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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 وأحكام أسراراحلادي والعشرون: زكاة الفطر الدرس 
 

نقف مع زكاة الفطر أسرار وأحكام ؛  -إن شاء هللا  -من األمور اليت كثر الكالم حوهلا ) زكاة الفطر ( ؛ ويف هذا الدرس 
ن والسنة وأقوال سلف األئمة؛ بعيداً عن نطوف حول كل ما يتعلق هبا من أحكام ؛ مدعماً مجيع املسائل ابألدلة من القرآ

ملسائل اخلالفات ؛ مع ربط ذلك ابلواقع املعاصر ؛ وحىت تسهل املعلومة وتصل إىل األذهان جعلت هذا الدرس يف ا
 التالية: العشرة

 : تسميتها :املسألة األوىل
الرؤوس ألهنا جتب على الرأس؛  ؛ وتسمى أيضًا زكاةكما سيأيتكاة الفطر مسيت بذلك ألهنا جتب ابلفطر من رمضان  ز 

 فحينما تريد أن خترج زكاة فطرك نقول لك عندك كم رأس؟ وال ننظر إىل ما لديك من أموال ؛ فقد يكون شخص واحد
ولديه أموال طائلة ؛ وقد يكون شخص آخر أجنب عشرة أوالد وهو فقري معدم ؛ فاألول خيرج عن  من األثرايء مل ينجب

ابلرأس أو هنا تتعلق خر خيرج عن العشرة مع ضيقه ؛ لذلك مسيت بزكاة الرؤوس أو األبدان ألفرد واحد مع سعته ؛ واآل
 البدن !! 

 تكرمي الفقراء يف العيدين الكرميني: املسألة الثانية
فقد أكد الشارع احلكيم على سعادة وفرحة الفقراء يف العيدين الكرميني وإدخال السرور عليهم ؛ ففي عيد الفطر فرضت 

َصلَّى  –فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّ ” ة الفطر طعمة للفقراء واملساكني وإغناًء هلم عن السؤال يف هذا اليوم ؛ فَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:زكا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   .و داود وابن ماجة (أب” ) زََكاَة اْلِفْطِر طُْهَرًة لِلصَّائِِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفِث َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنِي. –اَّللَّ

وتكرميا للفقري وإعالًء من شأنه أنه أوجب عليه زكاة الفطر كالغين متاما ؛ ألهنا جتب على من عنده قوت يكفيه يوم وليلة 
العيد ؛ وهو بال شك جتتمع عنده زكوات احلي كله ؛ فأصبحت واجبة عليه كالغين متاما ؛ فيخرجها ألخيه الفقري ؛ فإذا  

يده طوال العام آخذًا ؛ فقد رفع اإلسالم شأنه أن ميد يده يف هذا اليوم معطيًا ال آخذًا ؛ لتكتمل فرحة كان الفقري ميد 
 وسعادة وهبجة العيد يف قلبه وقلب أوالده !!

ويف عيد األضحى شرعت األضحية وأصبحت سنة مؤكدة؛ ومن الفقهاء من أوجبها على القادر ألمهيتها وفضلها ؛ ملا 
وإطعاٍم للفقراء وإدخال البهجة والسرور عليهم يف هذا اليوم ؛ فإن فيهم من ال أيكل هذا اللحم من العام فيها من إغناٍء 

عن األضاحي: } َفُكُلوا  –جل يف عاله  –إىل العام؛ وهذا تنفيذ ألمر هللا املكرر واملؤكد يف القرآن ؛ حيث قال املوىل 
َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي {)ا َها َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعََتَّ { ) احلج: 28حلج: ِمن ْ  (. 36( . وقال: } َفُكُلوا ِمن ْ
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له ؛ فقد رفع شأنه يف أخذه األضحية؛ حيث يستوي هو  وإذا كان اإلسالم رفع شأن الفقري أن يدفع زكاة الفطر تكرمياً 
معطيًا كالغين يف  الفقريَ اإلسالُم م األغنياء واجلريان؛ فكرَّ  والغين متاماً يف األخذ من األضحية وال سيما أقارب املضحي من

 عيد الفطر ؛ وآخذاً كالغين أيضاً يف عيد األضحى !!
بل إن هناك مجعياٍت خرييًة ؛ ورجال أعماٍل يذحبون أضاحي عن الفقراء من أهل احلي عندهم ؛ وهذه كلها مبادئ 

