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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 املقدمة احلمد هللا رب العاملني له احلمد احلسن والثناء اجلميل وأشهد أن

الإله إال اهللا وحده الشريك له يقول احلق وهو يهدي السبيل وأشهد أن 
حممداًعبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بني يدي الساعة بشرياً 

ونذيراًوداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً فصلى اهللا عليه وعلى اله وصحبه 
 والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

 
طيفة مجعت فيها أحكاماً موجزة تتعلق بزكاة أما بعد:فهذه أوراق ل

الفطرمجعتها من كتب اهل العلم والفقه أقدمها لطالب العلم والقراء الكرام 
 ليستفيدو منها ويفيدوا.

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي إنه جواد كرمي بر 
 رؤوف رحيم.

 أمجعني. وصلى اهللا على املبعوث رمحة وعلى اله وصحبه
 

 الجامع بن  الحسين بن محمد الرؤوف عبد ابو كتبه
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 تعريف زكاة الفطر
الفطر بكسر الفاء اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاراً واملصدرمنه االفطار 
وزكاة الفطر مااف ومااف إليه لوجوبا به. وهذا من باب إضافة الشيئ 

فأضيفت إليه لوجوبا إىل سببه لكو�ا جتب بالفطر من رماان بعد متامه 
به ويقال صدقة الفطر لكن األكثر استعمال الزكاة يف الواجب من األموال 

 واستعمال صدقة الفطر يف واجب البدن.
 

 حكم زكاة الفطر
إن اهللا جل وعال أسبغ على عباده نعما كثرية فقال تعاىل [َوِإن تـَُعدُّواْ نِْعَمَة 

اده أن شرع هلم يف ختام شهر رماان اللَِّه الَ ُحتُْصوَها]ومن نعمه على عب
املبارك أن يؤدوا زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني 

 وكفا هلم عن السؤال يف يوم العيد وإظهاراُ لنعم اهللا على عبده .
وحكمها الوجوب على املسلمني من الكبري والصغري والذكر واألنثى -1

ي اهللا عنهما قال[فـََرَض َرُسوُل اِهللا صلى واحلر والعبد حلديث ابن عمر رض
اهللا عليه وسلم زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َمتٍْر ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري َعَلى اْلَعْبِد 

َواْحلُر  َوالذََّكِر َواألُنـَْثى َوالصَِّغِري َواْلَكِبِري ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوأََمَر ِبَا َأْن تـَُؤدَّى قـَْبَل 
 ُروِج النَّاِس ِإَىل الصََّالِة.]متفق عليه.خُ 

وهو مذهب مجاهري اهل العلم ونقل بعاهم اإلمجاع على ذلك منهم ابن 
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املنذر وغريه وتعقبه احلافظ يف" الفتح"فقال:"ويف نقل اإلمجاع مع ذلك نظر 
ألن ابراهيم ابن علية وابابكر ابن كيسان األصم قاال:إن وجوبانسخ 

عن أشهب أ�ا سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر ...ونقل املالكية 
وابن اللبان من الشافعية " ا.ه ونقال ابن عبد الرب رمحه اهللا اختالف 

العلماء يف وجوبا يف كتابه"التمهيد" وقال الصنعاين يف "العدة" : "ويف هذا 
 اإلمجاع نظرا" ا.ه

من جهة اتباع  قال اإلمام ابن عبد الرب يف "التمهيد" : "والقول بوجوبا
سبيل املؤمنني واجب أيااً ألن القول بأ�ا غري واجبة شذوذ أو ضرب من 

 الشذوذ" ا.ه
وجيب على كل أحد إخراجها عن نفسه إذا كان يستطيع ذلك وجيد ما -2

ينفقه حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما املتقدم وهو يدل على أ�ا جتب 
نفسه وعمن يعوله من زوجة على كل مسلم يف نفسه فإذا أخرج الرجل عن 

 وعيال وقريب مل يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فهي أوىل وأفال.
وأماما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه {أمر ِبَصَدَقِة اْلِفْطِر َعِن 

الصَِّغِري َواْلَكِبِري َواْحلُر  َواْلَعْبِد ِممَّْن ُمتَو نُوَن} رواه الدارقطين وهو حديث 
فوعًاصحيح موقوفاً على ابن عمر ومن حسنه مرفوعاً فلم حيسن ضعيف مر 
 واهللا أعلم.
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أما زكاة الفطر عن العبد فإ�ا جتب على سيده ملاروى مسلم يف 
"صحيحه"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال[لَْيَس ِىف اْلَعْبِد َصَدَقٌة ِإالَّ 

عمر فيما يتعلق َصَدَقُة اْلِفْطِر]فيكون هذا احلديث خمصصا حلديث ابن 
 بزكاة الفطر عن العبد وألن العبد مملوك للسيد الميلك فوجب عليه تطهريه.

