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 (ٔ) .الطهارة والنماء والربكة وادلدحالزكاة لغة : 
حق واجب يف مال سلصوص لطائفة سلصوصة يف وقت سلصوص  اصطالحا :

 (ٕ).لتحقيق رضا اهلل وتزكية النفس وادلال واجملتمع 
والفطرة اخْللَقة َوِمْنو َقول اهلل جّل  ( فْطرَة) لزكاة اْلفطر  قيل:  : قال ابن قتيبة الفطر
َهاَوعز: } َهافْطَرة اهلل الَِّتي فطر النَّاس َعَلي ْ يُ َراد  ، { َأي جبلتو الَِِّت جبل النَّاس َعَلي ْ

ال.
َ
 (ٖ) أَن ََّها َصَدَقة َعن اْلبدن َوالنَّفس َكَما َكاَنت الزََّكاة األوىل َصَدَقة َعن ادل

وسبب وجوهبا الفطر من  . وإضافتها إىل الفطر، من إضافة الشيء إىل سببو ◙
 (ٗ) . رمضان، فأضيفت إليو لوجوهبا بو

 : زكاة الفطروجوب أدلة 
 :الكتاب 

 قال سعيد بن ادلسيب { .َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى}قال تعاىل :
 (٘) .: ىو زكاة الفطر{َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى}: تعاىلمر بن عبد العزيز يف قولو وع

 السنة :
َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َرَض زََكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن »َعِن اْبِن ُعَمَر: 

أَْو َعْبٍد، ذََكٍر َأْو  َعَلى النَّاِس، َصاًعا ِمْن سَبٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعًٍن، َعَلى ُكلِّ ُحر  
 (ٙ). «أُنْ َثى، ِمَن اْلُمْسِلِمٌنَ 

                                                           

 (. ٖٚٓ/ٕ ) النهاية يف غريب احلديث (ٔ)
 (. ٕٔ ) الزكاة وتطبيقتها ادلعاصرة . للطيار (ٕ)
 (. ٕ٘/ٔ ) . البن قتيبةغريب احلديث (ٖ)
 (. ٜٕٙ/ٖ ) . البن قاسمية الروض ادلربع حاش (ٗ)
 . ( ٘ٗٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح  (٘)
 (. ٜٗٛ) رواه مسلم (ٙ)
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 اإلجماع :
ف  عنو من أىل العلم ، على أن صدقة الفطر حنقال ابن ادلنذر : أصبع كل من  ◙

 (ٚ)وقال إسحاق : ىو كاإلصباع من أىل العلم . فرض .
سبيل ادلؤمنٌن واجب أيضا ألن  إتباعوالقول بوجوهبا من جهة :  قال ابن عبدالرب ◙

 (ٛ) . القول بأهنا غًن واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ
 

 شروطها :

 .اإلسالم   ◙

 دخول وقت الوجوب وىو غروب الشمس من ليلة الفطر .  ◙

  وجود الفضل عن نفقتو ونفقة عيالو .  ◙

يوم وليلة  أن يكون سلرج الفطرة مالكا لقوت:  -رضبو اهلل  -قال اإلمام الشوكاين 
ك. ويؤيد ذلك ما وال فرق بٌن الغين والفقًن يف ذل دلا تقدم من أهنا طهرة للصائم

من ال حيل لو السؤال دبن ديلك ما يغديو  تقدم من تفسًنه صلى اهلل عليو وسلم
، وال رلال ويعشيو وىذا ىو احلق؛ ألن النصوص أطلقت ومل زبص غنيا وال فقًناً 

الذي يعترب أن يكون سلرج الفطرة مالكا لو، ال سيما  لالجتهاد يف تعيٌن ادلقدار
العلة الِت شرعت ذلا الفطرة موجودة يف الغين والفقًن، وىي التطهرة من اللغو 

 (ٜ). لقوت يوم وليلة أمر ال بد منو والرفث، واعتبار كونو واجداً 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(  ٖٔاإلصباع البن ادلنذر )  ( ٘ٗٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح  (ٚ)
 . ( ٕٖٗ/ٗٔ ) التمهيد (ٛ)
 . ( ٚٔٙٔحٜٜٔ/ٗ ) نيل األوطار (ٜ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4 
 

 متى فرضت :

 (ٓٔ)الثانية من اذلجرة.والظاىر أن فرضها مع رمضان من السنة :  قال ابن مفلح ◙
فُرضت يف السنة الِت فرض فيها صيام رمضان، وىو السنة  قال الشيخ البسام : ◙

 (ٔٔ) . الثانية للهجرة
 

 الحكمة من وجوب زكاة الفطر :

 ((. ، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكٌنِ  ُطْهَرًة لِلصَّاِئمِ  )) ◙

