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احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، 
اأما بعد:

زكاة  يف  جمموعة  وخال�سات  فوائد  فهذه 
يجزي  واأن  بها،  ينفع  اأن  اهلل  ن�ساأل  الفطر، 
اإعداِد هذه املادة  خرًيا كلَّ َمن �سارَك واأعاَن يف 

وَن�ْسِرها.
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 زكاة الفط�ر عبادة من العبادات وقربة 
م�ن القربات العظيم�ة، الرتباطها بال�سوم 
اإ�ساف�ة ت�س�ريف  اأ�ساف�ه اهلل اإىل نف�س�ه  ال�ذي 

وتعظيم.

زكاة الفط�ر ه�ي �صدق�ة جت�ب بالفط�ر 
الفط�ر؛  اإىل  ال�زكاة  واأ�سيف�ت  رم�ص�ان،  م�ن 

�س�بب وجوبه�ا.  الأن�ه 

فر�صت زكاة الفطر ل�صببني: 
والرف�ث،  اللغ�و  م�ن  لل�سائ�م  طه�رة  االأول: 
َك�َس�ْجَدِتي  َرَم�س�اَن  ِل�َس�ْهِر  الِفْط�ِر  »ف�َزكاُة 
َكم�ا  �ْوِم  ال�سَّ ُنْق�س�اَن  �ُرُ  َتْ �الِة،  ِلل�سَّ �ْهِو  ال�سَّ
�الة«، قال�ه َوِكي�ٌع  �ُجوُد ُنْق�س�اَن ال�سَّ َيْج�ُرُ ال�سُّ

اجَل�ّراِح. اب�ُن 
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ذل�ك  يف  للم�س�اكني  طعم�ة  وه�ي  والث�اين: 
الي�وم.

التو�س�عة عل�ى  الق�ص�د م�ن زكاة الفط�ر: 
امل�س�اكني، والفق�راء املعوزي�ن، واإغناوؤه�م ي�وم 
في�ه  ال�ذي  والتط�واف،  ال�س�وؤال  ع�ن  العي�د 
ذل وه�وان يف ي�وم العي�د ال�ذي ه�و ي�وم ف�رح 

و�س�رور.

َع�ِن اْب�ِن َعّبا��ٍض  ق�اَل: »َفَر��َض َر�ُس�وُل اهلِل 
اِئِم ِمْن اللَّْغِو   َزكاَة الِفْطِر ُطْهَرًة ِلل�سّ
َفِث، َوُطْعَمًة ِلْلَم�ساِكنِي«. رواه اأبو داود )1371(  والرَّ

ِباإِ�ْسناٍد َح�َسٍن. 

َفِث: الفح�ض من الكالم. الرَّ

٤
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وقي�ل: ه�ي املق�س�ودة بقول�ه تع�اىل يف �س�ورة 
)ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب   االأْعلَ�ى: 

]الأعل�ى: 15-14[. مب(   خب  

ُرِوَي َع�ْن ُعَم�َر ْب�ِن َعْب�ِد الَعِزي�ِز اأن�ه ق�ال: »اأَدَّى 
�الِة« اأي �س�الة  َزكاَة الِفْط�ِر ُث�مَّ َخ�َرَج اإىَل ال�سَّ

العيد. 

وزكاة الفطر َفْر�ٌض على كل م�صلم؛ ِلَقْوِل 
  َفَر�َض َر�ُسوُل اهلِل« : اْبِن ُعَمَر
َزكاَة الِفْط�ِر َعلَ�ى ُكلِّ ُح�رٍّ اأَْو َعْب�ٍد، َذَك�ٍر اأَْو اأُْنَث�ى 

ِمْن امل�ْسِلمنَي«. متفق عليه.

وه�ي واجب�ة عل�ى كل م�ص�لم، �س�ام اأو مل 
ي�س�م، �سغ�رًيا كان اأو كب�رًيا، حت�ى م�ن كان يف 
امله�د، وحت�ى امل�راأة الت�ي نف�س�ت جميع ال�س�هر.

