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3 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.

L  املسألة األوىل J
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 5 / 88)).  (((



أحكام زكاة الفطر4

بذلك  والزيادة سميت  والنامء  الزكاء  من  الزكاة  قتيبه:  ابن  قال 

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"))). 

L  املسألة الثانية J
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 

والزهري  سريين  وابن  وعطاء  والشعبي  العالية  وأبو  هريرة  أبو  قال 

ومالك وابن املبارك.

ابن قدامة )الشرح الكبير )9) / 6).  (((
المرداوي )االنصاف  )9) / 6).  (((

ابن قدامة )المغني )8) / 4).  (((
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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  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب ﴾))). 

واستدلوا بحديث ابِْن ُعَمَر  َقاَل: »َفرََض َرُسوُل اللَِّه َزكَاَة 

كَِر َواأْلُنَْثى  ، َوالذَّ الِْفطِْر، َصاًعا ِمْن َتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ، َعىَل الَْعْبِد َوالُْحرِّ

ِغريِ َوالْكَِبريِ، ِمْن  الُْمْسلِِمنَي، َوأََمَر ِبَها أَْن تَُؤدَّى َقْبَل ُخُروجِ النَّاِس  َوالصَّ

اَلِة«))).  إِىَل الصَّ

L  املسألة الثالثة J
ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟

الحكمة يف ذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني 

اللَِّه  َرُسوُل  »َفرََض  َقاَل    َعبَّاٍس  ابِْن  َعْن  بحديث  واستدلوا 

َوطُْعَمًة  َوالرََّفِث  اللَّْغِو  ِمْن  ائِِم  لِلصَّ طُْهرًَة  الِْفطِْر  َزكَاَة   

بَْعَد  اَها  أَدَّ َوَمْن  َمْقُبولٌَة  َزكَاٌة  َفِهَي  ال ِة  الصَّ َقْبَل  اَها  أَدَّ َمْن  لِلَْمَساِكنِي 

ابن قدامة المقدسي )الشرح الكبير 85 / 7).  (((
سورة االعلى )اآلية 4)-5)).  (((

أخرجه البخاري ))50)( ومسلم )984).  (((
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َدَقاِت«))). ال ِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ الصَّ

L  املسألة الرابعة J
على من تجب زكاة الفطر؟

عبًدا  أو  حًرا  أوأنثى،  ذكًرا  كبري  أو  صغريًا  مسلم،  كل  عىل  تجب 

واستدلوا بحديث ابِْن ُعَمَر  َقاَل: »َفرََض َرُسوُل اللَِّه َزكَاَة الِْفطِْر، 

َواأْلُنَْثى  كَِر  َوالذَّ  ، َوالُْحرِّ الَْعْبِد  َعىَل  َشِعريٍ،  ِمْن  َصاًعا  أَْو  َتٍْر  ِمْن  َصاًعا 

ِغريِ َوالْكَِبريِ، ِمْن  الُْمْسلِِمنَي، َوأََمَر ِبَها أَْن تَُؤدَّى َقْبَل ُخُروجِ النَّاِس  َوالصَّ

اَلِة«))).  إِىَل الصَّ

L  املسألة اخلامسة J
مقدار زكاة الفطر

حفنات  أربع  والصاع  النبوي  بالصاع  فإنه  الفطر  صدقة  مقدار 

بكفي معتدل الخلق مجموعتني والحفنة تعادل مد فالصاع أربعة أمداد 

وأربعة أمداد بالكيلو ثالثه كيلوات تقريبا .

أخرجه أبو داود )باب زكاة الفطر 609)).  (((
أخرجه البخاري ))50)( ومسلم )984).  (((
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L  املسألة السادسة J
االصناف التي تخرج

وهى االصناف املذكوره يف حديث أَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ  َقاَل: 

»كُنَّا نُْخِرُج يِف َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  يَْوَم الِْفطِْر َصاًعا ِمْن طََعاٍم 
ِبيُب َواأْلَِقُط َوالتَّْمُر«))) وهو  ِعريُ َوالزَّ َوَقاَل أَبُو َسِعيٍد َوكَاَن طََعاَمَنا الشَّ

قوت أهل املدينه يف زمن النبي  وإخراج ما يقتاته الناس 

يف كل بلد بحسبه. 

L  املسألة السابعة J
وقت أخراج زكاة الفطر

يبدأ وقتها قبل العيد بيوم أو يومني.

َقْبَل  يُْعطُونَها  »َوكَانُوا  َقاَل:    ُعَمَر  ابِْن  بحديث  واستدلوا 

«))) وينتهي وقت زكاة الفطر بصالة العيد.  الِْفطِْر ِبَيْوٍم أَْو يَْوَمنْيِ

أخرجه البخاري )506)( ومسلم )985 ).  (((
أخرجه البخاري )))5)).  (((
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َرُسوُل  »َفرََض  َقاَل:    َعبَّاٍس  ابِْن  َعْن  بحديث  واستدلوا 

ائِِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفِث َوطُْعَمًة  اللَِّه  َزكَاَة الِْفطِْر طُْهرًَة لِلصَّ

بَْعَد  اَها  أَدَّ َوَمْن  َمْقُبولٌَة  َزكَاٌة  َفِهَي  ال ِة  الصَّ َقْبَل  اَها  أَدَّ َمْن  لِلَْمَساِكنِي 

َدَقاِت«))).  ال ِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ الصَّ

قال ابن قدامة: املستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة 

الن النبي  أمر بها أن تودى قبل خروج الناس إىل الصالة))). 

L  املسألة الثامنة J
إخراج زكاة الفطر نقودا

َقاَل أَبُو َداُود ِقيَل أِلَْحَمَد َوأَنَا أَْسَمُع: أُْعِطي َدَراِهَم - يَْعِني يِف َصَدَقِة 

 ، الِْفطِْر - َقاَل: أََخاُف أَْن اَل يُْجزِئَُه ِخاَلُف ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه

َوَقاَل أَبُو طَالٍِب، َقاَل ِل أَْحَمُد اَل يُْعِطي ِقيَمَتُه، ِقيَل لَُه: َقْوٌم يَُقولُوَن، 

اللَِّه  َرُسوِل  َقْوَل  يََدُعوَن  َقاَل  ِبالِْقيَمِة،  يَأُْخُذ  كَاَن  الَْعِزيِز  َعْبِد  بُْن  ُعَمُر 

 َويَُقولُوَن َقاَل ُفاَلٌن. َقاَل ابُْن ُعَمَر: َفرََض َرُسوُل اللَِّه  َوَقاَل اللَُّه تََعاىَل: 

ُفالٌَن،  َقاَل  َنَن:  السُّ وَن  يَرُدُّ َقْوٌم  َوَقاَل   (((﴾ چ  ڃ   ڃ    ﴿ڃ   

أخرجه ابو داود )609)( وابن ماجه )7)8)).  (((
ابن قدامة )المغني 98) /4).  (((

سورة المائدة ))9).  (((
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َقاَل ُفاَلٌن«))).

وال يجوز االجتهاد مع وجود النص.

L  املسألة التاسعة J
إخراج زكاة الفطر عن الجنين 

يجب))).  وال  الجنني  عن  يخرج  إن  ويستحب  قدامه:  ابن  قال 

.(((
 واستدلوا لفعل عثامن

وبهذا تت 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- 95) / 4).  (((
ابن قدامه المقدسي )المقنع 96 /7).  (((

أخرجه ابن ابي شيبة يف )المصنف 9)) /)).  (((
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