 للصائم من اللغو والرفث . طهرةٌ  ◙

 وإغنائهم عن ادلسألة .إطعام ادلساكٌن  ◙

 خال السرور والبهجة إىل نفوسهم .إد ◙

واحلكمة يف إجياب الصاع أن الناس غالبا ديتنعون من التكسب يف :  قال القفال ◙
 يوم العيد وثالثة أيام بعده، وال جيَُِد الفقًن من َيْستَ ْعِمُلُو فيها ألهنا أيام سرور وراحةٍ 

من الصاع عند جعلو خبزا وىو كفاية الفقًن يف أربعة  يَ َتَحصَّلُ الصوم، والذي  بَ قِ عَ 
 (ٕٔ). أيام

زكاة الفطر لرمضان كسجود السهو للصالة ذبرب نقصان الصوم كما : قال وكيع  ◙
 (ٖٔ) . جيرب السجود نقصان الصالة

 
 

                                                           

 . ( ٜٖٗ/ٕ ) ادلبدع يف شرح ادلقنع (ٓٔ)
 . ( ٘ٚ/ٖ ) توضيح األحكام . للبسام (ٔٔ)
 . ( ٕٔٔ/ٖ ) هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج (ٕٔ)
 . ( ٕٓٗ٘رقم  ٖٕٛ/ٓٔ ) بغدادتاريخ  (ٖٔ)
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 : إخراجهاوقت 

 :قبل العيد بيوم أو يومين : وىو جواز وقت  -1
 (ٗٔ) " .يعطون قبل الفطر بيوم أو يومٌنكانوا " ابن عمر رضي اهلل عنهما  حلديث

وإمنا شرع إخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس  : -رضبو اهلل  -قال ابن ىبًنة  ◙
إىل الصالة ليستغين الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومٌن جاز؛ 

 (٘ٔ). ألن الغناء حيصل بذلك، وال ذبوز الزيادة على ذلك
 

ومىت قدمها بالزمان الكثًن مل حيصل إغناؤىم هبا :  -رضبو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
 (ٙٔ) .يوم العيد

 وىو قبل خروج الناس إلى الصالة :: فضيلة وقت  -2
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم أََمَر بِزََكاِة اْلِفْطِر  حلديث اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعن ْ

 . -أي صالة العيد  - (ٚٔ) . قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّاَلةِ 
وخيرجها إذا خرج إىل ادلصلى ادلستحب إخراج :  -رضبو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙

صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة ؛ ألن النِب صلى اهلل عليو وسلم أمر هبا أن 
 (ٛٔ) تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة .

 

 

 
                                                           

 . ( ٔٔ٘ٔ )  يرواه البخار  (ٗٔ)
 . ( ٜٖٓٔحٜٙ/ٗ ) . البن ىبًنةاإلفصاح عن معاين الصحاح (٘ٔ)
 . ( ٜٙٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح  (ٙٔ)
 . ( ٜٓ٘ٔ )  يرواه البخار  (ٚٔ)
 . ( ٘ٗٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح  (ٛٔ)
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 على من تجب :

َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َرَض زََكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن : »عمر ابن عن
ِمْن سَبٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعًٍن، َعَلى ُكلِّ ُحر  أَْو َعْبٍد، ذََكٍر َأْو َعَلى النَّاِس، َصاًعا 
 (ٜٔ) . «أُنْ َثى، ِمَن اْلُمْسِلِمٌنَ 

على كل  واجبٌ  زكاة الفطر من رمضان فرضٌ :  -رضبو اهلل  -قال ابن حزم  ◙
 (ٕٓ) . أو عبدٍ  ُحر  أو أنثى،  ، ذكرٍ أو صغًنٍ  مسلم، كبًنٍ 

ث نافع داللة على أن رسول اهلل ويف حدي:  -رضبو اهلل  -قال اإلمام الشافعي  ◙
مل يفرضها إال على ادلسلمٌن، وذلك موافقة لكتاب اهلل عز  صلى اهلل عليو وسلم

 (ٕٔ) . والطهور ال يكون إال للمسلمٌن وجل، فإنو جعل الزكاة للمسلمٌن طهوراً 
 

 الفطر :طعمة التي تخرج منها زكاة أصناف األ
 . زكاة الفطر ، زبرج من أي طعام يقتاتو الناس

َسِعيٍد اخْلُْدرِىَّ يَ ُقوُل ُكنَّا  َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِداللَِّو ْبِن َسْعِد ْبِن َأِِب َسرٍْح أَنَُّو َسََِع أَبَا
ِمْن سَبٍْر أَْو َصاًعا ِمْن ُُنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم َأْو َصاًعا ِمْن َشِعًٍن َأْو َصاًعا 