٥
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اأما احلمل: فال يجب اإخراجها عنه اإجماًعا، 
ولكن ي�ستحب.

وجت�ب بغ�روب ال�صم��ض من اآخ�ر يوم من 
رم�ص�ان، فم�ن ت�زوج اأو ُول�د ل�ه ول�د اأو اأ�س�لم 
قب�ل غ�روب ال�سم��ض فعلي�ه الفط�رة، واإن كان 

بع�د الغ�روب مل تلزم�ه.

م�ن م�ات قب�ل اأن ي�درك وق�ت الوج�وب 
فال زكاة عليه، ومن اأدرك وقت الوجوب ثم 
م�ات قب�ل اأن يخرجه�ا اأُخرج�ت عن�ه م�ن مال�ه 

الأنه�ا ا�س�تقرت يف ذمت�ه و�س�ارت َدْيًن�ا علي�ه .

ولي��ض لزكاة الفطر ن�صاب، فكل من ملك 
م�ا زاد عل�ى ق�وت نف�س�ه وَم�ن يع�ول ي�وم العي�د 

وليلت�ه فق�د وجبت عليه.

٨

٩
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نف�ص�ه  ع�ن  امل�ص�لم  الإن�ص�ان  ويخرجه�ا 
وعم�ن ينف�ق عليه�م، فُيخ�رج االإن�س�ان ع�ن 
واأوالده  م�ال-  له�ا  كان  -واإن  وزوجت�ه  نف�س�ه 
الفق�راء ووالدي�ه الفقريي�ن، والبن�ت الت�ي مل 

زوجه�ا.  به�ا  يدخ�ل 

ف�اإن كان ول�ده غنًي�ا مل يج�ب علي�ه اأن 
يخ�رج عن�ه.

وُيخ�رج ال�زوج عن مطلقت�ه الرجعية، ال 
النا�سز، وال البائن.

اإخ���راج فط���رة  الول���د  يل���زم  ول 
زوج���ة اأبي���ه الفق���ر؛ الأن���ه ال ت���ب 

علي���ه نفقته���ا.

1٢
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وما دام الولد مقتدًرا فاإنه يخرج الزكاة 
ا فال باأ�ض  عن نف�صه، ولو زكى عنه اأبوه اأي�سً
�ا اإذا كان االأب معت�ادا اأن  وال ي�س�ر، وخ�سو�سً
يزكي عن اأوالده كل �سنة ولو كروا وتوظفوا 

فاإنه يحب اال�س�تمرار يف عادته.

وم�ن اأخ�رج عمن ل تلزم�ه فطرُته: فاإنه 
البدَّ من اإذنه.

ول يج�ب عل�ى �صاح�ب العم�ل اإخراجه�ا 
عن اخلدم امل�صلمني، لكن لو ترع فال باأ�ض 
منه�م  تق�ع  حت�ى  اإعالمه�م  ويلزم�ه  بذل�ك، 
النية؛ الأنها عبادة، والعبادة ال بد لها من نية.

ول يج�ب عل�ى م�ن ت�رع بكفال�ة اليتي�م 
اأن يخ�رج زكاة الفط�ر عن�ه، واإمن�ا ال�زكاة 

1٦
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واجب�ة يف م�ال اليتي�م اإن كان ل�ه م�ال، ف�اإن مل 
يك�ن ل�ه م�ال فتج�ب ال�زكاة عل�ى قريب�ه ال�ذي 

يلزم�ه �س�رًعا اأن ينف�ق علي�ه.

ومقداره�ا: �ص�اع م�ن طع�ام، حلدي�ث اأب�ي 
�َس�ِعيٍد اخُل�ْدِريَّ  ق�اَل: »ُكّن�ا ُنْعِطيه�ا يِف 
َزماِن النَِّبيِّ  �ساًعا ِمْن َطعاٍم« متفق 

عليه.

