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 أحكاُم زكاِة الِفطرِ 

ُة مسائَل:  َيَتعلَّق بزكاة الِفْطر عدَّ

 المسألة األولى: ما هي زكاُة الِفْطرِ؟

ن َتلَزُمُه نفقُتُه، في  زكاُة الِفطِر: هي َصَدَقٌة، ُيخِرُجها المسلُم عن نفِسِه، وعمَّ

 نهايِة شهِر رمضاَن، لطائفٍة مخصوصٍة، وهم: الفقراُء والمساكيُن.

 المسألة الثانية: الحكمُة من مشروعيتَِها:

ِه  زكاَة الِفْطِر ملسو هيلع هللا ىلص عن ابِن عبَّاٍس رضي الله عنهما أنَّه قال: َفَرَض رسوُل اللَّ

َفِث، وُطْعَمًة لِْلَمَساكِيِن. أ ْغِو والرَّ ائِِم من اللَّ  خرجه أبو داود.ُطْهَرًة للصَّ

 ففي هذا الحديِث: أنَّ زكاَة الفطِر ُشِرَعْت ألمريِن:

َفِث، فَترَفُع َخَلَل الصوِم، فيكوُن  أحدهما: أنَّها ُطهَرٌة للصائِم من اللَّغو والرَّ

روِر.  بذلَك تماُم السُّ

ؤال في يوِم العيِد. األمُر الثاني:  أنَّها ُطعَمٌة للمساكيِن، وإغناٌء لهم عن السُّ

وقد َذَكر بعُض أهِل العلِم: أنَّ زكاَة الفطِر هي المقصودُة بقولِِه تعالى في سورة 

ى * َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى﴾:  األعلى: ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ

ى﴾؛ ﴿قَ ي، وعطاء، وقتادة أنَّهم قالوا: فعن أبي سعيد الخدر ْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ

ر: انظ الفطِر ﴿َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى﴾؛ أي: صالَة العيديِن. َمن َأعَطى َصَدقةَ  أي:

 البن الجوزي.« زاد المسير»

ْهِو  اِح أنَّه قال: زكاُة الِفْطِر لشهِر رمضاَن، َكَسْجَدتِي السَّ وعن وكِيٍع بن الَجرَّ

ُجوُد ُنقَصاَن ا وِم، َكَما َيجُبُر السُّ الِة، َتجُبُر ُنقَصاَن الصَّ الِة.للصَّ « عالمجمو» لصَّ

 .6/141للنووي 

 المسألة الثالثة: ُحكُم زكاِة الِفطرِ:

نَِّة واإلجماِع.  زكاُة الِفطِر واجبٌة بداللة السُّ
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نَّة: ا السُّ ِه زكاَة الِفْطِر في  أمَّ فلقوِل ابِن عمَر رضي الله عنهما: َفَرَض َرُسوُل اللَّ

أو َعْبٍد، َرُجٍل أو امرأٍة، وَأَمر أْن ُتؤدَّى رمضاَن على كلِّ َنْفٍس من المسلميَن: ُحرٍّ 

 قبَل خروِج الناِس إلى الصالِة. أخرجه البخاري ومسلم.

دليٌل على أنَّها ملسو هيلع هللا ىلص(: ففي قوِل ابِن عمَر رضي الله عنهما: )َفَرَض رسوُل اللِه 

 واجبٌة.

ا اإلجماُع: قال البيهقي: وقد َأجَمَع »«: المجموع»فقال النوويُّ في  وأمَّ

العلماُء على وجوِب َصَدقِة الِفطِر، وكذا َنَقل اإلجماَع فيها ابُن المنذِر في 

 «.)اإلشراِف(

 المسألة الرابعة: وقُت وجوبَِها:

 وِب شمِس آخِر يوٍم من رمضاَن.رُ الفطِر تجُب بغُ  زكاةُ 

ويدلُّ لذلَك: حديُث ابِن عمَر رضي الله عنهما المتقدم: َفَرَض رسوُل اللِه 

 الفطِر من رمضاَن.صدقَة ملسو هيلع هللا ىلص 

 ففي قوله: )من رمضاَن(، دليٌل على أنَّها معلَّقٌة برمضاَن.

 عليهِ  َتجُب  ال فإنَّه رمضاَن، من يومٍ  آخرِ  شمسِ  ُغُروِب  قبَل  مات فَمن وعليِه؛

 ْب َتج لم الغروِب  قبَل  مات فإذا الشمِس، بغروِب  ُمعلٌَّق  وجوَبها ألنَّ  الِفطِر؛ زكاةُ 

 .عليهِ 

ا تِِه، وحينئٍذ يجُب على غُ  بعدَ  مات إذا وأمَّ ُروِب الشمِس؛ فإنَّها َتسَتِقرُّ في ذمَّ

 الَوَرَثِة أن ُيْخِرُجوها من التَِّرَكِة قبَل الِقْسمِة.

 «.الفروع»وهذا كلُّه باتفاق المذاهب األربعة، كما حكاه ابن مفلح في 

َج  :الحاُل  وكذلك مِس؛أو  أو ُولَِد َلُه َوَلٌد،، فيَمن َتَزوَّ  َأسَلَم، قبَل ُغُروِب الشَّ

« المغني»، و4/214البن مفلح « الفروع»فإنَّه تجُب عليِه زكاُة الِفطِر. انظر: 

4/292. 

