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 6 عمدة األحكام 

 رابعالدرس ال

مد وعلى آله الطيبني  احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ُمح
 الطاهرين، وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين: 

نف  احلدظ  بدد اتني األ مدارسة ال يزال احلديث موصوالا يف
ص
احدييث ات ي قلهاد اُم

َهص هللاص تعدىل-اُملدسي  َصهَّى هللاص -يف كتدبه ]بمدة األاحكدم من كالم خري األانم[  -َرِحم
 .-َبَهْيهم وبهى آته َوَسهَّم

نف  
ص
َهص هللاص تعدىل-وقد وصل بفد احلديث إىل هندية كتدب ]اتزكدة[، قدل اُم  : -َرِحم

 «.طر  الف   صدقة   اببح »

 وسلم عليه هللا صلى - اّللَ   َرسحولح  فَ َرضَ »: قَالَ  عنهما هللا رضي عحَمرَ  ب ن   اّللَ   َعب د   َعن  
لحوك   َواحل حر    َواألحن  َثى الذََكر   َعَلى -َرَمَضانَ  قَالَ  َأو  -ال ف ط ر   َصَدَقةَ - ، مَت ر   م ن   َصاعا  : َوال َمم 
 .«َوال َكب ي   الَصغ ي   َعَلى ،ب حر    م ن   َصاع   ن ص فَ  ب ه   الَناسح  فَ َعَدلَ : قَالَ  ،َشع ي   م ن   َصاعا   َأو  

نف  
ص
َهص هللاص تعدىل-هذا اتددب بلده اُم  مفه ظدهرة ، واُمفدسدة [اتزكدة] كتدبوذكره يف   -َرِحم

كه .
ص
 ألن صدقة اتفطر قوٌع من اتزكوات ات ي جتب بهى اُم

نف  
ص
َهص هللاص ت-يف قول اُم مسأتة احكم صدقة اتفطر؛  ،«الف طر   صدقة   اببح »: -عدىلَرِحم

 صدقة اتفطر واجدة وقد يل بهى ذتك يتيل اتكتدب واتسصفة: 

، ظلد [14]األبهى:﴿َقد  َأف  َلَح َمن  تَ زََكى﴾: -بز وجل-أمد يتيل اتكتدب: ظهلول هللا  -
َوذََكَر ﴿ذهب ابن بصمر وغريه إىل أن اُمراي هفد صدقت اتفطر، وهلذا قدل بعدهد: 

َم رَب  ه  َفَصَلى﴾ َم رَب  ه  ﴿، قدل: [15]األبهى:اس  أي  ﴿َفَصَلى﴾ابتتكدري،  ﴾َوذََكَر اس 
ذهب إىل أن اُملنوي أي  -رضي هللا بفه-صالة بيد اتفطر؛ وإن كدن ابن بددس 

 زكى قفسه ابألبمدل اتندحلة.

 عليه هللا صلى- اّللَ   َرسحولح  فَ َرضَ »ظدحلديث اتذي معفد، قدل ظيه:  :وأمد من اتسصفة -
 «.ال ف ط ر   َصَدَقةَ - وسلم
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بهى سصفية صدقة اتفطر؛ واخته  اتفلادء يف وجوهبد، ومجاور اتعهمدء  وقد اقعلد اإلمجدع بهى 
 وجوهبد، وأن من تركاد بنري بذٍر ظاو آمث.

 ما احلكمة من صدقة الفطر؟ مسألة:

تندق وهأن صدقة اتفطر   احلكمة يف ذلك -
ص
ي أن هذه اتندقة تكون جرباا ُمد تتعهق ابُم

صتندق وتكثرياا حلسفدته؛ ظندقة اتفطر  
احنل يف اتنيدم وتطارياا ته، وتكفرياا تسيئدت هذا اُم

 كسجدة اتساو يف اتنالة حينصل به اجلرب ُمد احنل من اتفلص.

صتندق بهيه، وهي أهند جرٌب تهفلراء واُمسدكني وطصعمى هلم،  احلكمة الثانية: -
تتعهق ابُم

واستنفدء، واستنفدءا هلم بمد يف أيدي اتفدس يف يوم اتعيد؛ احىت يكون ذتك بوانا هلم بهى أن 
 يصشدركوا األغفيدء ظراحة اتعيد.

