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 صدقة الفطرأحاديث  فهم

 

اةَ  (َوَشَؾمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصَذ ) اهلل َرُشوُل  َؾَرَض : )ؿال( امظـف اهلل ريض) ظؿر ابن ظن      ـَ  افِػْطرِ  َز

، افَعْبدِ  َظَذ  َصِعرٍ  ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا رِ  َواحُلرِّ ـَ  نَ مِ  َوافَؽبِرِ  َوافَصِغرِ  َوإُْكَثى، َوافَذ

ا َوَأَمرَ  ادُْسؾِِؿَغ،  .(افَصاَلةِ  إَِػ  افـَاسِ  ُخُروِج  َؿْبَل  ُتَمَدى َأنْ  ِِبَ

ـَا: )ؿال( ظـه اهلل ريض) شعقد أيب ظنو    اةَ  ُكْخِرُج  ـُ ـَ  ِمنْ  َصاًظا َأوْ  َضَعاٍم، ِمنْ  َصاًظا افِػْطرِ  َز

 .(َزبِقٍب  ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ٍط،َأؿِ  ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  َصِعٍر،

 ِف  ُمـَاِدًيا َبَعَث  -َوَشَؾمَ  َظَؾْقهِ  اهلل َصَذ  - افـَبِيَ  َأنَ : )جده ظن أبقه ظن صعقب بن ظؿرو ظنو   

لِّ  َظَذ  َواِجَبةٌ  افِػْطرِ  َصَدَؿةَ  إِنَ  َأَٓ : َمَؽةَ  ؾَِجاِج  رٍ  ُمْسؾِمٍ  ـُ ـَ  َأوْ  َصِغرٍ  ْبٍد،ظَ  َأوْ  ُحر   ُأْكَثى، َأوْ  َذ

بٍِر،   . ( رـافبُ  ِمن ُمّدان): كسخة وف( َضَعامٍ  ِمنْ  َصاعٌ  ِشَواهُ  َأوْ  َؿْؿٍح، ِمنْ  ُمَدانِ  ـَ

  َظَؾْقهِ  اهلل َصَذ ) اهلل َرُشوُل  َؾَرَض ):  ؿال( ظـفام اهلل ريض) ظباس ابن وظن   

اةَ ( َوَشَؾمَ  ـَ  َؿْبَل  َأَداَها َؾَؿنْ  فِْؾَؿَساـِِغ، َوُضْعَؿةً  َوافَرَؾِث، افَؾْغوِ  نْ مِ  فِؾَصائِمِ  ُضْفَرةً  اْفِػْطرِ  َز

اةٌ  َؾِفيَ  افَصاَلِة، ـَ     (.افَصَدَؿاِت  ِمنْ  َصَدَؿةٌ  َؾِفيَ  افَصاَلِة، َبْعَد  َأَداَها َوَمنْ  َمْؼُبوَفٌة، َز

 َصَدَؿةَ ( َوَشَؾمَ  َظَؾقْهِ  اهللُ َصَذ ) افـَبِي   َؾَرَض : َل َؿا ،(َظـُْفاَم  اهلل َريِضَ ) ُظَؿرَ  اْبنِ  َظنِ  َكاؾٍِع، َظنْ و

ِر، َظَذ  -َرَمَضانَ : َؿاَل  َأوْ  - افِػْطرِ  ـَ ، َوإُْكَثى، افَذ  ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا َوادَْؿُؾوكِ  َواحُلرِّ

، ِمنْ  َصاعٍ  كِْصَف  بِهِ  افـَاُس  َؾَعَدَل  ، َصِعرٍ   ، افَتْؿرَ  ُيْعطِي ،(َظـُْفاَم  اهلل َريِضَ ) ُظَؿرَ  اْبنُ  َؾَؽانَ  ُبر 

 َوافَؽبِِر، افَصِغِر، َظنِ  ُيْعطِي ُظَؿرَ  اْبنُ  َؾَؽانَ  َصِعًرا، َؾَلْظَطى افَتْؿِر، ِمنَ  ادَِديـَةِ  َأْهُل  َؾَلْظَوزَ 

                                                           