 المسألُة الخامسُة: على َمن تجُب زكاُة الِفطرِ؟
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بين َمن َيسُكُن في الَحَضِر  وال فرَق في ذلك: زكاُة الفطِر واجبٌة على مسلم،

 بيَن المقيِم أو المسافرِ وال  أو في الباديِة،

 َفَرَض : عنهما الله رضي عمرَ  ابنِ  قوُل  :ويدلُّ لوجوِب الزكاِة على المسلمِ 

ِه رسو َكِر واألُنَثى، والصَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُل اللَّ بيِر ِغيِر والكزكاَة الِفْطِر على الُحرِّ والعبِد، والذَّ

 . أخرجه البخاري.مِن المسلمينَ 

كاَة للُمسلميَن ملسو هيلع هللا ىلص فإنَُّه » :2/66« األم»قال اإلمام الشافعي في  َجَعَل الزَّ

 «.َطُهوًرا، والطَُّهوُر ال يكوُن إال للمسلمينَ 

 ال تجُب زكاُة الِفطِر على المسلِم إالَّ إذا كان مستطيًعا.  تنبيه مهم:

والمراُد باالستطاعِة هنا: أْن َيملَِك ليلَة العيِد صاًعا زائًدا على قوتِِه وقوِت 

 ِه األصليِة؛ ألنَّه بذلَك يكوُن غنًيا، فُيواِسي غيَرُه. عيالِِه وحوائجِ 

فَمن كان فقيًرا ليلَة العيِد، بمعنى: أنَّه ال َيِملُك زائًدا عن ُقوتِِه وُقوِت  وعليه؛

 عيالِِه ليلَة العيِد، فإنَّه ال َتجُب عليِه زكاُة الِفطِر.

 في 
ُّ

اٌل: وعنَدُه ُقوُتُه : »2/69« األم»قال الشافعي وُكلُّ َمن َدَخَل عليِه َشوَّ

اَها عنهم وعنُه، وُقوُت َمن َيُقوُتُه يوَمُه وما ُيؤدِّي بِه زكاَة الِفطِر عنُه َوَعنْ  وإْن ُهْم، َأدَّ

اَها َعن بعٍض، وإْن لم يَ  ُكْن عنَدُه إالَّ ِسَوى لم َيُكْن عنَدُه إال ما ُيَؤدِّي عن بعِضِهم َأدَّ

 «. ُمْؤَنتِِه وُمْؤَنتِِهْم يوَمُه، فليَس عليِه وال على َمن َيُقوُت عنُه زكاُة الِفطرِ 

 «.الُمعِسُر ال فِطَرَة عليِه بال خالٍف : »6/111« المجموع»وقال النووي في 

ن يجُب عليهم زكاُة الفطِر: تنبيه:  ممَّ

 ُز، إذا َأفَطَرا لِكَِبِر ِسنِِّهَما.الشيُخ الكبيُر، والمرأُة العجو - 1

 وكذلك: الطفُل الصغيُر الذي في الَمْهُد. - 2

 والمرأُة التي نفست )النَُّفساُء( جميَع الشهِر، فإنَّه يجُب عليها زكاُة الفطِر. - 3

أنَّهم داُخلوَن في  والدليُل على دخوِل هؤالِء في إيجاِب زكاِة الِفطرِ عليهم:

 .6/153البن عثيمين « الشرح الممتع». انظر: عموِم المسلمينَ 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحكاُم زكاِة الِفطِر ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –4

المسألة السادسة: َمن هم األشخاُص الذين يجُب عليَك أن ُتخرَِج عنهم زكاَة 

 الِفطرِ؟

 هم��األشخاُص الذين يجُب عليَك أن ُتخِرَج عنهم زكاَة الِفطرِ  والجواب:

 األشخاُص الذيَن َتلَزُمُهم نفقُتَك.

 وبيانهم كالتالي:

َغاُر.  - 1  األوالُد الصِّ

ِهم  وال فرَق في ذلَك بيَن أْن يكونوا تحَت رعايتِِه، أو كانوا يعيشون مع أمِّ

 وتحَت رعايتَِها، أو رعايِة غيِرَها. 

 األوالُد الكَِباُر. - 2

 الوالداِن.  - 3

 الزوجُة. - 4

ن َتجُب عليك نفقُتُهم، وإنَّما َذَكرُت هذ ا على سبيِل وقد ُيوجُد غيُر هؤالِء ممَّ

 المثاِل.

ن َتلَزُمَك نفقُتُهم ما يلي:  والدليُل على أنَّه يجُب عليَك إخراج زكاَة الِفطر عمَّ

َغارِ  األوالدِ  عن الفطرِ  زكاةِ  إخراِج  وجوِب  على العلمِ  أهلِ  إجماعُ  – 1  .الصِّ

 على أنَّه يجُب على السيِّد إخراُج زكاِة الفطِر عن عبِدِه. أيًضا وإجماعهم – 2

 .46ص/« كتاب اإلجماع»َحَكى اإلجماَع ابُن المنذِر في 

ُلها تجُد أنَّها أفادت وجوَب زكاِة الِفطِر على َمن  فهذه اإلجماعاُت عندما تتأمَّ

 َتلَزُمَك نفقُتُهم

 :أيًضا األدلة ومن – 3

ما روي عن ابِن عمَر رضي الله عنهما: أنَّه كان ُيعطي صدقَة الِفطِر عن جميع 

ن َيعُوُل، وعن َرقِيِقِه، وعن َرقِيق نسائِِه.  أخرجه أهلِِه: ص غيِرِهم وكبيِرِهم عمَّ

 الدارقطني.
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 عن الِفطرِ  صدقةَ  ُتخِرُج  كانت أنَّها عنها الله رضي أسماءَ  عن روي وما – 4

 .  أخرجه ابن أبي شيبة.كبيرٍ  أو صغيرٍ  مِن َتُمونُ  َمن ُكلِّ 

 زكاِة الِفطرِ عن الَجنِينِ ُيستحبُّ إخراُج المسألة السابعة: 

ه.   والَجنِيُن: هو الَحْمُل في بطِن أمِّ

 ما روي عن أبي قِاَلبة اِج زكاةِ الِفطِر عن الَجنِيِن:والدليُل على استحباِب إخر

عبد الله بن َزيد الَجْرمِي أنَّه قال: كان ُيعِجُبُهم أْن ُيخِرُجوا صدقَة الِفطِر حتى عن 

 أبي شيبة.أخرجه ابن  الَجنِيِن.

 
ِّ

 ؛ ألنَّ أبا ِقاَلبة منملسو هيلع هللا ىلصوالمقصود بقوله: )كان ُيعِجُبُهم(: أي: أصحاُب النبي

 أئمِة التابعيَن، فهو َيحكِي ذلَك عن الصحابة رضي الله عنهم.

