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معلومات مهمة

تعريف زكاة الفطر

يَت زكاة الفطر؛ ألهنا جتب بالفطر من رمضان. مِّ وسُ
حكم زكاة الِفْطر

ا  لَكَ يوم العيد وليلته صاعً زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم مَ
ا عن قوته وقوت عياله. من طعام زائدً

م املزكي أن خيرج زكاة الفطر عن نفسـه، وزوجته، ومن  لْزَ ويَ
تلزمه نفقته، ويستحب إِخراجها عن اجلنني يف بطن أمه.

زكاة الفطر: 
صدقــة فرضهــا رســول اX ملسو هيلع هللا ىلص  عنــد 

الفطر من رمضان.

 : الَ رَ –ريض اهللا عنهام- قَ مَ نِ ابْنِ عُ ودليل وجوهبا ما روي عَ
نْ  ا مِ اعً ، أَوْ صَ ْرٍ نْ متَ ا مِ اعً رِ صَ طْ فِ اةَ الْ كَ ـولُ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص زَ سُ ضَ رَ «فَرَ
نَ  بِريِ مِ كَ الْ غِريِ وَ الصَّ ثَى، وَ األُنْ رِ وَ كَ الذَّ ، وَ ُرِّ احلْ بْدِ وَ عَ ىلَ الْ ـعِريٍ عَ شَ
 « ةِ الَ اسِ إِىلَ الصَّ وجِ النـَّ رُ بْلَ خُ دَّ قَ َا أَنْ تُـؤَ ـرَ هبِ أَمَ ، وَ نيَ ـلِمِ املُْسْ

(متفق عليه).
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٢٢٥ فقه العبادات المصور

زكاة الفطر

وقت إخراج زكاة الِفْطر
بْل صالة العيد، وجيوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومني؛ لفعل  أفضل وقت إلِخراج زكاة الفطر يوم العيد، بعد طلوع الفجر وقَ
»، ويف  ةِ الَ وجِ النَّاسِ إِىلَ الصَّ رُ بْلَ خُ دَّ قَ َا أَنْ تُؤَ رَ هبِ أَمَ الصحابة، وال جيوز تأخريها عن صالة العيد؛ حلديث ابن عمر السـابق: «وَ

». (رواه أبو داود). قَاتِ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ ةِ فَهِ الَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ نْ أَدَّ مَ ، وَ ةٌ بُولَ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ ةِ فَهِ الَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ حديث ابن عباس: «مَ
مقدار زكاة الِفْطر

جُ يفِ  رِ نَّا نُخْ : «كُ الَ ي  قَ رِ دْ يدٍ اخلُْ ـعِ (١) عـن كل فرد، ويكون من طعام اآلدميني كاألرز، والتمر، والقمح؛ حلديث أَبِى سَ صـاعٌ
» (رواه البخاري).  رُ التَّمْ (٢) وَ األَقِطُ بِيبُ وَ الزَّ عِريُ وَ نَا الشَّ امَ انَ طَعَ كَ : «وَ يدٍ عِ الَ أَبُو سَ قَ ». وَ امٍ نْ طَعَ ا مِ اعً رِ صَ طْ فِ مَ الْ وْ ولِ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ دِ رَ هْ عَ

فٍّ من الرجل املتوسط. والصاع عند احلنفية =٣٫٢٥كجم، وعند اجلمهور ٢٫٠٤٠ كجم، ويقدر أيضا بعدد أربع أَكُ

مصارف زكاة الِفْطر
ــُت لِۡلُفَقَرآءِ ...)  ٰ َدَق فَـع هلم الزكاة، فهي داخلـة يف قوله تعاىل: ( إِنََّما ٱلصَّ ف صدقـة الفطر لألصنـاف الثامنية الذين تُدْ َ تُـرصْ

[التوبة:٦٠].

الحكمة من زكاة الِفْطر
ةً . ١ رَ رِ طُهْ طْ فِ اةَ الْ كَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص زَ سُ ضَ رَ بَّاسٍ –ريض اهللا عنهام- قال: «فَرَ نِ ابْـنِ عَ ي عَ وِ فَث؛ ملا رُ و والرَّ تطهـري الصائـم مـن اللَّغْ

» (رواه أبـو داود)، وذلك أن الصائم يف الغالب ال خيلو من اللهو، ولغو الكالم،  ـاكِنيِ سَ ةً لِلْمَ مَ طُعْ (٣) ، وَ فَثِ الرَّ وِ وَ ـنَ اللَّغْ ائِـمِ مِ لِلصَّ
نْقُص  ا للصائم مما وقع فيه من هذه األلفاظ املحرمة، أو املكروهة، التي تَ دقة تطهريً وما ال فائدة فيه من القول، فتكون هذه الصَّ

ق الصيام.  ْرِ ثواب األعامل، وختَ
لّ وهوان يف يوم العيد، الذي هو فرح ورسور؛ . ٢ نَاؤهم يوم العيد عن السؤال الذي فيه ذُ التوسـعة عىل املسـاكني، والفقراء، وإِغْ

ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد.

ا تقريبًا (٢٫٠٤٠جرام).  (١)   الصاع يساوي من الربُِّ كيلوين وأربعني جرامً
(٢)  أقط: لبن جمفف يطبخ به.

فَث: هو الساقط من الكالم.  (٣)  الرَّ

أو ٤ xأو
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