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] باب صدقة الفطر [

  

هذا النوع من الصدقات يعترب من أنواع الزكوات اليت  ] باب صدقة الفطر [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
يف   من بيان األحاديث الواردة عن النيب -رمحه هللا  -على عباده املؤمنني، وملا فرغ املصنف  فرضها هللا 

وع من الزكوات. يف هذا الن  بيان أحكام الزكاة العامة شرع يف بيان هدي النيب
 مسيت الصدقة "صدقًة"؛ ألهنا تدل على صدق إميان صاحبها باهلل  ] باب صدقة [: -رمحه هللا  -وقوله 

تكفل باخللف على املتصدق وأنه ينمي له صدقته ويربيها له، كما  ، فإن هللا  وتصديقه مبوعود هللا 
 ، حىت إذا أتى يوم القيامة وجدها أوفر ما تكون وأعظم ما تكون من كرمٍي ال تنفد خزائنه.  ثبت عن النيب

املراد به: الفطر من رمضان، ومسيت بذلك فيكون قوهلم: "صدقة الفطر" من باب إضافة  ] الفطر [وقوله: 
ل بعض العلماء: الشيء إىل سببه، ومنه قوهلم: "صالة الكسوف" أي: الصالة اليت هي بسبب الكسوف. وقا

"صدقة الفطر" من اإلضافة إىل الشرط، كقوهلم: "حجة اإلسالم" ملا كان اإلسالم شرطًا يف وجوب احلج 
 وصحته وإجزائه قالوا: "حجة اإلسالم".

ويسمى هذا النوع من الصدقات بأمساء، فيقال: صدقة الفطر، ويقال: صدقة رمضان، وكال االمسني ورد يف 
يف الصحيحني، وتسمى زكاة الفطر، وزكاة الصوم، وزكاة  -رضي هللا عنهما  -حديث عبدهللا بن عمر 

 األبدان، وزكاة رمضان، وزكاة الرؤوس، فهذه كلها أمساء يقصد منها هذا النوع من الصدقات. 
 جئ ی چشرع هللا لعباده املؤمنني إذا أمتوا عدة رمضان فصاموه كاماًل أن يتصدقوا هبذه الصدقة، قال تعاىل: 

حب جب   يئ چأي: زكى زكاة الفطر   چ     مئ حئ جئ ی چقال بعض العلماء:   چ خب حب جب   يئ ىئ     مئ حئ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چأي: بالتكبري ليلة عيد الفطر بعد متام املدة؛ لقوله تعاىل:   چ

أعين: تفسري هذه  -أي: صلى صالة عيد الفطر. وهذا القول   چ خب چوقوله سبحانه:    چ ې  ې

أو  -صدقة الفطر   قال: ) فرض رسول هللا -رضي هللا عنهما  -د هللا بن عمر عن عب - 288] 
على الذكر واألنثى، واحلر واململوك: صاًعا من متٍر، أو صاًعا من شعرٍي. قال: فعدل  -قال: رمضان 

الناس به نصف صاٍع من برٍ  على الصغري والكبري (. ويف لفٍظ: ) أن تؤدى قبل خروج الناس إىل 
الصالة ( [.
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-رمحه هللا  -، وقال احلافظ   قال به بعض السلف ويروى مرفوًعا إىل النيب -هذا الوجه  اآلية الكرمية على
 عن أئمة السلف عليهم رمحات هللا. -أي: هذا التفسري  -: إنه ثبت 
 -أمر بصدقة الفطر وفعلها   : فإن النيب-عليه الصالة والسالم  -هذه الصدقة هبدي رسوله  وشرع هللا 

أو قال:  -صدقة الفطر   ] فرض رسول هللا، ففي احلديث الصحيح الذي معنا: -عليه الصالة والسالم 
يف الصحيحني: "كنا خنرجها على  -رضي هللا عنه  -وكذلك يف حديث أيب سعيٍد اخلدري  [ -رمضان 

رضي هللا  -رمجان القرآن عبد هللا بن عباٍس " أي: صدقة الفطر. وكذلك حديث حرب األمة وت عهد النيب
صدقة الفطر؛ طهرًة للصائم من اللغو والرفث، وطعمًة   ، وفيه قال: "فرض رسول هللا-عنهما وأرضامها 

للمساكني، من أداها قبل الصالة فهي زكاٌة مقبولٌة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقٌة من الصدقات". وجاء 
أمر مناديًا ينادي مبكة: إن زكاة الفطر حقٌّ   عن أبيه عن جده: "أن النيبيف حديث عمرو بن شعيٍب 

واجب" أي: الزٌم على املسلم، وأمجعت األمة على مشروعية صدقة الفطر وأهنا مشروعٌة إىل قيام الساعة، 
 على اختالٍف بينهم: هل هي واجبٌة أو هي سنٌة؟ كما سيأيت.