 -وهو استحباُب إخراِج زكاِة الِفطِر عن الَجنِينِ -وقد روي هذا المعنى أيًضا 

 خرجه ابن أبي شيبة، لكْن إسناُدُه ضعيٌف.أ عن عثماَن بِن عفاَن رضي اللُه عنه.

 فالعمدُة على ما َحَكاه أبو قِاَلبة رحمه الله. 

زكاِة الِفطِر عنُه، هو الذي ُنِفَخْت فيه  إخراِج  ُيستحبُّ  الذي الَجنِينُ  :تنبيه

وُح؛ ألنَّه هو الذي ُيحَكُم بأنَّه إنساٌن.  الرُّ

 المسألة الثامنة: كيفية إخراج زكاة الفطر:

 َذَكرُت فيما مضى أنَّ زكاة الفطر تجب على المستطيع لها،

 وذكرُت أيًضا َمن يجُب إخراُج زكاِة الفطِر عنهم.

إذا لم َيِجِد الشخُص إالَّ بعَض الطعاِم الواجِب عليِه، فماذا  والسؤال اآلن:

 يصنُع، وبَمن يبدُأ بإخراِج زكاِة فطِرِه؟

عَض الطعاِم، فإنَّه يجُب عليِه إخراُجُه، إذا لم َيِجِد الشخُص إالَّ ب والجواب:

 ويكوُن إخراُجُه كما يلي:

  ألنَّ  نفِسِه؛ عن الِفطرِ  زكاةِ  بإخراِج  َيبدأُ  أنْ  – 1
َّ

َك اْبَدْأ بنَْفِس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

ْق عليها، فإْن َفَضَل شيٌء؛ َفِِلَْهلَِك، فإْن َفَضل شيٌء؛ َفلِِذي َقَراَبتَِك  . «َفَتَصدَّ

 أخرجه مسلم.
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 حالِ  في عليهِ  واجبةٌ  نفقَتَها ألنَّ ؛ زوجتِهِ  عن ُيخِرُج  فإنَّه َشيٌء؛ َفَضل فإنْ  – 2

 .نفِسهِ  عن اةِ الزك إخراِج  بعدَ  بَِها َيبَدأُ  فلذا عليها، بالنفقةِ  مطاَلٌب  فإنَّه والغني؛ الفقرِ 

هِ  عن ُيخِرُج  فإنَّه َشيٌء، َفَضل فإنْ  – 3  .أمِّ

 فإنَّه ُيخِرُج عن أبيه.ل َشيٌء، َفَض  فإنْ  – 4

 .أوالِدهِ  عن ُيخِرُج  فإنَّه َشيٌء، َفَضل فإنْ  – 5

فإذا كان ما عنَدُه من الطعاِم ال َيكِفي لجميِع األوالِد، فإنَّه ُيقِرُع بينهم، وَمن 

 َخَرَجْت لُه الُقرَعُة َأخَرَج عنُه زكاَة الِفطِر، وال ُيكلُِّف اللُه َنْفًسا إالَّ ُوْسَعَها.

 ِر؟الِفط زكاةِ  إخراِج  في األوالدِ  على الَوالَِدينِ  تقديمِ  سبُب  ما :قائل قال فإن

ألنَّ هذا من البِرِّ واإلحساِن إليهما، وهو مأموٌر بذلَك، قال الله  :والجواب

نيا، ، ﴿َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾تعالى:  وألنَّ الَوالَِديِن هما سبُب وجوِدِه في هذه الدُّ

ُهمَ فكان  ًما على أوالِدِه.بِرُّ  ا ُمقدَّ

ُم األمُّ على األِب؟ فإْن قيل:  ولماذا ُتقدَّ

  فيقال:
َّ

، فقال: يا رسوَل اللِه، َمن َأَحقُّ الناِس بُِحْسِن ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ َرُجاًل َأَتى النبي

َك »قال:  َصَحاَبتِي؟ َك »قال:  قال: ثم َمن؟ ،«أمُّ ثم »قال:  قال: ثم َمن؟ ،«ثم أمُّ

َك   أخرجه البخاري ومسلم. «.ثم أبوكَ »قال:  قال: ثم َمن؟ ،«أمُّ

َك، ثم َأُبوَك، ثم َأدَناَك َأدَناكَ »وفي روايٍة أخرى:  َك، ثم أمُّ َك، ثم أمُّ  «.أمُّ

 وُق،الُعقُ : البِرِّ  وِضدُّ  والفعِل، بالقولِ  إليهما اإلحسانُ  :الَوالَِدْينِ  ببِر   والمرادُ 

ِهَما والتضييعُ  إليهما، اإلساءةُ : وهو ا: تعالى قال.  لَِحقِّ  رَ اْلكِبَ  ِعنَْدكَ  َيْبُلَغنَّ  ﴿إِمَّ

 ْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِريًما﴾.َتنْهَ  َواَل  ُأفٍّ  َلُهَما َتُقْل  َفاَل  كِاَلُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما

 خيبَة وشقاوَة َمن َأَساَء إليهما. فيا َسَعادَة َمن َرَزَقُه اللُه بِرَّ َوالَِديِه، ويا

 ُدُهَماأح أو الوالدان كان إذا��إنَّما تجُب زكاةِ فطِر الوالديِن على االبنِ  تنبيه:

ا نفِسِه، عن إخراِجَها على قادرٍ  غيرَ  لو كانا قاِدَرين؛ فإنَّ االبَن ال يجُب عليِه  أمَّ

 إخراُج زكاِة الفطِر عنهما أو عن أحدهما في هذِه الحالِ 
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 داًء،ابت االبنِ  على واجبةٌ  الوالدينِ  فطرِ  زكاةَ  أنَّ  أحدٌ  َيُظنَّ  لئال هذا نبَّهُت  وإنَّما

 .بمالِِهَما قاِدَرينِ  الوالدانِ  كان لو حتى

ُق بإخراِج زكاِة الِفطرِ: ٌة تتعلَّ  ثالُث تنبيهاٍت مهمَّ

 الزوجُة الناِشُز ال َيجُب على الزوِج أْن ُيخِرَج عنها زكاَة الِفطِر. التنبيه األول:

