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أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر
الحمدالله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف االنبياء واملرسلني
نبينا محمد وعىل اله وصحبه أجمعني.
أما بعد:
فهذه رساله مخترصه يف أحكام زكاة الفطر جمعتها من كالم أهل
العلم أسال الله أن ينفع بها املسلمني.

 Jاملسألة األوىل L
معنى زكاة الفطر
الفطر :اسم مصدر وأضيفت إليه الزكاة ألن الفطر سببها وهذا
من إضافة اليشء إىل سببه.
ويقال :صدقة الفطر وزكاة الفطر وكالهام نطق به الحديث الصحيح(((.
((( ابن الملقن (االعالم بفوائد عمدة االحكام .)188 / 5
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قال ابن قتيبه :الزكاة من الزكاء والنامء والزيادة سميت بذلك
ألنها تثمر املال وتنميه(((.
وقيل :النامء والتطهري ألنها تنمي املال وتطهر معطيها.
وقال األزهري" :تنمي الفقراء قلت  -أي املرداوي  -لو قيل :إن
هذه املعاين كلها فيها ،لكان حسنا"(((.

 Jاملسألة الثانية L
حكم زكاة الفطر
قال ابن املنذر :أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أن
صدقة الفطر فرض ،قال إسحاق :وهو كاإلجامع من أهل العلم(((.
وهى واجبة عىل من قدر عليها وال يعترب يف وجوبها النصاب وبهذا
قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سريين والزهري
ومالك وابن املبارك.
((( ابن قدامة (الشرح الكبير .)6 / 291
((( المرداوي (االنصاف .)6 / 291
((( ابن قدامة (المغني .)4 / 281
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وقال ابن كثري((( :وقد روينا عن أمري املومنني عمر بن عبدالعزيز
أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه اآلية ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻰﻟ:
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾(((.
واستدلوا بحديث ﺍ ْﺑ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َ ﻗ َﺎﻝَ « :ﻓ َﺮ َﺽ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ َﺯﻛَﺎ َﺓ
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ِﻌﺮﻴٍَ ،ﻋﻠﻰَ ﺍﻟْ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﻭﺍﻟْ ُﺤ ِّﺮَ ،ﻭﺍ َّﻟﺬﻛَ ِﺮ َﻭﺍﻟﺄْ ُﻧْﺜَﻰ
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗﻤَ ْ ٍﺮ ﺃَ ْﻭ َﺻ ً
ﺍﻟْ ِﻔﻄْﺮَِ ،ﺻ ً
ﺎﺱ
ﺍﻟﺼ ِﻐﺮﻴِ َﻭﺍﻟْﻜَ ِﺒﺮﻴِِ ،ﻣ ْﻦ ﺍﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َﻦﻴَ ،ﻭﺃَ َﻣ َﺮ ِﺑ َﻬﺎ ﺃَﻥْ ﺗُ َﺆ َّﺩﻯ َﻗ ْﺒ َﻞ ُﺧ ُﺮﻭ ِﺝ ﺍ َّﻟﻨ ِ
َﻭ َّ
ﺍﻟﺼﻠﺎَ ِﺓ»(((.
ﺇِﻟﻰَ َّ

 Jاملسألة الثالثة L
ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟
الحكمة يف ذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني
ﺎﺱ َ ﻗ َﺎﻝ « َﻓ َﺮ َﺽ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ
واستدلوا بحديث َﻋ ْﻦ ﺍ ْﺑ ِﻦ َﻋ َّﺒ ٍ
ﻠﺼﺎﺋِ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠَّ ْﻐ ِﻮ َﻭﺍ َّﻟﺮ َﻓ ِﺚ َﻭﻃُ ْﻌ َﻤ ًﺔ
َ ﺯﻛَﺎ َﺓ ﺍﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ ﻃُ ْﻬ َﺮ ًﺓ ﻟِ َّ
ﺍﻟﺼﻼ ِﺓ َﻓﻬ َِﻲ َﺯﻛَﺎ ٌﺓ َﻣ ْﻘ ُﺒﻮﻟَ ٌﺔ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺃَ َّﺩﺍ َﻫﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ
ﻟِﻠْ َﻤ َﺴ ِﺎﻛ ِﻦﻴ َﻣ ْﻦ ﺃَ َّﺩﺍ َﻫﺎ َﻗ ْﺒ َﻞ َّ
((( ابن قدامة المقدسي (الشرح الكبير .)7 / 85
((( سورة االعلى (اآلية .)15-14

((( أخرجه البخاري ( )1503ومسلم (.)984
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ﺍﻟﺼ َﺪ َﻗ ِ
ﺎﺕ»(((.
ﺍﻟﺼﻼ ِﺓ َﻓﻬ َِﻲ َﺻ َﺪ َﻗ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ َّ
َّ

