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 زكاة الفطرأحكام 
 ه32/9/9329

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=mra9b5-
qkDI 

 : اخلطبة األوىل
 .. إن احلمد هلل

َشرَع لنا ربنا يف ختام رمضان زكاة الفطر: فقد شرعو هللا أما بعد: أيها ادلسلمون: 
وىي  وشكرًا هلل على توفيقو، وطعمة للمساكني، طهرة للصائم من اللغو والرفث،

عوام، وأنعم عليو سبحانو قاه هللا تعاىل عامًا من األحيث أب زكاٌة عن البدن،
وألجلو استوى فيو الكبري والصغري، والذكر واألنثى، والغين والفقري، واحلر  ،ابلبقاء

 .يف مقدار الواجب: وىو الصاع ،والعبد، والكامل والناقص
ق خيرجها ادلسلم قبل صالة العيد شكرًا هلل تعاىل على نعمة التوفيزكاة الفطر: 

 لصيام رمضان وقيامو، خيتم هبا ادلسلم عمل رمضان.
وىي ادلقصودة يف  ،ج فطرةخرَ ويقال للمُ  ،تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر

هنا جتب ابلفطر من طر ألضيفت اىل الفِ أوقد  (تزكى فلح منأقد ) :تعاىل هللا قول
 .رمضان وىي صدقة عن البدن والنفس
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غالااااب قااااوت البلااااد، واألصاااال فيهااااا مااااا  باااات يف زكاااااة الفطاااار: خيرجهااااا ادلساااالم ماااان 
الصحيحني عن ابن عمار رضاي هللا عنهماا قاال: "فارل رساول هللا   زكااة الفطار 
من رمضان صاعاً من متر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعري على كل حر وعبد 

 ذكر أو أنثى على الصغري والكبري".
وكااااّم ذلاااام عاااان الساااالال يف أام العيااااد لي اااااركوا زكاااااة الفطاااار: إحسااااان إىل الفقااااراء 

األغنياء يف فرحهم وسرورىم بو، ويكون عيداً للجميع، وفيها اإلتصاف خبلق الكرم 
 وحب ادلواساة.

زكاة الفطر: فيها تطهري للصائم مما حيصل يف صيامو مان نقاص ولغاو وإف. فالصايام 
سامح بطن والفارج، فاال يَ الكامل ىو الذي يصوم فيو اللسان واجلوارح كماا يصاوم الا

الصائم للسانو وال ألذنو وال لعينو وال ليده وال لرجلو أن تتلاوث ااا هناى هللا ورساولو 
عنو من قول أو فعل، وقّل أن يسلم مسلم من ذلك، فجااءت زكااة الفطار يف ختاام 
ال هر لتجرب ذلك كلو وتغسل ما قد يكون علق ابلصائم مما يكاّدر صاومو ويانقص 

 أجره.
قتهااا: فااكن زكاااة الفطاار جتااب بغااروب ال اامس ليلااة العيااد، ألنااو الوقاات الااذي وأمااا و 

أو ُولِاد لاو ولاد، أو أسالم  ،أو ملاك عباداً  ،تازوجفمان يكون باو الفطار مان رمضاان، 
، وإن كاان ذلاك بعاد الغاروب ز تلزماو، ومان الفطارزكااة قبل غروب ال مس، فعليو 

 .مات بعد غروب ال مس ليلة الفطر فعليو صدقة الفطر
 وزمن دفعها لو وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز.
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فأمااا وقاات الفضاايلة فهااو صااباح العيااد قباال الصااالة. عاان اباان عماار رضااي هللا عنهمااا 
 "أن النيب   أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة" رواه البخاري ومسلم.

باات عاان قفااع قااال كااان اباان وأمااا وقاات اجلااواز: فهااو قباال العيااد بيااوم أو يااومني. دلااا  
 وكااان يعطيهااا الااذين يِنّ عماار يعطااي عاان الصااغري والكبااري حااط إنااو كااان يعطااي عاان بَاا

 يقبلوهنا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني.

 ا فكنااااووإن فاااات يااااوم العيااااد وز خيرجهاااا وإن أخرىاااا عاااان صااااالة العيااااد أف وأجاااازأت،
 ، مع اإلف يف أتخريىا.يقضيها وال تسقط عنو

ها ادلسلمون: وجتب زكاة الفطر فريضًة على الكبري والصاغري والاذكر واألنثاى واحلار أي
 والعبد من ادلسلمني. دلا  بت يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ادلتقدم.

