوضيح ونحوه. 3/367) فتح الباري (1)

 (.159 /4حكى اإلمجاَع البيهقيُّ يف السنن الكربى ) (2)

 .(79 /3ينظر املغني البن قدامة ) (3)

 ألن شذوذ املجتهد إذا شذ ال يعترب نقضا لإلمجاع. (4)

 (.322 /14حكاه عنه ابن عبد الرب يف التمهيد ) (5)
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 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

 .«قاال: إن وجوهبا نسخ (2)وأبا بكر بن كيسان األصم 1علية

 وسيذكر آخرين.  :قلُت  *

 ممن  ابن حجروقد زاد مجاعٌة عىل من ذكرهم احلافظ 

 :الفطر صدقة بسنية أو بالنسخ يقولون

فإن حديَثه الصحيَح اآليَت يدلُّ أنَّ  قيَس بَن سعٍد الصحاِب  

 مذهَبه نسُخ وجوِب زكاِة الفطِر بوجوِب الزكاِة العامة. 

 ابنكام روى عنه -ا؛ فإنه قال أيًض وُماهَد بَن جرٍب من التابعني 

كانت الفطرُة قبَل أن تنزَل الزكاُة، فلام نزلت » :-يف األموال زنجويه

                                                        

(: إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم 18( ترقيم )264 /5قال الذهبي يف تاريخ اإلسالم ت بشار ) (1)

ابُن ُعَليَّة، أبو إسحاق األََسدّي البَْصيُّ املتكلّم اجْلَْهمّي. وقد ناظر الشافعي، وكان يقول بخلق القرآن 

كان يرد خرب الواحد ويقول: احلجة لإلمجاع، فقال له الشافعي يف مناظرته: أبإمجاع ويناظر عليه، و

 رددت خرب الواحد، أم بغري إمجاع؟ فانقطع. اهـ قلت: ال يعتد بخالفه.

عبد الرمحن بن كيسان أبو بكر  (1675)( ترقيم: 427 /3قال احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ) (2)

االت يف األصول، ذكره عبد اجلبار اهلمداين يف طبقاهتم وقال: كان من األصم املعتزيل صاحب املق

أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسري عجيب، ومن تالمذته إبراهيم بن إسامعيل بن علية. قلت: 

وهو من طبقة أِب اهلذيل العالف وأقدم منه. انتهى كالم احلافظ. قلت: وهل يعترب خالفه شذوذا أم 

من املعتزلة؟ حمل نظر؛ قال ابن القطان: اإلمجاع عندنا إمجاع أهل العلم، فأما من كان من  اجتهادا؛ ألنه

 أهل األهواء فال مدخل له فيه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

 

 

 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

13 

 

  .(1)«الزكاُة َل ُنؤمر وَل ُننَه عنه، وكانوا يستحبون أن يفعلوها

الحتامل االكتفاء  ؛: قال اجلمهور: ليس رصحًيا يف النسخقلُت  *

 باألمر األول، بل مداومُة العمِل هي دليُل استمراِر أثِر األمِر األول. 

؛ فإن تبويبه يوحي بالنسخ؛ إذ قال يف سننه:  باُب »واإلماَم النسائيَّ

  .(2)«فرِض صدقِة الفطِر قبَل نزوِل الزكاةِ 

اَم »وكذا أبو عبد اهلل احلاكم؛ إذ قال بعد إخراجه يف املستدرك:  َوإِنَّ

ُه َعىَل ااِلْستِْحَباِب، َوَهَذا َعىَل  ٍر، َفإِنَّ  َحِديِث َأِِب َعامَّ
ِ
َجَعْلُتُه بِإَِزاء

 .(3)«اْلُوُجوِب 

أما  وعن عطاء والزهري الفرق بني أهل القرى والبوادي:

ْهِريِّ َقاَل: الزهري فقد روى عبد  َزَكاُة اْلِفْطِر »الرزاق َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّ

 . (4)«ُسنٌَّة ِهَي َعىَل َأْهِل اْلَبَواِدي

: َعىَل أَْهِل 
ٍ
وروى أيضا بسنده َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َقاَل: ُقْلُت لَِعَطاء

                                                        

 .، برتقيم الشاملة آليا(114 /5) رواه عنه ابن زنجويه بسنده يف األموال (1)

 .(49 /5سنن النسائي ) (2)

 .(568 /1مستدرك احلاكم ) (3)

(، ولكن األثر حيتمل أن يكون معناه أهنا واجبة عىل أهل 5799مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) (4)

 احلرض دون أهل البداوة، وليس دليال عىل النسخ. وكذلك الذي بعده.
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 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

ا إاِلَّ َعىَل »اْلَباِدَيِة ِمْن َزَكاٍة؟ َقاَل:   .(1)«َأْهِل اْلُقَرى اَل، ََلْ َأْسَمْع هِبَ

واسُتِدَل هلام بام روى النسائيُّ وغرُيه عن قيِس بِن  :احلافظثم قال 

بصدقِة الفطر قبَل أن تنزَل ملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسوُل اهلل»سعِد بِن عبادَة قال: 

 .(2)«الزكاة، فلام نزلت الزكاُة َل يأمْرنا وَل ينهنا ونحن نفعُله

، (3)«ا ُمهواًل وتعقب بأن يف إسناده راويً »قائال:  احلافظثم تابع 

وعىل تقدير الصحة فال دليل فيه عىل النسخ الحتامل االكتفاء باألمر 

 األول، ألن نزول فرض ال يوجب سقوط فرض آخر. 

، وهو قول بعض أهل (4) ونقل املالكية عن أشهب أهنا سنة مؤكدة

                                                        

 .(5797مصنف عبد الرزاق ) (1)

(، واحلاكم يف 2394خزيمة ) (، وصححه ابن1828(، سنن ابن ماجه )2507سنن النسائي ) (2)

َجاُه. 1491املستدرك عىل الصحيحني ) ْ خُيَرِّ ، َوََل يَْخنْيِ ِط الشَّ (، وقال: َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشْ

 (. 23843مسند أمحد )يف  وصححه الشيخ شعيب

لعل احلافظ قصد استقصاء االحتامالت يف الرد؛ إذ ليس يف السند ُمهول؛ فإن احلديث صحيح  (3)

وقال:  (267 /3رأيت من التخريج، بل إن احلافظ نفسه قد صحح احلديث كام يف فتح الباري ) كام

إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إال أبا عامر الراوي له عن قيس بن سعد وهو كويف اسمه 

 عريب باملهملة املفتوحة ابن محيد وقد وثقه أمحد وابن معني.

(: اختلف املتأخرون من أصحاب مالك يف هذه 323 /14) بل قال ابن عبد الرب يف التمهيد (4)

املسألة، فقال بعضهم: هي سنة مؤكدة، وقال بعضهم: هي فرض واجب، وممن ذهب إَل مذاهبهم 

 واسع مشهور. -عنده-أصبغ بن الفرج. اهـ وهذا يعني أن اخلالف يف املذهب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

 

 

 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

15 

 

يف احلديث  «فرض»الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأولوا قوله: 

هو أصله يف اللغة، لكن نقل يف عرف »بمعنى قدر، قال ابن دقيق العيد: 

 ويؤيده تسميتها زكاة. ،(1)«الرشع إَل الوجوب فاحلمل عليه أوَل

بأن ذلك كالصيام؛ فإن عاشوراَء كاَن  واستدل القائلون بالسنية:

فرًضا قبَل وجوب رمضان. وكذلك زكاُة الفطِر فإهنا كانت فرًضا قبل 

 فرض الزكاة، ومعلوٌم أن فرَض الزكاِة كان بعَد فرِض الصيام.

ُكنَّا َنُصوُم َعاُشوَراَء َوُنَؤدِّي »َقاَل:  َقْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن ُعَباَدةَ فَعْن 

َكاُة ََلْ ُنْؤَمْر بِِه َوََلْ ُننَْه َعنُْه، َوُكنَّا َصَدَقَة اْلفِ  ْطِر، َفَلامَّ َنَزَل َرَمَضاُن َوَنَزَلِت الزَّ

 (.2)«َنْفَعُلهُ 

القوي، الذي  البيهقيعن هذا الدليل بجواب وأجاب اجلمهوُر 

ألَنَّ ُنُزوَل َهَذا الَ َيُدلُّ َعىَل ُسُقوِط َفْرِضَها »نحَوه، وهو أن  احلافظُ ذكر 

 .«َفْرٍض الَ ُيوِجُب ُسُقوَط آَخَر... َوبِاهللَِّ التَّْوفِيُق 

                                                        

 فرض األظهر وهو أحدمها: وجهني حيتمل فإنه(: 324 /14) التمهيد يف أيضاقال ابن عبد الرب  (1)

. قدرها أي اليتيم نفقة القايض فرض تقول كام املقدار من قدر بمعنى فرض واآلخر أوجب، بمعنى

نبوَي؟ وأجيَب بأن الصحاِب أعلم بمقصود ال اللفظَ  وليست الصحاِب، تعبريُ  فرَض  أن وادَّعوا اهـ

 .زكاة الفطر صاعا. رواه البخاريب ملسو هيلع هللا ىلصالنبوة من غريه، وقد جاء اللفظ رصحيا: أمر النبي 

(، 23840( قال الشيخ األلباين: صحيح، ورواه أمحد )38 /3روى النسائي يف السنن الكربى ) (2)

 وقال الشيخ شعيب واملحققون: إسناده صحيح.
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 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

:  روى َطْلَحة ْبُن ُعَبْيِد اهللَِّوكذلك استدل من قال بالنسخ بام 

ْأِس ُيْسَمُع َدِويُّ َصْوتِِه ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ َرُسولِ  إََِل  َرُجٌل  َجاءَ  ِمْن َأْهِل َنْجٍد َثائَِر الرَّ

ْساَلِم؟ َقاَل َوَذَكَر َلُه َواَل ُيْفقَ  ُه َما َيُقوُل َحتَّى َدَنا، َفإَِذا ُهَو َيْسَأُل َعْن اإْلِ

َها؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللَِّ  َكاَة َقاَل: َهْل َعَّلَّ َغرْيُ عا »الزَّ  .(1)«َلا إَِلَّ أاْن تاطاوَّ

أو غريه، وكان هذا  ضامم بن ثعلبةفإن هذا السائل يف احلديث هو 

يقينًا بعَد فرض زكاة الفطر؛ ألن الصياَم ُفِرَض قبل الزكاة؛ ومَع الصيام 

، ثم جاء قيس بن سعدفرضت صدقت الفطر؛ كام هو واضح من حديث 

هذا األعراِب بعد نسخ صوم عاشوراء بفرض رمضان، فنسخت زكاة 

نة فإهنا ال يقصد الفطر بالزكاة العامة، والزكاة إذا أطلقت يف القرآن والس

 هبا إال الزكاة التي هي ركن من أركان اإلسالم.

بأهنا داخلٌة يف مسمى الزكاة، ألن التعبرَي بزكاِة  اجلمهورُ  وأجاب 

أِب سعيد اخلدري وابن عمر وابن عباس وأِب هريرة وأسامء الفطِر تعبرُي 

 وغريهم، وهم أعلم بمقصود النبوة، واهلل أعلم. بنت أِب بكر،

وهو ممن أسلم  أبو هريرةكذلك جياب للجمهور بأنه قد روى 

، َعِن َأِِب ُهَرْيَرةَ َعْن  أبو داود، فقد روى ضامم بن ثعلبةمتأخرا بعد ُميء 

                                                        

 .(46) صحيح البخاري (1)
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قهيقه َزَكاٌة، إهَّلَّ َزَكاُة الْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  ْطره فهي َلْيَس فهي اْلَخْيله َوالرَّ فه

قهيقه   .(1)«الرَّ

وأجاب القائلون بالنسخ بأن احلديث هبذا السياق غري حمفوظ، 

َلْيَس » مرفوًعا: أِب هريرةيف صحيحه من حديث  مسلمواملحفوظ عند 

هه  هه َوََّل فهي َفَرسه  .(2)«َعَلى اْلُمْسلهمه َصَدَقٌة فهي َعْبده

بأن إمجاع الكافة عىل تسميتها زكاة الفطر  اجلمهور وأجاب

ا يدخلها يف مسمى الزكاة، فهي واجبة، والعمُل داٌل عىل ذلك سلفً 

 ومن جهة النظر فكوهُنا فرًضا أحظُّ للفقري، وأنفُع له. ا.وخلفً 

 فائدة تسميتها ِف حديثنا بزكاة الفطر: *

الواجبة ال : الوقوف عىل كوهنا من الزكاة الواجبة؛ ألن غري أوَلا 

 تسمى زكاًة.

  : معرفة سببها، وهو الفطر؛ ألهنا أضيفت إليه.اثانيا 

ا ْقتا ُوُجوِِبا ْقُت  ولكن هل وا ُه وا ةا اْلِفْطِر أِلانَّ ْمِس لاْيلا ُغُروُب الشَّ

ْوِم اْلِعيِد؛ أِلانَّ  ْجِر ِمْن يا ا ُطُلوُع اْلفا ْقُت ُوُجوِِبا ؟ أم أن وا انا ضا ما اْلِفْطِر ِمْن را

                                                        

ُد بُْن حَيْيَى ْبِن َفيَّاٍض، َقااَل:1594سنن أِب داود ) (1) ُد بُْن املُْثَنَّى، َوحُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ َثنَا َعبُْد  ( َحدَّ َحدَّ

َثنَا ُعبَيُْد اهللَِّ، َعْن َرُجٍل، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ِعَراِك ْبِن َمالٍِك، َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة به. اِب، َحدَّ  اْلَوهَّ

 .(982(، صحيح مسلم )1464البخاري ) (2)
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ْعدا  ِقيِقيُّ بِاأْلاْكِل با ُ اْلِفْطُر اْْلا تاباَيَّ إِنََّما يا ْوِم، وا اَلا لِلصَّ ْيلا لاْيسا َما ُطُلوِع اللَّ

ْجِر؟   اْلفا

 : بكلٍّ قيل.اجلواب

ُل  أاْْحادا  الثَّْوِريِّ َقْوُل  :فاأْلاوَّ اقا  وا إِْسحا َواَيَتنْيِ َعْن  وا الِك  َوإِْحَدى الرِّ  ما

افِِعيِّ  الشَّ  يِف اجْلَِديِد. وا

الثَّاِن  افِِعيِّ َقْوُل  :وا الشَّ ْيِث وا اللَّ ةا وا نِيفا َواَيُة  أاِِب حا يِف اْلَقِديِم َوالرِّ

الِك  وابن حزمالثَّانَِيُة َعْن   .ما

 وما األثر الذي يرتتب عىل كل قول؟

يرتتب عليه أن من أسلم بعد غروب آخر شمس من رمضان، وَل 

ا، فال جيب يشهد أدنى جزء من رمضان أو ُولِد له، أو تزوج، أو ملك عبدً 

ألن هذا احلدث وقع بعد  ؛ج عنهعليه إخراج زكاة الفطر وال جيب أن ختر

انتهاء شهر رمضان، ووجوهبا كان بسبب رمضان؛ لذلك أضيفت له، 

ا وسميت زكاة رمضان، كام يف حديث أِب هريرة عند البخاري معلقً 

واإلضافة دليل . بحفظ زكاة رمضانملسو هيلع هللا ىلص : وكلني رسول اهلل وموصواًل 

َبُب َأُخصُّ بُِحْكِمِه ِمْن  ِه.االختصاص، َوالسَّ  َغرْيِ

عليه الفطرة عىل قول من قال: جتب بدخول الفجر الصادق  وجتب

من أول أيام شوال، ألهنا قربة تتعلق بالعيد؛ وألنه هو الذي يتعني فيه 
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يِه َقْوُلُه  الفطر وحيرم فيه الصوم وال يتحقق الفطر إال بطلوع الفجر. َوُيَقوِّ

دَّ »يِف هذا احلَِديِث:  را ِِباا أاْن ُتؤا أاما ةِ وا َلا ْبلا ُخُروِج النَّاِس إىِلا الصَّ  (.1)«ى قا

 وكالمها قوي! :قلُت  *

  

                                                        

، (6/127)، واملجموع (14/327)، التمهيد (105 /3)، واملبسوط (6/142)ينظر املحىل  (1)

 .(3/89)املغني 
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 املسألة الثانية

 مقدار زكاة الفطر
 

 حددها احلديُث الرشيُف عن كِل فرٍد صاًعا.

