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احلمد هلل، والصاة والسلام عىل رسول 
اهلل، أما بعد:

فهذه فوائلد وخاصات جمموعة يف زكاة 
الفطر.

أخوكم
حممدصالح املنجد



زكاة الفطلر عبادة من العبلادات وقربة من . 1
القربات العظيمة، الرتباطها بالصوم الذي 
أضافه اهلل إىل نفسه إضافة ترشيف وتعظيم.

زكاة الفطر هلي صدقة جتب بالفطر من . 2
رمضلان، وأضيفلت اللزكاة إىل الفطر؛ 

ألنه سبب وجوهبا. 

فرضت زكاة الفطر لسببني: . 3
األول: طهرة للصائم من اللغو والرفث، 
ْطريِ ليَِشلْهريِ َرَمضاَن َكَسلْجَدتيِ  »فَزكاُة الفيِ
ْوميِ  لُ�ُ ُنْقصلاَن الصَّ لاةيِ، جَتْ لْهويِ ليِلصَّ السَّ
اة«، قاله  لُجوُد ُنْقصاَن الصَّ ُ�ُ السُّ َكام َيْ

. َوكيِيٌع بُن اجلَّراحيِ



والثاين: وهي طعمة للمسلاكني يف ذلك 
اليوم.

القصلد ملن زكاة الفطر: التوسلعة عىل . 4
املساكني، والفقراء املعوزين، وإغناؤهم 
يوم العيد عن السؤال والتطواف، الذي 
فيه ذل وهوان يف يوم العيد الذي هو يوم 

فرح ورسور.
َعنيِ اْبنيِ َعّباٍس  قاَل: »َفَرَض َرُسوُل 
ْطريِ ُطْهَرًة ليِلّصائيِميِ  اهللَّيِ  َزكاَة الفيِ
 .» ، َوُطْعَمًة ليِْلَمسلاكيِنييِ َفثيِ ْن اللَّْغويِ والرَّ ميِ

رواه أبو داود )1371( بيِإيِْسناٍد َحَسٍن. 

: الفحش من الكام. َفثيِ الرَّ



وقيل: هي املقصودة بقوله تعاىل يف سورة . 5
األْعىَل: )ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  

خب  مب(  ]األعىل: 15-14[.

يزيِ أنه قال:  َي َعلْن ُعَمَر ْبنيِ َعْبلديِ الَعزيِ ُرويِ
اةيِ«  ْطلريِ ُثمَّ َخَرَج إىَل الصَّ »َأدَّى َزكاَة الفيِ

أي صاة العيد. 

وزكاة الفطر َفْرٌض عىل كل مسلم؛ ليَِقْوليِ . 6
اْبلنيِ ُعَملَر : »َفلَرَض َرُسلوُل اهلليِ 
ْطلريِ َعلىَل ُكلِّ ُحلرٍّ َأْو   َزكاَة الفيِ
نَي«. متفق عليه. ْن امُلْسليِميِ َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ميِ

وه�ي واجبة عىل كل مس�لم، صام أو مل . 7
يصلم، صغلًرا كان أو كبلًرا، حتى من 



كان يف املهلد، وحتى املرأة التي نفسلت 
مجيع الشهر.

أم�ا احلم�ل: فلا يلب إخراجهلا عنله . 8
إمجاًعا، ولكن يستحب.

وجتب بغروب الشمس من آخر يوم من . 9
رمض�ان، فملن تزوج أو ُوللد له ولد أو 
أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، 

وإن كان بعد الغروب مل تلزمه.

من مات قبل أن يدرك وقت الوجوب . 10
وقلت  أدرك  وملن  عليله،  زكاة  فلا 
الوجلوب ثلم ملات قبلل أن خيرجها 



ُأخرجت عنه من ماله ألهنا اسلتقرت 
يف ذمته وصارت َدْينًا عليه .

وليس لزكاة الفط�ر نصاب، فكل من . 11
ملك ما زاد عىل قوت نفسه وَمن يعول 

يوم العيد وليلته فقد وجبت عليه.

وخيرجها اإلنس�ان املس�لم عن نفس�ه . 12
وعمن ينفق عليهم، فُيخرج اإلنسلان 
عن نفسه وزوجته -وإن كان هلا مال- 
وأوالده الفقلراء ووالديله الفقريلن، 

والبنت التي مل يدخل هبا زوجها. 

فلإن كان وللده غنًيلا مل يلب عليه أن . 13
خيرج عنه.



رج الزوج عن مطلقته الرجعية، ال . 14 وخيخُ
الناشز، وال البائن.

وال يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه . 15
الفقري؛ ألنه ال جتب عليه نفقتها.

وما دام الولد مقتدًرا فإنه خيرج الزكاة . 16
عن نفسه، ولو زكى عنه أبوه أيًضا فا 
بلأس وال يلر، وخصوًصلا إذا كان 
األب معتلادا أن يزكي عن أوالده كل 
سلنة وللو كل�وا وتوظفلوا فإنه حيب 

االستمرار يف عادته.