 (ٕٕ) أَِقٍط َأْو َصاًعا ِمْن زَبِيٍب.
زََكاَة اْلِفْطِر َعْن   َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ُكنَّا ُُنْرُِج ِإْذ َكاَن ِفيَناويف رواية :  

ُكلِّ َصِغًٍن وََكِبًٍن ُحر  أَْو شَلُْلوٍك َصاًعا ِمْن طََعاٍم أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط َأْو َصاًعا ِمْن َشِعًٍن 
 (ٖٕ). َأْو َصاًعا ِمْن سَبٍْر أَْو َصاًعا ِمْن زَبِيبٍ 

                                                           

 . ( ٜٗٛ) رواه مسلم (ٜٔ)
 . ( ٛٔٔ/ٙ ) احمللى . البن حزم (ٕٓ)
 . ( ٖٙ/ٕ ) كتاب األم . للشافعي (ٕٔ)
 . ( ٜ٘ٛ ) رواه مسلم (ٕٕ)
 . ( ٜ٘ٛ ) رواه مسلم (ٖٕ)
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أحد ىذه أما إذا كان أىل البلد يقتاتون :  -رضبو اهلل  -قال شيخ اإلسالم  ◙
األصناف جاز اإلخراج من قوهتم بال ريب. وىل ذلم أن خيرجوا ما يقتاتون من 

غًنىا؟ مثل أن يكونوا يقتاتون األرز والدخن فهل عليهم أن خيرجوا حنطة أو شعًنا 
إحدامها  أو جيزئهم األرز والدخن والذرة؟ فيو نزاع مشهور. ومها روايتان عن أضبد:

واألخرى: خيرج ما يقتاتو. وإن مل يكن من ىذه األصناف. ال خيرج إال ادلنصوص. 
وىو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغًنه. وىو أصح األقوال؛ فإن األصل يف 

ِمْن أَْوَسِط َما  الصدقات أهنا ذبب على وجو ادلساواة للفقراء كما قال تعاىل: }
ة الفطر صاعا من سبر أو والنِب صلى اهلل عليو وسلم فرض زكا { ُتْطِعُموَن أَْىِليُكمْ 

صاعا من شعًن؛ ألن ىذا كان قوت أىل ادلدينة ولو كان ىذا ليس قوهتم بل 
يقتاتون غًنه مل يكلفهم أن خيرجوا شلا ال يقتاتونو كما مل يأمر اهلل بذلك يف 

 (ٕٗ) . الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات
 

فرض صدقة الفطر لى اهلل عليو وسلم ن النِب صإ:  -رضبو اهلل  -قال ابن القيم  ◙
صاعا من سبر أو صاعا من شعًن أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وىذه كانت 
غالب أقواهتم بادلدينة فأما أىل بلد أو زللة قوهتم غًن ذلك فإمنا عليهم صاع من 
قوهتم كمن قوهتم الذرة أو األرز أو التٌن أو غًن ذلك من احلبوب فإن كان قوهتم 

غًن احلبوب كاللنب واللحم والسمك أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا ما كان ىذا من 
ور العلماء وىو الصواب الذي ال يقال بغًنه إذ ادلقصود سد خلة ادلساكٌن هقول صب

يوم العيد ومواساهتم من جنس ما يقتاتو أىل بلدىم وعلى ىذا فيجزئ إخراج 
 (ٕ٘) . الدقيق وان مل يصح فيو احلديث

                                                           

 . ( ٛٙ/ٕ٘ ) رلموع الفتاوى (ٕٗ)
 . ( ٕٔ/ٖ ) إعالم ادلوقعٌن (ٕ٘)
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وقد فسر صبع من أىل العلم الطعام :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ عبدالعزيز بن باز  ◙
 بأنو الرب، وفسره آخرون بأن ادلقصود - َصاًعا ِمْن طََعامٍ أي  - يف ىذا احلديث

، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غًن ذلك.  بالطعام ما يقتاتو أىل البالد أيا كان
مواساة من األغنياء للفقراء، وال جيب على ادلسلم أن  وىذا ىو الصواب؛ ألن الزكاة

يواسي من غًن قوت بلده. وال شك أن األرز قوت يف ادلملكة وطعام طيب 
 جزائو.ونفيس، وىو أفضل من الشعًن الذي جاء النص بإ

 (ٕٙ) وبذلك يعلم أنو ال حرج يف إخراج األرز يف زكاة الفطر.
 

والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وشبر :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
وكان  »مل يعدمها حلديث أيب سعيد: ىا فهو رلزئ سواء عدم اخلمسة، أووحلم وحنو 

 (ٕٚ) . « طعامنا يومئٍذ الشعًن والتمر والزبيب واألقط

 مقدار زكاة الفطر :

َسِعيٍد اخْلُْدرِىَّ يَ ُقوُل ُكنَّا ُُنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم َأْو َصاًعا ِمْن  َأيَب عن  ◙
 (ٕٛ) َشِعًٍن َأْو َصاًعا ِمْن سَبٍْر أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط أَْو َصاًعا ِمْن زَبِيٍب.