والصاُع هو إناٌء يكاُل به، ووحدٌة لقياِس احلجم، وليس وحدَة 

وزٍن، وجيمع أصواع أو أصوع، وجاء بلفظ صواع أو صيعان، ويذّكر 

أو معتديل الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص ويؤّنث، وهو مقدر بأربعة أمداد، بمد النبي 

 واملد ملء كفي الرجل املعتدل اخللقة من الطعام إذ مد يديه. 

ولذا اخُتلَِف يف عىل أنَّ املدَّ ربُع صاٍع؛  واللغةِ أهُل الفقِه واتفق 

 َتديِده وزنِه لسببني: 

 : اختالف املوزون. األول

 : اختالف األكف مهام تقاربت.الثان

ويقّدر عند مجهور العلامء  لرت من املاء تقريبا، (2.5)يبلغ حجمه 

، وهذا عىل الزم مذهب 1كيلو غراماً تقريبا (2.035)وكثري من الباحثني 

 املالكية والشافعية واحلنابلة؛ ألن املدَّ عندهم مجيعا نصف كيلو تقريبا.

                                                        

 من الرب اجليد، فوزن الدقيق ليس كوزن األرز، ووزن التمر ليس كوزن القمح، كام ال خيفى. (1)
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وقد ُعثَِر عىل مد نبوي » وقد قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني: 

يف عنيزة، يف إحدى اخلربات، وقد اشرتيته من صاحبه بثمن غال، وهو 

من النحاس، وقد كتب عليه: إن هذا املد قدر عىل مد فالن، عن فالن، 

وقد وجدناه مقاربًا . ملسو هيلع هللا ىلصإَل مد النبي  إَل أن وصل إَل زيد بن ثابت 

امات؛ ألن املد النبوي ربع ملا قاله العلامء من أن زنته مخسامئة وعرشة جر

 . (1)«الصاع النبوي، وقد اختذنا مدًا وصاعًا نبويًا قياسًا عىل ذلك

فاملد عنده يقارب  أِب حنيفةصاحب  أِب يوسفأما عىل الزم رأي 

ثالثة أرباع الكيلو جرام تقريبا، فيكون الصاع عنده مقاربا لثالثة كيلو 

 جرامات.

فإنه يكون املد الواحد = كيلو  اْلنفيةوعىل الزم تقدير مذهب  

وسبعني جراما تقريبا، وهذا أكثر من ضعف مذهب اجلمهور! فيكون 

 ا.كيلوجرامات وربع الكيلو تقريبً  أربعالصاع عندهم 

وقد اعتمدت هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية الصاع 

كيلو غرامًا، وذلك باالعتامد عىل أّن املد يقاس بملء  (2.600)بمقدار 

ي الرجل، وتم َتقيق ذلك القدر لدهيم بوزن  جرامًا تقريبًا،  (650)كفَّ

                                                        

 (.177 /6الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ) (1)
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 (2.600=  4×  650)وبام أّن الصاع يساوي أربعة مدود فيكون الصاع 

 .(1)كيلو غرامًا تقريباً 

 ولعل األخَذ هبذا التقديِر أوَل واهلل أعلم، ملا يّل: 

 : الوقوف عىل االحتياط.أوَل

 : أنه أوىف وأحظ للفقري.ثانيا

: أن الزيادة هبذا القدر ال تستوقف الباذل، وال تسترشفها ثالثا

 نفسه.

: أن يف الزيادة الكبرية َوفَق مذهب األحناف إثقال عىل رابعا

 املتصدق الفقري. واهلل أعلم.

  

                                                        

 ، وهو قريب من َتديد اهليئة .(2.5) اإلفتاء يف مص والكويت حددت املقدار بـ (1)
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 املسألة الثالثة

 األصناف التي خترج منها
 

املذكور أول البحث صنفني فقط من  ابن عمرذكر حديثنا حديث 

وَل ختتلف » (:3/368يف الفتح ) احلافظالطعام ومها التمر والشعري، قال 

الطرق عن ابن عمر يف االقتصار عىل هذين الشيئني إال ما أخرجه أبو 

داود والنسائي وغريمها من طريق عبد العزيز بن أِب داود عن نافع، فزاد 

لت فهو بضم املهملة وسكون الالم بعدها فيه السلت والزبيب، فأما الُس 

 .«وأما الزبيب فسيأيت ذكره يف حديث أِب سعيد مثناة: نوع من الشعري،

عن أِب َسِعيٍد  أِب سعيد الذي قصده احلافظ:: هذا حديث قلُت  *

ُكنَّا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َطَعاٍم َأْو َصاًعا ِمْن » َيُقوُل: اخْلُْدِريَّ 

  .(1)«َشِعرٍي َأْو َصاًعا ِمْن ََتٍْر َأْو َصاًعا ِمْن َأِقٍط َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب 

  فيكون ُمموع ما ذكر يف الروايات الثابتة:

، خالفا البن (الطعام، التمر، الشعري، السلت، الزبيب، األقط)

ولكن هذه  (التمر والشعري)حزم؛ إذ أنكر ورود بعضها، وقصها عىل 

                                                        

 (.985(، صحيح مسلم )1506) صحيح البخاري (1)
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 ألفاظ البخاري ومسلم وغريمها!

ُكنَّا ُنْخِرُج ِِف »، ويف رواية: «ملسو هيلع هللا ىلصِف زمان النبي »: أِب سعيدوقول 

ُسوِل اَّللَِّ  ْهِد را ... ملسو هيلع هللا ىلصعا ام  ا ِمْن طاعا اعا ْوما اْلِفْطِر صا هذا حكمه الرفع  «يا

عىل ذلك وتقريره له وال  ملسو هيلع هللا ىلص، ففيه إشعار باطالعه ملسو هيلع هللا ىلصإلضافته إَل زمنه 

سيام يف هذه الصورة التي كانت توضع عنده وجتمع بأمره، وهو اآلمر 

 بقبضها وتفرقتها.

 ثم إن أهل العلم اختلفوا: ما املراد بالطعام؟ 

 هل هو اْلنطة )القمح(؟ أم غريه؟ أم هو اإلمجال ثم التفصيل؟  

إَل ترجيح أنه ال يصح كونه القمح،   احلافظوقد أملح 

بإخراج الرب ثم ملسو هيلع هللا ىلص واحتامل كونه الذرة، إذ من املستبعد أن يأمرهم النبي 

 ، وذكر اختالف األئمة بام ال مزيد عليه، فقال:(1)خيفى عىل هؤالء مجيعا

وقد حكى اخلطاِب أن املراد بالطعام هنا احلنطة وأنه اسم خاص به قال: »

ويدل عىل ذلك ذكر الشعري وغريه من األقوات، واحلنطة أعالها، فلوال 

أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغريها من األقوات، وال سيام 

الفاصلة. وقال هو وغريه: وقد كانت  «أو»حيث عطفت عليها بحرف 

                                                        

اًل بإذن اهلل تعاَل. (1)  يقصد مجهور الصحابة، كام سيأيت مفصَّ
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 تستعمل يف احلنطة عند اإلطالق...انتهى.  «الطعام»فظة ل

ظن بعض »ابن املنذر وقال:  وذهب آخرون إَل غري ذلك، قال

حجة ملن قال  «صاعا من طعام»أصحابنا أن قوله يف حديث أِب سعيد 

صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أمجل الطعام ثم 

فرسه، ثم أورد طريق حفص بن ميرسة املذكورة يف الباب الذي يّل هذا 

كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا »وهي ظاهرة فيام قال ولفظه: 

وأخرج الطحاوي نحوه من طريق  ،«الشعري والزبيب واألقط والتمر

فلام جاء »قال ويف قوله:  «وال خيرج غريه»أخرى عن عياض وقال فيه: 

دليل عىل أهنا َل تكن قوتا هلم قبل هذا، فدل  «معاوية وجاءت السمراء

عىل أهنا َل تكن كثرية وال قوتا فكيف يتوهم أهنم أخرجوا ما َل يكن 

 انتهى كالمه.  «موجودا؟

مة واحلاكم يف صحيحيهام من طريق ابن إسحاق وأخرج ابن خزي

عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عثامن بن حكيم عن عياض بن عبد اهلل قال: 

ال أخرج إال ما كنت »قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: 

صاع َتر أو صاع حنطة أو صاع شعري أو : ملسو هيلع هللا ىلصأخرج يف عهد رسول اهلل 

وم: أو مدين من قمح، فقال: ال، تلك صاع أقط، فقال له رجل من الق

قال ابن خزيمة ذكر احلنطة  ،«قيمة معاوية مطوية ال أقبلها وال أعمل هبا
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فقال رجل »يف خرب أِب سعيد غري حمفوظ وال أدري ممن الوهم، وقوله: 

دال عىل أن ذكر احلنطة يف أول القصة خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد  «إلخ

صاعا ملا كان الرجل  ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد رسول اهلل  أخرب أهنم كانوا خيرجون منها

يقول له: أو مدين من قمح، وقد أشار أبو داود إَل رواية ابن إسحاق هذه 

وقال: إن ذكر احلنطة فيه غري حمفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى يف 

وهو وهم، وإن ابن عيينة  «نصف صاع من بر»هذا احلديث عن سفيان 

وأهنم  «أو صاعا من دقيق»حدث به عن ابن عجالن عن عياض فزاد فيه: 

 أنكروا عليه فرتكه، قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. 

وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل ابن غزوان عن نافع عن 

التمر والزبيب  إال ملسو هيلع هللا ىلصَل تكن الصدقة عىل عهد رسول اهلل »ابن عمر قال: 

  .«والشعري وَل تكن احلنطة

كنا نخرج من »وملسلم من وجه آخر عن عياض عن أِب سعيد 

 «ثالثة أصناف: صاعا من َتر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعري

 وكأنه سكت عن الزبيب يف هذه الرواية لقلته بالنسبة إَل الثالثة املذكورة. 

بالطعام يف حديث أِب سعيد  وهذه الطرق كلها تدل عىل أن املراد

غري احلنطة، فيحتمل أن تكون الذرة فإنه املعروف عند أهل احلجاز اآلن 

 وهي قوت غالب هلم. 
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وقد روى اجلوزقي من طريق ابن عجالن عن عياض يف حديث 

وقال الكرماين:  ،«صاعا من َتر، صاعا من سلت أو ذرة» :أِب سعيد

 «صاعا من طعام» :بعد قوله «شعري إلخصاعا من »حيتمل أن يكون قوله: 

من باب عطف اخلاص عىل العام، لكن حمل العطف أن يكون اخلاص 

 أرشف، وليس األمر هنا كذلك. 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقال ابن املنذر أيضا: ال نعلم يف القمح خربا ثابتا عن النبي 

يعتمد عليه، وَل يكن الرب باملدينة ذلك الوقت إال اليشء اليسري منه، فلام 

 زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعري، كثر يف

آخر  (1)«وهم األئمة، فغري جائز أن يعدل عن قوهلم إال إَل قول مثلهم

 كالم احلافظ.

كام أثبته -: وعىل فرض ثبوت القمح صاعا يف احلديث قلُت  *

فإن هؤالء َل يصلهم القضاء النبوي فيه وال حمالة، وما  -بعض األئمة

اشتهر عن معاوية فإن بعض الرواة ظن أنه رأي معاوية فيه، وأنه َل يسبق 

 .(2)إليه، فنسبه إليه

                                                        

 .(373 /3فتح الباري ) (1)

 رشع نصف صاع من قمح أو صاعا من شعري ... ملسو هيلع هللا ىلص بل ورد مرفوعا أن النبي  (2)

 ولفظه مرفوعا: ❑
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 .»مدان من قمح»(: 674من حديث ابن عمرو عند الرتمذي )* 

 .«نصف صاع من بر أو صاعا من شعري»(: 1580ومن حديث ابن عباس عند النسائي )* 

 .«صاعا من بر أو قمح بني اثنني»( والطحاوي: 1619ومن حديث عبد اهلل بن ثعلبة عند أِب داود )* 

ا نؤدي زكاة الفطر مدين من قمح عىل عهد رسول كن»ومن حديث أسامء بنت أِب بكر عند أمحد: * 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .»مدان من قمح»ومن حديث بن عمر عند الدارقطني: * 

 .»عىل كل إنسان مدان من دقيق»ومن حديث جابر عند الطرباين يف األوسط: * 

 .»فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعري»ومن حديث زيد بن ثابت عند الدارقطني: * 

 .»يف صدقة الفطر مدان من قمح »ومن حديث عصمة بن مالك عند الدارقطني: * 

 .»صدقة الفطر ... نصف صاع من بر أو صاع من َتر»ومن حديث عّل عند الدارقطني: * 

 .»صاع من َتر أو نصف صاع من قمح... »ومن حديث أِب هريرة عند أمحد: * 

 .كلها ضعيفة، ليس فيها إسناد صحيح تقوم به احلجة. كام قال البيهقي و* 

 وموقوفات صحيحة: ❑

كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف »من حديث عائشة عند حممد بن احلسن يف كتاب احلجج: * 

 .»صاع؛ فإذا أوسع اهلل عىل الناس فإين أرى أن يتصدق بصاع

 .»صاع من َتر أو نصف صاع من قمح... »ومن حديث أِب هريرة عند أمحد: * 

 .»عىل سيدك ... أو نصف صاع من بر»ومن حديث عمر عند الطحاوي: * 

 .»مدين من حنطة» ومن حديث عثامن بن عفان عند ابن أِب داود:* 

 .»نصف صاع من حنطة»ومن حديث عّل عند حممد بن احلسن يف كتاب احلجج: * 

 .»نصف صاع بر»كذلك عند الدارقطني: * 

 .»مدان من قمح»ومن حديث جابر عند عبد الرزاق: * 

 .»مدان من قمح»ومن حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق أيضا: * 

 .»مدان من قمح»ومن حديث ابن الزبري عند أِب شيبة: * 
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 فرع: هل جتزئ هذه األصناف اليوم؟
وال »َتسك ابن حزم بظاهر اللفظ الذي رواه، فقال كام يف املحىل: 

جيزئ شئ غري ما ذكرنا، ال قمح وال دقيق قمح أو شعري، وال خبز وال 

 .(1)«قيمة، وال شئ غري ما ذكرنا

فقال ملسو هيلع هللا ىلص وأجاز قوم أشياء غري ما أمر به رسول اهلل » وقال أيضا:

قوم: جيزئ فيها القمح! وقال آخرون: والزبيب واألقط! واحتجوا 

بأشياء، منها: أهنم قالوا: انام خيرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده، 

فقلنا: هذه دعوى باطلة بال برهان، ثم قد نقضتموها آلنه إنام يأكل اخلبز 

جبوا أن يعطى خبزا ألنه هو أكله، هو قوت أهل بلده، فان ال احلب، فأو

قالوا: هو غري ما جاء به اخلرب، قلنا: صدقتم وكذلك ما عدا التمر 

بالذكر التمر والشعري ألهنام كانا قوت  والشعري. وقالوا: إنام خص 

أهل املدينة! قال أبو حممد: وهذا قول فاحش جدا، أول ذلك أنه كذب 

له  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  ما َل يقل، وهذا  مكشوف! ألن هذا القائل َقوَّ

 .«عظيم جدا

                                                        

 .»أو نصف صاع من طعام»ومن حديث ابن عباس عنده: * 

 فتأمل هذا اجلمع، فإنَّه َيِعزُّ وجوده! وحديث معاوية يف الصحيحني.