نف  
ص
نف   -رِحة هللا بهيه-مث قلل اُم

ص
 -رِحة هللا بهيه-احديث بدد هللا بن بصمر، وسدق اُم

 طر وبهى من تكون؟هذا احلديث؛ تيصدني تفد احصكم صدقة اتفطر، وملدار صدقة اتف

أي أوجب، وأتزم ومفه أخذ مجاور اتعهمدء احصكم وجوب صدقة «: فَ َرضَ »يف قوته:  -
 .اتفطر

إمند قدل اتنحديب «: ال ف ط ر   َصَدَقةَ - وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرسحولح  فَ َرضَ »وقوته:  -
، -َبَهْيهم َوَسهَّم َصهَّى هللاص -ذتك؛ تيصدني أن اُمدهغ بن هللا هو رسول هللا  -رضي هللا بفه-

شرع، واتفيب 
ص
َصهَّى هللاص َبَهْيهم -وإال ظإن األصل يف األاحكدم أن تكون من هللا؛ ألقه هو اُم

، [48]اتشورى:﴿إ ن  َعَلي َك إ ََّل ال َبالغح﴾: -بز وجل-إمند هو مصدهغ كمد قدل هللا  -َوَسهَّم

 ا قصسب األمر ته.واتنحديب أراي أن يصدني أن اترسول مصدهٌغ بن ربه؛ وهلذ

تسمى صدقة اتفطر؛ ألهند جتبص بعد االقتادء من صوم رمضدن،  ،«ال ف ط ر   َصَدقَةَ » قوته: -
 وتصسمى زكدة األبدان، وتسمى زكدة رمضدن، وتسمى صدقت رمضدن.

لحوك   َواحل حر    َواألحن  َثى الذََكر   َعَلى» قوته:  «.مَت ر   م ن   َصاعا  : َوال َمم 

صراي به صدعص اتفيب  الصاع:، «َصاعا  » قوته:
َصهَّى هللاص َبَهْيهم -هو مكيدل ألهل اُمديفة، واُم

 .: مجع اتكفني اُمتوسطتنيواملحد، وهو أربعة أمداي، -َوَسهَّم
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 بن اتفخل: -بز وجل-كمد قدل هللا   ،إمند بدأ ابتتمر ألقه من أظضل اتطعدم، «مَت ر   م ن  »قوته:  
يٌم﴾ وصفاد بذتك ألقه: )أي اتتمر( إذا أصكل بهى جوٍع  ؛اتعهمدء قدل ،[148]اتشعراء:﴿َطل عحَها َهض 

دع أبدن بهى  .(10:03) أشدع، وإذا أصكل بهى شم

 هفد تهتخيري وتيست تهشك وإمند تهتخيري.، و)أو( «َشع ي   م ن   َصاعا   َأو  » قوته:

 .«الَصالة   إىَل  الَناس   خحرحوج   قَ ب لَ  ت حَؤَدى َأن  »: َلف ظ   َويف  » :قدل

 بهى قوتني:  مسألة: مىت جتب زكاة الفطر ؟

أهند جتب بنروب مشسم آخر يوٍم من أايم رمضدن؛ وهذا قول مجاور  الصحيح -
 اتعهمدء، وال جيوز أتخريهد إىل مد بعد صالة اتعيد، وإن أخرهد تعصذٍر ظاو آمث.

 مسألة: من أخرها انسي ا فهل يقضيها بعد الصالة؟ 

 د وتو بعد سفوات إذا كدن انسياد.قول مجاور اتعهمدء أقه يؤييا -

لحوك   َواحل حر    َعَلى: »-َصَلى هللاح َعَلي ه  وعلى آله َوَسَلم-النيب يف قول  اتذي  اململوك:، «َوال َمم 
ظيجب بهى كصل  :فلو كان العبد اململوك لرجلنيُيصهك، واتعدد اُممهوك جتب زكدته بهى مدتكه؛ 

: يعي قنفه بدد وقنفهص احصر؛ ظيجب بهيه قن  بعضولو كان هذا العبد مح مدتك قن  صدع، 
 صدٍع، وجيب بهى مدتكه اتفن  اآلخر.

 ؟لألجي على من تكون زكاة الفطرمسأتة وهي مسأتة مصامة وأييت اتسؤال بفاد كثرياا، وهي: 

 ديمة واتسدئق وحنومهد، واتنحيح من هذا أن ظيه تفنيل: خمثل األجري 

صستأجر؛ ظيصزكي بفه، جيب أن يصزكي بفه ألقه ممن تهزمه قلول: إن كدن هذا األجري 
قفلته بهى اُم

 قفلته، أمد إذا مل تكن بهيه قفلته ظال جتب؛ وإمند يصزكي هذا األجري بن قفسه.