وال جتب زكاة الفطر على اجلنني ونقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك -3
واستحبه بعض العلماء منهم اإلمام أمحديف رواية عنه وتناقض ابن حزم يف 

 سقطها عنه.هذه املسألة فمرة أوجبها على اجلنني ومرة أ
ومل يأت دليل يدل على اعتبار النصاب يف زكاة الفطر وهلذا فمن وجد -4

 قوت بومه وليلته وقوت عياله ووجد زيادة عليه أخرجها عن الفطرة.
قال احلافظ يف"الفتح": "واشرتط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضالً 

ليل على اعتبار عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته ، وقال ابن بريزة:مل يدل د
 النصاب فيها أل�ا زكاة بدنية المالية"ا.ه

وخيرجهاصاعاًمن طعام من متر أو شعري أو زبيب أو أرز أو قمح أو غري -5
ذلك من طعام اآلدميني ومما اعتاده الناس أكله يف بلدهم حلديث أيب سعيد 

ا ِمْن طََعاٍم ، َأْو ُكنَّا ُخنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر َصاعً  اخلدري رضي اهللا عنه يقول:[
َصاًعا ِمْن َشِعٍري ، َأْو َصاًعا ِمْن َمتٍْر ، َأْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط ، أَْو َصاًعا ِمْن 

 َزبِيٍب.] متفق عليه 
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وخيرجها صاعاً من طعام من هذه األصناف إألالرب واحلنطة فإنه خيرجها -6
صاع نصف صاع  ألن كثريا من الصحابة رضي اهللا عنهم أخرجوا نصف 

من الرب واحلنطة ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهماقال[أََمَر 
النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ِبزََكاِة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َمتٍْر ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري 

ْيِن ِمْن حِ  ْنطٍَة.]متفق قَاَل َعْبُد اِهللا ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َفَجَعَل النَّاُس ِعْدَلُه ُمدَّ
. عليه. ويف لفظ ملسلم:[  ]فـََعَدَل النَّاُس بِِه ِنْصَف َصاٍع ِمْن بـُرٍّ

قال الطحاوي:"واملراد بالناس :الصحابة فيكون إمجاعاُ " ا.هـ  وقال ابن 
املنذر:" ...فلما كثر يف زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام 

دل عن قوهلم إأل إىل قول صاع من شعري وهم األئمة فغري جائز أن يع
غريه من  -يعين معاوية  -مثلهم"ا.هـ وقال احلافظ الزيلعي:"وقد وافقه  

الصحابة اجلم الغفري"ا.هـ  وعلى كل حال فالصحابة أخرجوا نصف صاعا 
من الرب واحلنطة يف زمن معاوية وكانوا متوافرين يف هذا الزمن فالجيوز الغلط 

 سالم ابن تيمية والشوكاين رمحهما اهللا.عليهم. وهوأيااُاختيار شيخ اال
 
والصاع هو صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم واملعترب يف ذلك بصاع أهل -7

املدينة حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
]رواه أبو وسلم:[ اْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكََّة َواْلِمْكَياُل ِمْكَياُل أَْهِل اْلَمِديَنةِ 

 داودوغريه بإسنادصحيح.
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"قوله"امليكال على ميكال أهل املدينة" ” قال العالمة السندي رمحه اهللا: 

أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات وجيب إخراج صدقة الفطر به 
 صاع املدينة وكانت الصيعان خمتلفة يف البالد"ا.ه

ع بصاع النيب صلى اهللا عليه وقال العالمة ابن العثيمني رمحه اهللا :"فهو صا 
وسلم الذي يبلغ وزنه باملثاقيل:أربعمائة ومثانني مثقاالًمن الرب اجليد 

وبالغرمات:كيلوين اثنني ومخسي عشر كيلو من الرب اجليد وذلك ألن زنة 
املثقال أربعة غرامات وربع فيكون مبلغ أربعمائة ومثانني مثقاًال:ألفني غرام 

أن يعرف الصاع النبوي فليزن:"كيلوين وأربعني  وأربعني غراما.فإذا أراد
 غراما"من الرب وياعها يف إناء بقدرها حبيث متلؤه مث يكيل به"ا.ه

 
وال جيوز إخراج القيمة   أي قيمة الطعام   إال للحاجة أو املصلحة -8

الراجحة قال شيخ االسالم رمحه اهللا تعاىل:"وأمااخراج القيمة يف الزكاة 
فاملعروف من مذهب مالك واشافعي أنه الجيوزوعند ايب  والكفارة وحنوذلك

حنيفة جيوز ، وأمحد رمحه اهللا قد منع القيمة يف مواضع وجوزها يف مواضع 
فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتني واألظهر يف هذا 

أن إخراج القيمة لغري حاجة والمصلحة راجحة ممنوع منه وهلذا قدر النيب 
 عليه وسلم اجلربان بشاتني أو عشرين درمها ومل يعدل إىل القيمة صلى اهللا
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وألنه مىت جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل املالك إىل أنواع رديئة وقد 
يقع يف التقومي ضرر وألن الزكاة مبناها على املواساة وهذا معترب يف قدر املال 

 فال باس به"إ.ه وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة أو مصلحة أو العدل
 
وخيرجها قبل صالة العيد حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما:أن النيب -9

صلى اهللا عليه وسلم[أََمَر ِبزََكاِة اْلِفْطِر قـَْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَىل الصََّالِة. ] متفق 
عليه قال العالمة ابن بطال رمحه اهللا:"السنة اخراج زكاة الفطر قبل خروج 

 صالة ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك"ا.هالناس إىل ال
هذا وقت وجوبا األصلي واختلفوا هل جتب قبل طلوع الفجر أوبعد غروب 

الشمس ليلة العيد؟ على ثالثة أقوال. والصواب أنه مل يأت مايدل على 
وجوبا بعد غروب الشمس ليلة العيد وعلى هذا فإ�ا جتب بطلوع الفجر 

يوم الفطر وهو قول أيب حنيفة ونصره ابن حزم رمحه وقبل صالة العيد من 
 اهللا تعاىل واهللا اعلم.