 .(118 /6املحىل باآلثار ) (1)
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أجاب اجلمهور عىل ابن حزم بأن يف قول أِب سعيد:  : قلُت  *

بِيُب َواأْلَِقُط َوالتَّْمرُ » ِعرُي َوالزَّ ما يوحي بأن  (1)«َوَكاَن َطَعاَمنَا الشَّ

األصناف املذكورة مذكورة للعلة الظاهرة يف كالمهم أنه كان طعامهم، 

فلام استحدث القمح بمعنى أنه ملا وسع اهلل عليهم وصار القمح قوتا 

، حكى احلافظ عن (2)غالبا َل خيتلفوا يف إجزائه، إنام اختلفوا يف مقداره

رة وجابر وابن عباس أسند عن عثامن وعّل وأِب هري...»ابن املنذر أنه: 

وابن الزبري وأمه أسامء بنت أِب بكر بأسانيد صحيحة أهنم رأوا أن يف زكاة 

جيزئ عند »حتى ادَّعى ابن املنذر أنه ، (3)«الفطر نصف صاع من قمح

  .(4)«مجيع أهل العلم من الرب نصف صاع

فهؤالء مجيعا  وكذلك قال عمر وثبت عنه كام سيأيت إن شاء اهلل.

رأو القمح ُمزئا بال حرج وال نكري، أن النصف منه لنفاسته مقارنة 

بالشعري والسلت يعدل الصاع الكامل. وَل خيتلفوا يف كونه صدقة طيبة 

                                                        

 (.585 /3صحيح البخاري ) (1)

حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا كثري بن عبد اهلل املزين عن ربيح بن  :(9020املعجم األوسط ) (2)

أخذ زكاة الفطر من أهل البادية  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن بن أِب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

 .األقط َل يرو هذا احلديث عن أِب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به كثري بن عبد اهلل

 (.374 /3فتح الباري البن حجر ) (3)

 (.183 /1اإلقناع البن املنذر ) (4)
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قال: اجعلوها صاعا من  ملا رأى رخص أسعارهم، ُمزئة. ثم إن عليا 

 .كل

 إخراج واختيار أِب عبد اهلل» ( قال الشارح:663 /2ويف املغني )

التمر، وهبذا قال مالك. قال ابن املنذر: واستحب مالك اخراج العجوة 

قال مالك: خيرج من غالب  منه، واختار الشافعي وأبو عبيد إخراج الرب.

قوت البلد، وقال الشافعي: أي قوت كان األغلب عىل الرجل أدى 

 . «الرجل زكاة الفطر منه

: فتأمل قول الشافعي ذلك، فهو الذي صار عليه عمل قلُت  *

 .(1)املسلمني يف املشارق واملغارب اليوم

وقالت احلنابلة: ومن قدر عىل التمر أو الزبيب أو الرب أو الشعري 

 أو األقط فأخرج غريه َل جيزه! 

ظاهر املذهب أنه ال جيوز له العدول عن هذه »ل ابُن قدامة: اق 

ليها سواء كان املعدول اليه قوت بلده أو َل يكن، األصناف مع القدرة ع

وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام اخلمسة عىل ظاهر 

                                                        

كثري بن عبد اهلل املزين عن ربيح بن  (: حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا9020املعجم األوسط ) (1)

أخذ زكاة الفطر من أهل البادية ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرمحن بن أِب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

 األقط َل يرو هذا احلديث عن أِب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به كثري بن عبد اهلل.
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احلديث صاعا من طعام، والطعام قد يكون الرب والشعري وما دخل يف 

الكيل. قال: وكال القولني حمتمل، وأقيسهام أنه ال جيوز غري اخلمسة إال 

 . «ما قام مقامها أن يعدمها فيعطي

املذهب هو األضعف عند كافة  والذي هو ظاهٌر يف: قلُت  *

املفتني اليوم؛ فإن غالب قوت الناس اليوم هو األرز، وهو أكثر ما خيرجه 

 الناس، فالقول بأنه ال جيزئ ضعيف.

فرض صدقة الفطر صاعا من ملسو هيلع هللا ىلص النبي .. » :حتى قال ابن القيم

َتر أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب أو صاعا من أِقط، وهذه كانت 

غالب أقواهتم باملدينة فأما أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك فإنام عليهم 

صاع من قوهتم كمن قوهتم الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من 

حلبوب كاللبن واللحم والسمك احلبوب فإن كان قوهتم من غري ا

أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا ما كان! هذا قول مجهور العلامء، وهو 

الصواب الذي ال يقال بغريه؛ إذ املقصود سد خلة املساكني يوم العيد 

ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم وعىل هذا فيجزئ إخراج 

 . (1)«الدقيق وان َل يصح فيه احلديث

                                                        

 .(11 /3إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
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صد مع دار كيف فتأمل فقه ابن القيم   للحديث العام املق

سمك اللحم جعل حتى الفقهاء من وكثريا املذهب وخالف  لو ُمزئا وال

 .بلد أهل عىل غلب

 نسأل اهلل أن يوسع عىل املسلمني. 

 هل جيزئ نصف الصاع؟فرع: 
أسند ابُن املنذر عن عثامن وعّل وأِب »قال احلافظ ابن حجر: 

هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبري وأمه أسامء بنت أِب بكر بأسانيد 

 . (1)«صحيحة أهنم رأوا أن يف زكاة الفطر نصف صاع من قمح

وهذا مصري منه إَل اختيار ما ذهب إليه احلنفية، لكن حديث أِب 

، فال إمجاع يف 2بن عمرسعيد دال عىل أنه َل يوافق عىل ذلك، وكذلك ا

املسألة خالفا للطحاوي. وكأن األشياء التي ثبت ذكرها يف حديث أِب 

سعيد ملا كانت متساوية يف مقدار ما خيرج منها مع ما خيالفها يف القيمة دل 

عىل أن املراد إخراج هذا املقدار من أي جنس كان، فال فرق بني احلنطة 

وأما من جعله نصف صاع منها وغريها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه، 

                                                        

 مر خترجيها وزيادة من قال بذلك من الصحابة غري من ذكروا هنا.وقد  (1)

، َواْلرُبُّ 1249 /3األموال البن زنجويه ) (2) ( َعْن َأِِب ُِمْلٍَز، َقاَل: ُقلُْت اِلْبِن ُعَمَر: َقْد َأْكثََر اهللَُّ اخْلرَْيَ

 .«أَْصَحاِِب، َسلَُكوا َطِريًقا َفُأِريُد َأْن أَْسلَُكهُ إيِنِّ ُأْعطِي َما َكاَن ُيْعطِي »َأْفَضُل ِمَن التَّْمِر، َفَقاَل: 
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بدل صاع من شعري فقد فعل ذلك باالجتهاد بناء منه عىل أن قيم ما عدا 

احلنطة متساوية، وكانت احلنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم عىل قوهلم 

أن تعترب القيمة يف كل زمان فيختلف احلال وال ينضبط، وربام لزم يف 

دل عىل أهنم حلظوا ذلك ما بعض األحيان إخراج آصع من حنطة، وي

أن ابن عباس ملا كان أمري  «كتاب صدقة الفطر»روى جعفر الفرياِب يف 

البصة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبني هلم أهنا صاٌع من َتر، إَل أن قال: 

أو نصُف صاٍع من بر. قال: فلام جاء عّل ورأى رخص أسعارهم قال: 

ينظر إَل القيمة يف ذلك، ونظر اجعلوها صاًعا من كل، فدل عىل أنه كان 

أبو سعيد إَل الكيل كام سيأيت. ومن عجيب تأويله قوله: أن أبا سعيد ما 

ن اخلرب الذي جاء فيه أنه كان خيرج صاعا أكان يعرف القمح يف الفطرة، و

 :أنه كان خيرج النصف الثاين تطوعا، وأن قوله يف حديث ابن عمر

أن املراد بالناس الصحابة، فيكون  «فجعل الناس عدله مدين من حنطة»

 ،«فأخذ الناس بذلك» :إمجاعا. وكذا قوله يف حديث سعيد عند أِب داود

وأما قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان خيرج النصف اآلخر تطوعا فال 

 خيفى تكلفه. واهلل أعلم. 

فلم نزل نخرجه »زاد مسلم يف روايته:  «فلام جاء معاوية»قوله: 

وزاد ابن  ،«حاجا أو معتمرا فكلم الناس عىل املنرب حتى قدم معاوية
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 . «وهو يومئذ خليفة»خزيمة: 

 أي القمح الشامي.  «وجاءت السمراء»قوله: 

أرى مدين من سمراء الشام »يف رواية مسلم:  «يعدل مدين»قوله: 

قال أبو سعيد: أما أنا ال أزال أخرجه أبدا »وزاد:  ،«تعدل صاعا من َتر

فأنكر ذلك أبو سعيد » :طريق ابن عجالن عن عياض وله من ،«ما عشت

وألِب داود  ،«ملسو هيلع هللا ىلصوقال: ال أخرج إال ما كنت أخرج يف عهد رسول اهلل 

وللدارقطني وابن خزيمة  «ال أخرج أبدا إال صاعا»من هذا الوجه 

فقال له رجل مدين من قمح، فقال: ال، تلك قيمة معاوية ال »واحلاكم 

وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها. والبن خزيمة:  ،«أقبلها وال أعمل هبا

وهذا يدل عىل وهن ما تقدم عن  «وكان ذلك أول ما ذكر الناس املدين»

عمر وعثامن إال أن حيمل عىل أنه كان َل يطلع عىل ذلك من قصتهام، قال 

َتسك بقول معاوية من قال باملدين من احلنطة، وفيه نظر، ألنه »النووي: 

د خالفه فيه أبو سعيد وغريه من الصحابة ممن هو أطول فعل صحاِب ق

، وقد رصح معاوية بأنه رأي رآه ال أنه ملسو هيلع هللا ىلصصحبة منه وأعلم بحال النبي 

ويف حديث أِب سعيد ما كان عليه من شدة االتباع . ملسو هيلع هللا ىلصسمعه من النبي 

والتمسك باآلثار وترك للعدول إَل االجتهاد مع وجود النص، ويف 

لناس له داللة عىل جواز االجتهاد وهو حممود. صنيع معاوية وموافقة ا
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  .«لكنه مع وجود النص فاسد االعتبار

لكنه مع وجود النص »: أهنى احلافظ القضية هبذه الكلمة قلُت  *

، لذا فالعمل اليوم عىل اعتبار الصاع كامال أو قيمته كاملة «فاسد االعتبار

مهام تغري النوع غالء ورخصا، جودة ورداءة، وهو األحظ للفقري، 

 واألقرب للنص.

 هل جتزئ القيمة؟فرع: 
واملناقشة  وهي مسألة حارضة متكررة كل عام للمدارسة

واملذاكرة، لكن تضيق فيها بعض النفوس، وال تتسع هلا بعض الصدور، 

ويفتن فيها بعض الطالب، ويف العلم ما هو أعظم منها قدرا يف اخلالف 

وأقل منها رشا، ملا دخلها من حزبية ومذهبية هي يف احلقيقة أوسع من 

 اخلالف املجرد فيها.

 إذ فيها أربعة أقوال تفصيَل:

 اجلواز مطلقا، وهو اختيار أِب حنيفة ومجاعة آخرين.: األول

لو أنك أعطيت يف »أخرج الدار قطني بسنده عن أِب حنيفه قال: 

  .(1)«صدقة الفطر أهليج ألجزأ

: املنع مطلقا، وهو اختيار مجهور الشافعية واملالكية الثان

                                                        

 نوع شجر يشبه الصنوبر، وقيل غري ذلك، واهلل أعلم. (1)
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 واحلنابلة.

 : اجلواز للرضورة، وهو قول إسحاق وأِب ثور.الثالث

: اجلواز للمصلحة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية عالراب

 وعامة املجامع الفقهية املعارصة وآخرين.

ومرد األقوال األربعة إَل قولني: ُميز ومانع؛ ألن حال الرضورة 

 . (1)سوف يستثنى من اخلالف

واجلواز للمصلحة أخص من اجلواز املطلق، واجلواز املطلق قد 

يرض بالفقري، فقد تقع احلروب يف بلد، أو ينترش فيها اجلدب، أو َتل 

بزروعها آفات تبيده، أو يغلب عليها البداوة، ويعز القوت حتى يطلب 

القادر قوت لكنه يضن به عىل الفقري شحا  باملال فال يكاد يوجد، ولدى

حينئذ يكون القول بإخراج النقد والقيمة خمالفا لألثر والنظر، وأثرة، ف

واإلفتاء به إرضار بمصلحة الفقري، وحق الفقري مقدم عىل التيسري عىل 

 املتصدق عند التعارض.

ُكلُّ »وقد قال اإلمام الشافعي مؤصال مذهبه يف هذه القاعدة: 

                                                        

كأن ينعدم الطعام املجزئ يف وقت وجوهبا، وال يقدر إال عىل النقد. كأن يكون يف جهاد أو يف  (1)

نبغي اخلالف أن النقد والقيمة أفضل من سجن أو يف عمل ناٍء يأتيه طعامه بالوجبة أو نحو ذلك، فال ي

 العدم.
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ِزيه َأْن يُ  َدَقُة بَِعْينِِه اَل جُيْ َي عنه إالَّ ما َوَجَب عليه بَِعْينِِه اَل ِصنٍْف فيه الصَّ َؤدِّ

 .(1)«اْلَبَدَل عنه إَذا كان َمْوُجوًدا ما ُيَؤدِّي عنه

 فبقي أن نناقش املجيزين بالقيمة يف حال ظهور منفعة للفقري.

ال جتزئ القيمة يف الفطرة عندنا، وبه قال » قال اإلمام النووي:

وقال أبو حنيفة جيوز، وحكاه ابن املنذر عن  مالك وأمحد وابن املنذر.

احلسن البصي وعمر بن عبد العزيز والثوري. قال: وقال إسحق وأبو 

 .(2)«ثور: ال جتزئ إال عند الرضورة

زكاة الفطر ملسو هيلع هللا ىلص واستدلوا بحديثنا: فرض رسول اهلل  :قلُت  *

 صاعا من َتر أو صاعا من شعري.

طهرة للصائم من » فقال:وبأن الرشع نص عىل احلكمة منها، 

وال تكون مؤداًة عىل وجهها ، «اللغو والرفث وطعمة للمساكني

 الصحيح إذا َل تكن ُطعمة.

واستدلوا أيضا بأن هذا عمل الصحابة بال خالف منهم زمن 

، َقاَل:  ُكنَّا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر إِذ »النبوة وبعده؛ لقول َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َصاًعا ِمْن ََتٍْر، َصاًعا ِمْن َشِعرٍي،  ملسو هيلع هللا ىلصينَا َرُسوُل اهللَِّ َكاَن فِ 

                                                        

 (.23 /2دار املعرفة ) -األم لإلمام الشافعي  (1)

 .(144 /6املجموع ) (2)
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 .«صاًعا ِمْن َأِقٍط، َصاًعا ِمْن َزبِيٍب 

وأما بعد زمن النبوة فاختلفوا يف القدر إذ تغري النوع، وَل خيتلفوا 

 يف كون املطعوم مقصودا.

 

للقيمة عند املصلحة: معنا غري من ذكرهم اإلمام  وقال املجوزون

النووي كثري من أئمة احلديث، وهو قياس مذهب اإلمام أمحد يف جواز 

 العرض يف الزكاة يف رواية عنه رجحها شيخ اإلسالم.