اةِ ، َباُب َؾْرِض َصَدَؿِة افِػْطرِ  -( صحقح افبخاري1) ـَ اِة ،  -( ، وصحقح مسؾم1553، حديث رؿم )ـَِتاُب افَز ـَ ـَِتاب افَز

اِة اْفِػْطِر َظَذ ادُْْسؾِِؿَغ ِمَن افَتْؿِر َوافَشِعرِ  ـَ  ( .984، حديث رؿم )َباُب َز

اِة، َباُب َؾْرِض َصَدَؿِة افِػْطرِ -اري( صحقح افبخ2) ـَ -، وصحقح مسؾم(1556صاظا من ضعام ، حديث رؿم ) ـَِتاُب افَز

اِة اْفِػْطِر َظَذ ادُْْسؾِِؿَغ ِمَن افَتْؿِر َوافَشِعرِ  ـَ اِة، َباُب َز ـَ  (.985) ، حديث رؿمـَِتاب افَز

 ، وافز هو افؼؿح.(674، حديث رؿم )َصَدَؿِة افِػْطرِ ـتاب افزـاة، َباُب َما َجاَء ِف -( شـن افسمذي3)

اِة، َباُب َصَدَؿِة  -، وشـن ابن ماجه (1659، حديث رؿم )ـتاب افزـاة ، باب زـاة افػطر  -( شـن أيب داود4) ـَ َأْبَواُب افَز

 (.1827، حديث رؿم )اْفِػْطرِ 



انَ  إِنْ  َحَتى انَ  َبـَِي، َظنْ  فُِقْعطِي ـَ ـَ  ا،ـُؾوَنَ ـَيْؼبَ  اَفِذينَ  ُيْعطِقَفا (َظـُْفاَم  هللا َريِضَ ) ُظَؿرَ  اْبنُ  َو

ـَ    .َيْوَمْغِ  َأوْ  ْومٍ ــقَ ـبِ  رِ ـطْ ـافػِ  َل ـبْ ـؿَ  ونَ ــُيْعطُ  واــاكُ ـَو

ـَا: َؿاَل  (َظـْهُ  اهلل َريِضَ ) اخُلْدِريِّ  َشِعقدٍ  َأيِب  َظنْ و  َظَؾْقهِ  اهللُ َصَذ ) افـَبِيِّ  َزَمانِ  ِف  ُكْعطِقَفا ـُ

 َجاءَ  َؾَؾاَم  َزبِقٍب، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  َصِعٍر، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  َضَعاٍم، ِمنْ  َصاًظا( َوَشَؾمَ 

ا ُأَرى: َؿاَل  افَسْؿَراُء،   َوَجاَءِت  ُمَعاِوَيةُ   .احلـطة افسؿراء، وُمَدْينِ  َيْعِدُل  َهَذا ِمنْ  ُمدًّ

ـَا: )َؿاَل   شعقد )ريض اهلل ظـه(ظن أيب مسؾم رواية وف    انَ  إِذْ  ُكْخِرُج  ـُ  اهلل َرُشوُل  ؾِقـَا ـَ

اةَ ( َوَشَؾمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصَذ ) ـَ لِّ  َظنْ  اْفِػْطِر، َز بٍِر، َصِغٍر، ـُ ـَ  َضَعاٍم، ِمنْ  َصاًظا ََمُْؾوٍك، َأوْ  ُحر   َو

 ُكْخِرُجهُ  َكَزْل  َؾَؾمْ  َزبِقٍب، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا وْ أَ  َصِعٍر، ِمنْ  َصاًظا َأوْ  َأِؿٍط، ِمنْ  َصاًظا َأوْ 

ا، ُشْػَقانَ  َأيِب  ْبنُ  ُمَعاِوَيةُ      َظَؾْقـَا َؿِدمَ  َحَتى ، َظَذ  افـَاَس  َؾَؽَؾمَ  ُمْعَتِؿًرا َأوْ  َحاجًّ  ؾِقاَم  َؾَؽانَ  ادِْـَْزِ

َؾمَ   افـَاُس  َؾَلَخَذ  «ََتْرٍ  ِمنْ  َصاًظا َتْعِدُل  افَشاِم، َشْؿَراءِ  ِمنْ  ُمَدْينِ  َأنَ  َأَرى إِّنِّ : »َؿاَل  َأنْ  افـَاَس  بِهِ  ـَ

