
 مختصر البيان في زكاة الفطر من رمضان

هي الزكاة اليت سببها الفطر من صيام شهر رمضان ، فإضافتها إىل الفطر من إضافة الشيء إىل سببه ، 
ى. َوذََكَر اْسَم ) وقد فرضت يف السنة الثانية للهجرة ، وقد أشري إليها يف قول اهلل تعاىل َقْد أَفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

 .(َفَصلَّىَربِِّه 

صلى اهلل : فَ َرَض َرُسوُل اهلِل –َرِضي اهلل َعْنهَما  -ْبِن ُعَمَر قول الصحايب عبد اهلل والديل على وجوهبا 
زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن ََتٍْر ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي ، َعَلى اْلَعْبِد َواْْلُرِّ ، َوالذََّكِر َواألُنْ َثى ،  عليه وسلم

الةِ َوالصَّغِ   .رِي َواْلَكِبرِي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ، َوأََمَر هِبَا َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّ

 الحكمة من تشريع زكاة الفطر

قَاَل : فَ َرَض َرُسوُل اهلِل  مارضي اهلل عنهاْلكمة من تشريعها ما رواه أبو داود وابن ماجة َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
أَدَّاَها قَ ْبَل  زََكاَة اْلِفْطِر طُْهرًَة لِلصَّاِئِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث ، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنِي ،َمنْ  ليه وسلمصلى اهلل ع

 .َي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاتِ َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلٌة ، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة َفهِ )يعين صالة العيد( الصَّاَلِة 
جرٌب ملا حدث يف  -أيًضا  -فهي وإن كان فيها إظهاُر شكِر نعمة اهلل بإَتام صيام الشهر ؛ ففيها 

إحساٌن إىل الفقراء وإغناٌء وكفايٌة هلم عن السؤال يف أيام العيد ،  -أيًضا  -وفيها  ،الصيام من تقصري 
 .حتهم ، ويكون العيد عيًدا للجميعليشاركوا األغنياء فر 

 على من تجب ؟

 .من والد وولد وزوجةعليهم جتب على اْلر املسلم ، وعمن تلزمه نفقته 

 مقدارها 

 .يلوين ونصف إىل ثالثة كيلو جراما، ككالرز والتمر صاع من غالب قوت أهل البلد   مقدار زكاة الفطر

 

 



 وقت إخراجها 

أما وقت الوجوب فبغروب مشس آخر يوم من رمضان ، وال جيوز تأخريها عن صالة العيد إال لعذر ، 
أََمَر ِبزََكاِة اْلِفْطِر َأْن  صلى اهلل عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اهلِل  رضي اهلل عنهماففي الصحيحني َعِن اْبِن ُعَمَر 

 .تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّالةِ 

، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد رضي اهلل عنهما حديث ابن عباس ويف الِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلة ٌ : َمْن أَدَّاَها قَ ْبَل الصَّ
 .َي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاتِ الصَّالِة َفهِ 

 إلى من تدفع ؟

يف هذا  مساكني ْلاجتهم إليها ذهب كثري من أهل العلم إىل أن مصرف زكاة الفطر هم الفقراء وال
 الوقت ؛ وجيوز توزيعها على أكثر من فقري ، كما جيوز دفع عدد من الِفَطِر إىل مسكني واحد .

 مكان دفعها

تدفع زكاة الفطر إىل فقراء املكان الذي هو فيه وقت اإلخراج ، سواء كان يف حمل إقامته أو غريه من 
ل بالد املسلمني ؛ فإن كان يف بلد ليس فيه من يستحق الزكاة وَ   .من يدفعها عنه يف مكان فيه مستحقكَّ

 هذا والعلم عند اهلل تعاىل .