ال بأس أن ُتعطى »حييى بن معني؛ فإنه قال يف زكاة الفطر:  ومعنا 

  .(1)«فضة

القيمة جتزي يف الطعام » األموال:وقال محيد بن زنجويه يف كتاب 

 .(2)«إن شاء اهلل، والطعام أفضل

 .(3)أيضا صاحب الصحيح وقالوا: هو الزم قول البخاري

                                                        

 .(11/93)أورده عنه الذهبي يف ترمجته من السري  (1)

 (، نرش مركز امللك فيصل للبحوث.2457) األموال البن زنجويه (2)

َكاِة( قال احلافظ (3) (: َأْي َجَواُز َأْخِذ اْلَعْرِض َواملَُْرادُ 312 /3) قال البخاري: )َباُب اْلَعْرِض يِف الزَّ

بِِه َما َعَدا النَّْقَدْيِن. اهـ. قلت: ووجه االستدالل به أنه إن جاز أخذ العرض من الزكاة التي هي ركن 

ى؛ فألن جتوز القيمة يف صدقة الفطر من باب أوَل، وال اإلس الم، والعرض من غري جنس املال املزكَّ

 خيفى أنه وجه حمتمل، لكن ال يلزم أن يكون مذهب البخاري يف صدقة الفطر.
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وهو الظاهر من مذهب »قال النووي يف حكم أخذ العروض: 

 .(1)«البخاري يف صحيحه

وافق البخاري يف هذه املسألة احلنفية مع كثرة »قال ابن رشيد: 

 . (2)«خمالفته هلم لكن قاده إَل ذلك الدليل

: أجاب اجلمهور بأن هذا يف الزكاة العامة أو اجلزية، قلُت  *

 وليست يف صدقة الفطر. 

وقالوا: حكاه العيني عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل وابن 

 مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس. 

: يعز اإلسناد فيها عن هؤالء! إال إن كان قصد اإلمام قلُت  *

العيني أنه الزم مذهبهم عنده، فحينئذ تكون ثابتة عنهم؛ ألهنم يقولون 

 ذكر، وما شعري من -أمداد أربعة-بجواز مدين من قمح بديال عن صاع 

 آخر، شأن عمر البن لكن أيضا، عمر ابن وعن آثارهم، ختريج سبق وقد

رُبُّ َأْفَضُل ِمَن َوالْ  َأْوَسَع، َقدْ   اهللََّ إِنَّ : ُعَمرَ  اِلْبنِ  ُقْلُت : َقاَل  ُِمَْلٍز، َأِِب  فَعنْ 

                                                        

( وقال: َوُهَو َوْجٌه َلنَا َكاَم َسبََق. قلت: وهذا أيضا يف 429 /5املجموع رشح املهذب للنووي ) (1)

 العروض كبديل عن اجلنس الواجب، وليس يف صدقة الفطر. 

 (.3/312)نقله احلافظ يف الفتح  (2)
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 .(1)«إِنَّ َأْصَحاِِب َسَلُكوا َطِريًقا، َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْسُلَكهُ »التَّْمِر َقاَل: 

يقصد أن املذكورين  فلئن كان احلافظ بدر الدين العيني 

من الصحابة اعتربوا القيمة حينام استبدلوا الصاع من الشعري ونحوه 

صاع من غريه، بنصف صاع من القمح؛ ألهنم رأوا النصف منه مساويا لل

 لئن قصد ذلك فُحقَّ له!

بل ليس هؤالء هم القائلني به فحسب، بل مجهور الصحابة  

إمجاَع الصحابة عىل صحِة  -كام سبق-قائلني به حتى ادعى ابُن املنذر

 نصِف الصاِع من الربُّ عوًضا عن الصاِع من غريه مما كان هلم قوًتا.

 . 2حنطةٍ  قال ابُن عمر: فجعل الناُس عدَله مدين من

: وهذا يدل عىل شهرته، ولكن قد ترك مجهوُر األئمة من قلُت  *

الفقهاء ومن تابعهم مذهَب كثرٍي من الصحابِة ومجهوِر الناِس زمَن 

 تركوه إَل قوِل أِب سعيٍد، وابِن عمَر، وذلك لسببني:  معاويَة،

 األوُل: أنه أقرُب لظاهِر النصِّ النبويِّ الرشيِف، 

فجمع بني احلسنيني: اتباِع  الثاين: أنه أصلُح للفقرِي وأحظُّ له.

                                                        

اس، وَل يرتك ، قلت: ما أحسن ما قال! فلم يبطل اجتهاد الن(262 /1اإلبانة الكربى البن بطة ) (1)

 .العهد األول 

 .(984(، صحيح مسلم )1507صحيح البخاري ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

 

42 

 

 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

 األثر وحسِن النظر.

كان الناس خيرجون »وروى أبو داود بسنده عن ابن عمر قال: 

صاعًا من شعري...الخ قال: فلام  ملسو هيلع هللا ىلصصدقة الفطر عىل عهد رسول اهلل 

وكثرت احلنطة جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع  كان عمر 

 .(1)«من تلك األشياء

روى سعيُد بُن منصوٍر يف سننه عن عطاء قال: »قال ابن قدامة: 

 .(2)«يأخُذ العروَض يف الصدقِة من الدراهم  كان عمُر بُن اخلطاب

 : وكذلك رواه ابن أِب شيبة يف مصنفه، لكنه مرسل،قلُت  *

الذي هو أعلم األمة باحلالل -البدل عن معاذ وقالوا: ثبوت 

يف الزكاة واجلزية ثابت مشهور كام سيأيت إن شاء اهلل. وقياس  -واحلرام

 صدقة الفطر عىل الزكاة التي هي ركن اإلسالم صحيح من باب أوَل.

                                                        

(: َحَكَم ُمْسلٌِم يِف كِتَاِب التَّْميِيِز َعىَل َعبِْد اْلَعِزيِز فِيِه بِاْلَوْهِم 372 /3قال احلافظ يف فتح الباري) (1)

د َعَليِْه، َوَقاَل بن عبد اْلرب: َقول بن ُعيَيْنََة عِ  نِْدي َأْوََل، َوَزَعَم الطََّحاِويُّ َأنَّ الَِّذي َعَدَل َعْن وأوضح الرَّ

ا َفَأْخَرَج َعْن َيَساِر ْبِن نَُمرْيٍ َأنَّ ُعَمَر َقاَل َلُه: إيِنِّ َأْحلُِف اَل  مُهَ  أُْعطِي َقْوًما ُثمَّ َذلَِك ُعَمُر ثُمَّ ُعثاَْمُن َوَغرْيُ

َة َمَساكنَِي لُِكلِّ ِمْسكنٍِي نِْصَف َصاٍع ِمْن ِحنَْطٍة َيبُْدو يِل َفَأْفَعُل؛ َفإَِذا َرَأْيتَنِ  ي َفَعْلُت َذلَِك َفَأْطِعْم َعنِّي َعرْشَ

ا َزَكاَة اْلِفطِْر َأْو َصاًعا ِمْن ََتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َوِمْن طَِريِق َأِِب اأْلَْشَعِث، َقاَل َخَطبَنَا: ُعثاَْمُن َفَقاَل َأدُّو

ْيِن   ِمْن ِحنَْطٍة. اهـ قلت سبق ختريج هذه اآلثار.ُمدَّ

  .(3/877)املغني  (2)
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معاذا حني بعثه إَل اليمن قاضيا مفتيا ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: قد أوىص النبي 

مذهبه أن أخذ منهم البديل من الثياب وغريها بالتيسري، وقد اشتهر من 

 عن الذرة والشعري تيسريا عليهم، ومنفعة للصحابة.

وقالوا: اعتبار معاوية نصف الصاع مساويا للصاع عند تغري  

، َقاَل:  ُكنَّا »النوع مشهور كام يف صحيح مسلم: َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َصاًعا ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَن فِينَا َرُسوُل اهللَِّ ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر إِذ َكا

ََتٍْر، َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، صاًعا ِمْن َأِقٍط، َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، َفَلْم َنَزْل َكَذلَِك 

َم بِِه النَّاَس َأْن َقاَل: اَل  ُأَرى َحتَّى َقِدَم َعَلْينَا ُمَعاِوَيُة املَِْدينََة، َفَكاَن فِياَم َكلَّ

اِم إاِلَّ تْعِدُل َصاًعا ِمْن َهَذا، َفَأَخَذ النَّاُس بَِذلَِك   الشَّ
ِ
ْيِن ِمْن َسْمَراء  .«ُمدَّ

اَل َأَزاُل ُأْخِرُجُه َكاَم ُكنُْت ُأْخِرُجُه َعىَل َعْهِد َرُسوِل »َقاَل َأُبو َسِعيٍد:  

 .«َأَبًدا َما ِعْشت ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ 

نصف صاع من بر هو قول وقالوا: بل احتساب الصاع من شعري 

مجهور الصحابة باألسانيد الثابتة، وهذا يدل عىل أهنم عَمدوا للمعنى وَل 

 يعِمدوا للظاهر.

قال العلامء: وكذلك ثبت عن عثامن وعّل وأِب هريرة وجابر وابن 

عباس وابن الزبري وأمه أسامء بنت أِب بكر بأسانيَد صحيحٍة أهنم رأوا أن 
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جيزئ »حتى ادعى ابن املنذر أنه  ،(1)يف زكاة الفطر نصف صاع من قمح

  .(2)«عند مجيع أهل العلم من الرب نصف صاع

أي أن نصف الصاع منها يعدل صاًعا  ،احلنطةُ  :واملراد بالسمراء

من َتر أي يساويه يف اإلجزاء، لكن اعتباَر النظِر ومراعاَة القيمِة كان هو 

 املقصَد،

وقالوا: وهو قوُل مجاعة من املالكية كابن حبيب وأصبغ وابن أِب 

حازم وابن دينار وابن وهب عىل ما يقتضيه إطالق النقل عنهم يف جتويز 

 الزكاة.اخراج القيم يف 

 .(3)بل حكي عن مالك نفسه

وقالوا: إن فرَض صدقِة الفطِر من طعاِمهم الذي كانوا يقتاتونه 

والسكوت عن غريه من رمحة الترشيع ويرس اإلسالم؛ فالنقوُد يف عص 

                                                        

(: َوَزَعَم 372 /3كذا ذكرهم ابن املنذر، ويضاف إَل من ذكرهم عمر، قال احلافظ يف فتح الباري) (1)

ا  مُهَ َفَأْخَرَج َعْن َيَساِر ْبِن نَُمرْيٍ أَنَّ ُعَمَر َقاَل َلُه إيِنِّ الطََّحاِويُّ َأنَّ الَِّذي َعَدَل َعْن َذلَِك ُعَمُر ُثمَّ ُعثاَْمُن َوَغرْيُ

ةَ َمَس  اكنَِي لُِكلِّ ِمْسكنٍِي َأْحلُِف اَل ُأْعطِي َقْوًما ُثمَّ َيبُْدو يِل َفَأْفَعُل َفإَِذا َرَأْيتَنِي َفَعْلُت َذلَِك َفَأْطِعْم َعنِّي َعرْشَ

ا ِمْن ََتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي. َوِمْن َطِريِق َأِِب اأْلَْشَعِث َقاَل َخَطبَنَا ُعثاَْمُن نِْصَف َصاٍع ِمْن ِحنَْطٍة َأْو َصاعً 

ْيِن ِمْن ِحنَْطةٍ   َفَقاَل َأدُّوا َزَكاَة اْلِفْطِر ُمدَّ

 .(183 /1اإلقناع البن املنذر ) (2)

 وهي دعوى َتتاج إَل إسناد. (3)
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من  غراًما )2.975(النبوِة كانت فقط من الدرهم الفيض ويزن قرابة 

غراما من ذهٍب، وهي  )4،25(فضة، أو من الدينار الذهبي ويزن 

 عمالت بيزنطية وفارسية وَل تكن بعد قد ظهرت العمالت اإلسالمية.

فالدرهم الفيض هو أقل عملة نقدية آنذاك، وقيمته مرتفعة نوعا 

 ما، وأعىل من قيمة صاع من شعري أو قمح أو َتر.

قليٌل ال يعادُل الديناَر وال الدرهَم واملفروُض يف قيمِة زكاِة الفطر 

مع ندرته، وَل تكن النقود ذات وحدات وأفلس، بل حدثت الفلوس يف 

عهد اخلالفة األموية، وكام هو احلال يف عصنا احلايل؛ فكان من املشقة 

 إخراُجها نقدا.

شاة،  دينارا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َأْعَطاهُ  البارقيَّ  ْرَوةَ عأَل تر أن  شرتي له به  ي

 .(1)«وشاة دينارب وجاءه ،بديناراشرتى له به شاتني، فباع إحدامها ف

األموال، فام َل يكن أصال صح  وقالوا: إن األصل يف الزكوات

 :بديال إذا كانت فيه مصلحة للفقري، وتيسري عىل املتصدق؛ قال اهلل 

 .[103]التوبة:  {ين ىن نن من زن رن مم}

: إن رضَّ البديُل بالفقري ُمنِع، ولو كان أيرس عىل املتصدق؛ قلُت  *

                                                        

 فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه.، وتتمته: (3443)« صحيح البخاري» (1)
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 احتياجاته.ألن تشوف الرشع يف ترشيع الزكاة مواساُة الفقري، وسدُّ 

وقالوا: إخراج زكاة الفطر نقدا للمصلحة أحد أقوال ثالثة عن 

 ، اختارها ابُن تيمية وقيدها عند املنفعة. (1)اإلمام أمحد

: نعم صحيح؛ إذ قال كام قال الربهان ابن القيم يف كتابه قلُت  *

وأنه جيوز إخراج القيمة يف زكاة »: «اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية»

 .(2)«املال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكني

وذهب إَل أن إخراج »: «االختيارات البن عبد اهلادي»والذي يف 

 .«القيمة يف الزكاة للحاجة أو املصلحة الراجحة جائز

 وللناس يف إخراج القيم يف الزكاة ثالثة أقوال: »وقال:  

 ل حال. كام قاله أبو حنيفة. أحدها: أنه جيزئ بك

 والثاين: ال جيزئ بحال. كام قاله الشافعي. 

والثالث: أنه ال جيزئ إال عند احلاجة مثل من جتب عليه شاة يف 

 اإلبل وليست عنده. ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. 

وهذا هو املنصوص عن أمحد رصحيا. فإنه منع من إخراج القيم. 

حاجة؛ لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه. وجوزه يف مواضع لل

                                                        

 وهذا خالف املشهور عنه، واملشهور قوله: أخشى أن ال جيزئه. (1)

 .دار عاَل الفوائد، َتقيق سامي بن حممد بن جاد اهلل .ط (138:ص) (2)
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فجعلوا عنه يف إخراج القيمة روايتني. واختاروا املنع. ألنه املشهور عنه 

كقول الشافعي. وهذا القول أعدل األقوال كام ذكرنا مثله يف الصالة؛ فإن 

األدلة املوجبة للعني نصا وقياسا: كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن 

يعارضها أحيانا يف القيمة من املصلحة  مصلحة وجوب العني قد

 .«الراجحة ويف العني من املشقة املنفية رشعا

َكاِة لَِعَدِم »وقال كام يف املجموع:  َوجَيُوُز إْخَراُج اْلِقيَمِة يِف الزَّ

ُهنَا اْلُعُدوِل َعْن احْلَاَجِة َواملَْْصَلَحِة ِمْثُل َأْن َيبِيَع َثَمَرَة ُبْسَتانِِه َأْو َزْرَعُه فَ 

ُه َقْد  َي ََتًْرا َأْو ِحنَْطًة َفإِنَّ ِزُئُه َواَل ُيَكلَُّف َأْن َيْشرَتِ َراِهِم جُيْ إْخَراُج ُعرْشِ الدَّ

َساَوى اْلَفِقرَي بِنَْفِسِه. َوَقْد َنصَّ َأمْحَُد َعىَل َجَواِز َذلَِك، َوِمْثُل َأْن جَتَِب َعَلْيِه 

بِِل َوَلْيَس ِعنَْدهُ  َفَر  َشاٌة يِف اإْلِ َشاٌة َفإِْخَراُج اْلِقيَمِة َكاٍف َواَل ُيَكلَُّف السَّ

وَن َطَلُبوا اْلِقيَمَة لَِكْوهِنَا َأْنَفَع هَلُْم َفَهَذا   َشاٍة َأْو َأْن َيُكوَن املُْْسَتِحقُّ
ِ
اء لرِِشَ

 .(1)«َجائِزٌ 

وَن َطَلُبوا اْلِقيَمَة قوله: َأْو َأْن َيُكوَن  -يا رعاك اهلل-فتأمل املُْْسَتِحقُّ

 لَِكْوهِنَا َأْنَفَع هَلُْم َفَهَذا َجائٌِز!