 . بَِذفَِك 

ـَا"وف فػظ : *  اةَ  ُكْخِرُج  ـُ ـَ لِّ  َظنْ  ؾِقـَا،( َوَشَؾمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصَذ ) اهلل َوَرُشوُل  اْفِػْطرِ  َز  َصِغرٍ  ـُ

بٍِر، ـَ  َؾَؾمْ  "َصِعرٍ  ِمنْ  َصاًظا َأِؿٍط، ِمنْ  َصاًظا ََتٍْر، ِمنْ  َصاًظا: َأْصـَاٍف  َثاَلَثةِ  ِمنْ  وٍك،َوََمْؾُ  ُحر   َو

َذفَِك، ُكْخِرُجهُ  َكَزْل  انَ  َحَتى ـَ  .« ََتْرٍ  ِمنْ  َصاًظا َتْعِدُل  ُبر   ِمنْ  ُمَدْينِ  َأنَ  َؾَرَأى : »ُمَعاِوَيةُ  ـَ

 : »افقؿن ٕهل ؿال أكه (ظـه اهلل ريض) جبل بن معاذ ظن اإلمام افبخاري ف صحقحه ىروو

َرةِ  افَشِعرِ  َمَؽانَ  افَصَدَؿةِ  ِف  - َفبِقسٍ  َأوْ  - ََخِقصٍ  ثَِقاٍب  بَِعْرضٍ  اْئُتوِّن   َوَخْرٌ  َظَؾْقُؽمْ  َأْهَونُ  َوافذ 

َْصَحاِب    . «بِادَِْديـَةِ  (َوَشَؾمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصَذ ) افـَبِيِّ  ِٕ

                                                           

اِة، َباٌب َصَدَؿُة افِػطْ -( صحقح افبخاري5) ـَ  .(1511حديث رؿم ) ِر َظَذ احُلرِّ َوادَْؿُؾوِك ،ـَِتاُب افَز

اِة،  َباُب َصاٍع ِمْن َزبِقٍب -( صحقح افبخاري 6) ـَ  ( .1558، حديث رؿم )ـَِتاُب افَز

اِة اْفِػْطِر َظَذ ادُْْسؾِِؿَغ ِمَن افَتْؿِر َوافَشِعِر حديث رؿم ) -( صحقح مسؾم 7) ـَ اِة، َباُب َز ـَ واددان: تثـقة  (،985ـَِتاب افَز

مد، وهو ربع افصاع، ؾاددان كصػه ، وادراد بافسؿراء : احلـطة، أي أن كصف افصاع مـفا يعدل صاظا من َتر أي يساويه ف 

 إجزاء.

 . 3/1835باب صدؿة افػطر  –( شـن ابن ماجه 8)

اةِ . -( صحقح افبخاري 9) ـَ اِة ، َباب اْفَعْرِض ِف افَز ـَ  ـَِتاب افَز



ه حقث أك يمـدون، وإذا ـان أهل افعؾم فصدؿة إؽـاء افػؼر وحتؼقق صاحلهإصل ف او      

، ؾؼقاشا ظؾقه حقث تؽون مصؾحة افػؼر ف صدؿة افػطر تؽون  تؽون ادصؾحة ؾثؿة رشع هلل

ن حال ، وإن ـافؾطعام ؾذاك إوفوية ان حال أخذ وطروف افزمان جتعلإؾضؾقة ؾؾو ـ

 .ادصؾحة ف افؼقؿة أو افـؼد ؾذفك  ف افزمان جتعلافػؼر وطرو

 ـطةن( من احليْ َد )ريض اهلل ظـفام( جيعل كصف صاع )مُ  وهذا شقدكا معاوية بن أيب شػقان 

، وفو مل تؽن افؼقؿة معتزة عل افؼقؿة أشاشا ف إخراج افصدؿةظدل صاع من افتؿر ، ؾقج

 ابال فه وـاؾقا ظـه. دا جعل كصف صاع احلـطة ظدل صاع افتؿر ومؼظـده 

يراظي مصؾحة ادعطي وأخذ معا ، ؾقؼبل من  )ريض اهلل ظـه( وهذا شقدكا معاذ بن جبل

أهل افقؿن افثقاب بدل افذرة وافشعر ، ويعؼب بؼوفه : ذفك أيرس فؽم وأكػع ٕصحاب 

وهو  دصؾحة ادعتزة وادؼصد إشؿى،، ؾراظى ابادديـة )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( رشول اهلل