زََكاَة اْلِفْطِر َعْن   َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ُكنَّا ُُنْرُِج ِإْذ َكاَن ِفيَناويف رواية :  
ُكلِّ َصِغًٍن وََكِبًٍن ُحر  أَْو شَلُْلوٍك َصاًعا ِمْن طََعاٍم أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط َأْو َصاًعا ِمْن َشِعًٍن 

 (ٜٕ) . َأْو َصاًعا ِمْن سَبٍْر أَْو َصاًعا ِمْن زَبِيبٍ 
 

 

                                                           

 . ( ٕٓٓ/ٗٔ ) بن بازارلموع فتاوى  (ٕٙ)
 . ( ٖٛٔ/ٙ ) الشرح ادلمتع (ٕٚ)
 . ( ٜ٘ٛ ) رواه مسلم (ٕٛ)
 . ( ٜ٘ٛ ) رواه مسلم (ٜٕ)
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 أربعة أمداد. : مكيال يكال بو، وىوالصاع 
ذي ليس بعظيم قال الداودي: معياره ال خيتلف أربع حفنات بكفي الرجل ال

 (ٖٓ). الكفٌن وال صغًنىا
 (ٖٔ) ادلد مقدر بأن ديد الرجل يديو فيمأل كفيو طعاما.:  المد

 

صاع من  الواجب يف الفطرة عن كل شخص:  -رضبو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
والتمر والزبيب والشعًن وغًنىا من األجناس اجملزئة وال أي جنس أخرج سواء الرب 
 (ٕٖ) . منها وهبذا قال مالك وأضبد وأكثر العلماء يءجيزئ دون صاع من ش

قد يستشكل ضبط الصاع باألرطال، فإن الصاع ادلخرج بو يف :  أيًضا وقال النووي
باختالف  ، مكيال معروف، وخيتلف قدره وزنارسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  زمن

 . جنس ما خيرج، كالذرة واحلمص وغًنمها
الصواب ما قالو اإلمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، أن االعتماد يف ذلك على و 

ي كان خيرج بو الكيل، دون الوزن، وأن الواجب أن خيرج بصاع معاير بالصاع الذ
جيده،  ، وذلك الصاع موجود، ومن مليف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

وجب عليو إخراج قدر يتيقن أنو ال ينقص عنو. وعلى ىذا، فالتقدير خبمسة أرطال 
وثلث تقريبا. وقال صباعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل 

 (ٖٖ) الكفٌن. واهلل أعلم.
ومقداره أربع حفنات دبلء اليدين :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ عبدالعزيز بن باز  ◙

ادلعتدلتٌن من الطعام اليابس، كالتمر واحلنطة وحنو ذلك، أما من جهة الوزن 
فمقداره أربعمائة وشبانون مثقاال، وبالريال الفرنسي شبانون رياال فرانسو؛ ألن زنة 

                                                           

 . (مادة صاع  ٖٗٓ/ٕٙ ) ادلوسوعة الفقهية الكويتية (ٖٓ)
 . ( ٖٛٓ/ٗ ) النهاية يف غريب احلديث (ٖٔ)
 . ( ٓٔٔ/ٙ ) اجملموع شرح ادلهذب (ٕٖ)
 . ( ٕٙٔ/ٕ ) روضة الطالبٌن (ٖٖ)
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 واثنان وتسعون الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العريب السعودي مائة
رياال، أما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو، وإذا أخرج ادلسلم من الطعام اليابس كالتمر 
اليابس واحلنطة اجليد واألرز والزبيب اليابس واألقط بالكيل فهو أحوط من الوزن، 
وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غًنمها من احلبوب ادلقتاتة كفى صاع 

 (ٖٗ)  أعلم.من ذلك. واهلل سبحانو وتعاىل
إن الذي ربرر لنا يف مقدار الصاع النبوي أنو قدر أربع حفنات بيدي الرجل  ◙

ادلعتدل يف اخللقة، وىذا ىو الذي ذكره بعض أىل العلم، كصاحب النهاية 
 (ٖ٘). واهلل أعلم .والقاموس

 

 عن نفسو ومن يعول :الفطر زكاة  المرء   يخرج
 

وأصبعوا على أن صدقة الفطر ذبب على ادلرء إذا :  -رضبو اهلل  -قال ابن ادلنذر  ◙
 . أمكنو أداؤىا عن نفسو، وأوالده األطفال الذين ال أموال ذلم

 (ٖٙ) . وأصبعوا أن على ادلرء أداء زكاة الفطر عن شللوكو احلاضروقال أيضاً : 
 

  نَ َفَقتككل من ذْبرِي َعَلْيِو عن زكاة الفطر فقال :   -رضبو اهلل  -سئل اإلمام أضبد  ◙
ذبب على احْلر َواْلَعْبد َوولد الرجل َواْمَرأَتو وكل من يعولو َوذبب نَ َفَقتو وقال أيضا : 

 (ٖٚ) . - يَ ْعيِن زََكاة اْلفطر -َعَلْيِو 
أن خيرج عن نفسو ، وعن عيالو ، إذا كان  ويلزمو : -رضبو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙

 عنده فضل عن قوت يومو وليلتو .

