
ا

 

 راضمن ےس ےلہپ دصہق رطف ادا رکن

رامےت ایک :السؤال

 

ا  ہک ںیم ن ارے اس رکام املعےئ ںیہ ف ا ادا رطف دصہق ےلہپ ےس راضمنآن 

 

ر رکن

 
 

 اجئ

 ؟ےہ 

 اجلؤاب: ابمس ريب الأكرم اذلي عمل ابلقمل عمل الإنسان ما مل يعمل

ر ےہیج، 

 
 

ا اجئ

 

ںی، وہ ادا وہ اجےئ اگ، وکیئ اخص دا رک آپ انتج رعہص ےلہپ  ا ، زین  راضمن ےس ےلہپ دصہق رطف ادا رکن

 دمت رقمر ںیہن۔

ان ےہ سج ےس دصہق  واہتسب

 

 ےہ اور زین ہی اوصل ےس مہ آگنہ ےہ ویکہکن دصہق رطف اک "س   "وخد وہ ان

 ےہ 

ت

ا یھب روا ودرس

 

  س   وموجد وہ، وت  دصہق ادا رکن
 

 (الهنر الفائق)ج

راہین، دہاہی وریغ ہق رطف ادا ایک اج اتکس ےہ اور ہ ںیم  یہ راےئ ارایتر  ی  یئ ےہ ہک راضمن ےس ےلہپ  یھب دصطیحم ئ 

 اس ںیم یسک مسق  ی وکیئ ن ادنبی ںیہن۔

ا اہتبل ہی 

 

    س   ارم اینپ ہگج ےہ ہک دیع  ی حبص امنز ےس ےلہپ ادا رکن
 

ی ر

ت

ےس رتہب ےہ، اس ےک دعب انتج دیع ےس ف

  ادا ایک اجےئ اانت ااھچ ےہ۔
 

ی ر

ت

ا ےہانچہچ اخبری رشفی  ی  ف

ت

 ںیم آن

ت

 
اهلل علي ه ىلص  –ہک اہلل ےک یبن  ای  روای

مه  –امنز ےس ےلہپ دصہق رطف ادا رکےن اک مکح دن ا رکےت ےھت اوررضحت رکعہم   –وملس 
ح
اس ےس  –اهلل اعتىل ر

 

ث

 
اسیج ہک العہم انب  ےئںیم وقنمل ےہ ہک  رجف  ی امنز اور دیع  ی امنز ےک درایمن ںیم ادا ایک اج رشتحی ی دحی

مه  –رجح القسعین 
ح
 لقن ایک ےہ۔ری  ی رشح ںیم اخبےن  –اهلل اعتىل ر



 

 :حصيح البخاري، كتاب الزاكة، ابب الصدقة قبل العيديف 

ىل الصالة»عن ابن معر ريض هللا عهنام:   «أأن النيب صىل هللا عليه وسمل أأمر بزاكة الفطر قبل خروج الناس اإ

 لباري لبن جحر العسقالين عليه:ويف فتح ا

رو بن ة الفرر وقال بن عينةة يف ففسهر  عن معقال بن التني أأي قبل خروج الناس اإىل صالة العيد وبعد صال

دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زاكفه يوم الفطر بني يدي صالفه فاإن هللا يقول قد أأفلح من تزىك وذكر امس 

ربه فصىل ولبن خزمية من طريق كثهر بن عبد هللا عن أأبيه عن جد  أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 ل نزلت يف زاكة الفطرس ئل عن هذ  الآية فقا

كتبة ال ، ۲/۴۰۹صدقة الفطر ) الفصل الثالث عرش يف، الصوم، كتاب يف الفقه النعامين احمليط الربهاينيف 

 (:الشامةل

ن طالت الدة، هكذا ذكر القدوري يف  لها قبل وأأن جيوز فعري « رشحه»ومن حمكها أأهنا ل تسقط ابلتأأخهر، واإ

 جيوز التعريل وعند بعض الشاخييوم الفطر بيوم أأو يومني يف رواية الكريخ، وعن أأيب حةيفة لس نة أأو س نتني، 

يف شهر رمضان، ول جيوز قبهل، وذكر الصدر الشهيد يف رشح كتاب الصوم أأن ذكر اليوم والس نة يف رواية 

 الكريخ، ورواية أأيب حةيفة وقع اففاقًا، ل لتقييد اجلواز به.

 (:برشىمكتبة ال ، ۲/۹۰) الهداية رشح بداية البتدئ، كتاب الزاكة، ابب صدقة الفطريف 

اكن  -م عليه الصالة والسال -لأنه »)والس تحب أأن خيرج الناس يوم الفطر قبل اخلروج اإىل الصىل( 

، ولأن الأمر ابلإغناء يك ل يتشاغل الفقهر ابلسأأةل عن الصالة، وذكل « خيرج قبل أأن خيرج للمصىل

فاإن قدموها عىل يوم الفطر، جاز؛ لأنه أأدى بعد فقرر السبب، فأأش به التعريل يف الزاكة،  لتقدماب

ولففصيل بني مدة ومدة، هو الصحيح. وقيل جيوز فعريلها يف النصف الأخهر من رمضان، وقيل: يف 

 .العرش الأخهر

لو قدم أأو  قول صاحب الكزن: "وحصالهنر الفائق رشح كزن ادلقائق، كتب الزاكة، ابب صدقة الفطر، حتت يف و 

 (:الشامةل ، الكتبة۱/۴۷۵) أأخر"

منا  )وحص لو قدم( صدقة الفطر عىل وقت الوجوب لأن وجود السبب اكف يف حصة التعريل والفطر اإ

هو رشط فقط ل فرق يف ذكل بني وقت ووقت يف ظاهر الرواية كام يف )الولواجلية( ويف )الهداية( 



نه مرشوط بدخول رمضان ويف )اخلانية( وغهرها أأنه الصحيح  ومثة أأقوال أأخر اثلهثا ما قاهل خلف بن أأيوب: اإ

 .وهو الصحيح زاد يف )الظههرية( وهو اختيار ابن الفضل وعليه الفتوى وافباع )الهداية( أأوىل.

 :(الرحامنية ، الكتبة۳/۳۷۷) ادلر اخملتار رشح فنوير الأبصار، كتاب الزاكة، ابب صدقة الفطريف و 

)برشط دخول رمضان يف الأول( أأي: مسأأةل التقدم )هو الصحيح( وبه يفىت. جوهرة وحبر عن الظههرية. 

لكن عامة التون والرشوح عىل حصة التقدم مطلقا وحصحه غهر واحد، ورحجه يف الهنر. ونقل عن 

 .الولواجية أأنه ظاهر الرواية. قلت: فاكن هو الذهب

 و يف الشامية عليه:

ذا اكن لأحدهام مرحج ككونه ظاهر قلت:  ل اإ وحيث اكن يف السأأةل قولن مصححان ختهر الفىت ابلعمل بأأهيام، اإ

الرواية أأو مىش عليه أأحصاب التون أأو الرشوح أأو أأكرث الشاحي كام بسطنا  أأول الكتاب، وقد اجمتعت هذ  

 وهللا أأعمل الرحجات هنا للقول ابلإطالق فال يعدل عنه، فافهم.

 هكتب

 مرشف بيگ ارشف
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