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بسم هللا الرمحن الرحيم

زكاة الفـطـر
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان وموالان
حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين.
أما بعد،،،
فاعلم أخي الصائم أنه يكثر احلديث يف أواخر شهر رمضان عن زكاة الفطر
وقيمتها فمن قائل يقول أنـها  5شيكل أو  8شيكل  ...إخل ،فما هو الصواب
الذي نلقى هللا عليه؟ وكيف يتم حتديد زكاة الفطر شرعا؟

مشروعية زكاة الفطر:

زكاة الفطر واجبة على كل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وذلك
ملا رواه عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما قال  :فرض رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبد
واحلر والذكر واألنثى الصغري والكبري من املسلمني وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس
إىل الصالة (متفق عليه) .

وجتب زكاة الفطر بثالث شروط:
 .1اإلسالم :فال تصح من الكافر لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث

السابق  :من املسلمني .
 .2غروب مشس آخر يوم من رمضان :فكل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا
من شوال  -ليلة عيد الفطر -جتب عليه زكاة الفطر فمثال :من ولد له مولود قبل
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غروب مشس آخر يوم من رمضان وبقي إىل ما بعد الغروب جيب إخراج زكاة
الفطر عنه ،أما إذا مات قبل الغروب فال زكاة عليه.
 .3أن يكون عند املزكي ما يزيد عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد
وليلته.
عمن يزكي الصائم:
يزكي الصائم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة واألبناء الذين هم دون
سن البلوغ وعن اآلابء واألمهات إن كانوا فقراء ،أما ابلنسبة للولد البالغ الذي
يوجد عنده قوت يوم العيد وليلته فال يصح لوالده أن خيرج عنه زكاة الفطر إال
بعد إذنه ،فليتنبه هلذا األمر.
مقدار زكاة الفطر:
مر يف احلديث
َّرها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كما َّ
زكاة الفطر قد َ
السابق بصاع من شعري أو من متر أو ما كان يف معنامها كالقمح والعدس
واحلمص واألرز واألقط  ...إخل ،ويكون هذا الصنف من غالب قوت البلد،
فغالب قوت البلد ملسلمي فلسطني القمح  -الطحني ،-وغالب قوت البلد
ملسلمي الصني األرز ،وغالب قوت البلد ملسلمي إيطاليا املعكرونة ،وهكذا يف
ابقي البالد اليت يتواجد فيها املسلمون.

مقدار الصاع:

الصاع النبوي مكيال وليس وزن ،وهو عبارة عن أربع أمداد ،والـمد عبارة عن
حفنة كفني معتدلني ،واجلدول التايل يبني األصناف اليت جيوز إخراج زكاة الفطر
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منها وقيمة كل صاع ابلعملة الورقية مع مراعاة ارتفاع واخنفاض األسعار من وقت
آلخر ،وعلى املسلم أن خيتار من أي األصناف شاء أن خيرج زكاة فطره على قول
اجلمهور أو القيمة كما قال اإلمام أبو حنيفة.
الصنف (ابلصاع)

الوزن (ابجلرام)

السعر (ابلشيكل)

القمح

2540

8

الطحني

2080

4.5

األرز العادي (ايمسني)

2740

14

الفاصوليا

2720

19

احلمص املتوسط

2660

16

التمر العادي (الزهدي)

2400

24

التمر املتوسط

2000

26

التمر اجملهول

2440

44

الزبيب العادي (بنايت)

2120

36

مالحظة:
تعود هذه األسعار واألوزان ملا هو مدون يف هذه الوثيقة ألن أنواع احلبوب
والزبيب والتمور ختتلف فيما بينها اختالفا كثريا إذ يوجد مثال من صنف القمح
عدة أنواع وهكذا يف اجلميع ،واألسعار املدونة أعاله وفق األسعار يف قطاع غزة،
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فلذلك على كل مؤمن حريص على دينه أن يقدر هذه املوازيني واملكاييل على
وفق البلد اليت يعيش هبا.
ومما البد أن يشار إليه أنه مت حساب األسعار مع مراعاة االحتياط يف
جانب من تعطى له هذه الزكاة.
تنبيه:

من حيدد زكاة الفطر بقيمة معينة كـ  6أو  7أو  8شيكل مثال كما نسمعه
عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وما نقرؤه يف وسائل اإلعالم املكتوبة مع
كثرة املفتيني فقد أبعد عن احلق والصواب؛ ألن الواجب أن تقدر القيمة املالية
على وفق ما يساوي كل صاع؛ ألن قيمة صاع التمر ختتلف عن صاع القمح
اختالفا كبريا وهكذا يف كل األصناف كما هو مبني يف اجلدول السابق ،فال
مفهوم لقول من يقول أبن زكاة الفطر  6أو  7أو  8شيكل أو  ...إخل بدون
تقييد.
وقت إخراج زكاة الفطر:

جيوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما
قال  :فرض رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من
الرفث وطعمة للمساكني ،فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن
اللغو و َّ
أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه
احلاكم) ،وآخر وقت ألدائها قبل غروب مشس يوم العيد عند السادة الشافعية،
فيحرم أتخريها عنه بال عذر.
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ملن تعطى زكاة الفطر:
الص َدقَات ل ْلف َقَراء
تعطى لألصناف الثمانية املذكورين يف اآلية  إََّّنَا َّ
ني َويف َسبيل
َوالْ َم َساكني َوالْ َعاملنيَ َعلَْيـ َها َوالْم َؤلََّفة قـلوهب ْم َويف الرقَاب َوالْغَارم َ
يم (التوبة اآلية.)60
اّلل َوابْن َّ
السبيل فَر َ
يم َحك ٌ
يضة منَ اّلل َواّلل َعل ٌ
أخي الصائم:
لكي تكون زكاتك طهرةٌ لك من الرفث واللغو كما جاء يف حديث ابن
عباس رضي هللا عنهما السابق ،وحىت تكون عبادتك عند هللا مقبولة ،احرص أن
نص عليه أئمة اإلسالم من حنفية ومالكية
تؤديها على الوجه الشرعي الذي َّ

وشافعية وحنابلة وغريهم من أئمة اهلدى ،وهللا ورسوله اعلم ،وهو من وراء
القصد.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
وصل اللهم على سيدان وموالان حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين

إعداد:

واحة آل البيت إلحياء الرتاث والعلوم  -فلسطني
 14رمضان  1438هجري املوافق  9يولنو  2017رومي

واحة آل البيت إلحياء الرتاث والعلوم – فلسطني

www.alalbait.ps