لتآلف والتواد والَتاحم؛ وكلها مظاهر من التكرمي والفرحة والبهجة وإدخال إسالمية رفيعة؛ فيها الرب واإلحسان والتعاون وا
 ني؛ فما أمجل هذا الدين احلنيف !السرور على الفقراء واملساكني يف العيدين الكرمي

 حكمتها:: املسألة الثالثة
 يكون وقع فيه من اللغو للصائم، مما عسى أنشرعت زكاة الفطر يف شعبان، من السنة الثانية من اهلجرة لتكون طهرة  

فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر طُْهَرًة »فَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: واملعوزين.  تكون عوان للفقراءوالرفث، ول
قَ ْبَل الصَّاَلِة، َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة، َفِهَي لِلصَّائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنِي، َمْن أَدَّاَها 

 وابن ماجة بسند حسن(. )أبو داود« ٌة ِمَن الصََّدقَاتِ َصَدقَ 
 على من جتب؟: املسألة الرابعة

هي واجبة على كل فرد من لة؛ فولي يوماً  زيد عن قوته وقوت عيالهي املالك ملقدار صاع املسلم علىزكاة الفطر جتب  
ُهَما ؛ صام أم مل يصم لعذر أو مرض ؛ ف املسلمني، صغري أو كبري، ذكر أو أنثى، حر أو عبد َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

، والذكِر  :" فَرض رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم زكاَة الِفطِر، صاًعا من متٍر أو صاًعا من شعرٍي، على العبدِ قَالَ  واحلرِ 
 واألنثى، والصغرِي والكبرِي، من املسلمنَي". )البخاري(.

 وجتب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتوىل أمورهم، ويقوم ابإلنفاق عليهم.
أكثر من يوم وليلة؛ وإخراجه وكذلك الفقري الذي أيخذ الزكاة جيب عليه أن خيرج زكاة الفطر ؛ ألن عنده قواًت يكفيه 

 للزكاة تكرمٌي له كما ذكر آنفاً .
 مقدار زكاة الفطر:: املسألة اخلامسة

أو العدس أو اللوبيا أو  رز، أو الذرة، أو األقطالتمر، أو الزبيب، أو األأو ، من القمح، أو الشعري الفطر صاع مقدار زكاة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَعْن  . أو حنو ذلك مما يعترب قواتً  الفاصوليا َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  قَاَل:" ُكنَّا ُُنْرُِج ِإْذ َكاَن ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

أَْو َصاًعا ِمْن مَتٍْر أَْو ْن َشِعرٍي زََكاَة اْلِفْطِر َعْن ُكلِ  َصِغرٍي وََكِبرٍي ُحرٍ  أَْو مَمُْلوٍك َصاًعا ِمْن طََعاٍم أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط أَْو َصاًعا مِ 
 َصاًعا ِمْن َزبِيٍب " . ) متفق عليه واللفظ ملسلم(.

كيلو ونصف   2والصاع أربعة أمداد ؛ واملد حفنة بكفي الرجل املعتدل ؛ يعىن أربع حفنات زكاة فرد واحد ؛ ويقدر حبوايل 
 من األرز تقريباً .
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الختلف الوزن هلذا الصاع  ؛يع احلبوب والبقوليات سالفة الذكرومألانه من مجعند احلداد صاع مصنوع إىل  عمدانولو 
من سلعة ألخرى ؛ فليس الصاع من الزبيب كالصاع من السعر  الختلفب وخفته من نوٍع آلخر ؛ وأيضًا تبعًا لثقل احل

 الدقيق أو األرز يف الوزن والسعر وهكذا . 
البقوليات جنيهاً ؛ فإهنا عمدت إىل أقل سعر من احلبوب و  13العام ت زكاة الفطر هذا وإن دار اإلفتاء املصرية حينما أقرَّ 

جنيها ؛ وهو احلد  13كيلو ونصف ب    2جنيهات تقريبا؛ فيكون  5سالفة الذكر ؛ وهو القمح والدقيق؛ حيث الكيلو ب  
 األدىن لزكاة الفطر .

