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سالم ظذ كبقـا حمؿد وآله احلؿد هلل رب العادني والصالة وال

 وصحبه وبعد:

ظرشون مسللة ذم »شؿقته  ففذا بحث خمترص ذم أحؽام زكاة الػطر

يشتؿل ظذ أهم ادسائل التي يسلل ظـفا كثر من  ,«زكاة الػطر

أن يرزقـا التوفقق والسداد ذم الؼول والعؿل: إكه ويل  اهللَ أشلل الـاس,

 ذلك والؼادر ظؾقه.

 ادسللة األوىل: تعريف زكاة الػطر:

 .دمب بالػطر من رمضان التي هي الصدقة

الػطر من رمضان: لذلك ورد تسؿقتفا ذم بعض  :فسبب وجوهبا 

  .(1)«زكاة الػطر من رمضان» يات الصحقحروا

أضقػت الصدقة لؾػطر: لؽوهنا دمب »: قال احلافظ ابن حجر

 .(2)«من رمضان بالػطر

 ادسللة الثاكقة: حؽم زكاة الػطر:

مـفا حديث ألحاديث كثرة, اف السـة, أما واإلمجاعاجبة بالسـة و

                                 

 (,1611)أبو داود و (,1442 ) البخاريو ,والؾػظ له (984) رواه مسؾم (1)

 (.4815) الـسائيو (, 826) ابن ماجهو (,676) السمذيو

 (.3/367ابن حجر, )فتح الباري,  (2)
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 4   عشرون مسألة يف زكاة الفطر

صذ اهلل -اهلل رشول  فرض»وفقه:  -اهلل ظـفام ريض-بن ظؿر اهلل  ظبد

  .(1)«زكاة الػطر من رمضان ظذ كل كػس من ادسؾؿني -ظؾقه وشؾم

وأما اإلمجاع, فلمجع أهل العؾم: أن صدقة الػطر فرض, قال 

وأمجعوا ظذ أن صدقة الػطر : »-رمحه اهلل-اإلمام ابن ادـذر 

 .(2)«فرض

 ادسللة الثالثة: احلؽؿة من زكاة الػطر:

 مـفا:لزكاة الػطر حؽم كثرة, 

ائم من الؾَّغو والرفث وُفْحش الؽالم.1  ( ُضْفرًة لؾصَّ

ور ظذ قؾوهبم. ( ُضْعؿًة لؾؿساكني, وإدخاًل 2  لؾُّسر

ريض  -ظن ابن ظبَّاس وابن ماجه ما رواه أبو داود  دلقل ذلك: 

زكاة  -صذَّ اهلل ظؾقه وشؾَّم  -فَرض رشول اهلل »قال:  -اهلل ظـفام

 .(3)«الؾَّغو والرفث, وُضعؿة لؾؿساكنيالػطر ضفرًة لؾصائم من 

                                 

 (.984) مسؾمرواه ( 1)

 (,4/282) ويـظر: ادغـي, ابن قدامة, (,55) اإلمجاع, ابن ادـذر, ص (2)

 (.7/79) والرشح الؽبر مع ادغـي واإلكصاف,

(, وحسـه األلباين ذم صحقح 1827(, وابن ماجه )1629رواه أبو داود )( 3)

 شـن أيب داود.
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 من جتب زكاة الػطر؟ ادسللة الرابعة: عذ

صاًظا يزيد ظن قوته وقت من دمب  يؿؾكواجبة ظذ كل مسؾم 

 ؼتفم ظؾقه.ػك

 ؼر الذي يلخذ الصدقات؟ػجتب عذ الاخلامسة: هل  ادسللة

من صدقات ادسؾؿني ما يؽػقه يوًما  أظطيكعم دمب ظؾقه إذا 

 ولقؾًة.

 دقات بني ادسؾؿني؟صادسللة السادسة: هل جيوز تبادل ال

أكا أظطقك صدقة فطري وأكت تعطقـي صدقة فطرك حتى  :بؿعـى

وكلكه  حتايل ظذ الرشع,رم: ألكه حم فعل ل خترج من بقــا, وهذا

خرى, أما إن أخرجفا ثم رجعت إلقه األقد بالقد وأخذها بأخرجفا 

 ال بلس.فيل اول حتبدون تواضل 

 هل جتب زكاة الػطر عذ الصغر؟ لسابعة:ادسللة ا

أمر »حلديث:  :كعم دمب ظذ الصغر من ماله إن كان له مال

بصدقة الػطر ظن الصغر  -وشؾم ظؾقهصذ اهلل -رشول اهلل 

, فإن مل يؽن له مال فإن فطرته دمب ظذ من تؾزمه (1)«والؽبر...