هي التي َتعِصيِه فيما َيجُب عليها طاعُتُه فيِه بالقوِل أو  والمراُد بالمرأِة الناشِز:

 فمثُل هذِه المرأِة ال َيجُب إخراُج زكاِة الِفطِر عنها.، الفعِل، وَتهُجُر فراَشهُ 

 في هي الزوجةِ  على النفقةَ  أنَّ  :زكاِة الِفطرِ على زوِجَهاوسبُب عدِم وجوِب 

 يلزُمهُ  فال وعليِه؛ َنَفَقٌة، لها فليس طاعتِِه، عن َخَرَجْت  فإذا بها، االستمتاعِ  مقابلِ 

 .عنها الِفطرِ  زكاةِ  إخراُج  حينئذٍ 

ن َتلَزُمك نفقُتُه  التنبيه الثاني: مت ، قا-كالزوجِة مثاًل -لو أنَّ شخًصا ممَّ

بإخراِج زكاِة الِفطِر عن نفِسها دوَن أْن َتسَتأِذَن زوَجَها، فهل ُيجزُئها ذلَك عن زكاةِ 

 الِفطِر؟

والجواب: إذا قامت الزوجُة بإخراِج زكاِة الِفطِر عن نفِسَها دوَن الرجوِع 

،  إليَك، فإنَّ ذلَك َيصحُّ

حتى لو قال لها الزوُج: أنا لم آَذْن لِك بإخراِج زكاِة الِفطِر عن َنْفِسَك، فإنَّ 

 ذلَك ال ُيؤثُِّر.

ُلَها وإنَّما عليها، واجبةٌ  أنَّها الِفطرِ  زكاةِ  في األصَل  ألن وذلك؛  الزوُج  َيَتَحمَّ

َعِت  فإذا عليِه، واجبةٌ  نفقَتُها أنَّ  بسبِب  عنها؛  .ذلك حَّ ص نفِسَها، عن وأَخَرجَتَها َتَطوَّ

 البن عثيمين.« الشرح الممتع»انظر: 

لو أنَّ شخًصا ال َتجُب عليُك نفقُتُه: كَصِديٍق لَك، أو َجار عزيٍز  التنبيه الثالث:

 عليَك، فهل َيصحُّ أن تخرج زكاة الفطر عنه؟

والجواب: نعم، َيصحُّ ذلَك، لكْن بشرِط: إذا أِذَن لَك قبَل إخراِجَك للزكاِة 

 عنُه، 
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ا ل ال ُتجزُئ عنُه، ويكوُن ذلَك صدقًة  فإنَّها ؛و اخرجَتَها عنُه قبَل استئذانِهِ وأمَّ

 لكْن ال ُتحسُب زكاَة فطرٍ ، من الصدقاِت العامِة التي ُتثاُب عليها

 ؟ تجزئ ولماذا ال فإْن قال قائٌل:

: ألن الزكاَة عبادٌة؛ فال ُبدَّ فيها من نيٍَّة، والنيَُّة الُبد منها قبَل اإلخراِج، فيقال

ُم على العمِل. كما هو الحاِل في العباداِت: أنَّ   النيََّة تتقدَّ

 .للِمْرَداوي «اإلنصاف»كما في  ،أهل العلم وهذا محل إجماع بين

 الِفطرِ:المسألة التاسعة: وقُت إخراِج زكاِة 

 إخراُج زكاِة الِفطِر لُه خمسُة أوقاٍت:

 =وقُت وجوٍب.

 =ووقُت جواٍز.

 =ووقُت استحباٍب.

 =ووقُت كراهٍة.

 =ووقُت تحريٍم.

ا وقُت وجوِب إخراِج زكاِة الِفطرِ:1) فيبدُأ من ُغُروُب شمِس ليلِة عيِد  ( أمَّ

 الِفطِر، وينتهي بصالة العيد.

َفَرَض زكاِة الِفطِر ملسو هيلع هللا ىلص عنهما: أنَّ رسوَل اللِه  ففي حديِث ابِن عمَر رضي الله

 من رمضاَن. أخرجه مسلم. 

  
َّ

اها صدقَة الِفطِر، والفطُر من ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة من الحديث: أنَّ النبي َسمَّ

ق بُغُروِب الشمِس ليلَة العيِد.  رمضاَن يتحقَّ

عمَر  والدليُل على أنَّ وقَت الوجوِب ينتهي بصالِة العيِد: ما روي عن ابنِ 

 
َّ

الِة. ملسو هيلع هللا ىلص رضي الله عنهما: أنَّ النبي َأَمَر أْن ُتؤدَّى قبَل ُخُروِج النَّاِس إلى الصَّ

 أخرجه البخاري.

ا وقُت جواِز إخراِج زكاِة الِفطرِ:2)  فقبَل العيِد بيوٍم أو يوميِن. ( وأمَّ
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وٍم بي ويدلُّ لذلَك: قوُل ابِن عمَر رضي الله عنهما: وكانوا ُيعُطوَن قبَل الِفطرِ 

 أو يوميِن. أخرجه البخاري.

أي: أنَّ الصحابَة رضي الله عنهم كانوا ُيعُطوَن زكاَة الِفطِر لَمن يقوُم بَجْمِعَها 

 قبَل يوِم العيِد بيوٍم أو يوميٍن.

، عن ابِن عمَر رضي الله عنهما: أنَّه كان َيبَعُث «موطأ مالك»وفي رواية في 

 َدُه قبَل الفطِر بيوميِن أو ثالثٍة.زكاَة الِفطِر إلى الذي ُيجَمُع عن

وال مانع من إخراِجِه قبَل العيِد بيوٍم أو يوميِن، »قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: 

ُل بعَد العيدِ   .14/216« فتاوى ابن باز«. »ولكْن ال ُتؤجَّ

ا وقُت استحباب إخراِج زكاِة الِفطرِ:3)  .الِفطِر قبَل صالِة العيدِ  فيومُ  ( وأمَّ

 .فضَل األ َفَعل فقد العيِد، صالةِ  قبل الِفطرِ  يومَ  زكاَته ُيخِرَج  أن استطاع فَمن

ر في صالِة العيِد يوَم الِفطِر؛ لِيتَِّسَع  وألجِل هذا؛ فإنَّه ُيستحبُّ لإلماِم أْن يتأخَّ

 .6/161« الشرح الممتع»للناِس الوقُت إلخراِج زكاِة الِفطِر. 