                                                           

 . ( ٕٗٓ/ٗٔ ) بن بازارلموع فتاوى  (ٖٗ)
 . ( ٕٔٗٔرقم الفتوى ٕٕٕ/ٜ ) اجملموعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٖ٘)
 . ( ٖٔ ) اإلصباع . البن ادلنذر (ٖٙ)
 . ( ٛٙٔ ) أضبد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل اإلمام مسائل (ٖٚ)
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أي ديونو فتلزمو فطرهتم ، كما تلزمو مؤنتهم ، إذا وجد  اإلنسان : من يعولو .عيال 
ما يؤدي عنهم ؛ حلديث ابن عمر ، } أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فرض 

 (ٖٛ) . وكبًن ، حر وعبد ، شلن سبونون { صدقة الفطر ، عن كل صغًن
 

فطرتو وجبت عليو فطرة من ومن وجبت عليو :  -رضبو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
 (ٜٖ) . تلزمو نفقتو إذا كانوا مسلمٌن ووجد ما يؤدي

إذا مل يكن للطفل مال ففطرتو على أبيو لزم أباه فطرتو باإلصباع نقلو وقال أيًضا : 
 (ٓٗ) . ابن ادلنذر وغًنه

اتفقوا على أهنا ذبب على ادلرء يف نفسو، وأهنا زكاة :  -رضبو اهلل  -قال ابن رشد  ◙
بدن ال زكاة مال، وأهنا ذبب يف ولده الصغار عليو إذا مل يكن ذلم مال، وكذلك يف 

 (ٔٗ) . عبيده إذا مل يكن ذلم مال

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . فتوى ◙
زكاة الفطر تلزم اإلنسان عن نفسو وعن كل من ذبب عليو نفقتو ومنهم الزوجة، 

 (ٕٗ) . لوجوب نفقتها عليو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 . ( ٓٚٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح (ٖٛ)
 . ( ٚٙ/ٙ ) شرح ادلهذب موع اجمل (ٜٖ)
 . ( ٛٓٔ/ٙ ) شرح ادلهذب موع اجمل (ٓٗ)
 . ( ٛٗ٘/ٕ ) بداية اجملتهد  (ٔٗ)
 ( . ٙٓٙرقم الفتوى ٖٚٙ/ٜ ) اجملموعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٕٗ)
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 الفطر . دفع زكاةلمن ت   

وال جيوز دفع زكاة الفطر إال دلن يستحق :  -رضبو اهلل  -قال شيخ اإلسالم  ◙
الكفارة وىو من يأخذ حلاجتو ال يف الرقاب وادلؤلفة وغًن ذلك وجيوز دفعها إىل 

 (ٖٗ) . فقًن واحد
وكان من ىديو صلى اهلل عليو وسلم زبصيص  : -رضبو اهلل  -قال ابن القيم  ◙

الصدقة، ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية قبضة قبضة، وال ادلساكٌن هبذه 
أمر بذلك، وال فعلو أحد من أصحابو، وال من بعدىم، بل أحد القولٌن عندنا: إنو 
ال جيوز إخراجها إال على ادلساكٌن خاصة، وىذا القول أرجح من القول بوجوب 

 (ٗٗ) قسمتها على األصناف الثمانية.
وفيو دليل على أن الفطرة تصرف يف :  -رضبو اهلل  - قال اإلمام الشوكاين ◙

 (٘ٗ) . ادلساكٌن دون غًنىم من مصارف الزكاة
 

وىل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية  : -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
 الزكاوات أو أن مصرفها لذوي احلاجة من الفقراء؟

 : اجلواب: ىناك قوالن ألىل العلم، ومها
أهنا تصرف مصرف بقية الزكوات حىت للمؤلفة قلوهبم والغارمٌن، وىو ما األول: 

 ذىب إليو ادلؤلف.
 (ٙٗ) الثاين: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وىو الصحيح.