على ادلسلم ادلستطيع الذي ديلك مقدار الزكاة زائًدا عن حاجتو وحاجة فهي واجبة 
 . ما يكفي أىلو فقط، فليس عليو شيءأىلو يوًما وليلًة، وإن ز يكن عنده إال

وتسااتحب عاان اجلنااني فقااد كااان الساالم . خيرجوهنااا عنااو. و ااب أن خيرجهااا عاان 
نفسو وكذلك عمان تلزماو ملونتاو مان زوجاة أو قرياب إذا ز يساتطيعوا إخراجهاا عان 
أنفساااهم، فاااكن اسااااتطاعوا فااااألوىل أن خيرجوىااااا عااان أنفساااهم ألهناااام ادلخااااطبون هبااااا 

إال أن يتاااربع هباااا  ، ومثلهاااا اخلادماااة،ر فزكاتاااو علااى نفساااوماااا اخلاااادم ادلساااتأجَ أ .أصااالً 
 .أما اخلادم ادلملوك فزكاتو على سيده .عليو ون ىم رتطير أو ادلستأجِ 

علاى وأمجعوا على أن صدقة الفطر فارل، وأمجعاوا "قال اإلمام ابن ادلنذر رمحو هللا: 
 أداؤىاااا عااان نفساااو، وأوالده األطفاااالإذا أمكناااو  أن صااادقة الفطااار جتاااب علاااى ادلااارء
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الاااااذين ال أماااااوال ذلااااام، وأمجعاااااوا علاااااى أن علاااااى ادلااااارء أداء زكااااااة الفطااااار عااااان مملوكاااااو 
 ."احلاضر

والواجب يف زكاة الفطر صاع من غالب قوت أىل البلد من بار أو شاعري أو أرز أو 
متر أو زبيب أو أقط، وكلما كان أجود فهاو خاري وأفضال، فعلاى كال مسالم ذكار أو 

ثى صغري أو كبري حر أو عبد أن خيرج صاعاً من طعام بصاع النيب صلى هللا عليو أن
وسلم أو ما يعادلو كيالً أو وزقً، وال  زئ أقال مان ذلاك، والصااع اقاييسانا احلالياة 

 قرابة الكيلوين وأربعني جراماً.
 أيهااا ادلساالمون: وزكاااة الفطاار تاادفع إىل فقااراء ادلكااان الااذي ىااو فيااو وقاات اإلخااراج
سااواء كااان قاال إقامتااو أو غااريه ماان بااالد ادلساالمني، فااكن كااان يف بلااد لاايس فيااو ماان 
ياادفع إلياااو أو كاااان ال يعاارف ادلساااتحقني فياااو، وّكاال مااان يااادفعها عنااو يف مكاااان فياااو 

ق. وبناء علاى ذلاك فمان أقاام يف بلاده أكثار رمضاان، ف ساافر إىل بلاد  خار مستحِ 
فطاار يف البلااد الااذي سااافر إليااو ألناااو يف أواخاار رمضااان فاااألوىل لااو أن ياادفع زكاااة ال

البلد الاذي غارب علياو فياو خاس  خار ياوم مان رمضاان، وإن دفعهاا إىل فقاراء بلاده 
 م فيو أجزأتو ولكن خالف األوىل.يالذي يق

وزكاااة الفطااار خاصاااة ابلفقاااراء وادلسااااكني، وال تصااارف لبقياااة ادلصاااارف الثمانياااة الااا  
 لك.تصرف ذلا الزكاة إال إذا اقتضت ادلصلحة ذ

واألوىل أن تصرف على فقراء نفس البلد إال أن يكون يف غريه من ىاو أشاد حاجاة 
 فال حرج حينئذ من نقلو.
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 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانعنا اا علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.
 

 .. ابرك هللا
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 :اخلطبة الثانية
 .. احلمد هلل

اة الفطر وىو إخراج زك وىنا مسألة تثار يف كل سنة،أما بعد: أيها ادلسلمون: 
ىل جتزئ القيمة يف فيسألون:  نقودًا بداًل عن الطعام، ويقولون: أبهنا أنفع للفقري.

 :اجلواب :ن تكون طعاماً أب نو  أم أ ؟زكاة الفطر
ن أحاااد أل فاااال  اااوز ،صااال فيهاااا التوقيااامن العباااادات األأاكااام إاعلمااوا رمحاااين هللا و 

الااذي  ،ع احلكاايم صاالوات هللا وسااالمو عليااو ارّ دلا خااذ عاانأاااا  الّ إعبااادة  ةِ يّاايتعباد أب
ع وقد شارّ  (وحي يوحى الّ إن ىو إوما ينطق عن اذلوى ) :قال هللا تبارك وتعاىل عنو