 Jاملسألة الرابعة L

على من تجب زكاة الفطر؟
عبدا
تجب عىل كل مسلم ،صغ ًريا أو كبري ذك ًرا أوأنثى ،ح ًرا أو ً
واستدلوا بحديث ﺍﺑْ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َ ﻗ َﺎﻝَ « :ﻓ َﺮ َﺽ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ َﺯﻛَﺎ َﺓ ﺍﻟْ ِﻔﻄْﺮِ،
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ِﻌﺮﻴٍَ ،ﻋﻠﻰَ ﺍﻟْ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﻭﺍﻟْ ُﺤ ِّﺮَ ،ﻭﺍ َّﻟﺬﻛَ ِﺮ َﻭﺍﻟﺄْ ُﻧْﺜَﻰ
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗﻤَ ْ ٍﺮ ﺃَ ْﻭ َﺻ ً
َﺻ ً
ﺎﺱ
ﺍﻟﺼ ِﻐﺮﻴِ َﻭﺍﻟْﻜَ ِﺒﺮﻴِِ ،ﻣ ْﻦ ﺍﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َﻦﻴَ ،ﻭﺃَ َﻣ َﺮ ِﺑ َﻬﺎ ﺃَﻥْ ﺗُ َﺆ َّﺩﻯ َﻗ ْﺒ َﻞ ُﺧ ُﺮﻭﺝِ ﺍ َّﻟﻨ ِ
َﻭ َّ
ﺍﻟﺼﻠﺎَ ِﺓ»(((.
ﺇِﻟﻰَ َّ

 Jاملسألة اخلامسة L
مقدار زكاة الفطر

مقدار صدقة الفطر فإنه بالصاع النبوي والصاع أربع حفنات
بكفي معتدل الخلق مجموعتني والحفنة تعادل مد فالصاع أربعة أمداد
وأربعة أمداد بالكيلو ثالثه كيلوات تقريبا .
((( أخرجه أبو داود (باب زكاة الفطر .)1609

((( أخرجه البخاري ( )1503ومسلم (.)984

7

أحكام زكاة الفطر

 Jاملسألة السادسة L
االصناف التي تخرج
وهى االصناف املذكوره يف حديث ﺃَ ﻲِﺑ َﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ﺍﻟْﺨ ُْﺪﺭ ِِّﻱ َ ﻗ َﺎﻝ:
«ﻛُ َّﻨﺎ ﻧُ ْﺨﺮ ُِﺝ ﻓﻲِ َﻋ ْﻬ ِﺪ َﺭ ُﺳ ِ
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ ﻃَ َﻌ ٍﺎﻡ
ﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ َ ﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ َﺻ ً
َﻭ َﻗ َﺎﻝ ﺃَﺑُﻮ َﺳ ِﻌ ٍ
ِﻴﺐ َﻭﺍﻟﺄْ َ ِﻗ ُﻂ َﻭﺍ َّﻟﺘ ْﻤ ُﺮ»((( وهو
ﻴﺪ َﻭﻛَﺎﻥَ ﻃَ َﻌ َﺎﻣ َﻨﺎ ﺍﻟﺸَّ ِﻌﺮﻴُ َﻭﺍ َّﻟﺰﺑ ُ
قوت أهل املدينه يف زمن النبي  وإخراج ما يقتاته الناس
يف كل بلد بحسبه.

 Jاملسألة السابعة L
وقت أخراج زكاة الفطر
يبدأ وقتها قبل العيد بيوم أو يومني.
واستدلوا بحديث ﺍ ْﺑ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َ ﻗ َﺎﻝَ « :ﻭﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻳ ْﻌﻄُﻮﻧَﻬﺎ َﻗ ْﺒ َﻞ
ﺍﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ ِﺑ َﻴ ْﻮ ٍﻡ ﺃَ ْﻭ ﻳَ ْﻮ َﻣﻴﻦْ ِ»((( وينتهي وقت زكاة الفطر بصالة العيد.
((( أخرجه البخاري ( )1506ومسلم (.) 985
((( أخرجه البخاري (.)1511