ومن أخرج عمن ال تلزمه فطرتخُه: فإنه . 17
البدَّ من إذنه.



وال جيب عىل صاحب العمل إخراجها . 18
عن اخلدم املس�لمني، لكن لو ت�ع فا 
بلأس بذللك، ويلزمله إعامهم حتى 
تقع منهم النية؛ ألهنلا عبادة، والعبادة 

ال بد هلا من نية.

وال جي�ب عىل م�ن تربع بكفال�ة اليتيم . 19
أن خي�رج زكاة الفطر عنه، وإنام الزكاة 
واجبلة يف ملال اليتيلم إن كان له مال، 
فلإن مل يكن له ملال فتجب الزكاة عىل 
قريبه الذي يلزمه رشًعا أن ينفق عليه.

ومقداره�ا: ص�اع من طع�ام، حلديث . 20
يَّ  قلاَل: »ُكنّا  يٍد اخلُْدريِ أيب َسلعيِ



  النَّبيِليِّ  َزملانيِ  ُنْعطيِيهلا يفيِ 
ْن َطعاٍم« متفق عليه. صاًعا ميِ

واملقص�ود بالص�اع هن�ا: صلاع النبي . 21
، وهو أربع حفنات بكّفي 

رجل معتدل اخللقة. 

وال�وزن خيتل�ف باختالف م�ا يمأل به . 22
الص�اع، فعند إخراج اللوزن البد من 
التأكد أنه يعادل ملء الصاع من النوع 
املخَرج منه، وهو يسلاوي 3 كيلو من 

األرز تقريًبا.

وزكاة الفطر خترج من أي طعام يقتاته . 23
الن�اس، كالقملح، واللذرة، واألرز، 



واحلملص،  والعلدس،  واللوبيلا، 
والفلول، ونحلو ذللك مملا هلو قوت 
  هلم، وقد فرضها الرسول
الصحابلة  وكان  طعلام،  ملن  صاًعلا 
 خيرجوهنلا من الطعلام الذي 

يقتاتونه.

واملراد بالق�وت: األطعمة التلي يأكلها . 24
الناس عىل أهنا غذاء أسايس عىل الدوام، 
وللذا ال يصلح إخراجهلا ملن السلكر 
والشاي فهام –رغم حاجة الناس إليهام- 

ليسا من األشياء التي يقتاهتا الناس.

واملعلبات إن كانت ألطعمة من أقوات . 25



الناس، فا حرج من إخراجها يف زكاة 
الفطر، كمعلبات الفلول، واحلمص، 
والفاصوليلاء،  والبازيلا،  واللذرة، 

ونحوها.

وينبغلي التنبله إىل أن هلذه املعلبلات . 26
تشتمل عىل أشلياء أخرى تضاف هلذا 
الطعلام، فا بد ملن مراعاة هلذا عند 

تقدير الكيل أو الوزن.

وجيوز أن خيرج أكثر من الصاع تطوًعا، . 27
وتكون الزيادة صدقة يثاب عليها. 

وأم�ا إخراجه�ا م�ااًل: فا يلوز؛ ألّن . 28
الّشلارع فرضها طعاًما ال مااًل، وحّدد 



جنسها وهو الّطعام، فا يوز اإلخراج 
من غره.

ف�ال جي�وز إعطاؤها م�ااًل لس�داد دين . 29
ش�خص، أو أجلرة عمليلة جراحيلة 
ملريض، أو تسلديد قسلط دراسلة عن 

طالب حمتاج، ونحو ذلك.
فهن�اك مص�ادر أخرى لس�ّد احتياجات 
الفقراء من زكاة املال والصدقات العامة. 

وإلخراجها وقتان: وقت استحباب، . 30
ووقت جواز.

فأما وقت االس�تحباب: فهلو صباح يوم 
ا َأْن  العيلد ألن النبلي  َأَملَر هبيِ



اةيِ. متفق  ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروجيِ النّاسيِ إيِىَل الصَّ
عليه. وهلذا يسلن تأخلر صاة العيد يوم 

الفطر ليتسع الوقت ملن عليه إخراجها. 

وأما وقت اجللواز فهو قبل العيد بيوم . 31
أو يوملني، وأول وقت إلخراجها هو 
ليللة ثلامن وعرشيلن ؛ ألن أصحلاب 
النبلي  كانوا خيرجوهنا قبل 
العيد بيلوم أو يومني، والشلهر يكون 

تسًعا وعرشين ويكون ثاثني.
فَعلنيِ اْبلنيِ ُعَمَر ، قلاَل: »كاُنوا 
« رواه  ْطريِ بيَِيْوٍم َأْو َيْوَمنْييِ ُيْعُطوَن َقْبَل الفيِ

البخاري )1511(.



وملن أداها قبلل ذلك فقلد أداها قبل . 32
وقتها، فيلزمه إعادة إخراجها.