ن زكاة الفطر منسوخٌة وقد نسخت بالزكوات الواجبة، فكان يف إىل أ -رمحهم هللا  -وذهب بعض السلف 
أول اإلسالم خيرجون زكاة الفطر مث بعد ذلك نسخت بالزكوات عند أصحاب هذا القول، وحيكى هذا القول 

قال: "أمرنا بإخراج صدقة  -رضي هللا عنه  -عن ابن علية واألصم، وقد استدلوا حبديث سعد بن أيب وقاٍص 
 -مل نؤمر هبا ومل ننه عنها، وحنن نفعلها" وهذا احلديث  -أي: نزلت فرضية الزكاة  -نزلت الزكاة الفطر، فلما 

فيه ضعٌف: فيه انقطاٌع وفيه راٍو جمهوٌل، ولذلك ال يقوى على إثبات نسخ زكاة الفطر،  -الذي رواه النسائي 
عده من خلفائه الراشدين كما ثبتت وأخرجتها األمة من ب  فزكاة الفطر سنٌة باقيٌة، ولذلك أخرجها النيب

رمحة هللا على اجلميع  -عنهم اآلثار الصحيحة، كما روى ذلك عبد الرزاق يف مصنفه وابن أيب شيبة وغريمها 
حلكٍم عظيمٍة، وأسراٍر جليلٍة كرميٍة: فإن الصائم إذا  ، فهي سنٌة باقيٌة إىل قيام الساعة، وقد شرعها هللا -

طهرًة لصومه من اللغو والرفث، وقد دل على هذه احلكمة  هبا نفسه جعلها هللا  أخرج زكاة الفطر طيبةً 
صدقة الفطر من رمضان؛ طهرًة للصائم من   حديث عبد هللا بن عباٍس يف السنن قال: "فرض رسول هللا

من ذلك اللغو والرفث" فهي طهرٌة للصائم، أي: أن صيام اإلنسان إذا أنقصه اللغو والرفث: فإن هللا يطهره 
اللغو والرفث املخل؛ رمحًة من هللا وتفضاًل وتكرًما، ومن منا ال يسلم من اللغو والرفث؟ ولذلك جعل هللا هذه 
الصدقة اليسرية جعل فيها هذا اخلري الكثري، فأعطانا الكثري ورضي منا بالقليل، مث كافأنا على هذا القليل بأن 

 والزيادة للعبد يف دينه ودنياه وآخرته. جعله طهرًة للعبادة، وسبًبا يف الفضل واخلري
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كما يف احلديث   -  ومن حكم زكاة الفطر: أهنا تغين السائلني واحملتاجني ليلة عيد الفطر ويومه، ولذلك قال
: ) أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته ( فاملراد يقوله: "أغنوهم عن السؤال" أي: أعطوهم الطعام -احلسن 

دقة الفطر؛ حىت يصيبوا الكفاف ويكفوا، حىت يصيبوا سد احلاجة فينكفوا عن سؤال الذي أمرمت به من ص
الناس، ويشارك الفقراء األغنياء ويشارك الضعفاء األقوياء يف فرحة العيد وأنس العيد، فتجتمع القلوب كلها 

القلوب وترتاح على الفرح بذلك اليوم الذي هو يوٌم من أيام اإلسالم وعيٌد من أعياد املسلمني، فتبتهج 
النفوس، وانظر إىل عظمة هذه الشريعة وكماهلا ومسو منهجها حىت يف األفراح مل تنس الضعيف والفقري 
واحملتاج، فأدخلت على ضعفاء املسلمني وفقرائهم السرور، فسدت خلتهم وكفتهم حاجتهم، وكل ذلك 

 بفضل هللا أوالً وآخرًا، وظاهرًا وباطًنا.
الفضيلة العامة وهي: أن الناس جتتمع قلوهبم وتأتلف أرواحهم بإحسان بعضهم إىل ومن فضائل زكاة الفطر: 

بعٍض، فلرمبا خرج الغين وقد أمره هللا أن يدفع زكاة الفطر إىل الفقري، فنظر إىل فقرٍي فاشتكى إليه الفقري حاجًة 
ياء والضعفاء، وال شك أن هللا غري احلاجة اليت أعطاه إياها فكفاه حاجته وقام هبا، ويف ذلك خرٌي كثرٌي لألغن

