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 ز�اة الفطر
 الز�ادة في ز�اة الفطر احتیاًطا

 
 ا؟ما حكم الز�ادة في ز�اة الفطر على الواجب احتیاطً  :السؤال
لئال  ؛االحتیاط في األمور المحددة شرًعا ینبغي أن �كون منفصًال عن القدر الواجب :الجواب

ولئال  ،-علیه الصالة والسالم-و�ما فعله النبي  ،-جل وعال-ُ�ظن أنه لم �قتنع �ما شرعه هللا 

فإذا أخرج في ز�اة  ،-علیه الصالة والسالم-یتطرق إلیه أن ما فعله أفضل مما ثبت عن النبي 

متمیًزا عن الصاع أو غیر  إما أن �كون  وأخرج قدًرا زائًدا على ذلك فال �خلو االفطر صاعً 

إن �انت متمیزة فال الز�ادة على القدر الواجب : وفي �تب األصول �قولون  ،متصًال �ه متمیز،

علیه  الواجبأن �عني  ،و�ن �انت غیر متمیزة فهي ملحقة �الواجب فهي واجبة ،شك أنها سنة

غیر المتمیز له حكم ما أضیف  :یقولون ف ،مع �عضها غیر متمیزةصاع فأخرج خمسة �یلو مثًال 

و�مثلون �ما مثل ابن  ما زاد علیه فهو سنة.و  ،فالقدر الواجب واجب او�ن �ان متمیزً  ،فهو واجب

وهذا أخرج  ،العشر�ن ز�اتها نصف دینار ،�من أخرج دیناًرا عن عشر�ن دینار :قدامة وغیره قالوا

ولو أخرج نصف دینار بنیة الز�اة عن هذه العشر�ن  ،فالدینار �له واجب على ما قرروه ا،دینارً 

السؤال إن صاحبه في بقى أن االحتیاط المشار إلیه و� ،وأخرج نصًفا آخر تطّوًعا �قي على أصله

وشیخ اإلسالم  ،الشعور �أن ما فعله أفضل وأكمل مما شرعه هللا فاالحتیاط في ترك هذا االحتیاط

إذا أدى االحتیاط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فاالحتیاط في ترك هذا  :�قول -رحمه هللا-

-والنبي  ،والز�ادة علیه من الغلو ،هو المطلوب -وعال جل-و�بقى أن ما شرعه هللا  ،االحتیاط

�أمثال « :لما أراد رمي الجمرة والتقط له الحصى رفعها في یده وقال -علیه الصالة والسالم

 ،]٣٠٥٧[النسائي:  »هؤالء، و��اكم والغلو في الدین، فإنما أهلك من �ان قبلكم الغلو في الدین

من استشعار  ْت مَ لِ فإذا سَ  ،لكن في مثل المسؤول عنه في ز�اة الفطر النفع المتعدي ظاهر للفقراء

فالذي ینبغي أن �فصل هذا القدر  ،-علیه الصالة والسالم-أن ما فعله أكمل مما فعله النبي 

ایُ ئد و�تصدق �ه صدقة �سائر الصدقات، فالزا وب لئال �ظن أن هذا القدر هو المطل ؛فصل حس�

 والقدر المطلوب شرًعا محدد. ،شرًعا

من �اب االستطراد وتقر�ر القاعدة التي قررها أهل العلم في الز�ادة المتصلة والمنفصلة و 

لو دخل المسبوق واإلمام راكع  :من فروع هذه القاعدة قالوا ،وأن المتصلة تأخذ حكم الواجب

 ،وسبح مرة واحدة ثم دخل المسبوق  اطمأن اإلمام راكًعا ، أي:ومضى القدر الواجب من الر�وع
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غیر متمیز  أنه مادام :لكن قالوا ،القدر الزائد على ذلك �النسبة لإلمام األصل فیه أنه سنةف

ن المفتِرض إ :و�ذلك �صح اقتداؤه �ه و�درك �ه الر�عة حتى عند من �قول ،فحكمه حكم الواجب

أن الز�ادة إذا �انت غیر متمیزة فإنها تأخذ  ابناء على القاعدة التي ذ�رناها آنفً  ،ال �أتم �المتنفل

 واجبة. :حكم األصل
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