 
 
 

                                                           

 . ( ٕٖٚ/٘ ) الفتاوى الكربى (ٖٗ)
 . ( ٕٕ/ٕ ) زاد ادلعاد (ٗٗ)
 . ( ٙٔٙٔحٜٛٔ/ٗ ) نيل األوطار (٘ٗ)
 . ( ٗٛٔ/ٙ ) الشرح ادلمتع (ٙٗ)
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 إذا أخر إخراجها بعد صالة العيد :

: فمن مل يؤدىا حىت خرج وقتها فقد وجبت يف ذمتو  -رضبو اهلل  -ابن حزم قال  ◙
دلن ىي لو، فهي دين ذلم، وحق من حقوقهم، وقد وجب إخراجها من مال ومالو 

 (ٚٗ) . وحرم عليو إمساكها يف مالو، فوجب عليو أداؤىا أبدا

إذا أخرىا لعذر، دبعىن لو أن اإلنسان وّكل :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
من السفر تبٌن أن إنساناً يف إخراج الزكاة عنو بأن كان مسافراً مثالً، فلما رجع 

وكيلو مل يفعل، فهذا يقضيها غًن آمث، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياساً على 
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا »الصالة لقول النِب صّلى اهلل عليو وسّلم: 

 «.ذكرىا
وكذلك أيضاً لو جاء خرب العيد بغتة ومل يتمكن من إيصاذلا إىل الفقًن إال بعد 

 ة العيد فإنو معذور ويقضيها، وال يكون آشباً.صال
وكذلك لو جاء العيد وىو يف الرب مثاًل، وليس عنده أحد يؤديها إليو ومل يوكل أحداً 
خيرجها عنو، فهل تسقط عنو لفوات احملل، كالذي قطعت يده يسقط عنو غسلها، 

 أو نقول: إهنا تبقى يف ذمتو؟
ها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط اجلواب: األحوط أن تبقى يف ذمتو وخيرج
 (ٛٗ) يف ىذه احلال قوي؛ ألن احملل غًن موجود.

 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ◙
 (ٜٗ) فمن أخرىا عن وقتها فقد أمث، وعليو أن يتوب من تأخًنه وأن خيرجها للفقراء.

 

                                                           

 . ( ٖٗٔ/ٙ ) احمللى (ٚٗ)
 . ( ٗٚٔ/ٙ ) الشرح ادلمتع (ٛٗ)
 . ( ٜٕٙٛ الفتوى رقم ٖٖٚ/ٕ ) اجملموعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٜٗ)
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 على الكافر : تجب زكاة الفطرىل 

 (ٓ٘) . كان أو عبداً    وال ذبب على كافر حراً :  -رضبو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙

فال زكاة على كافر لعدم خطابو بالفروع سواء  :  -رضبو اهلل  -قال ابن عابدين  ◙
 (ٔ٘) .فلو أسلم ادلرتد ال خياطب بشيء من العبادات أيام ردتو  أو مرتداً  كان أصلياً 

" من ادلسلمٌن " وىو  لقولو صلى اهلل عليو وسلم أصلي رة على كافروال فط ◙
 (ٕ٘) . ، وليس من أىلها ؛ ألهنا طهرة إصباع قالو ادلاوردي

فيو دليل على اشرتاط اإلسالم يف وجوب  : -رضبو اهلل  -قال اإلمام الشوكاين  ◙
 (ٖ٘) . الفطرة فال ذبب على الكافر. قال احلاف : وىو أمر متفق عليو

 

 :للحاجة أو المصلحة خارج البلد نقل زكاة الفطر  جواز

         قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم : ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحٌَن بَ َعثَُو ِإىَل اْلَيَمنِ 
 ى فُ َقَراِئِهمْ فََأْخربُْىْم َأنَّ اللََّو َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم فَ تُ َردُّ َعلَ  »
». (٘ٗ) 
: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد ادلال لعموم قولو " فرتد  اْلُمِنًنِ  قال ابن ◙

يف فقرائهم " ألن الضمًن يعود على ادلسلمٌن، فأي فقًن منهم ردت فيو الصدقة يف 
 (٘٘) . ة كان فقد وافق عموم احلديثأي جه

                                                           

 . ( ٙٗٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح  (ٓ٘)
 . ( ٖٙٔ/ٖ ) حاشية ابن عابدين (ٔ٘)
 . ( ٕٔٔ/ٕ ) مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج (ٕ٘)
 . ( ٗٔٙٔحٜٗٔ/ٗ ) نيل األوطار (ٖ٘)
 . ( ٕ٘ٗٔ ) رواه البخاري (ٗ٘)
 . ( ٜٙٗٔحٛٔٗ/ٖ ) فتح الباري (٘٘)
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جواز نقل الزكاة ولو : والصحيح  -رضبو اهلل  -قال الشيخ عبدالرضبن السعدي  ◙
 (ٙ٘) دلسافة قصر، إذا كان ذلك دلصلحة.

 

فاحلاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أىلو  : -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
 أشدُّ فقراً.

يساوون فقراء  وادلصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء يف بلد بعيد
 بلده يف احلاجة، فإن دفعها إىل أقاربو حصلت ادلصلحة وىي صدقة وصلة رحم.