                                 

(, 2/141ذم شــه ) (, والدارقطـي4/161رواه البقفؼي ذم السـن الؽزى )( 1)

 (.835وحسـه األلباين ذم إرواء الغؾقل )
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 6   عشرون مسألة يف زكاة الفطر

 الـػؼة.

 اجلـني:زكاة الػطر عن  حؽمادسللة الثامـة: 

أن زكاة الػطر ل دمب ظن اجلـني, وإكام تدفع  الػؼفاءيرى مجاهر 

 ظذ شبقل الشتحباب.

 ادسللة التاسعة: زكاة فطر الزوجة:

يرى مجاهر الػؼفاء أن زكاة الػطر تابعة لؾـػؼة, فقجب ظذ الزوج 

الزوجة ظن كػسفا فال ماكع ول  أخرجت وإنأن خيرجفا ظن زوجته, 

 حرج.

 العارشة: وقت إخراجفا:ادسللة 

 :, ووقت اشتحبابجوازهلا وقت وجوب, ووقت 

يوم من رمضان, وبـاًء ؿس آخر ص غروبظـد  وب:الوج وقت • 

صؿس آخر يوم من رمضان فؾقس  غروبلو ولد مولود بعد  :ظؾقه

 ظؾقه زكاة.

: حلديث ابن ظؿر أو ثالثة أو يومني بقومقبل العقد  :اجلواز وقت •

وذم لػظ  .(1)«كاكوا يتؼبَّؾوهنا قبل العقد بقوٍم أو يومني»ذم البخاري: 

                                 

 (.1511رواه البخاري ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رعشرون مسألة يف زكاة الفط   7 

كان يبعث بزكاة الػطر إىل الذي دمؿع  ظؿرأن ابن »لإلمام مالك: 

  .(1).«ظـده قبل الػطر بقومني أو ثالثة

 أن خترج قبل خروج الـاس إىل صالة العقد. :االستحباب وقت •

 صالة العقد: ادسللة احلادية عرشة: حؽم تلخر زكاة الػطر بعد

ر زكاة الػطر ظن بعد صالة العقد: من »حلديث:  ل جيوز أن تتلخَّ

اها قبل الصالة ففي زكاٌة مؼبولة, ومن أداها بعد الصالة ففي  أدَّ

 .«صَدقة من الصدقات

رها بعد   رها ظن يوم العقد  صالةفالذي أخَّ العقد آثِم, والذي أخَّ

 ففو أصدر إثاًم, وتصر َديـًا ذم رقبته, وواجًبا ظؾقه أداؤها.

ر الزكاة    , فال إثم ظؾقه.لعذرأما إْن أخَّ

 ادسللة الثاكقة عرشة: مؽان إخراجفا: 

 بؾد آخر توزيعفا بني الػؼراء ذم بؾد ادزكي وظدم كؼؾفا إىل ألوىلا

, وإن كان البؾد ل يوجد فقه حمتاج أو إلغـاء فؼراء بؾده وشد حاجتفم

ل َمن يدفعفا ظـه باخلارج. ني لذلك, فإكه يوكَّ  ل يعرف ُمستحؼِّ

 

                                 

, كتاب الزكاة, باب وقت إرشال زكاة الػطر, برقم وضلذم اد اإلمام مالكرواه  (1)

(55.) 
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 8   عشرون مسألة يف زكاة الفطر

 دن تعطى؟ ادسللة الثالثة عرشة:

ادستحؼون لزكاة الػطر هم الػؼراء وادساكني أو ممن ل تؽػقفم 

در ؼرواتبفم إىل آخر الشفر فقؽوكون مساكني حمتاجني فقعطون مـفا ب

صذَّ اهلل ظؾقه  -فَرض رشول اهلل »حاجتفم, فعن ابن ظباس: 

زكاة الػطر ضفرًة لؾصائم من الؾَّغو والرفث, وُضعؿة  -وشؾَّم

 .(1)«لؾؿساكني

وكان من هديه صذ اهلل ظؾقه وشؾم »قال ابن الؼقم ذم الزاد: 