خرجت صاعًا من التمر الوسط فإنه يعدل ولألسف اجلميع يتمسك ابحلد األدىن ويَتك احلد األقصى أو األوسط ؛ فلو أ
 جنيهاً تقريباً . 50

 جنيهاً مع أنه غالب قوت البلد .  25=  2.5× ولو أخرجت صاعاً من األرز فإن سعر الكيلو عشرة جنيهات 
 زبيب فإنه يزيد عن املائة جنيه . منولو أخرجت صاعاً 

 أيكل الفقري بقية األصناف ؟!!فلو أخرجنا كلنا دقيقاً ومتسكنا ابحلد األدىن ؛ فمن أين 
 !! اً خل بيته إطالقوغريمها من ألوان األطعمة اليت ال تد متراً وزبيباً مثلك  أيكلفالفقري يريد أن 

إن هللا عز وجل حيب ف»  الدون؛ وال تنظر إىل؛ فإذا كان هللا قد وسع عليك فعليك أن خترج من أجود األشياء وأنفسها 
ومع  ؛ وملاذا ترضى ابحلد األدىن يف زكاة الفطر مع سعتك وغناك (.احلاكم والطرباين« ) فها معايل األمور ، ويكره سفسا

  ذلك تطلب الفردوس األعلى من اجلنة ؟!!!
بكرمه وجوده }  حد أدىن ؛ وليس هناك حد أقصى ؛ فاألمر مَتوك لألغنياء كل  جنيهًا  13ُنلص من ذلك إىل أن 

 (. 7{.) الطالق:  ِتهِ لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسعَ 
 :حكم إخراج القيمة: املسألة السادسة

 األصل يف مجيع الزكوات أن خترج من جنسها ؛ فاملال خيرج مال؛ والبهائم خترج منها ؛ .......وهكذا 
 مجع من الفقهاء العدول من األصل إىل القيمة يف كل الزكوات ومنها زكاة الفطر . أجازولكن 
وابنه عبد هللا بن عمر،  عمر بن اخلطاب،" : -رضي هللا عنهم -الصحابة  ة يف زكاة الفطر منإخراج القيم أجازوممن 

 " ) انظر: عمدة القاري(. وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي هللا عنهم مجيًعا
وعمر بن عبد  ؛ اإلمام سفيان الثوري؛ و  س بن كيسانطاوو  :-هللا عنهم رضي –وممن قال بذلك من التابعني والسلف 

 ومن الفقهاء اإلمام أبو حنيفة النعمان.  العزيز وغريهم .
وافق " قال ابن رشيد :  -هللا  يرمحه -، مذهب اإلمام البخاري-وغريها– والقول جبواز إخراج القيمة يف زكاة الفطر

 فتح الباري(.". ) البخاري يف هذه املسألة احلنفية مع كثرة خمالفته هلم ، لكن قاده إىل ذلك الدليل 
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)ابب الَعْرض يف الزكاة (  :بعنوان ابابً يف صحيحه، يف كتاب الزكاة  -يرمحه هللا-ومن أجل ذلك عقد اإلمام البخاري 
قاس عليها زكاة الفطر.  مطلًقا، مث أحاديث تدل على جواز إخراج القيمة يف الزكاة أربعة وذكر حتتهوالعرض : أي القيمة . 

 .-رضي هللا عنه -األحاديث حديث معاذ بن جبل ومن أبرز هذه
يٍص، َأْو لَِبيٍس يف  ائْ ُتوين ِبَعْرضٍ : ، أَلْهِل اْلَيَمِن -َرِضَي هللا َعْنهُ - قال اإلمام البخاري: قَاَل طَاُوٌس قَاَل ُمَعاٌذ، ثَِياٍب َخَِ

َرةِ  الصََّدَقِة َمَكانَ   ".اِبْلَمِديَنةِ  – صلى هللا عليه وسلم -  أَلْصَحاِب النَِّب ِ أَْهَوُن َعَلْيُكْم َوَخرْيٌ  ؛ الشَِّعرِي َوالذُّ
الناس ابحلالل  كان أعلم  -عنه رضي هللا-يف زكاة الزروع؛ ألن معاذ بن جبل  وهذا احلديث يدل على جواز إخراج القيمة

أهل اليمن أن يدفعوا  طلب من ملا أرسله إىل اليمن ما يصنع، وقد - صلى هللا عليه وسلم -له النب  واحلرام، وقد بني
التصرف  مصلحة األغنياء والفقراء مًعا، ولو كان ذلك مراعًيا يف ذلك؛ زروعهم من الشعري والذرة ثيااًب  قيمة مقدار زكاة

القيمة  الصواب. ويقاس على جواز إخراج إىل -صلى هللا عليه وسلم  -النب  من معاذ خالف الصواب وقاله برأيه لرده
 زروع زكاة الفطر.يف زكاة ال