وجيوز اخراجها قيل العيد بيوم أو يومني حلديث نافع  كان ابن عمر -10
يـُْعِطيَها الَِّذيَن يـَْقبَـُلونـََها وََكانُوا يـُْعطُوَن قـَْبَل اْلِفْطِر بِيَـْوٍم ،  رضي اهللا عنهما:[

 اه البخاريَأْو يـَْوَمْنيِ. ]رو 
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َمَىت َكاَن اْبُن ُعَمَر  ويف رواية أخرجها ابن خزمية بسندصحيح:[قال قلت
يـُْعِطي الصَّاَع ؟ قَاَل : ِإَذا قـََعَد اْلَعاِمُل ، قـُْلُت : َمَىت َكاَن اْلَعاِمُل يـَْقُعُد ؟ 

 قَاَل : قـَْبَل اْلِفْطِر بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْنيِ ]
 

العيد حلديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا  والجيوز تأخريها عن صالة-11
زََكاَة اْلِفْطِر طُْهَرًة  -صلى اهللا عليه وسلم-عنهما قال[فـََرَض َرُسوُل اللَِّه 

لِلصَّاِئِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكِني َمْن أَدَّاَها قـَْبَل الصََّالِة َفِهَى زََكاٌة 
اَها بـَْعَد الصََّالِة َفِهَى َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاِت.]رواه أبوداود وابن َمْقُبوَلٌة َوَمْن أَدَّ 

 ماجه وغريمها بإسناد حسن.
 

قال العالمة ابن رسالن رمحه اهللا:"إنه حرام باالتفاق أل�ا زكاة واجبة 
 فوجب أن يكون يف  تأخريها إمث كما يف إخراج الصالة عن وقتها"ا.ه

ال العالمة ابن العثيمني رمحه اهللا:"فالبأس ، مثل وأما إن أخرهالعذر فقد ق
أن يصادفه العيد يف الرب ليس عنده مايدفع منه أوليس عنده من يدفع إليه 

أويأيت خرب ثبوت العيد مفاجئاً حبيث اليتمكن من إخراجها قبل الصالة أو 
يكون معتمداً على شخص يف إخراجها فنسي أن خيرجها فال بأس أن 

 العيد ألنه معذور يف ذلك"ا.ه خيرجها ولو بعد
وكذلك من نسي إخراجها قبل صالة العيد ومل يتذكر إالبعد الصالة فإنه 
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َربـََّنا الَ  خيرجها بعد صالة العيد وجتزئ عنه إن شاء اهللا تعاىل لقوله تعاىل:[
 ] تـَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا

 
فقطلحديث ابن عباس املتقدم واملستحقون لزكاة الفطر هم املساكني -12

 آنفاُ وفيه:[طعمة للمساكني]
قال االمام ابن القيم رمحه اهللا:"وكان من هديه صلى اهللا عليه وسلم 

صصيص املساكني  بذه الصدقة ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية 
قباة قباة وال أمر بذلك والفعله أحد من أصحابه والمن بعدهم بل أحد 

نا أنه الجيوز إخراجها إال على املساكني خاصة وهذا القول القولني عند
 أرجح من القول األول بوجوب قسمتها على األصناف الثمانية"ا.ه

وجيوز دفع زكاة الفطر عن الشخص الواحد لشخص واحد كما جيوز  -13
توزيعها على عدة أشخاص وكذلك جيوز دفع عدد من الفطر إىل مسكني 

 واحد.
 

يكون املسكني الذي يأخذ زكاة الفطر مستقيماً بل  وال يشرتط أن -14
يدفع إليه وإن كان عاصياً معصية الصرجه عن ملة اإلسالم لكن الذي 
ينبغي لدافعها أن يتحرى من الفقراء واملساكني الطيبني املستقيمني قدر 

 االستطاعة.



   …….…………………ُخالصُة أْحكام زكاِة الِفطر 
 

  )11www.alsunnahcenter.com   ( )4من منشورات مركز السنة(        
 

وال يدفع زكاة الفطر لتارك الصالة بالكلية ألنه كافر خارج عن ملة -15
 سالم ولو كان من أفقر الناس.اإل

واهللا تعاىل أعلم وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد بن عبداهللا وعلى 
 اله وصحبه وسلم تسليماً كثريا.

 
 
 
 

 كتبه
 ابو عبد الرؤوف حممد بن حسني بن جامع

 يف مركز السنة املعمور حرسه اهللا.
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