ختصقص ادساكني هبذه الصدقة, ومل يؽن يؼسؿفا ظذ األصـاف 

فعؾه أحد من أصحابه, ول  الثامكقة قبضة قبضة, ول أمر بذلك, ول

من بعدهم, بل أحد الؼولني ظـدكا: إكه ل جيوز إخراجفا إل ظذ 

ادساكني خاصة, وهذا الؼول أرجح من الؼول بوجوب قسؿتفا ظذ 

 .(2)«األصـاف الثامكقة

 ادسللة الرابعة عرشة: ادؼدار الواجب يف زكاة الػطر:

فؽلر بؾد خترج صاًظا  هو صاع من قوت البؾد الذي يلكؾه الـاس,

                                 

(, وحسـه األلباين ذم صحقح 1827(, وابن ماجه )1629رواه أبو داود )( 1)

 شـن أيب داود.

 (.2/21ادعاد, ابن الؼقم, )( زاد 2)
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بؾًدا غالُِب قوته األرز خُيِرج من األرز  هـاكمن غالب ضعامفا: فؾو أنَّ 

 وهؽذا.

ريض اهلل -اه البخاري ظن أيب شعقد اخلدري ودلقل ذلك: ما رو

يوم الػطر  -صذَّ اهلل ظؾقه وشؾَّم-قال: كـا كخرج ذم ظفد الـبي  -ظـه

 والزبقُب  ـا الشعرُ ان ضعامَ صاًظا من ضعام, قال أبو شعقد: وك

 .والتَّؿرُ  واألَِقطُ 

 : الؾبن ادجػَّف.األقطُ 

 ادسللة اخلامسة عرشة: ما مؼدار الصاع باجلرامات؟

ظاة الصاع باجلرامات, ووصؾوا إىل الـتقجة التالقة:  وَزَن بعض الدر

 .كجم 2.322 أرز •

 .كجم 2.65 فاصولقا •

 .كجم 3.22 متر •

 .كجم 3.22 بةجب ظدس •

 .كجم 2.22 لوبقا •

 .كجم 2.22 أصػر ظدس •

 .كجم 1.62 زبقب •

ِي الرجل ادعتدل.   الصاع: أربع حػـات بؽػَّ
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؟  ادسللة السادسة عرشة: هل جيوز أن كخرج زكاة الػطر ماالا

 الػطر كؼدًا ظذ ثالثة أقوال: زكاةاختؾف أهل العؾم ذم إخراج 

أكه ل جيوز إخراجفا كؼدًا, وهذا مذهب ادالؽقة, الؼول األول: 

 والشافعقة, واحلـابؾة. 

أكه جيوز إخراجفا كؼدًا, وهذا مذهب احلـػقة, ووجه الؼول الثاين: 

 ذم مذهب الشافعي, ورواية ذم مذهب أمحد.

أكه جيوز إخراجفا كؼدًا إذا اقتضت ذلك حاجة أو الؼول الثالث:  

ل ذم مذهب اإلمام أمحد, اختاره صقخ اإلشالم ابن مصؾحة, وهذا قو

 تقؿقة. 

 األقارب؟ ادسللة السابعة عرشة: هل جيوز رصف زكاة الػطر إىل

كعم جيوز رصف زكاة الػطر إىل األقارب, وتؽون صدقة وصؾة 

 برشط أن يؽوكوا مساكني, وأل يؽون الؼريب أصاًل ول فرًظا.

 ظال, واألم واجلدة وإن ظؾت. واألصل: األب واجلد وإن

 وإن كزل. البنوالػرع: البـت والبن وابن 

 ادسللة الثامـة عرشة: هل جيوز توكقل الغر يف إخراجفا؟

, ولؽن األفضل واألحسن أن إخراجفاكعم جيوز توكقل الغر ذم 

يتوىل ادسؾم هذه العبادة بـػسه مع أولده, وهذا أبرأ لؾذمة وإطفاًرا 
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 لؾشعرة.

ا آخر يف  ادسللة التاسعة عرشة: هل جيوز لؾػؼر أن يوكل شخصا

 قبض زكاة الػطر؟

آخر ذم قبض زكاة الػطر ول  صخًصاكعم جيوز لؾػؼر أن يوكل 

 حرج ذم ذلك.

 ادسللة العرشون: ما حؽم من يلخذ زكاة الػطر ثم يبقعفا؟

 , جاز له بقعفا بعد قبضفا.هلاإذا كان من أخذها مستحًؼا 

 هلل رب العادني. واحلؿد
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