: حاديااث الصااحيحةيااو زكاااة الفطاار اااا  باات عنااو يف األىااو صاالوات هللا وسااالمو عل
 و صااعاً أمان زبياب  و صااعاً أمن شاعري  و صاعاً أمن متر  و صاعاً أمن طعام  صاعاً 
رضااي  روى ىااذا احلااديث البخااري ومساالم ماان حااديث عباد هللا باان عماار .قااطأمان 

ن ن تكااو أمنااا  ااب إخااراج القيمااة يف زكاااة الفطاار و إعليااو فااال  ااوز  وبناااءً  .هللا عنهمااا
ماار الناايب نااو لااالم ألخااراج القيمااة ال  اازئ ألإن فنقااول أب ،ىاال البلاادأغالااب قااوت 

 .من طعام هنم كانوا خيرجوهنا صاعاً كلعمل الصحابة . فلم نو لا   وأل
فااااال  اااازئ  ،ن زكاااااة الفطاااار عبااااادة مفروضااااة ماااان جاااانس معااااني يف وقاااات معاااانيوأل
ن  أل ،خراجهاا يف غاري الوقات ادلعانيإ ازئ  كماا ال  ،خراجها من غري اجلانس ادلعانيإ

ويقولاون:  ،ذىااهنمأيف  يعللون القضية عقليااً  ،خراج القيمةإكل الذين يقولون جبواز 
ل ىذا الفقاري كال فقد يقول قائ ،فلو تركت للعقلأبن ادلال أنفع للفقري من الطعام. 
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 ييف ذعطياو أق أفوبناًء عليو  ،فيتكدس لديو الطعام يف رمضان نالناس يعطونو اآل
 فحساااماً  .قاااد يكاااون لاااو شااايء مااان الوجاىاااة ولاااو فكااارت يف كالماااو عقليااااً  ،القعااادة

 ااوز تغيااري  فكااذلك ال ، ااوز تغيااري الوقاات نااو الأقليااة يقااال كمااا لالجتهااادات الع
 .اجلنس

الناُُّقوُد أنَفُع لِلَفِقرِي َوَي رَتِي هِبَا َما َيَ اُء َوَقد حَيَتاُج َشيًئا  َخَر َغرَي  َوَلو قَاَل قَاِئٌل:
 .الطََّعاِم، ُفَّ َقْد يَِبيُع الَفِقرُي الطََّعاَم َوخَيَسُر ِفيِو!

حِتَياَجاِت الُفَقرَاِء يف ادلْسَكِن أنَّ ُىَناَك َمَصاِدَر أْخَرى ِلَسدِّ ا اُب َعْن َىَذا ُكلِِّو:فَاجلَوَ 
 اِل َوالصََّدقَاِت الَعامَِّة َواذلَِباِت َوَغريَِىا فَلَنَضعِ َىا، َوَذِلَك ِمن زََكاِة ادلْلَبِس َوَغريِ َوادل

، َونَلتَ  ِمن  اً رُِع َوُىَو َقْد فَاَرَضَها َصاعزُِم ِاَا َحدََّدُه ال َّااألُموَر يف ِنَصاهِبَا ال َّرِعيِّ
 طََعاٍم: طُعَمٌة لِلَمَساِكنِي.

فَكنَُّو َسَيأُكُل ِمنُو َوَيسَتِفيُد َعاِجاًل  رَي طََعاًما ِمن ُقوِت البَاَلدِ َوََنُن َلو أعطَيَنا الَفقِ 
بَِناًء َعَليِو َفاَل َ ُوُز إعطَاُؤَىا َمااًل ِلَسَداِد ألنَّ َىَذا ممَّا َيسَتعِمُلُو أْصاًل، وَ  ِجاًل   أوْ 

َديِن َشخٍص، أْو ُأجَرِة َعَمِليٍَّة ِجرَاِحيٍَّة ِلَمرِيٍض، أو َتسِديِد ِقسِط ِدرَاَسٍة َعن طَالٍب 
 .خَرىُقَتاٍج، َوََنِو َذِلَك، فَِلَهَذا َمَصاِدُر أُ 

اة الفطر. ولو أخرجها من الثياب فكن ال  زئ دفع القيمة بداًل عن زكوبناًء عليو ف
ذلك ال  زأه، ولو أخرجها من أي شيء  خر غري الطعام فكن ذلك ال  زأه، وكل 
قياس أو نظر خيالم النص فكنو مردود على صاحبو، والرسول   فرضها صاعاً 

ى هللا عليو من طعام، وَنن متعبدين هلل عز وجل اا جاء يف شريعة نبينا دمحمًا صل
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وسلم ولسنا متعبدين اا هتواه نفوسنا أو ترجحو عقولنا ما دام يف ادلسألة نص: 
وما كان دللمن وال ملمنة إذا قضى هللا ورسولو أمراً أن يكون ذلم اخلرية من أمرىم، )