8

أحكام زكاة الفطر

ﺎﺱ َ ﻗ َﺎﻝَ « :ﻓ َﺮ َﺽ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ
واستدلوا بحديث َﻋ ْﻦ ﺍ ْﺑ ِﻦ َﻋ َّﺒ ٍ
ﻠﺼﺎﺋِ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠَّ ْﻐ ِﻮ َﻭﺍ َّﻟﺮ َﻓ ِﺚ َﻭﻃُ ْﻌ َﻤ ًﺔ
ﺍﻟﻠَّ ِﻪ َ ﺯﻛَﺎ َﺓ ﺍﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ ﻃُ ْﻬ َﺮ ًﺓ ﻟِ َّ
ﺍﻟﺼﻼ ِﺓ َﻓﻬ َِﻲ َﺯﻛَﺎ ٌﺓ َﻣ ْﻘ ُﺒﻮﻟَ ٌﺔ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺃَ َّﺩﺍ َﻫﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ
ﻟِﻠْ َﻤ َﺴ ِﺎﻛ ِﻦﻴ َﻣ ْﻦ ﺃَ َّﺩﺍ َﻫﺎ َﻗ ْﺒ َﻞ َّ
ﺍﻟﺼ َﺪ َﻗ ِ
ﺎﺕ»(((.
ﺍﻟﺼﻼ ِﺓ َﻓﻬ َِﻲ َﺻ َﺪ َﻗ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ َّ
َّ
قال ابن قدامة :املستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة
الن النبي  أمر بها أن تودى قبل خروج الناس إىل الصالة(((.

 Jاملسألة الثامنة L

إخراج زكاة الفطر نقودا
َﻗ َﺎﻝ ﺃَﺑُﻮ َﺩﺍ ُﻭﺩ ِﻗ َﻴﻞ ﻟﺄِ َ ْﺣ َﻤ َﺪ َﻭﺃَﻧَﺎ ﺃَ ْﺳ َﻤ ُﻊ :ﺃُ ْﻋ ِﻄﻲ َﺩ َﺭﺍ ِﻫ َﻢ  -ﻳَ ْﻌ ِﻨﻲ ﻓﻲِ َﺻ َﺪ َﻗ ِﺔ
ﻑ ُﺳ َّﻨ ِﺔ َﺭ ُﺳ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ ،
َﺎﻑ ﺃَﻥْ ﻟﺎَ ُﻳ ْﺠ ِﺰﺋ َُﻪ ِﺧﻠﺎَ ُ
ﺍﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ َ -ﻗ َﺎﻝ :ﺃَﺧ ُ
ﻴﻤ َﺘ ُﻪِ ،ﻗ َﻴﻞ ﻟ َُﻪَ :ﻗ ْﻮ ٌﻡ ﻳَ ُﻘﻮﻟُﻮﻥَ ،
َﻭ َﻗ َﺎﻝ ﺃَﺑُﻮ ﻃَﺎﻟِ ٍﺐَ ،ﻗ َﺎﻝ ﻲِﻟ ﺃَ ْﺣ َﻤ ُﺪ ﻟﺎَ ﻳُ ْﻌ ِﻄﻲ ِﻗ َ
ﻴﻤ ِﺔَ ،ﻗ َﺎﻝ َﻳ َﺪ ُﻋﻮﻥَ َﻗ ْﻮ َﻝ َﺭ ُﺳ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ
ُﻋ َﻤ ُﺮ ْﺑ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟْ َﻌ ِﺰ ِﻳﺰ ﻛَﺎﻥَ َﻳﺄْ ُﺧ ُﺬ ِﺑﺎﻟْ ِﻘ َ
َﻭﻳَ ُﻘﻮﻟُﻮﻥَ َﻗ َﺎﻝ ُﻓﻠﺎَ ﻥٌ َ .ﻗ َﺎﻝ ﺍﺑْ ُﻦ ُﻋ َﻤ َﺮَ :ﻓ َﺮ َﺽ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّ ِﻪ َﻭ َﻗ َﺎﻝ ﺍﻟﻠ َُّﻪ ﺗَ َﻌﺎﻟﻰَ :
ﺍﻟﺴ َﻨ َﻦَ :ﻗ َﺎﻝ ُﻓﻠﺎَﻥٌ ،
﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾((( َﻭ َﻗ َﺎﻝ َﻗ ْﻮ ٌﻡ َﻳ ُﺮ ُّﺩﻭﻥَ ُّ
((( أخرجه ابو داود ( )1609وابن ماجه (.)1827
((( ابن قدامة (المغني .)4/ 298
((( سورة المائدة (.)92
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َﻗ َﺎﻝ ُﻓﻠﺎَ ﻥٌ »(((.
وال يجوز االجتهاد مع وجود النص.

 Jاملسألة التاسعة L

إخراج زكاة الفطر عن الجنين
قال ابن قدامه :ويستحب إن يخرج عن الجنني وال يجب(((.
واستدلوا لفعل عثامن .(((
وبهذا متت الرساله أسال الله أن ينفع بها املسلمني
هذا وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

كتبه
سعود حجي اجلنيدي

((( ابن قدامه (المغني.)4 / 295 -

((( ابن قدامه المقدسي (المقنع .)7/ 96

((( أخرجه ابن ابي شيبة يف (المصنف .)3/ 219
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