 خروِجهِ  عندَ  زكاَتهُ  ُيعطِيهم فقراءَ  َيعِرَف  كان بأنْ  ذلَك، استطاع إذا هذا

نُ  ال فربَّما للمجازفِة، داِعي فال وإالَّ  للصالِة،  سبٍب  أليِّ  لهم إعطائَِها من يتمكَّ

 .  الَحَرِج  في فَيقعُ  كاٍن،

ا وقُت كراهِة إخراِج زكاِة الِفطرِ:4)  .فهو إخراُجها بعَد صالِة العيدِ  ( وأمَّ

 ووجُه كراهِة إخراِجهَ 
ِّ

بإخراِجَها ملسو هيلع هللا ىلص ا بعَد صالِة العيِد: أنَّه خاَلَف َأمَر النبي

 قبَل صالِة العيِد.

ا وقُت تحريِم إخراِج زكاِة الِفطرِ:5)  .إخراُجَها بعَد يوِم العيدِ  فهو ( وأمَّ

ر فَمن ُت المع العيِد، فإنَّه آثٌِم؛ يومِ  بعدَ  ما إلى الِفطرِ  زكاةِ  إخراَج  أخَّ نى ألنَّه ُيفوِّ

 وهو إغناُء الفقراِء عن الطلِب والسؤاِل يوَم العيِد. المقصوُد من إخراِج الزكاِة،

اِق؛ : إنَّه حراٌم باالتف«سنن أبي داود»ن َرْساَلن الشافعي في شرحه على قال اب

ألنَّها زكاٌة، فَوَجَب أن يكوَن في تأخيِرَها إِْثُم، كما في إخراِج الصالِة عن وقتَِها. 

 .5/4« معبودعون ال»انظر: 
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يِرِه لى من تقصتعا اللهَ  وَيستغفرُ  إخراُجَها، عليه يجُب  أنَّه إال آثًِما، كونِهِ  ومع

 في إخراِجَها قبَل صالِة العيِد.

رها عن يوِم الع: »4/292« المغني»قال ابن قدامة في  يِد َأِثَم، وَلِزَمُه فإْن أخَّ

 «.القضاءُ 

ر شخًصا أنَّ  لو لكنْ   .يأَثمُ  ال فإنَّه لعذٍر؛ إخراَجَها أخَّ

ل شخًصا في إخراِج الزكاةِ عنه،  مثال ذلك: شخٌص كان مسافًرا، وكان قد وكَّ

َفِر، تبيَّن له أنَّ  ا َرَجع من السَّ إخراِج فنقوُل لُه: باِدْر ب، وكيَلُه لم ُيخِرِج الزكاَة عنهُ فلمَّ

ٍط. زكاِة فِطِرَك اآلَن،  وال إثَم عليَك؛ ألنَّك غيُر ُمفرِّ

ِن الشخُص من إيصاِل زكاتِِه إلى  مثال آخر: لو جاء خبُر العيِد َبغَتًة، ولم يتمكَّ

 الفقيِر إال بعَد صالِة العيِد؛ فإنَّه معذوٌر ويقضيها، وال يكوُن آثًما.

 .6/164البن عثيمين « الشرح الممتع»انظر: 

 المسألة العاشرة: مقداُر زكاِة الِفطرِ:

  مقداُر زكاِة الِفطِر صاعٌ 
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.من طعاٍم بصاِع النبي

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه قال: ُكنَّا ُنخِرُج زكاَة الِفطِر  - 1

صاًعا من طعاٍم، أو صاًعا من شعيٍر، أو صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من َأقِط ]وهو 

 اللبُن الُمَجفَّف[، أو صاًعا من َزبِيٍب. أخرجه البخاري ومسلم.

 وفي رواية 
ِّ

صاًعا من طعاٍم ... إلى ملسو هيلع هللا ىلص للبخاري: ُكنَّا ُنعطِيَها في َزَماِن النبي

 آخره.

زكاَة الِفطِر ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابِن عمَر رضي الله عنه أنَّه قال: َفَرَض رسوُل اللِه  - 2

 صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من َشِعير. أخرجه البخاري ومسلم.

: مِلُء  اع: يساوي أربعَة أمداٍد، والُمدُّ يِن لإلنساِن المعتدِل الِخْلَقة والصَّ الَكفَّ

اُع أربُع َحْفنَات،  إذا َمَِلَُهَما وَمدَّ يديِه بهما، فالصَّ

 ومقداره بالوزن: ثالثة كيلوات تقريًبا
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ا األصناُف التي ُتؤدَّى منها زكاُة الِفطِر: فُكلُّ طعاٍم ُيعتبُر قوًتا عنَد الناِس،  وأمَّ

ِعيٍر،المذكورِة في الحديِث، وهي: البُ سِة سواٌء كان من األصناِف الخم ، والشَّ  رُّ

، إخراُج  فُيجزُئ ، أو من غيِرَهاوالتمٍر، والزبيٍب، واألَقٍِط،  زِّ  والعدِس، الرُّ

ِف، وغيِرَها مما َيصُلُح قوًتا والفاص وليا، واللُّوبيا، والفوِل المدمِس، والتِّيِن الُمجفَّ

 عند الناِس.

مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو اختيار ومن قال بهذا القول اإلمام 

 شيخ اإلسالم بن تيمية، وابن القيم.

د أنَّ  ويجوز أيًضا إخراُج المكرونِة المصنوعِة من القمِح، لكن ال ُبدَّ من التأكُّ

 الوزَن هو وزُن صاِع القمِح.