 يف بلد بعيد طالب علم حاجتهم مساوية حلاجة فقراء بلده. أو يكون مثالً 
َا الصََّدقَاُت  وىذا القول ىو الصحيح وىو الذي عليو العمل؛ لعموم الدليل: }ِإمنَّ

 أي: للفقراء وادلساكٌن يف كل مكان. َواْلَمَساِكٌِن{ِء لِْلُفَقَرا
يف حديث معاذ فيحتمل أن تكون للجنس؛ أي: فقراء « ىم»أما إضافة الضمًن 

 (ٚ٘) . ادلسلمٌن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ( ٖ٘ ) ادلختارات اجللية (ٙ٘)
 . ( ٕٓٔ/ٙ ) الشرح ادلمتع (ٚ٘)
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 زكاة الفطر عن الجنين ) الحمل ( :

 (ٛ٘) .وأصبعوا على أن ال زكاة على اجلنٌن يف بطن أمو :قال ابن ادلنذر  ◙

نقل ابن ادلنذر اإلصباع على أهنا ال ذبب :  -رضبو اهلل  -قال اإلمام الشوكاين  ◙
 (ٜ٘) على اجلنٌن، وكان أضبد يستحبو وال يوجبو.

زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل :  -رضبو اهلل  -ابن حزم قال  ◙
بطن مسلم، كبًن أو صغًن، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وإن كان من ذكرنا جنينا يف 

 (ٓٙ) . أمو
وأما احلمل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أوجبها على كل صغًن : وقال أيًضا 

: صغًن، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما يف بطن أمو  أو كبًن، واجلنٌن يقع عليو اسم
 (ٔٙ)قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنو صدقة الفطر.

 

 فقال :في ىذه المسألة ابن حزم  -رحمو اهلل -تعقب الحافظ العراقي  ◙
فال يفهم عاقل منو إال ادلوجودين يف الدنيا، أما « على الصغًن والكبًن»أما قولو 

ادلعدوم فال نعلم أحدا أوجب عليو وأما حديث ابن مسعود فال يطلع على ما يف 
وردبا يظن ضبلها وليس حبمل، وقد  اأَلْرَحاِم{َويَ ْعَلُم َما يف الرحم إال اهلل كما قال }

قال إمام احلرمٌن ال خالف يف أن احلمل ال يعلم وإمنا اخلالف يف أنو يعامل معاملة 
ادلعلوم دبعىن أنو يؤخر لو مًناث الحتمال وجوده ومل خيتلف العلماء يف أن احلمل ال 

 (ٕٙ) . هديلك شيئا يف بطن أمو وال حيكم على ادلعدوم حىت يظهر وجود
                                                           

 . ( ٔٔٔرقم  ٗٔ اإلصباع . البن ادلنذر ) (ٛ٘)
 . ( ٗٔٙٔحٜٗٔ/ٗ نيل األوطار ) (ٜ٘)
 . ( ٛٔٔ/ٙ ) احمللى (ٓٙ)
 . ( ٕٖٔ/ٙ ) احمللى (ٔٙ)
  . ( ٙ٘/ٗ ) طرح التثريب يف شرح التقريب (ٕٙ)
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 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتوى  ◙
يستحب إخراجها عنو لفعل عثمان رضي اهلل عنو وال ذبب عليو لعدم الدليل على 

 (ٖٙ) . ذلك
 

 دفع صدقة الفطر لشخص واحد :

فإهنم جيوزون دفع صدقة الفطر إىل واحد كما :  -رضبو اهلل  -قال شيخ اإلسالم  ◙
 (ٗٙ). قدديا وحديثاعليو ادلسلمون 

 التوكيل في إخراج الزكاة :

لو قال شخص آلخر: أخرج عين زكايت من مالك  : -رضبو اهلل  -قال ادلرداوي  ◙
ففعل: أجزأ عن اآلمر، نص عليو يف الكفارة، وجزم بو صباعة. منهم ادلصنف يف 

األصحاب هبا الزكاة. واقتصر عليو يف الفروع. قال يف الرعاية بعد ذكر النص وأحلق 
 (٘ٙ) . الزكاة يف ذلك

لو أن يوكل يف صرف الزكاة الِت لو تفريقها  : -رضبو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
بنفسو فإن شاء وكل يف الدفع إىل اإلمام والساعي وإن شاء يف التفرقة على 

األصناف وكال مها جائز بال خالف وإمنا جاز التوكيل يف ذلك مع أهنا عبادة ألهنا 
تشبو قضاء الديون والنو قد تدعوا احلاجة إىل الوكالة لغيبة ادلال وغًن ذلك قال 
أصحابنا سواء وكلو يف دفعها من مال ادلوكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بال 