    ڤ ڤ ٹ ٹ چال يشرع شيًئا لعباده إال وفيه خري الدين والدنيا واآلخرة، وصدق هللا إذ يقول: 

 .چ ڤ
 :-رمحهم هللا  -أما هذا النوع من الصدقات هل هو واجٌب أو ليس بواجٍب؟ وجهان ألهل العلم 

جيوز للمسلم إذا كان قادرًا عليها أن ميتنع من إخراجها، فمن أهل العلم من قال: صدقة الفطر واجبٌة، وال 
ومنهم  -رمحهم هللا  -فإن فعلها أثيب، وإن تركها فإنه يأمث ويعاقب. وهذا القول هو قول مجاهري السلف 

، واستدلوا -هللا على اجلميع رمحة  - وأئمة التابعني  األئمة األربعة، وحكي عن طائفٍة من أصحاب النيب
والفرض: هو الواجب الالزم، قالوا:  صدقة الفطر [  ] فرض رسول هللاالذي معنا، وفيه قوله: باحلديث 

أمر   فدل على وجوب صدقة الفطر، كما استدلوا حبديث عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جده: "أن النيب
 مناديًا ينادي مبكة: إن زكاة الفطر حقٌّ واجب" رواه الرتمذي وحسنه، ووجه الداللة من هذا احلديث ظاهر.

وأما بالنسبة للقائلني بعدم وجوهبا، فهذا القول هو قول بعض العلماء: قال به بعض أصحاب اإلمام أيب 
ة أشهب عنه: أهنا سنٌة مؤكدٌة، وليس هلؤالء حنيفة واملذهب على وجوهبا، وقال به كذلك اإلمام مالٌك يف رواي

دليٌل قويٌّ يدل على عدم وجوب هذه الزكاة، فإن األحاديث اليت ورد فيها األمر مما سبقت اإلشارة إليه تدل 
 على لزوم الزكاة وفرضيتها.
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خر أما بالنسبة لوقت وجوب زكاة الفطر: فإهنا جتب بغروب مشس آخر يوٍم من رمضان، فإذا غابت مشس آ
يوٍم من رمضان وجبت زكاة الفطر، فلو تويف الصائم قبل ذلك: فإنه ال جتب عليه صدقة الفطر وال جيب 

وهو  -إخراجها من تركته، وأما إذا تويف بعد غروب الشمس: فإنه جتب عليه زكاة الفطر يف أصح قويل العلماء 
  ] فرض رسول هللا: - عنهما رضي هللا -، والدليل على ذلك: قول عبد هللا بن عمر -مذهب اجلمهور 
فقوله: "صدقة الفطر" أي: الصدقة الواجبة بالفطر، والفطر إمنا يكون بانتهاء عدة شهر  صدقة الفطر [

 رمضان، وهذا هو مذهب اجلمهور ولذلك قالوا: إن اإلضافة تقتضي التخصيص.
ة: إىل أنه جتب زكاة الفطر بطلوع وهو قوٌل عند املالكي -رمحة هللا عليه  -وذهب أصحاب اإلمام أيب حنيفة 

أمر أن تؤدى زكاة الفطر   ] أن النيبالفجر الصادق يوم العيد، واستدل هؤالء بالرواية اليت معنا وفيها: 
قالوا: وألن الفطر ال يتحقق إال إذا طلع فجر يوم العيد؛ ألن الصوم  قبل أن خيرج الناس إىل الصالة [

فجر فقد ابتدأ الفطر فوجد السبب املوجب للفطر. والذي يرتجح: مذهب يبتدئ بطلوع الفجر، فإذا طلع ال
اجلمهور؛ لقوة ما ذكروه. وفائدة اخلالف: أنه لو ولد املولود قبل غروب الشمس: أخرج عنه والده الفطرة على 

اة قول اجلمهور؛ ألنه قد حصل الوقت املعتد به للفرضية، أما لو ولد بعد مغيب الشمس: فإنه جتب عليه زك
الفطر يف قول احلنفية وال جتب يف قول مجهور العلماء؛ ألن وجوهبا إمنا يكون بسبق غروب الشمس، وهكذا 
لو أسلم الكافر: فإنه يف هذه احلالة جيب عليه أن يؤدي الزكاة إذا كان إسالمه قبل غروب الشمس، وال جيب 

 قال بطلوع الفجر. عليه أن يؤديها يف قول اجلمهور إذا كان بعد غروهبا، خالفًا ملن
فرض رسول قال:  -رضي هللا عنهما وأرضامها  -] عن عبد هللا بن عمر : -رمحه هللا  -يقول املصنف 