 ، واملق�صود بال�صاع هنا: �ساع النبي
وهو اأربع حفنات بكّفي رجل معتدل اخللقة. 

ب�ه  مي�الأ  م�ا  باخت�الف  يختل�ف  وال�وزن 
ال�ص�اع، فعن�د اإخ�راج ال�وزن الب�د م�ن التاأك�د 
اأن�ه يع�ادل م�لء ال�س�اع م�ن الن�وع املخ�َرج منه، 

وه�و ي�س�اوي 3 كيل�و م�ن االأرز تقريًب�ا.

٢٠
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وزكاة الفطر تخرج من اأي طعام يقتاته 
واللوبي�ا،  واالأرز،  وال�ذرة،  كالقم�ح،  النا��ض، 
والعد��ض، واحلم�ض، والفول، ونحو ذلك مما 
  هو قوت لهم، وقد فر�سها الر�سول
  ال�سحاب�ة  وكان  طع�ام،  م�ن  �ساًع�ا 

يخرجونه�ا م�ن الطع�ام ال�ذي يقتاتون�ه.

ياأكله�ا  الت�ي  االأطعم�ة  بالق�وت:  وامل�راد 
ال�دوام،  عل�ى  اأ�سا�س�ي  اأنه�ا غ�ذاء  عل�ى  النا��ض 
وال�س�اي  ال�س�كر  م�ن  اإخراجه�ا  ي�س�ح  ول�ذا ال 
فهم�ا -رغ�م حاج�ة النا��ض اإليهم�ا- لي�س�ا م�ن 

النا��ض. يقتاته�ا  الت�ي  االأ�س�ياء 

واملعلب�ات اإن كان�ت لأطعم�ة م�ن اأق�وات 
زكاة  يف  اإخراجه�ا  م�ن  ح�رج  ف�ال  النا��ض، 

٢٣

٢٤
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الفط�ر، كمعلب�ات الف�ول، واحلم��ض، وال�ذرة، 
ونحوه�ا. والفا�سولي�اء،  والبازي�ال، 

املعلب�ات  ه�ذه  اأن  اإىل  التنب�ه  وينبغ�ي 
اأ�ص�ياء اأخ�رى ت�س�اف له�ذا  ت�ص�تمل عل�ى 
الطع�ام، ف�ال ب�د م�ن مراع�اة ه�ذا عن�د تقدي�ر 

ال�وزن. اأو  الكي�ل 

ويجوز اأن يخرج اأكرث من ال�صاع تطوًعا، 
وتكون الزيادة �سدقة يثاب عليها. 

يج���وز؛  ف���ال  م���اًل:  اإخراجه���ا  واأم���ا 
الأّن ال�ّس���ارع فر�سه���ا طعاًم���ا ال م���ااًل، وح���ّدد 
جن�س���ها وه���و الّطع���ام، ف���ال يج���وز االإخ���راج 

م���ن غ���ريه.

٢٦

٢٧
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ف�ال يج�وز اإعطاوؤه�ا م�اًل ل�ص�داد دي�ن 
�ص�خ�ض، اأو اأج�رة عملي�ة جراحي�ة ملري��ض، 
اأو ت�س�ديد ق�س�ط درا�س�ة ع�ن طال�ب حمت�اج، 
ل�س�ّد  اأخ�رى  م�س�ادر  فهن�اك  ذل�ك.  ونح�و 
احتياجات الفقراء من زكاة املال وال�سدقات 

العام�ة. 

ولإخراجها وقتان: وقت ا�س�تحباب، ووقت 
جواز.

فاأم�ا وق�ت اال�س�تحباب: فه�و �سباح ي�وم العيد 
ُت�وؤَدَّى َقْب�َل  اأَْن  اأََم�َر ِبه�ا    الأن النب�ي
الِة. متفق عليه. ولهذا  ُخُروِج الّنا�ِض اإِىَل ال�سَّ
ي�س�ن تاأخ�ري �س�الة العي�د ي�وم الفط�ر ليت�س�ع 

الوق�ت مل�ن علي�ه اإخراجها. 