قِيِق، لكْن ال ُبدَّ من مراعاة أنَّ الحبَّ إذا ُق  ويجوُز أيًضا إخراُج الدَّ ُطِحَن تتفرَّ

اِع قليالً مكاَن ما َتَطاَيَر منُه بعَد الطَّْحِن. أجزاؤه،  فإذا َدَفَع دقيًقا، فإنَّه َيزيُد في الصَّ

ا هو من ُقوِت البلِد، ولو مع وجودِ األصناِف  والدليُل على صحِة اإلخراج ممَّ

للفقراِء، كسائِر  الخمسِة المذكورِة في الحديث: أنَّ زكاَة الِفطِر ُشِرَعْت مواساةً 

َدَقاِت، فهي ُطعَمٌة للمساكيِن،   الصَّ
ُّ

هذِه األصناَف التي في ملسو هيلع هللا ىلص وإنَّما َفَرَض النبي

 الحديث؛ ألنَّها كانت ُقوَت أهِل المدينِة.

ُيخِرُج ما َيقَتاُتُه، وإْن لم : »25/62« مجموع الفتاوى»قال شيخ اإلسالم في 

 وغيِرِه، وهو أصحُّ َيُكن من هذه األصناِف. وهو قوُل أكثِر 
ِّ

العلماِء، كالشافعي

َدقاِت أنَّها َتجُب على وجِه المواساِة للفقراِء، كما  األقواِل، فإنَّ األصَل في الصَّ

  قال تعالى: ﴿مِْن َأْوَسَط ما ُتْطِعُموَن َأْهلِْيُكْم﴾،
َّ

َفَرَض زكاَة الِفطِر صاًعا ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

ان قوَت أهِل المدينِة، ولو كان هذا ليس من تمٍر أو صاًعا من شعيٍر؛ ألنَّ هذا ك

ا ال َيقَتاَتوَنهُ  َفُهم أن ُيخِرُجوا ممَّ  «.قوَتُهم بل َيقَتاُتوَن غيَرُه لم ُيَكلِّ

والشاهد: أنَّها ُتخَرُج من غالِب قوِت البلِد الذي يستعمُلُه الناُس، وينتفعوَن 

 بِه.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحكاُم زكاِة الِفطِر ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –12

ال يجوُز إخراُج الَمِعيِب من الطعاِم: كأْن ُيخرُج طعاًما قديًما قد تغيَّر  تنبيه:

ًسا، أو َمبُلواًل، طعُمُه، ونحو ذلك من ، أو منتهي الصالحية أو فيِه ُدود، أو ُمسوِّ

عباَدُه  وقد نهى اللهُ تعالى، قيِر َيمنَُعهُ من االنتفاِع بهِ ألنَّ إخراَج الَمِعيِب للف اآلفاِت؛

ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا عن إ َها الَّ َدَقِة، فقال تعالى: ﴿َيا َأيُّ خراِج الَمِعيِب من الطعاِم في الصَّ

ُموا اْلَخبِيَث مِنْهُ ُتنِْفُقوَن  ا َأْخَرْجنَا َلُكْم مَِن األْرِض َوال َتَيمَّ مِْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َومِمَّ

 َحِميٌد﴾.َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه إاِل َأْن ُتْغِمُض 
ٌّ

َه َغنِي  وا فِيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ

ِديِء الذي ال َترَغُبوَن فيِه وال َتأُخُذوَنُه إال  دوا إخراَج الرَّ والمعنى: ال َتَتَقصَّ

 عنكم.
ٌّ

 على وجِه اإلغماِض والمسامحِة، فإنَّ الله تعالى غني

دقَة َتَقُع في َكفِّ  َفلنَتَِّق اللَه تعالى في أنفِسنَا، َولنَحَذْر من ذلَك،  فإنَّ الصَّ

المولى تعالى قبَل أْن َتَقَع في َكفِّ الفقيِر، فُيربِّيَها لصاحبَِها حتى تكوَن مثَل َجَبٍل 

 ُأُحٍد.

 المسألة الحادية عشرة: كيفية تفريُق زكاِة الِفطِر:

 زكاَة فِطِرَك عنَك وعن أهِل بيتَِك لجماعٍة من الفقرا
َ

 ِء.يجوُز لَك أْن ُتعطِي

 ويجوُز لَك أيًضا أن ُتعطِيَها لفقيٍر واحٍد.

اَع الواحَد ) َق الصَّ  كيلو( بين اثنيِن أو ثالثٍة من الفقراِء. 3كما يجوُز لَك أن ُتفرِّ

قَت  إذا لكنْ  اعَ  َفرَّ  ينبغيف الفقراِء، من ثالثةٍ  أو اثنينِ  بين( كيلو 3) الواحدَ  الصَّ

 َيُظنُّ  هوو الفقيُر، َيأُخَذهُ  ال حتى َصاٍع؛ من أقلُّ  لهُ  أعطيَتهُ  ما أنَّ  الفقيرَ  ُتنَبِّهَ  أن لَك 

 .نفِسهِ  عن فُيخرجهُ  َصاٌع، أنَّه

 ن الفقراِء، أو ألكثَر من واحٍد:والدليُل على جواِز إعطاِء زكاِة فِطِرَك لواحٍد م

 هل: الُمعطِي لَك  ُيعيِّن ولم الطعاِم، من صاعٌ  وهو الواجِب، بتقديرِ  جاء الشرعَ  أنَّ 

 .أكثرُ  أو واحدٌ  هو

 المسألة الثانية عشرة: مكاُن إخراِج زكاِة الِفطرِ:

بمعنى: أنَّ المكاَن الذي َأدَرْكَت فيِه  يقول العلماُء: إنَّ زكاَة الِفطِر تابعٌة للَبَدن،

 ليلَة عيِد الِفطِر في نهايِة الشهِر، هو المكاُن الذي ُتخَرُج فيِه زكاُة الِفطِر.
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ان مدينِة القاهرِة، ثم َسا فلو  َفرَت في نهاية الشهر إلى مدينةِ أنَك من ُسكَّ

األسكندريِة، وَأدَرْكَت هناك ليلَة عيِد الِفطِر، فإنَّك ُتخِرُج زكاَتَك في األسكندريِة. 

 . 4/134البن قدامة « المغني»، و1/325« المدونة»انظر:  وهكذا.