الفرض يستعمل مبعاٍن، يقال: فرض الشيء إذا قدره، والفريضة: الشيء املقدر، ومنه مسيت الفرائض  [  هللا
مورثه، ويطلق الفرض مبعىن الواجب، تقول: هذا فرٌض للوارث يف مال  "فرائض"؛ ألهنا مقادير أوجبها هللا 

 ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ چعليك أي: واجٌب، وهذه فريضٌة عليك أي: واجبٌة، ومنه قوله تعاىل: 

قال بعض العلماء: أي: أوجبنا ما فيها من   چ ٻ ٻ ٱ چ: وقوله   چ چ ڃ ڃ
أي: أوجب،  صدقة الفطر [  هللا] فرض رسول : -رضي هللا عنهما  -األحكام. فقول عبد هللا بن عمر 

وهذا مذهب مجهور العلماء. وقال بعض العلماء: إنه ليس املراد بقوله: "فرض": أوجب، وإمنا املراد به: قدر، 
. والصحيح: ما ذهب إليه مجهور العلماء؛ ألن قوهلم حقيقٌة -مقدرًة بالصاع  -أي: جعل زكاة الفطر بصاٍع 

هنا مبعىن التقدير حقيقٌة لغويٌة، واملقرر يف علم األصول: أنه إذا تعارضت  شرعيٌة، وقول من قال: إن الفرض
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احلقيقة الشرعية و اللغوية صرف اللفظ إىل احلقيقة الشرعية؛ ألنه ألصق مبراد الشرع، ولذلك يقدم هذا القول 
 على غريه.

؛  فقد فرضه هللا  -عليه الصالة والسالم  -ما فرضه  [  ] فرض رسول هللا: -رضي هللا عنه  -يقول 
" فإن الصحابة أعلم  ألنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، وإذا قال الصحايب: "فرض رسول هللا

عليه الصالة والسالم  -؛ ألهنم أعرف باللسان وشهدوا مواضع البيان، فهم أعلم مبا يريده   مبراد رسول هللا
-. 

"صدقة الفطر" تقدم أنه من إضافة  [ -أو قال: رمضان  -] صدقة الفطر : -رضي هللا عنه  -قوله 
الشيء إىل سببه، كقوهلم: "دم النفاس" أي: الدم الذي بسبب النفاس، وفيه حجٌة جلمهور العلماء على أن 
زكاة الفطر جتب بتمام عدة رمضان؛ ألنه حينئٍذ يكون اإلنسان قد أمت العدة ودخل يف ما حيل به الفطر. وقول 

، وهكذا كان أئمة   رمضان" فيه احتياٌط من الراوي يف الرواية للخرب عن صاحب رسول هللا الراوي: "أو
يتحفظون يف األلفاظ ويتحفظون يف اجلمل، فيسمعون  -رمحهم هللا برمحته الواسعة  -احلديث ودواوين العلم 

اليت فوعاها فأداها كما مسعها، : ) رحم هللا امرأً مسع مق العبارات ويؤدوهنا كما مسعوها؛ التماًسا للفضل قال
حيتاطون، وإذا  –  حديث رسول هللا -فرب مبلٍَّغ أوعى من سامع ( فكان أئمة احلديث ورواة احلديث 

.  شكوا أوردوا األمر على الشك ومل يوردوه على اجلزم؛ خوفًا من هللا وورًعا يف رواية حديث رسول هللا
ى تسمية زكاة الفطر بـ"صدقة رمضان"؛ ألهنا جتب بسبب صيام فيه دليٌل عل ] أو قال: رمضان [وقوله: 

 . -كما قدمنا   -شهر رمضان 
على كل ذكٍر وكل أنثى.   أي: فرضها رسول هللا ] على الذكر واألنثى [: -رضي هللا عنه وأرضاه  -قوله 

 الزكوات تنقسم إىل أقسام:
 ساء، وقسٌم منها جيتمع فيه اجلنسان.قسٌم منها يغلب أن يكون للرجال، وقسٌم منها يغلب فيه الن

أما الذي يغلب فيه النساء: فكاحللي، فإن احللي الغالب أن يكون من النساء وزكاته غالًبا تكون من النساء، 
 ونادرًا ما يكون عند الرجال: كما لو إذا كان الرجل بائًعا للحلي وحنو ذلك. 

ا للرجال، والنساء ميلكن ولكن الغالب أن يكون املخاطب وأما بالنسبة لبقية األموال، فالغالب: أن تكون ملكً 
 فيها الرجال؛ لكثرة املال بأيديهم أكثر من النساء.