٢٩

٣٠
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واأم�ا وق�ت اجلواز فهو قبل العي�د بيوم اأو 
يومني، واأول وقت الإخراجها هو ليلة ثمان 
  النب�ي  اأ�سح�اب  الأن  وع�س�رين؛ 
كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم اأو يومني، 
ويك�ون  وع�س�رين  ت�س�ًعا  يك�ون  وال�س�هر 

ثالث�ني.

فَع�ِن اْب�ِن ُعَم�َر ، ق�اَل: »كاُنوا ُيْعُطوَن َقْبَل 
« رواه البخاري )1511(. الِفْطِر ِبَيْوٍم اأَْو َيْوَمنْيِ

اأداه�ا قب�ل  اأداه�ا قب�ل ذل�ك فق�د  وم�ن 
اإخراجه�ا. اإع�ادة  فيلزم�ه  وقته�ا، 

ويجوز دفع زكاة الفطر اإىل الوكيل، ومن 
اأ�س�خا�ض  اأو  ين�وب عن�ك م�ن جمعي�ة خريي�ة 
موؤمتن�ني ونح�و ذل�ك م�ن بداي�ة ال�س�هر، عل�ى 

٣1

٣٢
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قب�ل  يخرجه�ا  اأن  الوكي�ل  عل�ى  ت�س�رط  اأن 
العي�د بي�وم اأو يوم�ني.

واأم�ا تاأخره�ا ع�ن ي�وم العي�د: فح�رام؛ 
ويج�ب عل�ى م�ن اأّخره�ا الق�س�اء.

ويف اإخراجه�ا بع�د �ص�الة العي�د خالف: 
فاجلمهور على كراهة اإخراجها بعد ال�سالة، 

ولكنه�ا تقع جمزئة.

واالأق��رب: حت��رمي تاأخريه��ا اإىل ما بعد �سالة 
الِة َفِهَي  العي��د، حلدي��ث: »َم��ْن اأَّداه��ا َقْب��َل ال�سَّ
��الِة َفِه��َي  َزكاٌة َمْقُبوَل��ٌة، َوَم��ْن اأَّداه��ا َبْع��َد ال�سَّ
َدقاِت« رواه اأبو داود )1371( وح�سنه  َدَقٌة ِمْن ال�سَّ �سَ

الألباين. 

اإغن�اء  وه�و  املق�س�ود،  املعن�ى  ب�ه  يف�وت  والأن�ه 

٣٤

٣٥
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الفق�راء ع�ن الطل�ب ي�وم ال�س�رور، فل�و اأخّره�ا 
ب�ال ع�ذر: ع�س�ى، وق�س�ى.

َت�ْس�ُقُط  اَل  اأَنَّه�ا  َعلَ�ى  الُفَقه�اِء  َجِمي�ُع  َف�َق  »واتَّ
ِتِه ِلَمْن ِهَي  ِبُخ�ُروِج َوْقِته�ا؛ الأنَّه�ا َوَجَب�ْت يِف ِذمَّ
وها، َفِهَي َدْيٌن َلُهْم اَل َي�ْسُقُط  َلُه، َوُهْم ُم�ْسَتِحقُّ
اإِالَّ ِب�االأْداِء؛ الأِنَّه�ا َح�قٌّ ِلْلَعْب�ِد، اأَّم�ا َح�قُّ اهلِل يِف 
اأِْخرِي َعْن َوْقِتها: َفاَل ُيْجَرُ اإِالَّ ِبااِل�ْسِتْغفاِر  التَّ

والنَّداَم�ِة«. املو�س�وعة الفقهي�ة )341/23(

ا باإخراج الزكاة  واإذا وّكل املزّك�ي �ص�خ�صً
عن�ه، ف�ال ت�راأ الذم�ة حتى يتاأك�د اأن الوكيل 

ق�د اأخرجها ودفعها فعاًل. 