 (ٙٙ) . خالف

                                                           

 . ( ٗٚٗٔ الفتوى رقم ٖٙٙ/ٜ ) اجملموعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة  (ٖٙ)
 . ( ٖٚ/ٕ٘ ) رلموع الفتاوى (ٗٙ)
 . ( ٜٛٔ/ٖ ) اإلنصاف . للمرداوي (٘ٙ)
 . ( ٖٛٔ/ٙ ) اجملموع شرح ادلهذب (ٙٙ)
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جيوز التوكيل يف صرف زكاة الفطر كما جيوز :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
الفقًن قبل صالة العيد، ألنو  البد أن تصل زكاة الفطر إىل يد يف زكاة ادلال، لكن

وكيل عن صاحبها، أما لو كان اجلار قد وكلو الفقًن، وقال: اقبض زكاة الفطر من 
جارك يل، فإنو جيوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صالة العيد، ألن قبض وكيل 

 (ٚٙ) . الفقًن دبنزلة قبض الوكيل

 دا :ىل تخرج زكاة الفطر نقو 

قال  -يعين يف صدقة الفطر  -قال أبو داود قيل ألضبد وأنا أَسع : أعطي دراىم  ◙
 (ٛٙ) : أخاف أن ال جيزئو خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .

 

ن كل ذلك غًن ما فرض وال ذبزئ قيمة أصال؛ أل:  -رضبو اهلل  -قال ابن حزم  ◙
والقيمة يف حقوق الناس ال ذبوز إال برتاض منهما،  رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 (ٜٙ) وليس للزكاة مالك بعينو فيجوز رضاه، أو إبراؤه.
 

ال ذبزئ القيمة يف الفطرة عندنا وبو قال مالك :  -رضبو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
 . وأضبد وابن ادلنذر

بن عبد العزيز  وقال أبو حنيفة جيوز وحكاه ابن ادلنذر عن احلسن البصري وعمر
 (ٓٚ) . والثوري قال وقال اسحق وأبو ثور ال ذبزئ إال عند الضرورة

 
 

                                                           

 . ( ٖٓٔ/ٛٔ ) موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمٌنرل (ٚٙ)
 . ( ٔٙٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح (ٛٙ)
 . ( ٖٚٔ/ٙ ) احمللى . البن حزم (ٜٙ)
 . ( ٚٙ/ٙ ) شرح ادلهذب موع اجمل (ٓٚ)
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 قولو: "وإمنا ذبزئ القيمة للعذر".:  -رضبو اهلل  -قال اإلمام الشوكاين  ◙
 أن األطعمةالواردة بتعيٌن قدر الفطرة من  األحاديثأقول: ىذا صحيح الن ظاىر 

إخراج ذلك شلا َساه النِب صلى اهلل عليو وسلم متعٌن وإذا عرض مانع من إخراج 
العٌن كانت القيمة رلزئة الن ذلك ىو الذي ديكن من عليو الفطرة وال جيب عليو 

 (ٔٚ) . ماال يدخل ربت إمكانو
  : سئل الشيخ ابن عثيمٌن رضبو اهلل ◙

بقول علماء بلده ، مث تبٌن لو لو أن شخصاً كان خيرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً 
 القول الراجح ، فما يلزمو من صدقتو ؟

ال يلزمو ، كل من فعل شيئاً بفتوى عامل أو باتباع علماء بلده فال شيء  : "فأجاب
 (ٕٚ). عليو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ( ٙٛ/ٕ ) السيل اجلرار (ٔٚ)
 ( ٜٔ سؤال رقم/ ٜٔٔلقاء رقم الباب ادلفتوح" ) لقاء (ٕٚ)
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 ىل على رب المنزل أن يدفع زكاة الفطر عن الخدم .
 

خادما فليس عليو نفقتو وال وإن استأجر ذلا :  -رضبو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
كانت أجرة فهي من  فطرتو ، سواء شرط عليو مؤنتو أو مل يشرط ؛ ألن ادلؤنة إذا

وإن تربع باإلنفاق على من ال تلزمو نفقتو ، فحكمو حكم من تربع  مال ادلستأجر .
 (ٖٚ) . باإلنفاق على أجنِب

 

عليها زكاة الفطر ألهنا من اخلادمة يف ادلنزل :  -رضبو اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
ولكن ىل زكاهتا عليها، أو على أىل البيت؟ األصل أن زكاهتا عليها،  ادلسلمٌن.

 (ٗٚ) . ولكن إذا أخرج أىل البيت الزكاة عنها فال بأس بذلك
 

 

 ،،،، واهلل أعلم ،،،،

                                                           

 . ( ٔٚٙ/ٕ ) ادلغين مع الشرح (ٖٚ)
 . ( ٖٕٙ/ٛٔ ) موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمٌنرل (ٗٚ)
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