
 زكاة الفطرة 10الدرس  2شرائع االسالم ج

 القسم الثاني: زكاة الفطرة

زكاة الفطرة: هي زكاة األبدان، وزكاة الفطر من الصيام. وهي من الفرائض التي بها تمام الصيام، وهي 
 العمل الصالح، واعطائها لمستحقيها فيه غفران للذنوب.

 ومن الروايات الدالة على هذه المعاني : 

كما أن الصالة على النبي  -يعني: الفطرة  -"إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة  عن أبي عبد هللا 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( من تمام الصالة، ألنه من صام ولم يؤد الزكاة فال صوم له إذا تركها 

وجل قد بدأ بها قبل الصوم  فقال:  إن هللا عز    متعمدا، وال صالة له إذا ترك الصالة على النبي 
 .1" قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " 

فاذكروا هللا يذكركم، وادعوه يستجب وذكر خطبة، منها: " -يوم الفطر فقال:  وخطب أمير المؤمنين 
 2"لكم، وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم

من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل هللا منه قال: " وعن الصادق جعفر بن محمد 
صيامه، فقيل: يابن رسول هللا ما القول الصالح ؟ قال: شهادة أن ال إله إال هللا، والعمل الصالح إخراج 

 .  3"الفطرة

من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل وعن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(: "
 . 4"لهرجع مغفورا 

   وغيرها الكثير من الروايات التي دلت على وجوبها وأشادت بفضلها.
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 ونتطرق الى بيانها في المباحث التالية: 

 المبحث األول: في بيان من تجب عليه.

 المبحث الثاني: في بيان جنسها ومقدارها.

 المبحث الثالث: في بيان وقتها.

 لها.المبحث الرابع: في بيان مصرفها والمستحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث األول: في بيان من تجب عليه.

 يشترط في من تجب عليه شروط ثالثة:

 التكليف. بمعنى كون االنسان )ذكرا كان او انثى( بالغًا عاقاًل. الشرط االول:

فال تجب على الصبي، وال على المجنون، وال على من أهل هالل شهر شوال وهو مغمى عليه، لعدم 
 تحقق التكليف فيهم. 

 الحرية. فال تجب على المملوك )العبد واالمة( بمختلف اقسام الملك.الشرط الثاني: 

ما يكفي لسد نفقته ونفقة مؤنة تكفيه، أما بالفعل؛ أي يمتلك  الغنى.  والغني هو من يمتلك الشرط الثالث:
 واما بالقوة أي يكون قادرًا على التكسب لسد نفقته ونفقة عياله. ،عياله

ومنه يتضح معنى الفقير فهو ال يملك ما يكفي لسد نفقته ونفقة عياله ال بالفعل وال بالقوة، أي ال يقدر 
 ر.على توفير قوته وقوت عياله كله. واما المسكين فهو اسوء حااًل من الفقي

اذن زكاة الفطرة ال تجب على الفقير، نعم يستحب له اخراجها عن نفسه وعياله وأقل ذلك أن يدير صاعًا 
 على عياله ثم يتصدق به على فقير.

 فروع:

ان زكاة الفطرة من العبادات الواجبة على كل مكلف وبما انها عبادة فيعتبر في أدائها نية القربة هلل  (1
وباقي العبادات االخرى، والنية أمر قلبي ال تحتاج الى تلفظ، فيعقد قلبه تعالى، كالصالة والصيام 

 على نية دفع زكاة الفطرة قربة الى هللا تعالى.
وبما أن نية القربة معتبرة فيها؛ فال يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه، ولو أسلم بعد هالل 

 شوال سقطت عنه.
زال جنون المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو ملك الفقير ما اذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو  (2

يصير به غنيًا، أو ُوِلَد له مولود، وكان ذلك قبل هالل العيد؛ وجبت عليهم الفطرة . وتستحب لو 
 حصل ذلك بعد الهالل وقبل أداء صالة العيد.