 وقالوا: وهو كذلك وجه عند الشافعية.

                                                        

 .(372/  5املجموع ) (1)
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وقالوا: قد أخرج األئمة واحلفاظ يف دواوين السنة آثارا تشهد 

 لذلك، منها:

حدثنا أبو أسامه عن ابن »قال: ، أخرج ابن أِب شيبة يف مصنفه 

العزيز إَل عدي بالبصة: يؤخذ  قال: سمعت كتاب عمر بن عبدعون 

يعني  .(1)«نسان نصف درهمإمن أهل الديوان من أعطياهتم عن كل 

 زكاة الفطر.

: نعم، هذا صحيح مشهور عن عمر بن عبد العزيز وهو قلُت  *

 اخلليفة الراشد، وهذا يدل عىل شهرة هذا األمر عند السلف.

وكيع عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد حدثنا » :وقال أيضا

العزيز يف صدقة الفطر: نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف 

 .«درهم

 : إسناده صحيح أيضا.قلُت  *

وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إَل عامله يف األمصار فيام يتعّلق 

ه:   وكتب»بزكاة الفطر، فقد ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد وهذا نصُّ

عمر بن عبد العزيز إَل ُعاّمله: ُمروا من كان ِقَبَلُكم، فال يبقى أحٌد من 

                                                        

َراِهِم يِف َزَكاِة اْلِفْطِر ) مصنف ابن أِب شيبة، (1)  .(2/398يِف إِْعَطاِء الدَّ
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أحرارهم وال مماليكهم، صغريًا وال كبريًا، وذكرًا وال ُأنثى، إال أخرج عنه 

صدقة فطر رمضان: ُمَدين من قمح، أو صاعًا من َتر، أو قيمة ذلك 

 .(1)«الخ …نصف درهم

النصف ُمزئا أم ال، وتلميح : وقد سبق البحث يف كون قلُت  *

 احلافظ أنه يف مقابلة النص، فهو فاسد االعتبار.

وقالوا: وال شك أن القول بقيمة صاع الرب نقدا أوَل وأنفع للفقري 

 من القول بنصف الصاع حبَّا من بر!

حدثنا أبو أسامه عن زهري، قال: سمعت ابا إسحاق »وقال أيضا:  

يف صدقة الفطر الدراهم بقيمة  السبيعي يقول: أدركتهم وهم يعطون

 .«الطعام

وأدرك مجعا من  (هـ 33): وأبو إسحاق تابعي كبري ولد قلُت  *

 الصحابة وكبار التابعني. وإسناده صحيح عىل رشط مسلم.

: قال البصي احلسن عن سفيان عن وكيع حدثنا»: أيضاوقال 

 .«الطعام بقيمة الدراهم الفطر صدقة يف يعطون وهم أدركتهم

: واحلسن البصي تابعي كبري أدرك مجهرة من الصحابة! قلُت  *

                                                        

 .(4/436العقد الفريد ) (1)
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       لكن سفيان هو الثوري ال يروي عن احلسن فهو مرسل.

َثنَا َوكِيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِهَشاٍم، »: لكن له إسناد آخر حسن َحدَّ

َراِهَم يِف َصَدَقِة   . (1)«اْلِفْطرِ َعِن احْلََسِن، َقاَل: اَل َبْأَس َأْن ُتْعطَِي الدَّ

َثنَا َأُبو َبْكٍر َعْن ُعَمَر، َعِن اْبِن »(: 2/398)وأخرج أيضا  َحدَّ

ُه َكِرَه َأْن ُيْعطَِي يِف َصَدَقِة اْلِفْطِر َوِرًقا ، َأنَّ
ٍ
 .«ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاء

: وهذا دليل عىل قوة اخلالف، أنه َل يعرب باحلرمة، إال أن قلُت  * 

 التحريم كام هو مذهب كثري من السلف.يقصد بالكراهة 

َوَقاَل َطاُوٌس: َقاَل ُمَعاٌذ أِلَْهِل »وقالوا: قال البخاري يف صحيحه: 

ِعرِي  َدَقِة َمَكاَن الشَّ اْلَيَمِن: اْئُتويِن بَِعْرٍض ثَِياِب مَخِيٍص َأْو َلبِيٍس يِف الصَّ

َرِة،  .«بِاملَِْدينَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيِّ َوَخرْيٌ أِلَْصَحاِب ا َعَلْيُكْم،َأْهَوُن  َوالذُّ

وقال طاوس: قال معاذ ألهل اليمن: هذا » قال احلافظ يف الفتح:

َل يسمع من معاذ فهو  التعليق صحيح اإلسناد إَل طاوس، لكن طاوس

منقطع، فال يغرت بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق اجلازم فهو 

صحيح عنده؛ ألن ذلك ال يفيد إال الصحة إَل من علق عنه، وأما باقي 

اإلسناد فال. إال أن إيراده له يف معرض االحتجاج به يقتيض قوته عنده، 

                                                        

 ( ط: مكتبة الرشد.10370مصنف ابن أِب شيبة ) (1)
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ب. وقد روينا أثر طاوس وكأنه عضده عنده األحاديث التي ذكرها يف البا

املذكور يف كتاب اخلراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم 

 .(1)«بن ميرسة وعمرو بن دينار فرقهام كالمها عن طاوس

: وهذا ميل من احلافظ لصحة العمل بأثر طاووس، وقد قلُت  * 

ناقش احلافظ من ادعى من األئمة أن املقصود هبا اجلزية مناقشة جيدة، 

 يراجعها من انتشط هلا. 

وقالوا: قد أخرج أمحد وأصحاب السنن: َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل،  

َأْن آُخَذ... َوِمْن ُكلِّ َحاَِلٍ ِدينَاًرا،  إََِل الَيَمِن، َفَأَمَريِن  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي النَّبِيُّ »َقاَل: 

احلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان  «َأْو ِعْدَلُه َمَعافِرَ 

وانتقاه ابن اجلارود ثم صححه أيضا األلباين واألرنؤوط واألعظمي، 

وهذا نص رصيح يف اعتبار القيمة والبدل يف اجلزية التي هي أوجب من 

 زكاة الفطر! 

: نعم، هذا نص رصيح صحيح يف مراعاة البدل )املعافر(، قلُت  *

 لكنه يف اجلزية.

حّدثه أن  وقالوا: يف صحيح البخاري... حدثني ثاممة أن أنًسا 

                                                        

 (.312 /3)فتح الباري  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

 

52 

 

 شرح حديث ابن عمر يف زكاة الفطر

ومن بلغت صدقته بنت : »ملسو هيلع هللا ىلصكتب له التي أمر اهلل رسوله  أبا بكر 

ق خماض وليست عنده وعنده بنت لبون فإهنا تقبل منه ويعطيه  املصدِّ

عرشين درمًها أو شاتني، فإن َل يكن عنده بنت خماض عىل وجهها وعنده 

 .«ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه يشء...

ََلَلة مِنُْه َقُبول َما ُهَو َأْنَفُس »: ابن حجر قال احلافظ َوَمْوِضع الدَّ

ِق َوإِْعَطاُؤُه التََّفاُوَت مِْن  ا َيِجُب َعَلى اْلُمَتَصدِّ ِجنٍْس َغيْر اْلِجنِْس مِمَّ

 .(1)«اْلَواِجِب، َوَكَذا اْلَعْكس

وقالوا: من األدلة النظرية أيضا أن كثريا من الفقراء يأخذ الطعام 

ويبيعه يف يومه أو غده بأقل من ثمنه، فال هو الذي انتفع بالطعام وال هو 

 الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن املثل، واهلل أعلم.

 واقع ال ينكر يف بعض البالد.: وهذا قلُت  *

عن  -يعني املساكني-أغنوهم »وقالوا: من نظر فيام روي مرفوعا: 

وجد أنه رصح بعلة وجوب الزكاة وهي إغناء  «الطواف يف هذا اليوم

 الفقراء يوم العيد.

 : هذا حديث ضعيف، وإن كان معناه جليال.قلُت  *

                                                        

 (.58 /5فتح الباري ) (1)
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وقالوا: يف زماننا يتحقق ذلك باملال؛ ألنه األصل الذي يتوصل  

به ايل كل يشء من رضوريات احلياة إال أن الطعام كان أفضل يف ذلك 

 العص، وكان غالب حاجتهم له بخالف اليوم.

ووجه اإلغناء بيوم العيد ليعم الرسور مجيع املؤمنني ويستوي فيه  

الفقري والغني، من َتصيل مطعم وملبس ونفقة وصلة. وحيصل للجميع 

 التفرغ حلمد اهلل وشكره عىل ما أنعم به من التوفيق ألداء فريضة الصوم.

ومن الواقع: أن حاجة الفقري للنقود أشد، وفرحه هبا أكثر، 

ع احلبوب واقع ثم قد يكون إخراجها نقدا هو األيرس مجعًا ورضره من بي

 وحفظًا ونقاًل وتوزيعًا جلهات اجلمع كاجلمعيات ونحوها.

قيل: وهذا قياس جيد، ولكنه يف مقابلة النص، وال اجتهاد مع 

 النص!

فهم النص، ومراعاة للقواعد الرشعية  يفقالوا: بل هو اجتهاد 

ئمة َل يصادموا النص؛ إنام اجتهدوا يف فهم العامة، وأدلته الكلية، فإن األ

النص بناًء عىل تغري األحوال، فالعمل بالنظر مرشوع حيث ال يصادم 

نصا وال إمجاعا. وذلك أن املرشوعية أوسع من السنية، فاملرشوعية تكون 

 بالنص وتكون بالقياس كام هنا، أما السنية فال تكون إال بالنص.

: ولو قيل: إنه ال ينبغي العدول عن الطعام يف بالد وقعت قلُت  *
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أو املجاعات، أو القحط أو الفيضانات، أو احلرائق  فيها احلروب والفتن

وغال السعر واحتاج الناس الطعام؛ فإن األثر والنظر يوجبان ما ينفع 

 الفقري، وحينئذ ال وجه للبدل وال نفع فيه، بل وال خري فيه!

عارصين فرق بني من يغلب عليهم البداوة وبعض الفقهاء امل

والريف ومن يغلب عليهم احلرض، مستدال بام فعله عمر الفاروق من 

 أهل عىل وأبقاها الذهب، من دينار ألف احلرض أهل عىل الدية جعله 

 عىل نصها الرشعي. مائة اإلبل

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال:  

إن اإلبل قد غلت قال: فقوم عىل أهل الذهب ألف دينار وعىل أهل »

الورق اثني عرش ألفا وعىل أهل البقر مئتي بقرة وعىل أهل الشاة ألفي 

 .(1)رواه أبو داود «شاة وعىل أهل احللل مئتي حلة

أقول: مما سبق يتبني أن اخلالف قديم، ويف األمر سعة، فإخراج  

أحد األصناف املذكورة يف احلديث يكون يف حال ما إذا كان الفقري يسد 

فال ينبغي العدول عن الطعام يف  حاجته الطعام يف ذلك اليوم يوم العيد،

أو املجاعات، أو القحط أو الفيضانات،  بالد وقعت فيها احلروب والفتن

                                                        

 .(305 /7وحسنه الشيخ األلباين. إرواء الغليل ) (1)
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أو احلرائق أو غلب عىل أهلها البداوة وقل فيها الزرع، أو غال السعر 

واحتاج الناس الطعام؛ فإن األثر والنظر يوجبان ما ينفع الفقري، وحينئذ 

 ال وجه للبدل والقيمة وال نفع فيه، بل وال خري فيه.

وإخراج القيمة جيوز يف حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقري؛ إذ  

كام هو  بعض املجتمعات ملبس ودواء وأجرة مسكن وغريه إن حاجته يف

لذا كانت الفتوى الرسمية يف معظم  احلال يف معظم بلدان العاَل اليوم؛

 بلدان العاَل اإلسالمي واملجامع الفقهية عىل جتويز القيمة. كام ال خيفى.

فإخراجه نقدا حيث هي حاجة الناس اليوم فيه مصلحة وفق ما  

 ملجتمعات، واهلل أعلم.يتناسب مع بعض ا

وقالوا: الناظر اَل تدرج تعامل كثري من املسلمني يف عهد السلف 

 مع زكاة الفطر يعلم أن املسلمني نظروا للمصلحة وحققوها:

ففي العهد النبوي املبارك أخرجوا التمر والشعري وهو الذي تنسد 

 به احلاجة، ويقنع به املسكن إذ ذاك.

د وسع اهلل عىل الناس جعلوا الرب ويف أواخر عهد الراشدين وق

موضع الشعري ألنه خري منه؛ وَل يعد الشعري مما يقنع به املسكني، وال 

 ينتفع به إال للدواب.

ويف عهد عمر بن عبد العزيز وقد وسع اهلل عىل الناس وزاد اخلري 
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أكثر من عهد الراشدين فكانت حاجة املسكني من الطعام والرشاب 

الصاع نصف درهم جيعلها حيث حيتاج مما يزيد عىل  مأمونة، فأعطوه قيمة

 الطعام من حاجات اإلنسان األخرى.

وقالوا: الواقع يثبت صحة ما نقول: ففي بعض املجتعات ال تنسد 

حاجة الفقري بالقمح أو األرز، فيقبل الصدقة ثم يبيعها بأقل من قيمتها 

با فال ينفرد األرز حلاجته إَل ثمنها؛ ألنه َل يعد أحد يأكل الطعام إال مرك

 باملائدة ولو كان صاحبها فقريا، بل البد من إدام.