وقسٌم يستوي فيه االثنان: كما يف صدقة الفطر، فإهنا شاملٌة للذكور واإلناث على حدٍي سواء، فتجب زكاة 
 ، هذا بالنسبة للغالب. الفطر على الرجل كما جتب على املرأة؛ ألهنا شرعت بسبب الصوم
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يشمل الزوجة وغريها، ولذلك قال بعض العلماء: إن الزوجة خترج زكاة الفطر  ] واألنثى [وظاهر قوله: 
بنفسها. وخالف يف ذلك اجلمهور فقالوا: إن الزوجة إذا كانت يف عصمة زوجها وجتب عليه نفقتها ومل تكن 

أوجب زكاة الفطر واستحقها اإلنسان بالنفقة، ولذلك جتب  ناشزًا: فإنه خيرج عنها زكاة الفطر؛ ألن هللا 
أنه قال: ) ليس على   على السيد بسبب اململوك، فيؤدي السيد عن عبده كما ثبت يف الصحيح عن النيب

املسلم يف عبد وفرسه صدقٌة إال صدقة الفطر ( وقد تقدم معنا هذا احلديث الشريف، وإذا ثبت هذا: فإن قوله 
 فيه عموم. ] على الذكر واألنثى [: -نه رضي هللا ع -

على األحرار وعلى  -عليه الصالة والسالم  -أي: أوجبها  ] واحلر واململوك [: -رضي هللا عنه  -وقوله 
املماليك، أما احلر: فال إشكال؛ ألنه ميلك ماله، وأما اململوك: فالواجب على سيده أن خيرج صدقة الفطر 

) ليس على   ل مجهور العلماء؛ لظاهر احلديث الثابت يف الصحيح عن النيبقو  -كما ذكرنا   -عنه، وهذا 
صدقة الفطر عن  -عليه الصالة والسالم  -املسلم يف عبده وال فرسه صدقٌة إال صدقة الفطر ( فاستثىن 

اململوك، فدل على أن السيد جيب عليه أن خيرج الصدقة عن مملوكه، وإذا كان اململوك ألكثر من شخٍص: 
صيبه، فلو كان على النصف بني أن خيرج بقدر ن -أي: من أسياده  -فإنه جيب على كل واحٍد منهم 

 شخصني اثنني: فكل منهما خيرج نصف صاٍع، أي: نصف القدر الواجب عنه.
أي:  ] فعدل به الناس [هذه اجلملة: قوله:  ] فعدل به الناس مدين [: -رضي هللا عنه وأرضاه  -وقوله 

 .فعدل به الناس مدين [] للفطرة صاعاً من متٍر أو صاًعا من شعرٍي   عدل بالصاع الذي فرضه النيب
التمر معروٌف، وظاهر احلديث العموم أي: أنه من مجيع أنواع التمر، فأياًّ منها أخرج منه ] صاًعا من متٍر [ 

اإلنسان أجزأه، وظاهر قوله: "صاًعا" يدل على أن العربة بالصاع وأنه ال تقدر زكاة الفطر بالنقود والقيمة؛ ألن 
رضي هللا عن اجلميع  -ه املخصوص، وثبت هذا يف حديثنا وحديث أيب سعيٍد أوجبها على هذا الوج  النيب

 ، فإذا ثبت أن الصاع مطلوٌب: فإن القيمة والنقد ال يقوم مقام الصاع، وذلك ألمور:-
 خص احلكم بالصاع فوجب أن يلتزم به املسلم؛ ألنه أمٌر تعبدي.  أواًل: أن النيب

ومع ذلك مل يأمر   كانت القيمة موجودٌة والنقد موجوٌد يف عهد النيب  ثانًيا: أن صاع الطعام كان موجوًدا،
 بإخراج القيمة والذهب والفضة عن الفطرة، فدل على أن الصاع متعني. -عليه الصالة والسالم  -

ال يأخذه إال احملتاج، ولكن إذا أخرج اإلنسان النقود أخذها احملتاج  -أي: صاع الطعام  -ثالثًا: أن الصاع 
 وغري احملتاج.
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طهرًة للصائم  -كما يف احلديث عن ابن عباٍس رضي هللا عنهما   -فرض صدقة الفطر   رابًعا: أن النيب
وطعمًة للمساكني، فقوله: "طعمًة للمساكني" يدل على أن اإلطعام مقصوٌد من هذه الزكاة، ولذلك ال ينبغي 

  -رمحهم هللا  -ول مجهور العلماء، وذهب بعض العلماء أن خترج القيمة، وإذا أخرج القيمة فإهنا ال جتزئه يف ق
  -إىل جواز إخراج القيمة، والصحيح: ما ذهب إليه اجلمهور  -رمحه هللا  -كما هو مذهب اإلمام أيب حنيفة 