 أجاز إخراج القيمة للمصلحة واحلاجة . –املرجع األصلي عند السلفيني  وهو –بل إن اإلمام ابن تيمية نفسه 
  ". وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة أو العدل فال أبس بهفقال يف جمموع فتاويه: "  

 صرية ؛ وجممع البحوث اإلسالمية .إخراج القيمة األزهر الشريف ؛ ودار اإلفتاء امل أجازكذلك 
 ومما سبق يتبني لنا جبالء جواز إخراج القيمة يف زكاة الفطر؛ وذلك ملا يلي:

أواًل: أنه عمل بعض الصحابة والتابعني، ومذهب اإلمام أِب حنيفة النعمان، وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد بن حنبل، 
ملي من الشافعية، واإلمام ابن تيمية من احلنابلة، وهو مذهب اإلمام ورأي ابن حبيب من املالكية، وشهاب الدين الر 

 .وغريهم كما سبق ، واختيار اإلمام أِب جعفر الطحاوي من احلنفية-رمحه هللا تعاىل-البخاري 
غناء اثنًيا: أنه إبخراج القيمة يف زكاة الفطر يتحقق اهلدف من فرضيتها، وهو إغناء الفقري واملسكني وذوي احلاجة؛ فاإل

 حيصل بدفع القيمة كما حيصل بدفع الطعام.
اثلثًا: مراعاة مصلحة الفقري، وذلك أن إخراج القيمة ميك نه من قضاء متطلباته من غذاء ودواء ودفع إجيار مسكن، وغري 

 ذلك من متطلبات أوالده.
 دن الصناعية، أو أهل احلضر.رابًعا: مراعاة التيسري على الناس الذين يدفعون الزكاة وخاصة الذين يسكنون يف امل

خامًسا: أنه تطورت ظروف املعيشة واحلياة املنزلية، فأصبح الناس اآلن يف املدن والقرى والكفور وغريها ال يطحنون القمح 
 وال خيبزونه بعد انتشار األفران اآللية.

ليت تتمسك إبخراج احلبوب يف زكاة سادًسا: محاية الفقراء من استغالل بعض التجار؛ فقد تالحظ يف بعض الدول العربية ا
الفطر، أن الفقراء يعرضون عليهم زكواهتم من احلبوب فيشَتوهنا منهم أو يبدلوهنا هلم ببعض السلع الغذائية بسعر خبس، 
فيكون التاجر هو املستفيد من التقيد إبخراج احلبوب يف زكاة الفطر، حيث يبيعها للمزكِ ي بسعر ما، ويشَتيها أو يستبدهلا 

 ( . أ.د / رضا عبد اجمليد املتويل -) انظر : الشريعة اإلسالمية وعلومها  للفقري بسعر أقل.
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 واخلالصة : أن من أخرج حبوابً فقد أخذ بظاهر النص ؛ وأن من أخرج القيمة فقد راعى مصلحة الفقري وال ننكر عليه !!
 وقت وجوهبا : املسألة السابعة:

 لذلك تسمى بزكاة الفطر .رمضان، يوم من آخر  مع فطرجتب  اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر 
 هذا هو وقت الوجوب. 

 جمهور الفقهاء على أنه جيوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومني.؛ فأما وقت اجلواز 
 قال انفع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، ابليوم، أو اليومني.

 وقال الشافعي: جيوز التقدمي من أول الشهر. شهر رمضان.عند أِب حنيفة: جيوز تقدميها على و 
 وقال مالك ومشهور مذهب أمحد: جيوز تقدميها يوما أو يومني.

؛  من انحية والراجح أنه يستحب إخراجها يف األسبوع األخري من رمضان؛ حىت يقضي الفقري حاجته قبل حلول العيد
؛ ألهنا تتعلق ابلفطر وطهرة الصائم من اللغو والرفث ؛ وهبذا رىمن انحية أخ  يكون الصائم قد صام معظم الشهروحىت

 ميكن اجلمع بني اآلراء .
لََّم زََكاَة واتفقوا: على أنه ال جيوز أتخريها عن يوم العيد . حلديث اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل : " فَ َرَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعلْيِه وسَ 

أَدَّاَها بَ ْعَد  َن اللَّْغِو َوالرََّفِث ، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنِي ، َفَمْن أَدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلٌة ، َوَمنْ اْلِفْطِر طُْهَرًة لِلصَّائِِم مِ 
 الصَّاَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاِت." . ) ابن ماجة واحلاكم وصححه(.