(. فهذا ابن عمر رضي هللا عنهما ومن يعص هللا ورسولو فقد ضل ضالاًل مبينا
ى عهد رسول هللا   صاعًا من متر أو صاعًا من شعري". يقول: "كنا خنرجها عل

فهل يعين ىذا أن الدراىم كانت مفقودة على عهد النيب   حط ال  دوا إالّ 
الطعام؟. كال. فكن الدراىم كانت موجودة والذىب موجود والفضة موجودة، وز 

ينا إال صاعًا من طعام. وقد أمجع علماء ادلسلمني أبن كل يفرل النيب   عل
 قياس يف مقابلة النص فهو مردود على صاحبو وفاسد ال يلتفت إليو.

عان قاد بلغكام  :ياوم القياماةربناا لنا أذا ساإهللا عاز وجال  ممااأخوة يها اإلأما موقفنا 
 ،رساول هللا  ىل إىل عبدهللا بن عمار، ف إالصحيح ادلنتهي  ادلتصل رسويل ابلسند

ق إا ربناا  :ن نقاولأ ىال لناا حجاةً  .و صاع مان شاعريأن زكاة الفطر صاع من متر أ
واخلاااري ماااا اختااااره  ،ن اخلاااري ماااا اختااااره هللا لنااااكفااا ،وهللا باااداً أ .ن الااادراىم خاااريأيناااا أر 

 ل هللا    لنا.رسو 

قيمااة صاااع التماار خيتلاام سااعره عاان قيمااة صاااع القيمااة، فجبااواز دفااع ف إننااا لااو قلنااا 
عااان قيماااة صااااع ال اااعري، فباااأي قيماااة  خاااذ؟ ىااال ابألقااال أم  ساااعره القماااح وخيتلااام

ابألكثاااار أم ابدلتوسااااط؟ وإذا أخااااذق أبحاااادخا فلماااااذا لاااايس ابآلخاااار؟. لكاااان الصاااااع 
 اثبت.
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ف إن إخاااراج القيماااة خُيااارج زكااااة الفطااار عااان كوهناااا شاااعرية  ااااىرة، فمقصاااود ال اااارع 
ار ىااااذه ال ااااعرية، فلااااو صااااارت قيمااااة ألصاااابحت خفيااااة مثاااال الصاااادقة يعطيهااااا إ هااا

اإلنسااان سااراً للفقااري ولاايس ىااذا ىااو ادلقصااود ماان زكاااة الفطاار، وإمنااا مقصااودىا أن 
تكااااون  اااااىرة بااااني ادلساااالمني معلومااااة للصااااغري والكبااااري ي اااااىدون كيلهااااا وتوزيعهااااا 

 ويتبادلوهنا بينهم خبالف مالو كانت دراىم.
كما أوجب الكفارة   اً م: "أوجبها هللا طعاابن تيمية رمحو هللا مال شيخ اإلسالق

 ".اً طعام
يف صدقة  أمحد بن حنبل رمحو هللا اإلمام سئلوقال ابن قدامة رمحو هللا يف ادلغين: 

الفطر، فقال: "ال يُعطي قيمتها"، قيل لو: إن عمر بن عبدالعزيز كان أيخذ 
زكاة الِفطر صاٌع من متر، أو صاع من ": ة، فقال: َيَدعون قول رسول هللا  القيم
 ! ف قال: قومٌ 29ادلائدة:  (َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ : )، وقد قال هللا"شعري

 .قال فالن!"يَردُّون السنَن، قال فالن، 
د مجهور وال  وز إخراج القيمة عن"عبدالعزيز بن ابز رمحو هللا:  العالمة وقال اإلمام

أىل العلم، وىو أصح دلياًل، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعلو النيب 
 ".   وأصحابو .

نرى أنو ال  وز أن ُتدَفع زكاة الفطر " :ابن عثيمني رمحو هللا ال يخ قال العالمةو 
طعام شاء ابع ىذا ال ، والفقري إذااً طعام نقوًدا أبي حال من األحوال، بل تدفع

 ".وانتفع بثمنو، أما ادلزكِّي فال بد أن يدفعها طعاماً 
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أيها ادلسلمون: بقيت مسألة: وىو جواز دفع النقود عن زكاة الفطر لبعض 
اجلمعيات اخلريية. وىذا ليس إخراجًا لزكاة الفطر نقداً. وإمنا ىو توكيل منك ذلذه 

نقود بداًل منك طعامًا ويقومون ىم اجلمعية. ألن ىذه اجلمعية ي رتون هبذه ال
 بتوزيعو بدالً عنك. فهي وكالة وليست إخراجاً لزكاة الفطر نقوداً.

 
 .. اللهم