 .-كما ذكرنا 
بالوزن  يدل على أن العربة بالكيل وليست العربة بالوزن، فإن تقدير الصاع ] صاًعا من متٍر [ثانًيا: أن قوله: 

خيالف احلقيقة، وذلك أن الوزن ال ينضبط كانضباط الكيل، مبعىن: أن الوزن ال يقابل الكيل من كل الوجوه، 
لو نظرنا إليه لوجدنا أن من التمر ما هو كبري احلجم خفيف الوزن، ومنه  -مثاًل  -وتوضيح ذلك: أن التمر 

التمر الكبري احلجم اخلفيف الوزن، كما هو  ما هو صغري احلجم ثقيل الوزن، ولذلك إذا أخذت الصاع من
موجوٌد يف زماننا كالعنرب: فالعنرب رمبا مأل منه الكيلو والنصف الصاع، وميلؤه لكرب حجمه وخفة وزنه، لكن 
العجوة صغرية احلجم ثقيلة الوزن، ولرمبا تربو وتقارب إىل الثالثة كيلو وقد تزيد كما جربناه، فلذلك ال ميكن 

الوزن ينزل منزلة الكيل؛ ألن املوزون نفسه ال ينضبط فهناك اخلفيف يف وزنه وهناك الثقيل، أن يقال: إن 
وهكذا يف احلبوب حىت إن الصنف الواحد من احلب، لو نظرنا مثالً إىل األرز: فهناك األرز اجليد الثقيل الوزن، 

د من ضبطه بالوزن من أئمة وهناك األرز الرديء يف سقيه الرديء يف عنايته اخلفيف الوزن، ولذلك مل جن
السلف، وقد حرصت على أن أجد من نص على تقدير صاع الفطرة بالوزن من العلماء فلم أجد، حىت إن 

 -يف "املغين" نبه على أن املكيالت ال تقدر بالوزن، ولذلك نص العلماء  -رمحه هللا  -اإلمام ابن قدامة 
بالوزن؛ ألنه ال يتحقق التماثل فيه، وهي مسألٌة حتتاج إىل  على حرمة بيع املكيل من الربويات -رمحهم هللا 

 حبٍث لكي يتبني لإلنسان أنه ال بد من البقاء على الصاع.
ومعرفة الناس بالسنة: أن ننص على الصاع وأن   األمر الثاين: أننا وجدنا من احلكمة ومن بقاء هدي النيب
عليك صاٌع، أو عليك ثالثة آصٍع يف فدية احلج،  نبقي الصاع إىل آخر الزمان، فإن الرجل لو قلت له:

سألك: ما هو الصاع؟ لكن إذا قلت له: الصاع الذي خترجه يف آخر رمضان، عرفه. فإذا أصبحت الناس 
ورمبا غفلوا عنه، ولذلك قبل عشر سنني كانت الناس تعرف الصاع مشهورًا   خترجه بالوزن تناسوا هدي النيب

يقدر بالوزن أصبح الرجل إذا قيل له يف فدية احلج: أخرج نصف صاٍع لكل  معروفًا، ولكن حينما أصبح
مسكنٍي، قال: ما هو الصاع؟ ولذلك ينبغي البقاء على هذه السنة وإحياؤها، خاصًة وأن املوزونات ال 
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تنضبط، فالتمر ال ميكن ضبطه وكذلك بالنسبة لبقية احلبوب، فهو وإن انضبط يف شيٍء معنٍي فإنه ال ينضبط 
 .-كما ال خيفى   -يف غريه 
يسع أربعة أمداد، واملد: هو ملء اليدين   صاع النيب ] صاًعا من متٍر [: -رضي هللا عنه  -وقوله 

غالًبا، وال يزال الصاع   املتوسطتني يف احلجم ال مقبوضتني وال مبسوطتني، فهذا القدر يعادل مد رسول هللا
بغي أن حيرص على بقائه قال بعض العلماء: ينبغي أن حيرص على ، وين-واحلمد هلل  -موجوًدا إىل زماننا 

أنه قال: ) اللهم بارك لنا يف مدنا   الصاع وباألخص ألهل املدينة؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن رسول هللا
وصاعنا ( فنص على الربكة يف كيل املد والصاع، وقد نبه على ذلك أئمة احلديث وشراح احلديث: على أنه 

 قاء هذه السنة والعناية هبا.ينبغي إب
أو: للتخيري، إن شاء أخرج من التمر وإن شاء أخرج من  ] أو صاًعا من شعرٍي [: -رضي هللا عنه  -وقوله 