للجمعي�ة اأن ت�ص�ري احلب�وب م�ن مالها، 
يف رم�س�ان اأو قبل�ه، ث�م تبيعه�ا عل�ى م�ن يريد 

٣٦

٣٧
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ع�ن  تت�وكل  اأن  وله�ا  الفط�ر،  زكاة  يزك�ي  اأن 
اأ�سحابه�ا يف اإخراجه�ا عنه�م قب�ل العي�د بي�وم 

اأو يوم�ني .

ل يج�وز للجمعي�ة اأن تخرج الزكاة قبل 
ل يف اإخراجها ، ثم تاأخذ من النا�ض  اأن توؤكَّ

ثمن احلبوب بعد ذلك .

الأ�صن�اف  اإىل  الفط�ر  زكاة  وُت�ص�رف 
الثماني�ة الت�ي ت�ص�رف فيه�ا زكاة امل�ال، 
فق�ط،  وامل�س�اكني  للفق�راء  ت�س�رف  وقي�ل: 
واختاره �س�يخ االإ�س�الم ابن تيمية وابن القيم، 

ب�از. اب�ن  ال�س�يخ  املعا�سري�ن:  م�ن  واخت�اره 

الفق�راء  يتح�رى  اأن  لدافعه�ا  وينبغ�ي 
الطّيب�ني بق�در ال�ص�تطاعة، واإن ظه�ر اأن 

٣٩

٤٠
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اآخذه�ا غن�ي فيم�ا بع�د فال ي�سر ذل�ك دافعها، 
ب�ل ه�ي جمزئ�ة.

الفط�ر،  زكاة  يطل�ب  م�ن  ج�اء  اإذا 
فاأعط�ه عل�ى م�ا يظهر من ح�ال كالمه 
ولبا�صه وهيئته، فلك الظاهر واهلل يتوىل 

ال�س�رائر.

اأو  م�ص�جد  بن�اء  يف  و�صعه�ا  يج�وز  ول 
خري�ة. م�ص�اريع 

ويج�وز اإعط�اء فطرة الواح�د جلماعة، 
وفطرة اجلماعة لواحد.

م�ن  الفط�رة  اأخ�ذ  اإذا  للفق�ر  ويج�وز 
�صخ�ض وزادت عن حاجته اأن يدفعها هو 

٤٢

٤٣
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ع�ن نف�س�ه اأو اأح�د مم�ن يعوله�م، اإذا عل�م اأنه�ا 
تام�ة جمزئ�ة.

واتفق العلماء على اأنه ل يجوز دفع زكاة 
كالوالَدين  نفقته،  تلزم  من  اإىل  الفطر 

واالأوالد. 

الأق�ارب  باق�ي  اإىل  ُتدف�ع  اأن  ويج�وز 
الفق�راء، ب�ل اإنَّ دفَعه�ا اإىل االأق�ارب اأوىل من 
االأق�ارب  اإىل  دفَعه�ا  الأن  االأباع�د؛  اإىل  دفعه�ا 

و�سل�ٌة. �سدق�ٌة 

وُتعط�ى زكاة الفطر لفقراء امل�ص�لمني يف 
بلد ُمرجها �سواء كان ماله فيه اأو مل يكن، 
للحاج�ة،  اآخ�ر  بل�د  فق�راء  اإىل  نقله�ا  ويج�وز 

عل�ى الق�ول الراجح.

٤٦

٤٧

٤٨
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ول يجوز دفع زكاة الفطر لغر امل�ص�لمني 
من ال�سائقني واخلدم ونحوهم.

وم�ن الأخطاء: اإخ�راج الطعام معيًبا؛ فاهلل 
طيٌب ال يقبل اإال طيًبا.

َقنا ملا يحبُّه وير�ساه ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفِّ
واحلمد هلل ربِّ العاملني

٤٩

٥٠