أشدُّ حاجًة لزكاِة الِفطِر، فهل يجوُز لِي أْن إنَّ في بلدي فقراَء  :قائل قال فإنْ 

 َأبَعَث بزكاتِي لهم؟

والجواب: إذا َبَعثَت بزكاتَِك ألهلَِك لُِيخِرُجوها في فقراِء َبَلِدَك، فال بأَس 

انظر:  لكْن إخراُجها لَك في المكاِن الذي أنَت فيه أفضُل. بذلَك وُتجزئ،

 .14/215« مجموع فتاوى ابن باز»

 فِطِرَك، زكاةِ  إخراَج  أنَت  تتولَّى أنْ  الصائم أخي لَك  األفضُل  :مهم تنبيه

َل شخًصا تثُق فيهِ  يَها ولَك أْن ُتوكِّ  .أنَّه ُيوِصُلها لُِمستحقِّ

ى أنْ  َأنَصُحَك  مالَِك  زكاةِ  في الحاُل  وكذلك فإنَّ كثيًرا من  إخراَجها، أنَت  تتولَّ

 لله وإنا إليه راجعون. فتنبَّه لهذا.ِذَمِم الناِس َخَرَبْت في هذا الزماِن، وإنا 

 المسألة الثالثة عشرة: ال يجوز إخراج زكاة الفطر نقوًدا:

ْت ُسنَّة رسوِل اللِه   على أنَّ زكاَة الِفطِر تكوُن طعاًما ال ُنُقوًدا. ملسو هيلع هللا ىلص قد دلَّ

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه قال: ُكنَّا ُنخِرُج زكاَة الِفطِر  فعن - 1

صاًعا من طعاٍم، أو صاًعا من شعيٍر، أو صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من َأقِط ]وهو 

 اللبُن الُمَجفَّف[، أو صاًعا من َزبِيٍب. أخرجه البخاري ومسلم.

 وفي رواية للبخاري: ُكنَّا ُنعطِيَها في َزَماِن ا
ِّ

صاًعا من طعاٍم ... إلى ملسو هيلع هللا ىلص لنبي

 آخره.

زكاَة الِفطِر ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابِن عمَر رضي الله عنه أنَّه قال: َفَرَض رسوُل اللِه  - 2

 صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من َشِعير. أخرجه البخاري ومسلم.

وا صاًعا من ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي  - 3 أنَّه قال: َأدُّ

 في الِفطِر. أخرجه البيهقي.طعاٍم. يعني: 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيًضا: أنَّه َخَطَب بالبصرِة، فقال: َصَدَقُة  - 4

 الِفطِر صاٌع من طعاٍم. أخرجه النسائي.

فهذه النصوُص صريحُة الداللِة في أنَّ الواجَب إخراُج َصَدَقِة الفطِر من 

 الطعاِم.

كاَة زملسو هيلع هللا ىلص هما أنَّه قال: َفَرَض رسوُل اللِه بل في حديِث ابِن عباٍس رضي الله عن

َفِث، وُطعَمٌة للمساكيِن.  الِفطِر ُطهَرٌة للصائِم من اللَّغو والرَّ

في هذا الحديث: )وُطعَمٌة للمساكيِن( دليٌل على أنَّ اإلطعاَم ملسو هيلع هللا ىلص فقوُلُه 

 ا؟فيه القيمةِ  إخراِج  بجوازِ  يقال أنْ  هذا بعد َيصحُّ  فكيف مقصوٌد،

 فهو العلِم، أهلِ  جمهورِ  قوُل  هو طعاًما، الِفطرِ  زكاةِ  إخراِج  ِب بوجو والقوُل 

 .وأحمد والشافعي، مالك، اإلمام قول

 وخالف أبو حنيفة، فأجاز إخراَج زكاِة الِفطرِ ُنُقوًدا.

 وقوله هذا قول مرجوح؛ لما يلي:

َمْت، والتي فيها  ]]أواًل[[: أنَّ هذا القوَل مصادٌم للنصوِص النبويِة التي تقدَّ

 التنصيُص على إخراِج زكاِة الِفطِر طعاًما.

وال ُتجزئ القيمُة؛ ألنَّه عدوٌل عن : »1/416« الكافي»قال ابن قدامة في 

 «.المنصوصِ 

الفًة لإلجماِع أنَّ في القوِل بجواِز إخراِج زكاِة الِفطِر ُنُقوًدا مخ ]]ثانًيا[[:

 للصحابة رضي الله عنهم:
ِّ

 العملي

فهذا أبو سعيٍد الخدري رضي الله عنه َيحكِي فعَلُهم، فيقول: ُكنَّا ُنخِرُج زكاَة 

 الِفطِر صاًعا من طعاٍم.

وهذا ابُن عباٍس رضي الله عنهما َيخُطُب على مِنَبِر البصرِة، ويقوُل: َصَدَقُة 

 خالِْفُه َأَحٌد من الحاضريَن.الِفطِر صاٌع من طعاٍم. ولم يُ 

  ]]ثالًثا[[:
ِّ

ما َيدلُّ على بطالِن القوِل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ في النصوِص الواردِة عن النبي

 بجواِز إخراِج القيمِة )النقود( في زكاِة الِفطِر.
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َّ

بيب، واألَقَِط )اللََّبن ملسو هيلع هللا ىلص ولبياِن ذلَك يقال: إنَّ النبي عيَر، والزَّ َذَكر التمَر، والشَّ

اعِ  سعرَ  أنَّ  َلَوَجدَت  األصناِف، هذهِ  إلى نظرَت  لو وأنَت  ف(،الُمجفَّ   التَّمر من الصَّ

اع سعرِ  عن يختلُف  اع سعرِ  وعن الشعيِر، من الصَّ  اعالصَّ  سعرِ  وعن األَقِِط، من الصَّ

 .الزبيِب  من

 
ُّ

 مثاًل: )صاع من التمِر( فقط.ملسو هيلع هللا ىلص فلو كانت القيمُة معتبرًة؛ لقال النبي

اِع من التمر بالنقوِد، ثم ُنخرُج َبَداًل  وساعُتها ُيمكنُ  َر قيمَة الصَّ القوُل بأْن ُنقدِّ

 منُه ُنُقوًدا.

