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 صاعا الفطر زكاة  هللا رسول فرض: قال  عمر ابن عن أبيه، عن انفع، بن عمر عن
 أن هبا وأمر املسلمني، من والصغري واألنثى، والذكر واحلر، العبد على شعري من صاعا أو متر، من

 الصالة إىل الناس خروج قبل تؤدى

 شعري، من صاعا أو طعام، من صاعا الفطر زكاة خنرج كنا: قال  اخلدري سعيد عن أيب
 زبيب من صاعا أو أقط، من صاعا أو متر، من صاعا أو
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 قال «شعري من صاعا أو متر، من صاعا الفطر بزكاة  النيب أمر: قال  عمر بن هللا عبد
 حنطة من مدين عدله الناس فجعل: » هللا عبد
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 الذكر، على - رمضان: قال أو - الفطر صدقة  النيب فرض :قال  عمر ابن عن
 ر،ب من صاع نصف به الناس فعدل» شعري من صاعا أو متر، من صاعا واململوك واحلر واألنثى،

 مرع ابن فكان ،«شعريا فأعطى التمر، من املدينة أهل فأعوز ،» التمر يعطي  عمر ابن فكان
 الذين يعطيها»  عمر ابن وكان ،«بين عن ليعطي كان  إن حىت والكبري، الصغري، عن يعطي»

 يومني أو بيوم الفطر قبل يعطون وكانوا يقبلوهنا،

 متر من صاعا أو شعري، من صاعا الفطر صدقة  هللا رسول فرض: قال  عمر ابن عن
 واململوك واحلر والكبري، الصغري على

 أو طعام، من صاعا  هللا رسول زمان يف نعطيها كنا :قال  اخلدري سعيد أيب عن
 أرى: قال السمراء، وجاءت معاوية، جاء فلما زبيب، من صاعا أو أقط، من صاعا أو متر، من صاعا

 أخرجه كنت  كما  أخرجه أزال فال أان، أما: سعيد أبو قال مدين، يعدل هذا من مدا



 :1حكم زكاة الفطر

 يف لهأص كان  وإن وألزم، أوجب: العلماء من واخللف السلف مجهور عند فمعناه :"فرض: "قوله
 يف اشتهر ام ألن أوىل؛ عليه فاحلمل الوجوب، إىل االستعمال عرف يف نقل لكنه قدر، مبعىن اللغة

 قوله عموم يف لدخوهلا عندهم؛ واجب فرض الفطر زكاة فحينئذ الغالب، هو إليه فالقصد االستعمال،
 .املعىن هبذا الشرع استعمال يف غالب وهو ،"فرض: "ولقوله ،[43: البقرة{ ]الزكاة وءاتوا: }تعاىل

 .ابإلمجاع الفطر زكاة إجياب: راهويه بن إسحاق قال
 آخر يف وداودالشافعي،  أصحاب وبعض مالك، أصحاب وبعض العراق، أهل بعض وقال

 الندب. سبيل على قدر مبعىن فرض ألن واجبة؛ ليست سنة إهنا: أمره
 .والفرض الواجب بني الفرق يف مذهبه على بناء فرضا، ليست واجبة هي: حنيفة أبو وقال
 .ابلزكاة منسوخة الفطرة: بعضهم وقال: عياض القاضي قال
 .واجب فرض أهنا والصواب صريح، غلط هذا: النووي قال

 ال ،رمضان من الفطر إىل الزكاة هذه إضافة مقتضاه" رمضان: قال أو الفطر، صدقة: "وقوله
 وقت خذويؤ  فرض،: قوله من ابلوجوب: يقال بل ذلك، اللفظ استلزام لعدم وجوهبا؛ وقت بغري

 .آخر أمر من الوجوب
 بعيد اوهذ اخللقة أصل والفطرة النفوس، صدقة: أي الفطر؛ صدقة معىن: قتيبة ابن وقال

 ".رمضان من الفطر صدقة  النيب فرض": "مسلم صحيح" يف لقوله مردود؛

 :وقت وجوبها

 لشمس،ا بغروب جتب أهنا: الشافعي قول من فالصحيح وجوهبا، وقت يف العلماء اختلف
  الفطر، عيد ليلة من جزء أول ودخول

 فإن معا، الطلوعو  ابلغروب جتب: أصحابه بعض وقال العيد، ليلة الفجر بطلوع جتب: والثاين
  كالقولني،  روايتان مالك وعن جتب، مل الطلوع، قبل مات أو الغروب، بعد مولود ولد

 .الفجر بطلوع جتب: حنيفة أيب وعند
 سائر يف املعتاد الفطر هو وهل للفطر، الزكاة هذه أضاف قد الشرع أن اخلالف: هذا وسبب

 أو لشمس،ا طلوع من فيكون يوم كل  يف املعتاد الفطر أو الغروب، وقت من الوجوب فيكون الشهر،
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 عند جوهبابو  قال أحدا أعلم مل لكن الفجر؟ طلوع من فيكون الفطر، يوم به املأمور الفطر أول املراد
 العيد. ةصال قبل الفطر يوم خترج أن األوىل: الشافعي أصحاب قال بل الفطر، يوم الشمس طلوع

 مقدارها:

 :2وجهني من حديث أيب سعيد اخلدري داللة
 بباقي قرنه وقد سيما ال خاصة، للحنطة اسم احلجاز أهل عرف يف الطعام أن :أحدمها

 .املذكورات
 املعترب نأ على فدل صاعا، منها نوع كل  يف وأوجب خمتلفة، قيمتها أشياء ذكر أنه :الثاين

 وليس ظ،مبحفو  وليس: قال حنطة، من صاعا أو: داود أيب رواية يف ووقع قيمته، إىل نظر وال صاع،
 الناس عدلف: الراوي بقول إمجاعا جيعل أن ميكن وال معاوية، حديث إال حجة صاع بنصف للقائلني

 ابملرفوع لحقم فإنه سعيد؛ أيب حديث يف الواحد خرب على ويقدم احلكم، هذا على صاع، نصف فيه
  النيب إىل مرفوع وهو إال االحتجاج معرض يف الراوي يذكره وال عنه، مثله خيفى وال  النيب إىل
 صحايب ولق معاوية عن واملروي كيف  والزبيب؛ احلنطة غري يف صاع إخراج على وقع اإلمجاع أن مع
 .  النيب أبحوال وأعلم منه صحبة أطول هو ممن وغريه سعيد أبو خالفه قد
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