املتفق عليه: "آصاًعا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الشعري، فليس التمر مبتعنٍي، وقد جاء يف حديث أيب سعيٍد 
 كر الزبيب واألقط فدل على أنه ال يتعني التمر وال يتعني الشعري.من طعاٍم" فعمم يف إخراجه، وكذلك ذ 

] مدين من الرب على الصغري أي: بالصاع النبوي  ] فعدل الناس به [: -رضي هللا عنه وأرضاه  -قال 
كلهم متفقون على أن   -رمحهم هللا  -قوله: "عدل الناس به" هذه احلادثة اختلف فيها العلماء  والكبري [

 -رضي هللا عنه  -وأيب بكٍر خيرجون صاًعا كاماًل، ولكن اختلفوا يف عمر   الناس كانوا يف زمان النيب
 - عهد عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي ومعاوية: هل كان التغيري بإخراج املد من احلنطة بداًل عن احلب يف

؟ تشري إىل ذلك بعض الروايات، وكذلك عن عثمان وعن علي، إال أن الذي عن علي كان -رضي هللا عنه 
رضي  -ينظر فيه إىل تقدير الصاع من احلنطة يف مقابل صاع الشعري، وهذا القول فيه رواية يف املصنف عنه 

 .-هللا عنه وأرضاه 
فإنه نظر إىل اجلودة فقال: "أرى أن املدين من مسراء الشام يعدل  -أرضاه رضي هللا عنه و  -وأما معاوية 

رضي هللا  -هذا االجتهاد، ولذلك قال أبو سعيٍد   ، وقد رد أصحاب النيب  صاًعا" أي: من صاع النيب
و : "أما أنا فال أزال أخرجه" أي: أخرج الصاع كما كنت أخرجه على عهد رسول هللا، وهذا ه-عنه وأرضاه 

،   والعناية به والتمسك به مهما خالف الناس؛ تأسًيا برسول هللا   الفقه: اتباع ما ثبت عن رسول هللا
 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -وحرًصا على هديه وسنته 

 فيه دليٌل على مسائل، منها: ] على الصغري والكبري [: -رضي هللا عنه  -قوله 
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ه صدقة الفطر؛ ألنه ليس بصغرٍي وال كبرٍي وال يعد يف الناس، ومن هنا: أن اجلنني ال جيب أن خيرج عنه والد
على أن اجلنني ال خترج عنه صدقة الفطر، لكن استحب بعض العلماء إخراج  -رمحهم هللا  -أمجع العلماء 

 وقال: "أستحبه وال -رمحه هللا برمحته الواسعة  -صدقة الفطر عن اجلنني، وممن قال بذلك: اإلمام أمحد 
رمحهم هللا  -أوجبه" أي: أستحب أن خيرج عن اجلنني، ووافقه على ذلك طائفٌة من العلماء من املتقدمني 

 .-برمحته الواسعة 
إال أن بعض العلماء قال: إن اجلنني خيرج عنه صاًعا إذا كان قد أمت مئًة وعشرين يوًما لنفخ الروح، قالوا: 

 -ل من ذلك فإنه ال خيرج عنه. وحكي عن بعض الصحابة فحينئٍذ يستحب أن خيرج عنه، أما إذا كان أق
: أنه كان حيب إخراج الصدقة عنه، وهذا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -، كعثمان بن عفان -رضوان هللا عليهم 

 كله على سبيل االستحباب، ال على سبيل احلتم واإلجياب.
واًء كان الكبري يطيق الصوم أو ال يطيقه، أي: ظاهر قوله: "والكبري" س ] والكبري [املسألة الثانية: يف قوله: 

 -جيب أن خيرج صدقة الفطر ولو كان قد أفطر لكرٍب وضعٍف، فإذن: صحيٌح أن صدقة الفطر طهرٌة للصائم 
، ولكن كوهنا طعمًة للمساكني ال مينع أن تكون على الكبري، وهذا أمٌر نص عليه -وهذا على سبيل الغالب 

: على أن الكبري يؤدي صدقة الفطر سواًء كان أفطر للكرب أو صام رمضان  - رمحهم هللا -مجهور العلماء 
حيث مل يفرق  ] على الصغري والكبري [:  حكايًة عن النيب -رضي هللا عنه  -كله، وذلك لظاهر قوله 