من العيال. بمعنى أن من  الشروط المذكورة إنما هي معتبرة في المعيل وليست معتبرة في أفراد االسرة (3
يجب عليه الدفع عن نفسه وعياله تالحظ فيه هذه الشروط، أما باقي أفراد االسرة من الزوجة واالوالد 

 وغيرهم ال تعتبر فيهم وال تالحظ اصاًل. 
فالمعيل إن اجتمعت الشرائط فيه يجب عليه أن يدفعها عن نفسه وعن جميع عياله ممن تجب نفقتهم 

، كاألبوين والزوجة واألوالد والضيف وما شابه، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، عليه أو تستحب
 مسلمًا أو كافرًا.  

 الزوجة والمملوك يجب على المعيل )الزوج والمولى( دفع الزكاة عنهما إذا لم يعلهما غيره.  (4
لضيف الغني كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كا (5

 والزوجة واالبوين واالوالد.
الضيف الذي تجب فطرته على المضيف هو من ينزل ضيفًا ليلة العيد قبل الهالل بحيث اذا هل  (6

 الهالل يكون موجودا عند المضيف.

 

 المبحث الثاني: في بيان جنسها ومقدارها

طة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والضابط فيه: إخراج ما كان قوتًا غالبًا في البلد، كالحن أما جنسها.
 والتمر والزبيب واألرز .... الخ.

 واألفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه في الفضل أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

 فهو صاع عن كل فرد،  والصاع يساوي ثالث كيلوغرامات. وأما مقدارها:

بلد، مثاًل اذا اراد ان يدفع افضل االفراد وهو التمر والمكلف مخير بين دفع العين أو قيمتها السوقية في ال
دينار. والمدار  6000دينار عراقي  فيكون مقدار الفطرة عن كل فرد   2000وكان سعر الكيلو غرام 

 في القيمة على البلد الذي يعيش فيه المكلف، فالبلدان تتفاوت من حيث اسعار المواد الغذائية فيها.

 

 



 بيان وقتها.المبحث الثالث : في 

يبدأ وقت وجوب زكاة الفطرة بهالل شوال ) أي عند الغروب حينما يهل هالل العيد( وينتهي عند الزوال 
 يوم العيد.

وال تجب المبادرة الى اخراجها بثبوت الهالل، بل يجوز اخراجها فيما بعد ما دام وقتها باقيًا، وتأخيرها الى 
 قبل صالة العيد افضل.

قبل حلول وقتها، نعم يجوز تقديمها بنية القرض، أي تعطيها للفقير المستحق على أنها وال يجوز تقديمها 
قرض، وحينما يحين وقت الفطرة تجعل ما في ذمته من القرض زكاة الفطرة، وتكون بذلك قد اديتها في 

 وقتها.

قتها إلى الزوال وو  -وبما أن وقتها ينتهي بانتهاء وقت صالة العيد أي الى الزوال فإن خرج وقت الصالة 
 وقد عزلها أخرجها واجبًا بنية األداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداًء. -

وال يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المكلف، ولو حملها الى بلد آخر وتلفت يضمنها 
 ، ويجوز حملها الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في بلده وال يضمن.

 

 المبحث الرابع: في بيان مصرفها.

ِإنََّما )مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال. أي االصناف الثمانية المذكورة في اآلية الكريمة 
َقاِب َواْلَغارِ  َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِ  ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َواْبِن ِميَن وَ الصَّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن َّللاَِّ َوَّللاَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   وقد تقدم بيانه مفصاًل فيما سبق..5(السَّ

أو )عليه السالم( ويجوز أن يتولى المالك إخراجها بنفسه ويسلمها للمستحق. واألفضل دفعها إلى اإلمام 
 من نصبه.
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وفي حال عدم وجود المؤمن في البلد يجوز اعطائها  إلى المستضَعف؛ وال يعطى منها غير المؤمنين. 
 وهو غير المعاند للحق لكنه من أهل الخالف.

 ويعطى منها أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقًا. 

اما مقدار ما يعطى للفقير منها: فال يعطى أقل من صاع ، إال أن يجتمع جماعة ال يتسع لهم فيعطى 
 أقل من صاع. ويجوز أن يعطي المستحق الواحد ما يغنيه دفعة.   كل واحد منهم 

 ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران، من المستحقين لها.

 

****** 

 