وجي�وز دف�ع زكاة الفط�ر إىل الوكيل، . 33
ومن ينوب عنك ملن مجعية خرية أو 
أشخاص مؤمتنني ونحو ذلك من بداية 
الشهر، عىل أن تشرتط عىل الوكيل أن 

خيرجها قبل العيد بيوم أو يومني.

وأم�ا تأخريها عن ي�وم العيد: فحرام؛ . 34
ويب عىل من أّخرها القضاء.

ويف إخراجها بعد صالة العيد خالف: . 35
فاجلمهلور علىل كراهلة إخراجها بعد 

الصاة، ولكنها تقع جمزئة.



واألق�رب: حتريم تأخرهلا إىل ما بعد 
صاة العيد، حلديلث: »َمْن َأّداها َقْبَل 
الِة َفِه�َي َزكاٌة َمْقبخُوَلٌة، َوَمْن َأّداها  الصَّ
َدقاِت«  الِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ َبْعَد الصَّ

رواه أبو داود )1371( وحسنه األلباين. 

وألنه يفوت به املعنلى املقصود، وهو 
إغناء الفقراء عن الطلب يوم الرسور، 

فلو أخّرها با عذر: عىص، وقىض.

ا الَ َتْسُقُط . 36 َفَق مَجيِيُع الُفَقهاءيِ َعىَل َأهنَّ »واتَّ
تيِهيِ مليَِْن  ا َوَجَبْت يفيِ ذيِمَّ بيُِخُروجيِ َوْقتيِها؛ ألهنَّ
َي َدْيٌن هَلُْم  وها، َفهيِ قُّ َي َلُه، َوُهْم ُمْسَتحيِ هيِ
 ، ا َحقٌّ ليِْلَعْبديِ هنَّ ؛ أليِ الَ َيْسُقُط إيِالَّ بيِاألْداءيِ



ريِ َعْن َوْقتيِها: َفَا  َأّما َحلقُّ اهللَّيِ يفيِ التَّْأخيِ
«. املوسوعة  ْستيِْغفاريِ والنَّداَمةيِ َ�ُ إيِالَّ بيِااليِ ُيْ

الفقهية )341/23(

بإخ�راج . 37 ش�خًصا  املزّك�ي  وّكل  وإذا 
الزكاة عن�ه، فا ت�أ الذمة حتى يتأكد 
أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعًا. 

للجمعية أن تشرتي احلبوب من ماهلا، . 38
يف رمضلان أو قبله، ثم تبيعها عىل من 
يريلد أن يزكلي زكاة الفطلر، وهللا أن 
تتوكل عن أصحاهبا يف إخراجها عنهم 

قبل العيد بيوم أو يومني .

ال يلوز للجمعية أن خترج الزكاة قبل . 39



ل يف إخراجها ، ثلم تأخذ من  أن تلؤكَّ
الناس ثمن احلبوب بعد ذلك .

وتخُ�رف زكاة الفط�ر إىل األصن�اف . 40
الثامني�ة الت�ي ترف فيه�ا زكاة املال، 
وقيل: ترصف للفقراء واملساكني فقط، 
واختاره شيخ اإلسام ابن تيمية وابن 
القيم، واختاره من املعارصين: الشيخ 

ابن باز.

وينبغ�ي لدافعه�ا أن يتح�رى الفق�راء . 41
الطّيب�ني بق�در االس�تطاعة، وإن ظهر 
أن آخذها غني فيام بعد فا ير ذلك 

دافعها، بل هي جمزئة.



إذا جاء من يطلب زكاة الفطر، فأعطه . 42
عىل ملا يظهر من حال كامه ولباسله 
يتلوىل  واهلل  الظاهلر  فللك  وهيئتله، 

الرسائر.

وال جي�وز وضعه�ا يف بناء مس�جد أو . 43
مشاريع خريية.

وجي�وز إعطاء فط�رة الواح�د جلامعة، . 44
وفطرة اجلامعة لواحد.

وجي�وز للفق�ري إذا أخ�ذ الفط�رة م�ن . 45
شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها 
هو عن نفسله أو أحد ممن يعوهلم، إذا 

علم أهنا تامة جمزئة.



واتفق العلامء عىل أنه ال جيوز دفع زكاة . 46
الفطر إىل م�ن تلزم نفقت�ه، كالوالَدين 

واألوالد. 

وجي�وز أن تخُدف�ع إىل باق�ي األق�ارب . 47
الفق�راء، بلل إنَّ دفَعهلا إىل األقلارب 
أوىل من دفعها إىل األباعد؛ ألن دفَعها 

إىل األقارب صدقٌة وصلٌة.

وتخُعط�ى زكاة الفطر لفقراء املس�لمني . 48
رجها سلواء كان ماله فيه أو  يف بل�د مخُ
مل يكن، ويوز نقلها إىل فقراء بلد آخر 

للحاجة، عىل القول الراجح.



وال جيوز دفع زكاة الفطر لغري املسلمني . 49
من السائقني واخلدم ونحوهم.

ومن األخطاء: إخلراج الطعام معيًبا؛ . 50
فاهلل طيٌب ال يقبل إال طيًبا.