مل بني الكبري الذي صام والكبري الذي مل يصم، ومن هنا قال العلماء: لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس و 
يكن قد صام شيًئا من رمضان فإنه يؤدي زكاة الفطر، وهكذا املرأة: لو أن امرأًة نفساء استمر معها النفاس 
 شهر رمضان كاماًل، وسألت: هل تؤدي زكاة الفطر أو ال تؤديها؟ تقول: نعم، تؤدين زكاة الفطر؛ ألن النيب

 النفساء وغري النفساء. أوجبها على الذكر واألنثى، والصغري والكبري، ومل يفرق بني 
فيه دليٌل على أن الصغري تؤدى عنه زكاة الفطر سواًء   ] على الصغري والكبري [: -رضي هللا عنه  -ويف قوله 

يف أن الكبري إذا مل يصم رمضان وجبت  -رمحهم هللا  -كان مميزًا أو مل يكن مميزًا، وهذا يعتمده اجلمهور 
 ري الذي هو دون البلوغ وال خياطب بصيام رمضان.عليه صدقة الفطر، كما وجبت على الصغ

؛ رمحًة بالصائم ورمحًة بالضعفاء واملساكني، ولذلك ينبغي  شرعها هللا  -كما ذكرنا   -هذه الصدقة 
، لكن هل خيرج غري هذه املنصوص عليها من التمر   للمسلم أن يتقيد فيها باإلطعام كما ثبت عن النيب

، هل جيوز له أن خيرج صاًعا من غالب قوته إذا مل يكن من هذه -كما سيأيت   -والشعري واألقط والزبيب 
  -شرع هذه الزكاة وهذه الصدقة طعمًة للمساكني  األشياء؟ واجلواب: نص مجاهري العلماء على أن هللا 
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رج ، فاستوى أن يكون إطعامهم باملنصوص عليه أو ما يف حكمه مما يغنيهم عن السؤال، فلو أخ-كما ذكرنا 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -: فإنه جيزيه -كاألرز يف زماننا   -من غالب قوته 

أي: أمر  ] وأمر أن تؤدى قيل أن خيرج الناس إىل الصالة [: "أن تؤدى" اللفظ: -رضي هللا عنه  -قوله 
 -نيفة أن تؤدى زكاة الفطر قبل أن خيرج الناس إىل الصالة، استدل هبذه اجلملة اإلمام أبو ح  رسول هللا
أن تؤدى عند   واملالكية يف قوٍل على أن زكاة الفطر جتب بطلوع الفجر، ولذلك أمر النيب -رمحه هللا 

خروج الناس إىل الصالة، وقد بينا هذه املسألة، وبناًء على ذلك: فهناك وقت وجوٍب وهناك وقت جواٍز، 
وقت الوجوب قلنا: إهنا جتب مبغيب مشس آخر يوٍم من رمضان على الصحيح، وجيوز أن يقدمها على رمضان 

: "أهنم كانوا خيرجوهنا -رضي هللا عنهما  -ر ؛ ملا ثبت يف حديث ابن عم-وهو وقت اجلواز  -بيوٍم أو يومني 
قبل العيد بيوٍم أو يومني" أما لو أخرجها قبل ذلك: فجمهور العلماء على أهنا ال جتزيه،   برخصة رسول هللا

من باب تعجيل الزكاة، والصحيح: أنه  -كما هو مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا   -وأجاز بعض أهل العلم 
إال يف هذا القدر الذي حدده الشارع: من كوهنا خترج قبل العيد بيوٍم أو يومني؛ ألن سبب  ال جيوز إخراجها

مل يوجد، وإمنا رخص الشرع يف سبقه باليوم واليومني، فشرع أن نعجلها  -وهو الفطر من رمضان  -الوجوب 
ذه املسألة: لو أن على سبب الوجوب لورود الدليل، وأما ما زاد على ذلك فيبقى على األصل. ومن أمثلة ه

شخًصا عجل زكاته قبل أن ميلك النصاب: فإنه ال جيزيه؛ ألنه ليس عنده املال الذي جتب فيه الزكاة، فإنه ال 
رمحهم  -، ولكن بعد وجود السبب جيوز التعجيل، ولذلك فرق العلماء -رمحهم هللا  -جيزيه بإمجاع العلماء 

 أن يزيد على القدر الوارد. بني أن يقدمها على سبيل الرخصة وبني -هللا 
أي: إىل صالة عيد الفطر، وهذا هو أفضل األوقات: أن خيرجها عند خروجه إىل  ] إىل الصالة [وقوله: 

الصالة؛ ملا يف ذلك من إصابة الدعوة واخلري وتكون قريبًة من العيد، فيكون اإلغناء فيها ليوم العيد أظهر مما 
 لو قدمها عليه بيوٍم أو يومني.




