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 بن اشتمل على ما اشتمل عليه حديث عبد هللا -حديث أيب سعيٍد رضي هللا عنه وأرضاه  -هذا احلديث 
 ] كنا نعطيها على زمن النيب، فقد بني أهنم كانوا خيرجون زكاة الفطر فقال: -رضي هللا عن اجلميع  -عمر 
 ]  :رضي هللا عنه  -فعمم  ] صاًعا من طعاٍم [والضمري عائٌد إىل صدقة الفطر، وزاد هذا احلديث بقوله

، واحتج هبذه اجلملة اجلمهور على أنه جيوز للمسلم أن خيرج صدقة الفطر من الطعام سواًء كان مما -وأرضاه 
، أو مل يكن موجوًدا ومعروفًا يف زمانه عليه -كالتمر والشعري   -أو موجودًا يف زمانه   يعرف يف زمان النيب

ربة بإغناء السائلني والضعفاء واملساكني واحملتاجني وهذا يقع بغالب ، فإن الع-كاألرز   -الصالة والسالم 
وهو اللنب اجملفف  -عدًدا من األصناف فزاد على حديث ابن عمر باألقط  -رضي هللا عنه  -القوت، وبني 

، وهذا يدل على أن العربة مبا يكون به االغتذاء، -وهو العنب إذا مت نضجه وجف  -، وكذلك زاد الزبيب -
واألئمة األربعة تفصيٌل يطول ذكره حمله كتب الفقه: ما هو الذي يعد قوتًا؟ وما  -رمحهم هللا  -عند العلماء و 

 الذي ال يعد قوتًا؟
أنه رأى مسراء الشام، كانت  -رضي هللا عنه  -: هذا اجتهاٌد منه -رضي هللا عنه  -ويف حكايته عن معاوية 

أرٌض بارك هللا فيها كما شهد بذلك يف كتابه العزيز، فهي  -معلوٌم كما هو   -احلنطة من الشام، وكان الشام 
أرٌض مباركٌة وكان الطعام منها والرزق خيتلف عن غريه، ففيها الري، ويكون الطعام أجود من األطعمة يف 

ملاء وتقل فيها اجلزيرة؛ ألهنا بالٌد حارٌة غالًبا وخترج فيها الثمار أقل حااًل مما يكون يف الشام اليت يتوفر فيها ا
فجعل املد من اجليد يعدل  -رضي هللا عنه وأرضاه  -محية الشمس وحرارهتا على الثمار، ولذلك اجتهد 

رضي هللا عنه  -هذا االجتهاد، ولذلك قال أبو سعيٍد   املدين من احلنطة يف املدينة، وقد رد أصحاب النيب
، وهذا هو   كنت أخرجه على عهد رسول هللاأي: أخرج الصاع الذي   ] أما أنا فال أزال أخرجه [: -

 -وهو أهٌل؛ ألنه كان فقيًها، ولذلك قال العباس  -رضي هللا عنه وأرضاه  -األشبه باالتباع، واجتهد معاوية 
رضي هللا عنه  -البنه عبد هللا ملا سأله عن مسألٍة من مسائل الوتر بالليل وحكى عن معاوية  -رضي هللا عنه 

ال العباس عن معاوية: "إنه لفقيه" فرضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني.قوله فيها، ق -

صاًعا   قال: ) كنا نعطيها يف زمن النيب - رضي هللا عنه - اخلدري عن أيب سعيدٍ  - 289 ]
اوية وجاءت . فلما جاء مع، أو صاًعا من زبيبٍ ، أو صاًعا من أقطٍ شعريٍ ، أو صاًعا من من طعامٍ 

خرجه كما كنت قال أبو سعيٍد: أما أنا فال أزال أا من هذا يعدل مدين. السمراء، قال: أرى مد  
 أخرجه ( [.