يف ذمة من لزمته، حىت تؤدى، ولو يف  ط ابلتأخري بعد الوجوب، بل تصري ديناً االئمة على أن زكاة الفطر ال تسق واتفق
 آخر العمر.

 : زكاة الفطر رفامص: املسألة الثامنة
 نفس مصارف الزكاة العامة لألصناف الثمانية املذكورة يف سورة التوبة يف قوله تعاىل: هيرف زكاة الفطر امص
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء }  َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ ِإَّنَّ َواْبِن السَِّبيِل  َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ    .( 60التوبة: ) {.َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل : " فَ َرَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر يث حدصناف هبا، ملا تقدم يف والفقراء هم أوىل األ

 ".طُْهَرًة لِلصَّائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث ، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنيِ 
»  عليه وسلم زكاة الفطر وقال: والدارقطين عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: فرض رسول هللا صلى هللا وملا رواه البيهقي

 ".عن طواِف هذا اليوِم اْغُنوُهم » ويف رواية للبيهقي: . «اْغُنوُهم يف َهَذا اْليَ ْوِم 
 :  لألصول أو الفروعحكم إعطاء الزكاة : املسألة التاسعة

بنات وأوالدهم وإن سفلوا ( . حىت ال جيوز إعطاء الزكاة لألصول ) األجداد واجلدات وإن علوا ( ؛ وال الفروع ) األبناء وال
 . تفضالً و  ومسكنة اآلخر لزوماً ال منحة على كل واحد منهم أن يزيل فقر نه جيبولو كانوا فقراء من أهل الزكاة ؛ أل
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؛ فإنه جيوز إعطاء من األصناف الثمانية املذكورة يف سورة التوبة  -غري الفقر واملسكنة  – أما إذا محل أحدهم وصفاً آخر
كاة له ابعتبار هذا الوصف ؛ كأن يكون غارمًا : أي مدينًا ؛ أو يكون من العاملني عليها ؛ أو يف سبيل هللا : أي الز 

 اجلهاد ؛ أو ابن السبيل : أي ابن الطريق املسافر الذي انقطعت به احليل .  
تها واجبة على زوجها ؛ فهو يعطيها ويستثىن من ذلك البنت املتزوجة ؛ فإنه جيوز ألبيها أن يعطيها من الزكاة ؛ ألن نفق

 لزوجها ال البنته . وهللا أعلم .
 :حكم نقل الزكاة: املسألة العاشرة

حني بعثه إىل  ملعاذ - صلى هللا عليه وسلم -األصل يف الزكاة أن خترج من أغنياء احلي لفقراء ذلك احلي ؛ لقول النب 
 تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَياِئِهْم َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهْم ".) البخاري (. ؛ َلْيِهْم َصَدَقًة يف أَْمَواهِلِمْ : " أَْعِلْمُهْم َأنَّ اَّللََّ اْفََتََض عَ  اليمن

يكفل فقد جاء الضمري ) هم ( يف قوله: " تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهْم " . ليفيد أن كل حي واجب عليه أن 
 جيوز نقل الزكاة إىل بلد آخر يف حالتني : ذلك  ومع فقراءه .
 عند استيفاء واكتفاء مجيع فقراء ذلك احلي ؛ وأن املال قد فاض عن حاجتهم . األوىل:

 إذا كان له قريب معدم يف بلد آخر ؛ فيعطى له ليأخذ األجر مرتني صدقة وصلة . فَعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر قَاَل: الثانية :
رَِّحِم اثْ نَ َتاِن: َصَدَقٌة وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:" الصََّدَقُة َعَلى اْلِمْسِكنِي َصَدَقٌة ؛ َوالصََّدَقُة َعَلى ِذي المسَِْعُت َرسُ 

 َوِصَلٌة ". ) أمحد وابن ماجة والَتمذي وحسنه(.
منها ليحصل األجر مرتني؛ واجلزء الباقي ألهل حيِ ه ألن هلم حقاً ؛ بل يعطيهم جزءاً  ينقلها ألقاربه كليةً  ويف هذه احلال ال

 تعلقة هبذا املال !!عليه ؛ ونفوسهم م
 هذه هي أحكام وأسرار زكاة الفطر ؛ مجعتها يف هذه املسائل العشرة لتعم الفائدة .

  هذا وما كان من توفيق فمن هللا ؛ وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمىن ومن الشيطان .
 وهللا أعلى وأعلم !!!

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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