   نف
ص
ر ي    َسع يد   َأب   َعن  »: -رِحة هللا بهيه-مث قلل اُم  : قَالَ  - عنه هللا رضي - اْل حد 

 م ن   َصاعا   َأو   ،َطَعام   م ن   َصاعا   -وسلم عليه هللا صلى- الرسول ن  َزمَ  يف   ن حع ط يَها كحَنا»
َراءح  َوَجاَءت   ،محَعاو يَةح  َجاءَ  فَ َلَما ،زَب يب   م ن   َصاعا   َأو   ،َأق ط   م ن   َصاعا   َأو   ،َشع ي    ،الَسم 
ر جحهح  َأزَالح  َفال: َأانَ  َأَما: َسع يد   أَبحو قَالَ  ،محَدي ن   يَ ع د لح  َهذ ه   م ن   محَدا   َأَرى: قَالَ    َكَما  أحخ 

ر جحهح  كحن تح  د   َعَلى أحخ   .«-وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرسحول   َعه 
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هل : -رِحة هللا بهيام-يف هذا احلديث بيدن تهمصخرج يف زكدة اتفطر، وقد اخته  اتفلادء  
 بهى قوتني:؟ جيب يف زكاة الفطر إخراج هذه األصناف املذكورة يف هذا احلديث

صعترب يف زكدة اتفطر اتطعدم اتذي يصدخر هو قوتٌ اتنحيح  -
؛ وبهى هذا ظال تهدهد أن اُم

يهزم اتتليد هبذه األصفدف اُمذكورة يف هذا احلديث، ظدتيوم قوت كثري من اتفدس 
 األرز؛ ظهو أخرجه أجزأ ذتك.

جف  ظأخرج ذتك يف زكد -
ص
زئهص.وتو كدن أصانس قوهتم اتهحم اُم  ة اتفطر ظإقه جيص

ف ، يكون من أتددن «َأق ط   م ن   َصاعا   َأو  »قوته:  ، األقط: هو اتهنب اُمخيط، يصطدخ مث جيص
 اإلبل خدصة.

َراءح  َوَجاَءت  »وقوته:  راي هبد«الَسم 
ص
وكدقت جيدة وهلذا كدن اجتادي احلفطة اتسمراء  ، اُم

ظدجتاد ظرأى أقه  ،«محَدي ن   يَ ع د لح  َهذ ه   م ن   محَدا   َأَرى»أن قدل:  -رضي هللا بفه-مصعدوية 
رج من هذه احلفطة  اتسمراء قن  صدع يف مصلدبل صدع كدمل من غريهد. ُيص

-قدل أبو سعيد اخلصدري: أمد أان ظال أزال أصخرجه كمد كفت أخرجه بهى باد رسول هللا 
رجص صدباد.-َصهَّى هللاص َبَهْيهم َوَسهَّم  ، يلندص أقه ُيص

امةهفدك مسأت
ص
رج زكاة ، ة وهي كذتك من اُمسدئل اُم وهي هل جيب على الزوج أن ُيح

 الفطر عن زوجته؟

 يف هذه اُمسأتة قوالن: 

رج زكدة اتفطر بن زوجته إال إذا كدقت ممن ال  الصحيح:- أقه جيب بهى اتزوج أن ُيص
 جتب بهياد اتففلة مثل: اتفدشز؛ وهذا مذهب مجاور اتعهمدء من اتشدظعية واحلفدبهة

 واُمدتكية.

جتبص بهى اإلقسدن وبهى من يعول؛ ظإذا كدن بفد اإلقسدن قوٌت زائد  وزكاة الفطر:
رج بن أبويه، ظإن زاي أخرج بن أواليه.  ظيجب بهيه أن ُيص

نف  
ص
َهص هللاص تعدىل-مث اقتلل اُم إىل كتدب جديد وهو كتدبص ]اتنوم[، وتعهفد قصرجع  -َرِحم

راجعة يف كتدب ]اتزكدة[  احلديث بفه يف اتهلدء اتلديم إن
ص
شدء هللا تعدىل، تيتثىن تألخوات اُم
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اتتوظيق واتسداي، وأن يرزقفد اتعهم  -سدحدقه وتعدىل-وضدط مسدئهه وربطاد؛ قسأل هللا  
 اتفدظع واتعمل اتندحل وهللا تعدىل أبهم.

 2020\2\18 ه  املوافق 1441مجادى اآلخر 24مت إلقاؤه يوم الثالاثء 


