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 الحنيف بأدائها بنهاية صيام شهراإلسالمي أمرنا ديننا  واجبة   هي زكاة   ،، أو صدقة الفطرزكاة الفطر 

 ،رضي هللا عنهما ،جاء في حديث عبد هللا بن عمروالدليل على وجوبها ما عيد الفطر.  رمضان وقدوم

ا من شعير، على ا من تمر، أو صاع  ، زكاة الفطر صاع  هللا، صلى هللا عليه وسلم ) فرض رسول  قال: 

خرج قبل خروج الناس إلى والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن ت   العبد والحر   

 .1الصالة(

جب زكاة الفطرعلى كل مسلم، قادر عليها، سواء أكان كبيرا أو ت؟  من الذي تجب عليه زكاة الفطر

 يجب على المسلم أن يخرجها أيضافوهو مطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته، صغيرا. 

َق المسلم بمولود، ولو في آخر  نين وبنات، وعن والديه الفقيرين؛وأوالده الصغار، ب ،زوجتهعن  ز  وإذا ر 

صدقة الفطر واجبة على  حديث: )أال إن  ففي ال ،الفطر أيضازكاة عنه فيجب أن يخرج يوم من رمضان، 

  . 2كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير(

االحكمة من زكاة الفطر:    فهي ذات شقين: ؛حكمة التشريعية من زكاة الفطرال أم 

يام عن التقصير في صله وتكفير  المسلم،هي تطهير وتزكية لمال د على الصائم المزكي إْذ وتع   ألولىا

كاة والتراحم؛ ففي زباأللفة  تعود على المجتمع المسلموالثانية عن اللغو والرفث.  رمضان كعدم الكف   

بالتوسعة عليهم، وإغنائهم عن السؤال في  ،الفطر إشاعة للبهجة والسرور على نفوس الفقراء وعائالتهم

قال: )فرض رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، زكاة  رضي هللا عنهما، ،عن عبد هللا بن عباسيوم العيد. 

اها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن فمن أد   ؛ة للمساكينعمَ وط   ،غو والرفثة للصائم من الل  هرَ الفطر ط  

 . 3اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات (أد  

 المقدار الواجب لزكاة الفطر : 

ل كفي الناس  ت بهوتا يتقو  صاع من الطعام مما يعتبر ق   :الفطر هوزكاة خراجه من إن المقدار الواجب إ

ج ولذلك تخر ؛في هذه البالد هو األرزعام الذي يتناوله المسلمون . وكما نعلم فإن الغالب في الطمجتمع

اع  قد حد  زكاة الفطر منه، و ع لما سمكيال يت  وهو  ،د الرسول، صلى هللا عليه وسلم، مقدار زكاة الفطر بالص 

 : بمبلغ امالع هذا  رت القيمة فيد  وق   ؛تقريباكيلوغراما من األرز 2.5 مقداره  

 ( 4£) أربع جنيهات استرليني 

 في حديثوالتي وردت  ،من أحد األصناف التي شرعت فيها الزكاةا طعام  الفطر ج زكاة خرَ أن ت   األصل  و

 نية؛ا بمقدار الفطرة العيزكاة الفطر نقد   العلماء إلى جواز إخراجوذهب بعض  ؛النبي صلى هللا عليه وسلم

أرفق بالفقير قد يكون ذلك  ألن  من الهيئات الشرعية اإلسالمية؛  به العديد   وجواز إخراجها نقدا أخذتْ 

ي إخراجها خاصة في ظل زك   هل على الم  سْ ليتمكن ما يشتري لنفسه وأوالده ما يحتاجه يوم العيد، كما يَ 
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على وباء الكورونا، نسأل هللا لنا ولكم نتيجة الحجر الصحي المترتب بها  ظروف الراهنة التي نمر  ال

 العافية. 

يَّوجبتَّألنَّالذَّ؛ه،َّسواءَّأكانَّمالهَّفيهَّأمَّلمَّيكنفيَّالبلدَّالذيَّوجبتَّعلىَّالمكلفَّفيالفطرَّزكاةَّعَّوتوز َّ 

كأنََّّنقلهاَّإلىَّبلدَّآخرَّلمصلحةَّراجحةَّلهَّويجوزقَّفيَّالبلدَّالذيَّسببهاَّفيه،َّعليهَّهوَّسببَّوجوبها،َّفتفر َّ

لحاجةَّوذويَّاترسلَّإلىَّقريبَّمحتاجَّأوَّغيره،َّويجوزَّدفعهاَّإلىَّالجمعياتَّالخيريةَّالتيَّترعىَّالفقراءَّ

 ماَّأمكن.ََّّلفقراءَّقبلَّصالةَّالعيدإلىَّمستحقيهاَّمنَّابشرطَّإيصالهاََّّ،فيَّالعالمَّاإلسالمي

 وقت إخراج زكاة الفطر:  

ما  إلىتأخيرها  وال يجوز له ؛المحدد هاوقتفي  زكاة الفطر على أن ي خرجحرص ييجب على المسلم أن  

َّإخراجهاَّيجبَّعليهلكنََّّ،فهوَّآثمَّيومَّالعيدأنَّاإلنسانَّإذاَّلمَّيؤدهاَّوقدَّاتفقَّالفقهاءَّعلىَّبعد صالة العيد؛ 

لحديث  ،الَّيسقطَّإالَّباألداءَّ،نَّلهمي َّوالَّيسقطَّعنهَّأداؤها؛َّألنهاَّوجبتَّفيَّذمتهَّلمستحقيها،َّفهيَّد ََّّ،قضاء

و رة للصائم من اللغهْ فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر ط  »ـ قال: المتقدم ابن عباس ـ 

اها بعد الصالة فهي صدقة ومن أد   ،اها قبل الصالة فهي زكاة مقبولةوطعمة للمساكين، فمن أد   ،فثوالر  

 (. من الصدقات

ما، أن ابن عمر، رضي هللا عنه فقد روي ؛م العيد بيوم أويومينيخرج زكاة فطره قبل يوويجوز للمسلم أن 

 ،أن عبد هللا بن عمر ،رضي هللا عنهما مالك عن نافع. وروى 4كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين

يجوز فإنه . وبناء على ذلك 5أو ثالثة  كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي ت جمع عنده قبل الفطر بيومين

 وهللا أعلم. . 6العيديوم  بوقت يكفي لوصولها إلي مستحقيها رج زكاة الفطر في شهر رمضانخللمسلم أن ي  

 الجهاني أحمد  
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