 : هذا واقع وحق.قلُت  *

: السالمة ال يعدهلا يشء، واخلروج من اخلالف واخلَلصة

مستحب، ولكن ال ينبغي التشنيع عىل من أجازوا إخراج القيمة والبدل 

اهتامهم بمخالفة حال رؤية مصلحة الفقري فيه، وال جيوز تأثيمهم وال 

 ورقة الدين، فهذه جرأة عليهم، ومنهم تابعون وأئمة مهديون!ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

فإن قيل: كل هذه اآلثار عن الصحابة َل تتكلم عن زكاة الفطر، 

 إنَم تتكلم عن زكاة األموال؟ 

 فاجلواب من وجوه:

: إذا جاز البديل للمصلحة الراجحة يف الزكاة التي الوجه األول

هي ركن الدين، وقرينة الصالة، فكيف ال جيوز يف صدقة الفطر التي 
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 اختلف العلامء يف كوهنا فرضا أم سنة؟ 

: أن هذه اآلثار ليست يف زكاة األموال فحسب، بل الوجه الثان

  األنعام.بعضها يف اجلزية وبعضها يف الثامر وبعضها جلرب العجز يف

َقاَل َطاُوٌس: َقاَل ُمَعاٌذ أِلَْهِل اْلَيَمِن: اْئُتويِن بَِعْرٍض  :الوجه الثالث

ِعرِي  َدَقِة َمَكاَن الشَّ َرِة،ثَِياب مَخِيٍص َأْو َلبِيٍس يِف الصَّ  َعَلْيُكْم،َأْهَوُن  َوالذُّ

 بِاملَِْدينَِة. ملسو هيلع هللا ىلصَوَخرْيٌ أِلَْصَحاِب النَّبِيِّ 

يامين، عاَل بمذهب معاذ قايض اليمن بل من  : طاوسقلُت  *

أعلم الناس به قريب العهد منه، ومعاذ أعلم األمة باحلالل واحلرام، كام 

 الشعري مكان: قوله –يا رعاك اهلل  -ثبت موقوفا، وروي مرفوعا، فتأمل

 .والذرة

: قول بعض الناس بأن تعليق التجويز عىل مصلحة الوجه الرابع

 ملسو هيلع هللا ىلص.عىل النبي  الفقري فيه استدراك

واجلواب عليهم أن هذا يكون صحيحا لو استوت املقدمات، أما  

 لو تغريت األحوال، فكيف يقال هو استدراك؟!

وهذا هو الفرق بني القياس مع وجود النص والقياس عىل النص، 

 فإن األول فاسد االعتبار، والثاين عمل أهل الفقه واالستنباط.

 أئمة كبار كشيخ اإلسالم ابن والتعبري باألنفع للمساكني تعبري
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 . واهلل أعلم.(1)تيمية، وناهيك به، وقد حكى مثله عن اإلمام أمحد

أن األمر مما يسوغ فيه اخلالف واملسألة مما جيوز فيها  :واخلَلصة

النظر، واملصيب فيها له أجران، واملخطئ له أجر واحد، واملقلد رفع عنه 

الواجب، وال إثم فيها عىل كل منهام من ُمتهد أو مقلد، واخلروج من 

 . (2)اخلالف أوَل

وإال فإن مذهب مجهور الصحابة إجزاء نصف صاع من القمح يف 

قة الفطر؛ ألنه خري وأثمن من الشعري، نعم هو مذهب مجهور صد

الصحابة، فهو مروي عن عمر وعن عثامن وعن عّل وعن معاوية وعن 

ابن الزبري وغريهم كام سبق، والحظ أن هؤالء خلفاء مخسة راشدون 

مهديون، وروي عن أِب بكر، ونوزع يف ثبوته عنه، حتى ظنه ابن املنذر 

 اإلسالم ابن تيمية لكثرة الصحابة القائلني به. إمجاعا، واختاره شيخ 

                                                        

بعد ذكر هؤالء اجلهابذة واألعالم من املتقدمني واملتأخرين فإن تعمد نسبة القول بجواز القيمة  (1)

عند املصلحة إَل احلنفية فقط وإخفاء أسامء من وافقهم من غريهم ليظهر األمر وكأنه نوع من انفراد 

 التدليس العلمي. أو ونحوه إخفاء هذا نوع من

من قال: ال جتزئ عن املقلد وعليه  وأوهبذا تعلم أن من قال: جيزئ عن املقلد وإثمه عىل من أفتاه،  (2)

 /1خالف ما عليه األصوليون، كام قال النووي يف رشح مسلم ) تعلم أن هذين القولني أن يعيدها،

ْثم َمْرُفوع َعنُْه، َلكِْن إِْن نَ 131 َدَبهُ (: َوَعىَل املَْْذَهب اآْلَخر املُِْصيب َواِحد َواملُْْخطِئ َغرْي ُمتََعنيَّ َلنَا، َواإْلِ

اَلف َفُهَو حَ   َسن حَمْبُوب َمنُْدوب إََِل فِْعلِِه بِِرْفٍق.َعىَل ِجَهة النَِّصيَحة إََِل اخْلُُروج ِمْن اخْلِ
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 فهل جيوز القول بتأثيم هؤالء املجتهدين من الصحابة؟ 

 مع أن أحدا ال يقول بقوهلم اليوم يف إجزاء نصف صاع من بر،

 سبحانك!

والقول بقيمة صاع الرب بال شك أحظ للفقري من نصف صاع حب 

م للخالف يف هذه املسألة من الرب، وإين ألظن ان اتساع صدر طالب العل

دال عىل سعة علمه، وحسن تقديره للمسائل، ورمحته بالناس عامتهم 

 .(1)وخاصتهم

 ومن العجب أن جتد اخلالف مقبوال فيام هو أعظم منها وأجل،

فتجد اخلالف مقبوال مثال يف مسألة املسح عىل اجلوارب الرقيقة، 

مع أن األثر أن النتيجة بطالن الوضوء، فال املاسح مسح خفا وال غسل 

، ومع ذلك ُيْقَبُل فيها اخلالُف عند كثري ممن ال يرى جواز اإلفتاء (2)رجال

 بجواز القيمة يف صدقة الفطر عند املصلحة. 

                                                        

( َعْن َأِِب ُِمْلٍَز، َقاَل: ُقْلُت اِلبِْن 262 /1َتاما كام فعل ابن عمر ففي اإلبانة الكربى البن بطة ) (1)

َحاِِب َسَلُكوا َطِريًقا، َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن إِنَّ أَْص »ُعَمَر: إِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْوَسَع، َواْلرُبُّ أَْفَضُل ِمَن التَّْمِر َقاَل: 

اهـ. فلم يبطل فعل عامة الناس بإخراج نصف صاع من بر ألهنم يرونه كافيا عن صاع من َتر « َأْسُلَكهُ 

ونحوه، وَل يرتك العهد املبارك، فثبت عىل الظاهر، وَل ينكر عليهم العدول إَل املعنى. فليت فقهاء 

 زماننا يقتدون به.

 وهو مذهب األئمة األربعة وعليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وفتوى اللجنة الدائمة. (2)
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 املسألة الرابعة

 لى من جتب؟ع
 

غهيره »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل  َكره َواْْلُْنَثى َوالصَّ َعَلى اْلَعْبده َواْلُحرِّ َوالذَّ

ين ْن اْلُمْسلهمه أي عىل مجيع املسلمني من صام ومن َل يصم،  «َواْلَكبهيره مه

، (1)الغني والفقري، ما َل يكن معدما؛ لذا تسمى هذه الزكاة زكاة البدن

 .(2)فإن حمل سائر الزكوات األموال، وحمل زكاة الفطر الرقاب

                                                        

تسمى زكاة رمضان وزكاة الصوم وزكاة الفطر وزكاة البدن وزكاة الرقاب وزكاة الرأس، روى  (1)

( حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي القايض ثنا عّل بن 4806الطرباين يف األوسط والكبري لفظ الكبري )

بن عّل ثنا عثامن بن اليامن ثنا عبد الصمد بن سليامن قال حدثني حييى بن عبد احلميد عن عبد نص ا

يا زيد أعط زكاة رأسك ... جامع األحاديث ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل بن يزيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اهلل 

(: فيه عبد الصمد بن سليامن األزرق وهو ضعيف. ولفظ 3/81(: قال اهليثمى )238 /23)

 .«وإن َل جتد إال خيطاً »وسط: األ

اشرتط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضال عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. قال ابن بزيزة:  (2)

واستدل قال احلافظ:  َل يدل دليل عىل اعتبار النصاب فيها ألهنا زكاة بدنية ال مالية، وعليه عمل الناس،

عىل أهنا جتب عىل الفقري كام جتب عىل الغني، وقد ورد  «للصائم طهرة» :بقوله يف حديث ابن عباس

  .ذلك رصحيا يف حديث أِب هريرة عند أمحد ويف حديث ثعلبة بن أِب صعري عند الدارقطني. اهـ

( 147 /2سنن الدارقطني ) «..عن الصغري والكبري والذكر واألنثى والغني والفقري»لفظه:  :قلت

( لكن قال الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. واستدل 432 /5) مسند أمحد بن حنبل
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 «عىل»ولكن هل يتحملها كل من هذه األصناف عن نفسه؟ ألن  

 من صيغ الوجوب، فظاهر النص أن الوجوب عىل كل مذكور بنفسه!

 فنقول: إذا وجبت عىل العبد، فمن يتحملها عنه؟  

ظاهره إخراج العبد عن  َتسك داود الظاهري هبذا الظاهر؛ إذ

نفسه! فقال: جيب عىل السيد أن يمكن العبد من االكتساب هلا كام جيب 

                                                        

أالا »للشافعي أيضا واجلمهور بحديث:  ْن سا ا ُيْغنِيهِ -ما ُه ما ِعنْدا نَّما  -وا ها ِْر جا ُر ِمْن مجا
ْستاْكثِ نََّما يا

إِ َقاُلوا: َيا « فا

يهِ »، َوَما ُيْغنِيِه؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللِ  يِه أاْو ُيعاشِّ ا ُيغادِّ ، »فِظ أِب داود: ليف ، و«ما لايْلاة  ُكونا لاُه ِشباُع ياْوم  وا أاْن يا

ْوم   يا  وا
فإن الغنى نوعان: غنى جتب معه زكاة الفطر، وتكره معه املسألة، وجيوز أن يتصدق عىل « أاْو لايْلاة 

ما يكفيه ويشبعه ليلته ويومه ومن يعوهلم، فصاحبها مع كونه فقريا رشعا ،  هصاحبها وهو الذي عند

ْن ظاْهِر » :لكن تصدقه عىل غريه صحيح بل هو خري من غريه وعليه حديث انا عا ا كا ِة ما قا دا رْيُ الصَّ خا

ْن تاُعوُل  ْأ بِما اْبدا واملختاُر أنَّ معنى احلديث: »هذا املعنى بقوله:  ، قد بنيَّ ابُن حجٍر «ِغناى، وا

ُق حمتاًجا بعد صدقتِه  َأْفَضُل الصدقِة ما َوَقَع بعد القيام بحقوِق النفس والعيال، بحيث ال يصري املتصدِّ

إَل أَحٍد؛ فَمْعنَى الِغنَى يف هذا احلديِث: حصوُل ما ُتْدفَُع به احلاجُة الرضوريُة كاألكل عند اجلوع 

ِش الذي ال َصرْبَ عليه، وَسرْتِ العورِة، واحلاجِة إَل ما َيْدَفُع به عن نَْفِسه األذىاملُش  .«وِّ

وغنى جتب معه الزكاة التي هي ركن اإلسالم وال َتل عليه الصدقة وهو من ملك نصابا الذي جتب 

 .فيه الزكاة

 الفقري ُيْستثنى منه لقولهأن  : غري(318 /6رشح أِب داود للعيني )كام يف  واشرتط األحناف النصاب.

 .«وخري الصدقة عن ظهر غنى»رواه أمحد، ويف رواية مسلم:  «َل صدقة إَل عن ظهر غنى»: ملسو هيلع هللا ىلص

قال أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن عّل: : (237 /9) «املنهل العذب املورود رشح سنن أِب داود»ويف 

 حوائجه األصلية.إنام جتب عىل من يملك نصابًا من أنصبة الزكاة فاضاًل عن 
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حابه والناس وكافة العلامء؛ ألن عليه أن يمكنه من الصالة، وخالفه أص

العبد ُيمَلك وال َيملِك، فهو جزء من مال السيد، هذا من جهة النظر، 

وأما من جهة األثر فاحتجوا عليه بام رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة 

 (1)«ليس عىل املسلم ىف عبده وَل فرسه صدقة» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 فيتحملها السيد عن عبيده وإمائه.

 يف حكم إخراج زكاة الفطر عن اخلادم الدائم والعامل الدائم؟ :فرع
يستحب أن خيرج عنهم صدقة الفطر؛ ألنه يموهنم بشكل مستمر 

أدوا صدقة الفطر عمن » ولو كانوا من غري العبيد، لعموم اخلرب الذي فيه:

زكاة الفطر عىل من جرت »وروى أبو بكر بإسناده عن عّل قال:  ،«متونون

، ولوال أن اخلرب املذكور ضعيف لكانت واجبة، ولكن «عليه نفقتك

جرى عمل الناس أهنم خيرجون صدقة الفطر عنهم، وال زال املحسنون 

 يفعلونه! واحلمد هلل رب العاملني.

 :وأما املرأة
ا عىل املرأة سواء كان هلا ظاهره وجوهب «والذكر واألنثى»فقوله: 

 زوج أم ال. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن املنذر. 

ودليلهم أن املرأة هلا ذمة مالية مستقلة، وجتب الزكاة عليها يف ماهلا 

                                                        

 .(2320صحيح مسلم ) (1)
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حتى أهنا قد تتصدق عىل زوجها، وجتب عليها أن تزكي حليها إن بلغ 

ة، وليس النصاب، عند األحناف أيضا، وهي خماطبة بأحكام الرشيع

عندكم نص عىل خالف الظاهر الذي معنا يف هذا احلديث، وال إمجاع 

 جيب املصري إليه.

وقال مالك والشافعي والليث وأمحد وإسحاق: جتب عىل زوجها 

فرض » :واستدلوا بام رواه الشافعي ومن طريقه البيهقيإحلاقا بالنفقة، 

لكن أفاد  ،«َتونونعن كل صغري وكبري حر وعبد ممن  صدقة الفطر

 .(1)احلافظ ابن حجر يف فتح الباري أنه ضعيف منقطع

فإن َل تكن ذات زوج، فادعى ابن املنذر أهنا جتب عليها إمجاعا، 

 «وأمجعوا عىل أن املرأة قبل أن تنكح خترج زكاة الفطر عن نفسها»فقال: 

 .(2)وليس بمسلَّم له حكاية اإلمجاع

ولكن إْن أداها عن املرأة من يعوهلا سواء كان الرجل عن زوجته 

                                                        

 .(369 /3) فتح الباري (1)

يف املدونة لإلمام مالك: وقال يل مالك: كل من كان ولده جارية فعىل أبيها صدقة الفطر فيها حتى  (2)

تنكح، فإذا نكحت فال صدقة عليه فيها، قال: والنكاح عند مالك الدخول إال أن يدعى الزوج إَل 

ه اجلارية عىل الدخول هبا فال يفعل فتلزمه النفقة، فإذا لزم الزوج النفقة صارت صدقة الفطر يف هذ

 الزوج.
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، (1)أجزأ بال خالف أم األب أم األخ أم غريهم فقد برئت ذمتها، و

ووقعت الزكاة صحيحة، وعليه عمل الناس مروءًة وبًرا وإحسانا بال 

 نكري.

 فرع الزوجة الكتابية:
واتفقوا عىل أن املسلم ال خيرج عن زوجته »قال احلافظ يف الفتح:  

 .(2)«الكافرة مع أن نفقتها تلزمه

وأما الصغري فهو غري خماطب : «والصغري والكبري»قوله: 

ُرفهَع اْلَقَلُم َعْن َثَلََثٍة َعنه النَّائهمه َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص: »بواجبات الرشيعة؛ لقوله 

بهىِّ َحتَّى َيْكَبرَ  َظ َوَعنه اْلُمْبَتَلى َحتَّى َيْبَرَأ َوَعنه الصَّ . لذا قال (3)«َيْسَتْيقه

الفقهاء: املخاطب عنه وليه، فتجب عىل اليتيم، وخيرج عنه وليّه من ماله، 

 .وإال فعىل من تلزمه نفقته من أب أو جد

ولو قيل: ال جتب إال عىل من صام، حلديث ابن عباس مرفوعا: 

 ؟«صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث»

فقد أجاب احلافظ بأن ذكر التطهري خرج عىل الغالب كام أهنا جتب  

                                                        

 .(295 /2روضة الطالبني ) (1)

 وحكي اخلالف. (2)

  .(4400)سنن أبى داود ) (3)
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عىل من َل يذنب كمتحقق الصالح أو من أسلم قبل غروب الشمس 

 بلحظة.

