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 زكاة الفطر -2

 هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.زكاة الفطر : 

 :وقت فرضها 

فرضت زكاة الفطر في السنة التي فُرض فيها صيام شهر رمضان، 

 وهي السنة الثانية من الهجرة.

 :حكمة مشروعية زكاة الفطر 

زكاة الفطر طهرة للصائمين مما أصاب صيامهم  ملسو هيلع هللا ىلصفرض رسول هللا 

، وشكراً هلل على إكمال عدة الصيام، وإشاعة السرور من النقص والخلل

والفرح بين األغنياء والفقراء في يوم العيد، بإطعام الجائعين، ومواساة 

 المحتاجين.

ِفْطِر الَزَكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬افََرَض َرُسوُل  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ  َمْن أَدَّاَها قَْبَل الصَّالَةِ  ،َساِكينِ ْلـمَ فَِث َوُطْعَمةً لِ ُطْهَرةً ِللصَّ

دَقَاِت.فَـهِ َي َزَكاةٌ َمْقبُولَةٌ َوَمْن أَدَّاَها بَْعدَ الصَّالَةِ فَـهِ   َي َصدَقَةٌ ِمَن الصَّ

 .(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه

 :حكم زكاة الفطر 

، صغيراً أو كبيراً، تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكراً كان أو أنثى

ً من طعام، فاضالً عن قوته وقوت من  حراً أو عبداً، إذا ملك صاعا

 تلزمه نفقته.
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 ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه.

 .[15 -14]األعلى:(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي )قال هللا تعالى:  -1

ِفْطِر، الَزَكاةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ا قال: فََرَض َرُسولُ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ وَ  -2

ً َصاع ً ٍر أْو َصاعتَـمْ ِمْن  ا ، َوالذََّكِر َواألُْنثَى، العَْبِد وَ ال لَـىِمْن َشِعيٍر، عَ  ا ُحر ِ

ِغيِر وَ  ا أْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس بِـهَ يَن، َوأَمَر ِلـمِ ُمسْ الِر، ِمَن بِـيكَ الَوالصَّ

 .(1)متفق عليه الصَّالةِ. لَـىإِ 

 واع زكاة الفطر:أن 

السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالبر، أو الشعير، أو  -1

التمر، أو الزبيب، أو األقط، أو األرز، أو الذرة، أو الدخن، أو غيرها 

من كل حب وثمر يقتات، وال يجوز إخراج القيمة بدل الطعام إال عند 

 الحاجة.

الحبوب والثمار كاللبن، واللحم، والسمك، إذا كان قوت أهل البلد من غير  -2

ً ما كان؛ ألن  ونحوها فيُـخرجون زكاة الفطر من قوتهم الحالل كائنا

المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات 

 أهل بلدهم.

أفضل أنواع هذه األطعمة أنفعها للمتصدَّق عليه، وأحبها إليه؛ ألنه الذي  -3

 إلغناء المطلوب للمساكين في ذلك اليوم.يحصل به ا

ً ِفْطِر، َصاعال: ُكنَّا نُْخِرُج َزَكاةَ قَالَ  ْنـهُ ُخْدِريَّ َرضَي هللاُ عَ الَسِعيٍد  يأبَعْن  -1  ا

ً ِمْن َطعَاٍم، أْو َصاع ً ِمْن َشِعيٍر، أْو َصاع ا ً ٍر، أْو َصاعتَـمْ ِمْن  ا ِمْن أقٍِط،  ا
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ً أْو َصاع  .(1)عليهمتفق  ٍب.بِـيِمْن زَ  ا

ِ َرضَي هللاُ عَ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -2 َرُسوِل  ْهـدِ عَ  فِـي: ُكنَّا نُْخِرُج الَ قَ  ْنـهُ ُخدِْري 

ً ِفْطِر َصاعاليَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ُب، بِـيَوَكاَن َطعَاَمنَا الشَِّعيُر َوالزَّ  ،ِمْن َطعَامٍ  ا