 افصحابة ف افرأي وافعؾم وآجتفاد وافـظر.بغ من هو 

، افدؿقق أحب إيّل من احلـطة  :يؼول صاحب أيب حـقػة )رمحفام اهلل( وـان أبو يوشف   

  . دؾع حاجة افػؼر رب إػـٕن ذفك أؿ : ق واحلـطةـمن افدؿق م أحب إيلّ ـفدرهوا

، وؿد يؽون ؽافب ؿوت طر من ؽافب ؿوت افبؾداج زـاة افػافػؼفاء ظذ إخر وؿد كَص   

 ،افبؾد من ؽر إصـاف ادـصوص ظؾقفا ف احلديث ، ؾبعض افبالد ؽافب ؿوهتا افؼؿح

، ؾنؿرار افػؼفاء فغافب ؿوت افبؾد ، وبعضفا ؽافب ؿوهتا إرزوبعضفا ؽافب ؿوهتا افذرة

 كحو ؿول شقدكا ن واحد، ظذومراظاة مصؾحة افػؼر ف آ ،إكام هو فؾتقسر ظذ خمرج افزـاة

                                                           

 هـ113 شـة بافؽوؾة وفد ، حـقػة أيب اإلمام صاحب افبغدادي، افؽوف إكصاري حبقب بن إبراهقم بن يعؼوب: وه( 15)

 من وأول ، " افؼضاة ؿايض " ُدظي من وأول ، احلـػي ادذهب كؼ من أول وهو ، احلديث حػاظ من ظالمة، ؾؼقفا ـان ،

.  هـ182 شـة توف ، حـقػة أيب مذهب ظذ افػؼه ف وإمايل اخلراج،:  ممفػاته أهم من افػؼه، أصول ف افؽتب وضع

 (.193/ 8 فؾزرـع إظالم)

 ف افصـائع بدائع، دار ادعرؾة ، 16هـ( ص683ـتاب افزـاة ٓبن مودود احلـػي )ت  –( آختقار فتعؾقل ادختار 11)

 افثاكقة: افطبعة ، : دار افؽتب افعؾؿقة ، ط2/72( هـ587)ت  افؽاشاّن أمحد بن مسعود بن بؽر يب، ٕافؼائع  ترتقب

 . م1986 - هـ1456



: ذفك أيرس فؽم وأكػع ٕصحاب رشول اهلل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( معاذ ٕهل افقؿن

 بادديـة. 

ومن يتلمل افواؿع ف زماكـا ومؽاكـا وظرصكا يرى أن إخراج افؼقؿة ف افغافب إظم هو 

حتقاجه ومتطؾباته ، من حقث شعة افترصف ف افـؼد وهو أدرى افـاس با :إـثر كػعا فؾػؼر

ؽافبا ما يؾجل إػ بقع هذه افسؾع  -ا أو صعًراأرًزا أو برًّ -ا بًّ ـام أن افزـاة إذا مجعفا افػؼر َح 

بـصف ؿقؿتفا أو أؿل أحقاًكا ، وهو ما يـعؽس شؾبا ظذ مصؾحة افػؼر ، ورؤيتـا أن افؼقؿة 

ن أخرج زـاة ؾطره من إصـاف نكـا ٓ كـؽر ظذ مؾ وظذ ذفكهذا ، أكػع فؾػؼر ف زماكـا 

أخرى من  افا ف حديث افـبي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( وظذ من أخرج أكواظً ادـصوص ظؾق

وإؿرار اهلل ظـفام(  بن أيب شػقان )ريضوب ؿقاًشا ظذ ؾعل شقدكا معاوية افطعام أو احلب

ار ف ادختؾف ؾقه ؾال إكؽافسعة ،  ظذ مر، ؾإ، وٓ ظذ من أخرج افؼقؿةفه افصحابة مجفور

 ."إكام يـؽر ادتػق ظؾقه وٓ يـؽر ادختؾف ؾقه"وافؼاظدة : بغ أهل افعؾم ادعتزين ، 

*    *    * 

 