 فرع: زكاة الفطر عن اجلنني:
 ابن املنذر اإلمجاع عىل أهنا ال جتب عىل اجلنني.نقل 

ستحبه وال يوجبه  ستحب إخراجها (1)قال: وكان أمحد ي ، لكن ي

نه َكاَن  ع اَن  فَّ َتاَدَة: َأنَّ ُعْثاَمَن ْبَن َع ْبِد اهللَِّ املَُْزيِنِّ َوَق ملا ُرِوي َعْن َبْكِر ْبِن َع

ِغرِي، وَ   .(2)اْلَكبرِِي، َواحْلَْملِ ُيْعطِي َصَدَقَة اْلِفْطِر َعْن الصَّ

وملا ثبت َعْن َأِِب ِقاَلَبَة َقاَل: َكاَن ُيْعِجُبُهْم َأْن ُيْعُطوا َزَكاَة اْلِفْطِر. 

ِه. ِغرِي، َواْلَكبرِِي، َحتَّى َعْن احْلَْمِل يِف َبْطِن ُأمِّ  َعْن الصَّ

 

  

                                                        

 .ونقل بعض احلنابلة رواية عنه باإلجياب (1)

، لكنه منقطع، وأما (4/254) أسنده ابن أِب شيبة وابن حزم يف املحىل من طريق أمحد بن حنبل( 2)

 وهو صحيح، لكنه مقطوع.أثر أِب قالبة يف املحىل أيضا 
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 اخلامسةاملسألة 

 
ً
 وانتهاء

ً
 وقت صدقة الفطر ابتداء

 

 :األحاديث ❑
  َعِن اْبنِ  يف الصحيحني وغريمها (1)

ِ
وَل اهَّلل َُ َث َأنَّ َر ُه َحدَّ  ُعَمَر َأنَّ

ًة  ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِزَكاِة اْلِفْطِر َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس إَِلى اْلُمَصلَّى َوَقاَل َمرَّ

ََلِة.  إَِلى الصَّ

أخرج مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يبعث بزكاة  (2)

 .(1)الفطر إَل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة

زكاة الفطر طهرة ملسو هيلع هللا ىلص فرض َرُسوُل اهللَِّ عن ابن عباس قال:  (3)

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني من أداها قبل الصالة فهى 

  .(2)فهى صدقة من الصدقات زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة

َلنِي َرُسوُل اهللَِّ  :َقاَل  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  (4) بِِحْفِظ َزَكاِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوكَّ

                                                        

 .(1/285املوطأ ) (1)

( وقال: صحيح عىل رشط 1488احلاكم )و(، 1827(، وابن ماجه )1609أخرجه أبو داود ) (2)

، وقد حسنه ابن قدامة والنووي. قال الشيخ األلباين «ليس فيهم ُمروح»البخاري. وقال الدارقطني: 

 (: إسناده حسن. 317 /5يف صحيح أِب داود )
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ُثو ِمْن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه َوُقْلُت  ،َرَمَضانَ  َواهللَِّ أَلَْرَفَعنََّك  :َفَأَتايِن آٍت َفَجَعَل حَيْ

 :َقاَل  ،إيِنِّ حُمَْتاٌج َوَعَّلَّ ِعَياٌل َويِل َحاَجٌة َشِديَدةٌ  :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصإََِل َرُسوِل اهللَِّ 

ْيُت َعنْهُ  َما َفَعَل َأِسرُيَك  ،َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْصَبْحُت َفَقاَل النَّبِيُّ  ،َفَخلَّ

ُتُه ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَيااًل َفَرمِحْ  :َقاَل  ؟اْلَباِرَحةَ 

ْيُت َسبِيَلهُ  ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعودُ  :َقاَل  ،َفَخلَّ ُه َسَيُعوُد لَِقْوِل  ،َأَما إِنَّ َفَعَرْفُت َأنَّ

ُه َسَيُعودُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللَِّ  ُثو ِمْن الطََّعامِ  ،إِنَّ  :َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت  ،َفَرَصْدُتُه َفَجاَء حَيْ

 ،َدْعنِي َفإيِنِّ حُمَْتاٌج َوَعَّلَّ ِعَياٌل اَل َأُعودُ  :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص أَلَْرَفَعنََّك إََِل َرُسوِل اهللَِّ 

ْيُت َسبِيَلهُ  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْصَبْحُت َفَقاَل يِل َرُسوُل اهللَِّ  ،َفَرمِحُْتُه َفَخلَّ

ُتُه  :ُقْلُت  ؟َفَعَل َأِسرُيكَ  َيا َرُسوَل اهللَِّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَيااًل َفَرمِحْ

ْيُت َسبِيَلهُ  ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعودُ  :َقاَل  ،َفَخلَّ َفَجاَء  ،َفَرَصْدُتُه الثَّالَِثةَ  ،َأَما إِنَّ

ُثو ِمْن الطََّعامِ   َوَهَذا آِخُر َثاَلِث أَلَْرَفَعنََّك إََِل َرُسوِل اهللَِّ :َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت  ،حَيْ

َك َتْزُعُم اَل َتُعوُد ُثمَّ َتُعودُ  اٍت َأنَّ ْمَك َكلِاَمٍت َينَْفُعَك اهللَُّ  :َقاَل  ،َمرَّ َدْعنِي ُأَعلِّ

ا  ني مي}إَِذا َأَوْيَت إََِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِسِّ  :َقاَل  ؟َما ُهوَ  :ُقْلُت  ،هِبَ

تَِم اآْلَيةَ  {خئمئ حئ جئ يي ىي َفإِنََّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمْن اهللَِّ  ،َحتَّى خَتْ

ْيُت َسبِيَلهُ  ،َحافٌِظ َواَل َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح  َفَقاَل  ،َفَأْصَبْحُت  ،َفَخلَّ

ُه َيا َرُسوَل اهللَِّ :ُقْلُت  ؟َما َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحةَ  :ملسو هيلع هللا ىلصيِل َرُسوُل اهللَِّ   َزَعَم َأنَّ

ُمنِي َكلِاَمٍت َينَْفُعنِي  ْيُت َسبِيَلهُ  اهللُيَعلِّ ا َفَخلَّ  :َقاَل يِل  :ُقْلُت  ؟َما ِهَي  :َقاَل  ،هِبَ
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تَِم اآْلَيَة  هِلَا َحتَّى خَتْ  ني مي}إَِذا َأَوْيَت إََِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِسِّ ِمْن َأوَّ

َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمْن اهللَِّ َحافٌِظ َواَل  :َوَقاَل يِل  ،{خئمئ حئ جئ يي ىي

 َعىَل اخْلَ  ،َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح 
ٍ
ء َفَقاَل النَّبِيُّ  ،رْيِ َوَكاُنوا َأْحَرَص يَشْ

ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب  :ملسو هيلع هللا ىلص اِطُب ُمنُْذ َثاَلِث َلَياٍل َيا  ،َأَما إِنَّ َتْعَلُم َمْن خُتَ

 .(1)َذاَك َشْيَطانٌ  :َقاَل  ،اَل  :َقاَل  ؟َأَبا ُهَرْيَرةَ 

 املذاهب والعمل: ❑
 قال داود وابن حزم: ال جتوز قبل صالة الفجر يوم  :األول

 العيد، وال بعد صالة العيد.

 ذهب املالكية يف املعتمد وأمحد إَل مرشوعية  :املذهب الثان

 تقديمها بيوم أو يومني فقط، واستدلوا بفعل ابن عمر.

وأبطل مجهور احلنابلة تقديمها عىل ذلك، وقالوا: )وجيوز 

 اخراجها قبل العيد بيومني( وال جيوز قبل ذلك.

 الشافعي كوهنا قبل العيد بيوم أو : استحب املذهب الثالث

 .(2)يومني أو ثالثة، واستحسن ذلك، ولكنه َل يبطل تقديمها عىل ذلك

                                                        

 .(10795( ووصله النسائي يف الكربى )17 /6صحيح البخاري معلقا ُمزوما به ) (1)

ا جتب بسببني، وقد جوز الشافعي (2) ة إخراجها من أول الشهر، وعلَّل النوويُّ هذا القول بقوله: إهنَّ

ومها صوم رمضان والِفطر منه، فإذا ُوجد أحدمها جاز َتقديمها عىل اآلخر؛ كزكاة املال قبل احلَول، 
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وذهب مجاعة من احلنابلة لذلك، لكن جعلوه من أول النصف 

 الثاين من الشهر فحسب.

وقد يقال: إن اليومني والثالثة واحد، وإن الثالثة واألربعة واحد 

 تسعا وعرشين وقد يكون ثالثني،ألن الشهر قد يكون 

 ــعوا حتى أنه جيوز تقديمها املذهب الرابع : األحناف وتوس

 عىل رمضان كله، ولو حوال. قال الرسخيس:

 .(1)والصحيح من املذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتني

 املناقشة: ❑
َأَمَر بَِزَكاِة اْلِفْطِر َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل  ملسو هيلع هللا ىلصاستدل الظاهرية بَأنَّ َرُسوَل اهللَِّ 

ًة:  ، َوَقاَل َمرَّ اَلةِ »ُخُروِج النَّاِس إََِل املَُْصىلَّ  . «إََِل الصَّ

زكاة مقبولة  من أداها قبل الصالة فهى» :واستدلوا بأن يف اخلرب

 .«ومن أداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات

واخلروج ال يكون إال من بعد صالة الفجر ويمتد الوقت إَل أن 

 .يصّل اإلمام، فوقتها معلوم ابتداء وانتهاء

                                                        

ببني مًعا.   وَبعد ملك النِّصاب، وال جيوز تقديمها عىل رمضان؛ ألنَّه تقديٌم عىل السَّ

 (110 /3املبسوط ) (1)
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بأن ابن عمر راوي احلديث كان يقدمها بيوم أو يومني،  :ونوقشوا

 وأجابوا بأن احلجة يف روايته وليست يف رأيه.

َغايِنِّ  ُنْسَخةِ  يِف : احلافظ قال فقد أيضاوأجابوا   احْلَِديِث  َعِقَب  الصَّ

 ُهَو اْلُمَصنُِّف: َكاُنوا ُيْعُطوَن لِْلَجْمِع ََل لِْلُفَقَراءِ »
ِ
 .«َقاَل َأُبو َعْبِد اهَّلل

وقالوا: إن فعل ابن عمر كان وكالة، وَل يكن إلعطائها للفقري 

وقتها املعني رشعا، فبطل استداللكم بفعل مبارشة، والوكيل خيرجا يف 

 ابن عمر.

ــار فعال  بل هذا ليس فعل ابن عمر وحده، بل ورد ما يدل أنه ص

 .(1)مشهورا بني السلف، وهو التوكيل

 وال زال العمل عىل تقديمها عىل العيد بنحو من ذلك. 

فنوقشوا بأهنا عبادة معقولة املعنى، وقد يراعي املتصدق فيها 

 ذلك.

التفســري اآلخر لفعل ابن عمر أهنا تصــل للفقري نفســه قبل وعىل 

 .(2)العيد بيوم أو يومني

                                                        

وإن كان كالم البخاري يوحي أهنم لو أعطوها للفقراء مبارشة لكان يف الوقت، ولكنهم قدموها  (1)

 ملن كلفوا بجمعها.

بَِزَكاةِ  ملسو هيلع هللا ىلص( َعِن ابِْن ُعَمَر َقاَل َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَِّ 1612لفظ أِب داود بسند الصحيح: سنن أبى داود ) (2)
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ونوقش املالكية يف الراجح عندهم واحلنابلة يف املشهور من 

أنه ال جيوز اخراجها قبل العيد بأكثر من يومني، وعليه من  (1)مذهبهم

بأن فعل ابن عمر ال يدل  نوِقَش هؤالء املعارصين الشيخ ابن عثيمني.

إنام يدل عىل االستحباب؛ ألن الفعل  عىل َتريم تقديمها عىل اليومني،

املجرد ال يدل عىل الوجوب لو كان مرفوعا، فكيف وهو فعل الصحاِب؟ 

 هذا أوال.

أما ثانيا: فقد أخرج مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يبعث 

 .(2)بزكاة الفطر إَل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة

ويف هذا داللة عىل » قال احلافظ أبو بكر البيهقي السنن الصغرى:

جواز تعجيل الزكاة، فإن زكاة الفطر جتب بالفطر من رمضان وكان ابن 

 .(3)«ُعَمر خيرجها قبل وجوهبا

                                                        

هَيا َقبَْل َذلَِك بِاْليَ  الَِة. َقاَل فََكاَن اْبُن ُعَمَر ُيَؤدِّ .اْلِفطِْر َأْن تَُؤدَّى َقبَْل ُخُروِج النَّاِس إََِل الصَّ  ْوِم َواْليَْوَمنْيِ

 ربام يوحي أنه يؤدهيا ألهلها، وليس للعامل.

. «خراجها قبل العيد بيومني( وال جيوز قبل ذلكإوجيوز )» :(659 /2الرشح الكبري البن قدامة ) (1)

اِجُح  .َقْوُلُه: بِاْليَْوِم َواْليَْوَمنْيِ »: (448 /6رشح خمتص خليل للخريش ) ويف َنِة َوُهَو الرَّ َكَذا َنصُّ املَُْدوَّ

ِغريُ  َرُه َشيُْخنَا الصَّ ْل َعَليِْه َكاَم َقرَّ ُه ََلْ ُيَعوَّ ِب الثَّالَِث َفإِنَّ  .«ِخاَلًفا لِِزَياَدةِ اجْلاَلَّ

 (.1/285)املوطأ  يف (2)

(3) (1/ 381). 
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بحفظ زكاة ملسو هيلع هللا ىلص وكلني رسول اهلل » :بحديثأيضا ونوقشوا 

 . «رمضان

ووجه الداللة عىل الوجه املشهور من تفسري احلديث واضح، وهو 

ثالثة أيام بأقل تقدير؛ ملسو هيلع هللا ىلص بأمر النبي أن أبا هريرة حرس التمر املجموع 

ألن السارق جاءه ثالثة أيام، وكل ذلك حصل والتمر كان ُمموعا عنده 

قبل أن يأتيه اللص بيقني، لكن ال نجزم بقدر املدة التي كان فيها ُمموعا 

 قبل ذلك، أو أنه أتاه من يوم مجع، ولعله األقرب.

تي حيفظها أبو وتوضيح ذلك أن يقال: هل كانت زكاة رمضان ال

 هريرة هل كان حفظه هلا قبل العيد أو بعده؟ فإن قيل: كانت قبله.

 استدل به عىل جواز التقديم عىل يوم العيد بغري َتديد.

وإن قيل: كانت بعده. استدل به عىل جواز تأخري توزيعها عن  

 يوم العيد بال َتديد.

أخريها قد ولكن مجهور العلامء والرشاح أنه كان قبل العيد؛ ألن ت 

 يبطل احلكمة الظاهرة منها، واهلل أعلم.

أِ »واستدل الشافعية عىل استحباب تعجيلها بام يِف  َعْن َنافٍِع  «اْلُمَوطَّ

َمُع ِعنَْدُه َقْبَل اْلِفْطِر بَِيْوَمنْيِ  ِذي جُيْ َأنَّ اِْبَن ُعَمَر َكاَن َيْبَعُث َزَكاَة اْلِفْطِر إََِل الَّ

افِِعيُّ َعنُْه َوَقاَل: َهَذا َحَسٌن، َوَأَنا َأْسَتِحبُُّه َوَأْخ  .َأْو َثاَلَثةٍ  َيْعنِي -َرَجُه الشَّ
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 .-َتْعِجيَلَها َقْبَل َيْوِم اْلِفْطرِ 

  : وعليه العمل.قلُت  *

بل قالوا: بجواز تقديمها من أول الشهر، وال جتوز قبله إذ أن 

وإذا وجد السببان سببها الصوم والفطر، فإذا وجد أحدمها جاز فعلها، 

 وما أحسنه من تعليل! وجب أداؤها.