مْ َواألقُِط َوال  .(2)متفق عليه  ُر.تَـّ

 :مقدار زكاة الفطر 

 اجب في زكاة الفطر صاع من أي صنف من الطعام عن كل إنسان.الو

 ( كيلو جرام.2.40أمداد، ويعادل بالوزن ) 4الصاع = 

ِ َرضَي هللاُ عَ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أ -1 َرُسوِل  ْهـدِ عَ  فِـي: ُكنَّا نُْخِرُج الَ قَ  ْنـهُ ُخْدِري 

ً ِفْطِر َصاعاليَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ُب، بِـياَمنَا الشَِّعيُر َوالزَّ َوَكاَن َطعَ  ،ِمْن َطعَامٍ  ا

مْ َواألقُِط َوال  .(3)متفق عليه ُر.تَـّ

ِفْطِر، الَزَكاةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: فََرَض َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ وَ  -2

ً َصاع ً ٍر أْو َصاعتَـمْ ِمْن  ا ، َوالذََّكِر َواألُْنثَى، العَْبِد وَ ال لَـىِمْن َشِعيٍر، عَ  ا ُحر ِ

ِغيِر وَ  ا أْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس بِـهَ يَن، َوأَمَر ِلـمِ ُمسْ الِر، ِمَن بِـيكَ الَوالصَّ

 .(4)متفق عليه الصَّالةِ. لَـىإِ 

 :وقت وجوب زكاة الفطر 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم بغروب الشمس من آخر يوم من 

 فطر من جميع رمضان.رمضان؛ ألنه وقت ال
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فمن مات بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر، ومن ُوِلد أو أسلم 

 بعد غروب الشمس فال تجب عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب في حقه.

ويُـخرج األب زكاة الفطر عن أهله وأوالده، وإن أخرجها كل واحد عن 

 نفسه جاز.

 

 :مصرف زكاة الفطر 

المساكين؛ ألنها طعمة لهم، وهي أشبه زكاة الفطر تصرف للفقراء و

 بالكفارة، فال تعطى إال لمن يستحق الكفارة.

ِفْطِر الَزَكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬افََرَض َرُسوُل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

فَِث َوُطْعَمةً لِ  ائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ َل الصَّالَةِ َمْن أَدَّاَها قَبْ  ،َساِكينِ ْلـمَ ُطْهَرةً ِللصَّ

دَقَاِت.فَـهِ َي َزَكاةٌ َمْقبُولَةٌ َوَمْن أَدَّاَها بَْعدَ الصَّالَةِ فَـهِ   َي َصدَقَةٌ ِمَن الصَّ

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه

 :وقت إخراج زكاة الفطر 

يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الفطر، إلى ما  -1

 قبل صالة العيد.

إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صالة العيد، ويحرم تأخيرها  األفضل -2

 عن صالة العيد إال لعذر.

زكاة الفطر عبادة من العبادات، من أداها في وقتها فهي زكاة مقبولة،  -3

ومن أداها بعد صالة العيد وأخرها من غير عذر، فهي عبادة قد فات 
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ت، وإن كان معذوراً محلها، وهو آثم بتأخيرها، فتكون صدقة من الصدقا

 قضاها، وال إثم عليه.

ِفْطِر، قَْبَل الأَمَر بَِزَكاةِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَرِضي هللاُ 

 .(1)متفق عليه الصَّالةِ. لَـىُخُروجِ النَّاِس إِ 

 

يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ ألن بعض الصحابة  -4

 عنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. رضي هللا

 :حكم إخراج زكاة الفطر بعد خروج وقتها 

زكاة الفطر عبادة من العبادات، ولها وقت يجب أداؤها فيه، ويحرم  -1

 تأخيرها عن وقتها إال لعذر.

زكاة الفطر ال تسقط بعد خروج وقتها؛ ألنها حق واجب للفقراء في ذمته،  -2

 ال باألداء. فال يسقط عنه إ

 أما حق هللا في التأخير عن وقتها فال يسقط إال بالتوبة واالستغفار.

 :مكان إخراج زكاة الفطر 

بلد المال، وزكاة الفطر تُـخرج حيثما كان  زكاة المال تُـخرج في

 اإلنسان، وال يُعدل عن ذلك إال لحاجة ومصلحة.
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