وبالقياس عىل الزكاة التي هي أعظم منها؛ إذ جيوز تقديمها َبْعَد 

 ِمْلِك النَِّصاِب وقبل َتام احلول.

ِحيُح( الَِّذي َقَطَع بِِه املَُْصنُِّف َواجْلُْمُهوُر جَيُوُز  قال النووي: )َوالصَّ

جَيُوُز َقْبَلهُ  يِف مَجِيِع َرَمَضاَن َواَل 
(1). 

مها ونوقش الشافعية يف جواز تقديمها من أول الشهر بأنه متى قدَّ 

بالزمان الكثري َل حيصل إغناؤهم هبا يوم العيد، وسبب وجوهبا الفطر؛ 

بدليل إضافتها إليه، وزكاة املال سببها ملك النصاب، واملقصود إغناء 

الفقري هبا يف احلول كله فجاز إخراجها يف مجيعه، وهذه املقصود منها 

 .(2)اإلغناء يف وقت خمصوص فلم جيز تقديمها قبل الوقت

احلنفية يف جواز تقديمها بحول أو حولني أنه خمالف ونوقش 

                                                        

 (.128 /6املجموع رشح املهذب ) (1)

 (.90 /3املغني البن قدامة ) (2)
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للمعقول واملنقول، فباملعقول يبطل معناها، وتنعدم فائدهتا، واملنقول 

خمالفة دعواهم للحديث الذي وقتها وهلدي السلف واخللف يف العمل 

 .(1)عىل ذلك

مما سبق فاجلمهور سلفا وخلفا عىل مرشوعية تقديمها قبل العيد 

 نفع للفقري، وأيرس للمتصدق، واحلمد هلل رب العاملني.بقليل وذلك أ

 ومما سبق:

يتبني أنه جيوز تقديمها ملن ينتصب جلمعها من جهة اإلمام ومثله 

اجلمعيات اخلريية واجلهات التطوعية قبل العيد من غري َتديد بيوم أو 

بأسبوع بل بام تيرس للمتصدق، وعىل الوكيل َتري التوزيع يف األيام 

األخرية من رمضان، ومتى تقدم التوزيع عىل ذلك بقليل أجزأ  الثالثة

والشافعية وأحد الوجهني عند احلنابلة وكثري  احلنفية عند اجلمهور من

 من أهل العلم املعارصين.

                                                        

نه بعض العلامء، ملسو هيلع هللا ىلص واستدلوا بام ُروي أنَّ النبي  (1) تسلَّف من العباس صدقة سنتني. وقد حسَّ

ونوقشوا بأنه قياس مع الفارق، إذ كيف يزكي املالك قبل أن يتم النصاب وقبل أن يأيت عليه حول، 

العباس عند مجهور فوقعت العبادة قبل دخول وقتها، أو َتقق رشطها ونوقشوا أيضا بضعف حديث 

 العلامء. وعىل فرض صحته فلعله كان حلاجة.
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 :فرع: وقتها انتهاًء
زكاة الفطر طهرة ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللَِّ  فرض»عن ابن عباس قال: 

من أداها قبل الصالة فهي  ،للمساكنيللصائم من اللغو والرفث وطعمة 

 . (1)«ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات ،زكاة مقبولة

َلنِي َرُسوُل اهللَِّ » :وَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َقاَل   «بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضانَ ملسو هيلع هللا ىلص َوكَّ

 احْلَِديَث. 

ْيَطاَن َثاَلَث َلَياٍل َوُهَو َيْأُخُذ ِمْن »قال احلافظ:  ُه َأْمَسَك الشَّ َوفِيِه َأنَّ

ُلوهَنَا. َوَعَكَسُه اجْلَْوَزِقيُّ َفاْسُتِدلَّ بِِه َعىَل  ُْم َكاُنوا ُيَعجِّ التَّْمِر، َفَدلَّ َعىَل َأهنَّ

 .«ْينِ َجَواِز َتْأِخرِيَها َعْن َيْوِم اْلِفْطِر، َوُهَو حُمَْتِمٌل لأِْلَْمرَ 

 املذاهب: ❑
 فقد سبق أنه ال جيوز تأخريها بعد صالة العيد، :أما الظاهرية 

فإذا تم اخلروج إَل صالة الفطر بدخول وقت دخوهلم يف الصالة »وقال: 

 .«فقد خرج وقتها

فمن َل يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت يف »وقال أبو حممد: 

                                                        

(، وعلق األرنؤوط: إسناده حسن، والدارقطني 1827(، سنن ابن ماجه )1611سنن أبى داود ) (1)

(: قال ابن امللقن يف البدر 1488(، وقال عن رواته: َليَْس فِيِهْم َُمُْروٌح، وصححه احلاكم )2067)

 َذا احلَِديث َصِحيح.(: هَ 618 /5املنري )
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 .(1)«ذمته وماله ملن هي له

 (2)وإن أخرها فعليه إخراجها :األحناف. 

 وال يأثم ما دام يوم الفطر باقًيا، فإن أخرها عنه أي من  :املالكية

 .(3)وجبت عليه أثم مع القدرة

 وأنه جيوز إخراجها يف يوم العيد كله. وأنه ال  :وأما الشااافعية

 .(4)جيوز تأخريها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عىص ولزمه قضاؤها

 اَلِة َتَرَك اأْلَْفَضَل، ملَِا َذَكْرَنا  :وأما اْلنابلة َرَها َعْن الصَّ َفإِْن َأخَّ

نَِّة... ْ َيُكْن َفَعَل َوَقاَل اْلَقايِض: إَذا َأْخَرَجَها يِف َبِقيَّ  ِمْن السُّ ِة اْلَيْوِم ََل

ْخَصُة يِف َتْأِخرِيَها َعْن  ، الرُّ َمْكُروًها... َوُحكَِي َعْن اْبِن ِسرِييَن، َوالنََّخِعيِّ

اُل، َقاَل: ُقْلت أِلَِِب َعْبِد اهللَِّ: َفإِْن  َيْوِم اْلِعيِد. َيى اْلَكحَّ ُد ْبُن حَيْ َوَرَوى حُمَمَّ

 ْ َكاَة َوََل َها لَِقْوٍم. َوَحَكاُه اْبُن املُْنِْذِر َأْخَرَج الزَّ  ُيْعطَِها؟ َقاَل: َنَعْم، إَذا َأَعدَّ

نَِّة َأْوََل  َباُع السُّ  .(5)َعْن َأمْحََد، َواتِّ

                                                        

 .(143 /6املحىل ) (1)

 .(132 /1االختيار لتعليل املختار ) (2)

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ،(337 /2رشح الزرقاين عىل خمتص خليل وحاشية البناين ) (3)

(5/ 49). 

 .(106 /6املجموع )( 4)

 .(88 /3املغني البن قدامة )( 5)
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 املناقشة: ❑
رجح بعض أهل العلم املعارصين مذهب الظاهرية يف حرمة 

 .تأخريها عن صالة العيد

ولكن مجهور أهل العلم أنه إْن أخرَجها يوَم العيد بعَد الصالة فقد  

ترك األفضل أو أنه مكروه، فإن أخرها بعد يوم العيد أثم ولزمه القضاُء 

 باالتفاق.

 ورخَص بعُض األئمِة يف التأخري عن يوم العيد.

َأّنُه اَل جَيُوُز َتْأِخرُيَها َعْن 1َوُمْقَتََض َهَذْيِن احْلَِديَثنْيِ » قال ابن القيم:

َصاَلِة اْلِعيِد َوَأهّنَا َتُفوُت بِاْلَفَراِغ ِمْن الّصاَلِة، َوَهَذا ُهَو الّصَواُب؛ َفإِّنُه اَل 

اَع َيْدَفُع اْلَقْوَل هِباَِم، َوَكاَن  ُمَعاِرَض هِلََذْيِن احْلَِديَثنْيِ َواَل َناِسَخ َواَل إمْجَ

هُ  َشْيُخنَا ُيَقّوي  .(2)«َذلَِك َوَينُْصُ

 : ومذهب الظاهرية ومن وافقهم هنا أقرب للسنة.قلُت  *

 ولكن ما اْلكم لو أخرها حتى خرج وقتها؟

أهنا جيب أداؤها باالتفاق؛ ألهنا فرٌض ال يسقط  :فاجلواب 

                                                        

 فهيزكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة  فهيمن أداها قبل الصالة »يقصد حديَث ابن عباس:  (1)

اَلةِ » :وحديَث ابن عمر ،«صدقة من الصدقات  .«َوأََمَر هِبَا أَْن ُتَؤدَّى َقبَْل ُخُروِج النَّاِس إََِل الصَّ

 (.2/20ملسو هيلع هللا ىلص )زاد املعاد يف هدي خري العباد  (2)
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 بخروج الوقت، بخالف األضحية؛ فإهنا تسقط بخروج وقتها.

فمن َل يؤدها حتى خرج وقتها فقد »قال أبو حممد ابُن حزم: 

وجبت يف ذمته وماله ملن هي له، فهي دين هلم، وحق من حقوقهم، قد 

وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها يف ماله، فوجب عليه 

 .(1)«أداؤها أبدا

 وهو الذي عليه العمل، وهو األنفع للفقري واألحظ له.

 حكم من نسي إخراجها يف موعدها: فرع:
من نيس أن خيرجها قبل الصالة أخرجها متى تذكر، وال يشء 

 .(2)عليه

 :جواز الوكالة يف زكاة الفطر فرع:
 :َأْي  «َوَكاَن اْبُن ُعَمَر ُيْعطِيَها لِلَِّذيَن َيْقَبُلوهَنَا»َقْوُلُه: » قال احلافظ:

: َمْعنَاُه  اٍل. َوَقاَل اِْبُن التَّيِْميِّ َماُم لَِقْبِضَها، بِِه َجَزَم اِْبُن َبطَّ ُبُه اإْلِ ِذي ُينَصِّ الَّ

َغايِنِّ َعِقَب  ُدُه َما َوَقَع يِف ُنْسَخِة الصَّ ُل َأْظَهُر. َوُيَؤيِّ َمْن َقاَل: َأَنا َفِقرٌي. َواأْلَوَّ

 َقاَل َأُبو َعْبِد اهللَِّ»احْلَِديِث 
ِ
. « ُهَو املَُْصنُِّف: َكاُنوا ُيْعُطوَن لِْلَجْمِع اَل لِْلُفَقَراء

                                                        

 .(143 /6املحىل ) (1)

: وحلديث «قد فعلُت َقاَل: [ »286﴿َربَّنَا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا﴾ ]البقرة:  :لقول اهلل تعاَل (2)

 .األلباين صححه «عليه اْستُْكِرُهوا َوَما والنِّْسيانُ  اخلَطأُ عن أمتي  ُوِضعَ »
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وَب  ُقْلت:  .َوَقْد َوَقَع يِف ِرَواَيِة اِْبِن ُخَزْيَمَة ِمْن َطِريِق َعْبِد اْلَواِرِث َعْن َأيُّ

ُد اْلَعاِمُل؟ َمَتى َكاَن اِْبُن ُعَمَر ُيْعطِي؟ َقاَل: إَِذا َقَعَد اْلَعاِمُل. ُقْلت َمَتى َيْقعُ 

َوَيُدلُّ َعىَل َذلَِك َأْيًضا َما َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ  ،َقاَل َقْبَل اْلِفْطِر بَِيْوٍم َأْو َيْوَمنْيِ 

َها َعنْ  َلنِي َرُسوُل اهللَِّ » :َأِِب ُهَرْيَرَة َقاَل  ،يِف اْلَوَكاَلِة َوَغرْيِ بِِحْفِظ ملسو هيلع هللا ىلص َوكَّ

  .(1)«احْلَِديَث  «َزَكاِة َرَمَضانَ 

وبناء عليه: جيوز يف غياب العامل الرسمي توكيل اجلمعيات 

اخلريية واملتطوعني من أهل احلسبة وغريهم ألدائها يف وقتها املناسب، 

 ولو يف غري بلد املتصدق.

 مصارفها:فرع: 
وذهب مجهور العلامء إَل أن مصارفها مصارف الزكاة، إال أن 

سهَم املؤلفة قلوهبم قد سقط عند كثري من العلامء بفشوِّ اإلسالِم 

 . (2)وكثرته

وأمحُد يف رواية، واختارها شيُخ اإلسالم ثم ابُن  (3)واختار املالكية

                                                        

 .(147 /5فتح الباري البن حجر ) (1)

 /23« )املوسوعة الفقهية الكويتية»وهذا َمذَهُب مُجهوِر: احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلَنابَِلة، ينظر  (2)

344.) 

 .(38)ص« إرشاد السالك إَل أرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك»ينظر:  (3)
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 القيم ثم الشوكاينُّ أهنا تصف يف املساكني دون غريهم من أبواب

 .«وطعمة للمساكني»الصدقة؛ للحديث السابق 

 الفطر زكاة دفع جيوز وال»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 واملؤلفة الرقاب يف ال حلاجته، يأخذ من وهو الكفارة، يستحق ملن إال

 . (1)«ذلك وغري قلوهبم،

خَتِْصيُص املََْساكِنِي هِبَِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ِمْن َهْديِِه » حتى قال ابن القيم:

ْ َيُكْن َيْقِسُمَها َعىَل اأْلَْصنَاِف الّثاَمنَِيِة َقْبَضًة َقْبَضًة، َواَل َأَمَر  الّصَدَقِة، َوََل

بَِذلَِك، َواَل َفَعَلُه َأَحٌد ِمْن َأْصَحابِِه َواَل َمْن َبْعَدُهْم َبْل َأَحُد اْلَقْوَلنْيِ ِعنَْدَنا: 

وُز إْخَراُجَها إاّل َعىَل املََْساكِنِي خاصة، وهذا القوُل أرجُح من إّنُه اَل جَيُ 

 .(2)«القول بوجوب قسمتها عىل األصناف الثامنية

 : وهذا القوُل أنفُع للفقري، وعليه العمُل.قلُت  *

وجيوز أن يدفع صدقة الفطر إَل أهل » قال الرسخيس يف املبسوط:

 .(3)«ال جيوز الذمة، وعىل قول الشافعي 

                                                        

 .(102االختيارات الفقهية )ص (1)

كذا. أما أن يقال فعل النبي كذا ملسو هيلع هللا ىلص يرد عن النبي ( قلت: واألوَل أن يقال: َل 20 /2زاد املعاد ) (2)

 .أو َل يفعل كذا فال يكون إال مسندا أو مستفادا من نص صحيح رصيح. وليس كذلك هنا

فأمجعوا عىل أهنا » (:226 /1قال ابن رشد يف بداية املجتهد )( 111 /3« )املبسوط للرسخيس» (3)

م: أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم، واختلفوا هل تصف لفقراء املسلمني لقوله عليه الصالة والسال
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ومذهب املالكية ومن وافقهم هنا أسعد املذاهب بالدليل. واهلل 

 واحلمد هلل رب العاملني.، أعلم

 

 كتبه حامًدا شاكًرا مستغفًرا

 

 

 صبح األربعاء

 م13/6/2018املوافق/  هــ 1439 /28/9

  

                                                        

 «.جتوز لفقراء الذمة؟ واجلمهور عىل أهنا ال جتوز هلم وقال أبو حنيفة: جتوز هلم
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