 
َّ

أنَّ  فدلَّ ذلَك على َذَكر أصناًفا مختلفَة القيمِة، لم َيُقل هذا، بلملسو هيلع هللا ىلص لكنَّ النبي

 إخراَج القيمِة )النقود( غيُر معتبِر.

َراِهَم والدنانيَر )الن ويقال أيًضا:  إنَّ الدَّ
ِّ

، ملسو هيلع هللا ىلصقود( كانت موجودًة في زمِن النبي

 
ُّ

 َأخِرُجوا ِدْرَهًما في زكاِة الِفطِر؟!!ملسو هيلع هللا ىلص: فلماذا لم َيُقِل النبي

دِّ  في األجوبةِ  أقوى من الجواُب  وهذا  زكاةِ  إخراِج  بجوازِ  القائلينَ  على الرَّ

 .ُنُقوًدا الِفطرِ 

ا بِه على القائليَن  َصَدَقُة الِفطِر صاٌع من طعاٍم وقد َذَكر هذا الجواَب ُمحَتجًّ

جمٌع من أهِل العلِم، منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي، والَماَوْرِدي الشافعي، 

 وأبو سليمان الخطَّابي.

ر زكاَة  ثم يقال أيًضا لمن يقول بجواِز إخراِج زكاِة الِفطِر ُنُقوًدا: لماذا ال ُتقدِّ

بيِب؟ اِع من الزَّ  الِفطِر بسعِر الصَّ

بيب المصري )وقد  ( جنيًها تقريبا، 51َوَجدُت عند البحِث أنَّ سعر كيلو الزَّ

 !؟مصريًّا ( جنيًها151وقد يزيد عن ذلك، فلماذا ال ُتعطِي الفقيَر )

روا زكاَة الِفطِر بالنُُّقود )  ( جنيًها!15والغريُب أنَّهم قدَّ

 !بهِ  واالستهانةِ  بالفقيرِ  التَّاَلُعِب  إلى األفاضُل  أيُّها فانظروا

أنَّ في القول بجواِز إخراِج زكاِة الِفطِر ُنُقوًدا ُيخِرُجَها عن كونَِها  ]]رابًعا[[: 

رِع.  شعيرًة ظاهرًة إلى كونَِها َصَدقًة خفيًة، وهذا خالُف مقصوِد الشَّ
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 ًدا؟وُنقُ  الِفطرِ  زكاةِ  إخراِج  بجوازِ  يقوُل من أهِل العلِم  وفالًنا فالًنا إنَّ  :قيل فإنْ 

ا قيل لُه:  والجواب على هذا: هو ما قاَلُه اإلماُم أحمُد بُن حنبٍل رحمه الله، لمَّ

ن: ويقولوملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  رسولِ  قوَل  يَدُعونَ : يمَة )النُُّقود(، فقالإنَّ ُفالًنا كان َيأُخُذ الق

َة َصَدقملسو هيلع هللا ىلص ثم َذَكر حديَث ابِن عمَر رضي الله عنهما: َفَرَض رسوُل اللِه  قال فالُن!

 .الِفطِر صاًعا من طعامٍ 

ُسوَل﴾.  ثم قال رحمه الله: قال اللُه تعالى: ﴿َأطِيُعوا اللَه وَأطِيُعوا الرَّ

 .4/295« المغني»

 الفقيُر يحتاُج للماِل؟ فإْن قال قائٌل:

  فيقاُل لُه:
ِّ

 الف ، وفي كلِّ زماٍن يحتاجون للماِل،ملسو هيلع هللا ىلصوالفقراُء في َزَمِن النبي

ًغا هذا َتجَعْل   ملسو هيلع هللا ىلص.ِة َأْمِر نبيَِّك مخالف في ًك ل ُمسوِّ

 الفقيَر 
َ

َدقِة، فما المانُع من أن ُتعطِي ثم يا أخي: هل ضاَقْت عليَك ُسُبُل الصَّ

ق عليه بِما شئَت من الماِل؟ملسو هيلع هللا ىلصزكاَة الِفطِر، كما أمرك الرسوُل   ، ثم تتصدَّ

يُر القوِل تغيثم يقال: إنَّنا لو قلنا: إنَّ الفقيَر يحتاُج للماِل، فإنَّ ُمؤدَّى هذا 

رِع.  الشَّ

ارِة الظِّهاِر، بل وفي  ارة اليميِن، وفي كفَّ بمعنى: أنَّك ستقول أيًضا في كفَّ

ارة اليميِن! وبداًل  األضحيِة: َأعُطوُهم الماَل بداًل من إطعاِم عشرِة مساكيَن في كفَّ

ارة الظِّهار! وبداًل من األضحية!  من إطعاِم ستيَن مسكينًا في كفَّ

 إنَّ هذا ال يجوُز. :فإذا قلَت 

 لزكاة إخراِجَك  عندَ  َأَجْزَتهُ  لماذا لكنْ َأْحَسنَت في أنَّه ال َيجوُز،  فيقال لَك:

 الِفطِر؟

 إنَّ الفقيَر َيأُخُذ الطعاَم، ثم َيبيُعُه؟ فإْن قيل:

ا امَتَلَك هذا الطعاَم، جاز له أْن  فيقال: وما اإلشكاُل في هذا، إنَّ الفقيَر لمَّ

ف ف  يِه كما يريُد، فال َتجَعْل من نفِسَك رقيًبا على الفقيِر.يتصرَّ

ثني بذلَك بعُض إخوانِنَا؟ فإْن قيل:  الفقيُر َيرفُض أْن يأُخَذَها طعاًما، كما حدَّ
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مثُل هذا ليس فقيًرا، بل هو عائٌِل )أي: فقير( ُمسَتكبٌِر، فال ُتعطِِه زكاَة  فيقال:

 اِء، الذين ال َيجُدوَن َما يَأُكُلوَن.واْبَحْث عن غيِرِه من الفقر فِطِرَك،

إنَّك إذا َأخَرجَت زكاَة فِطِرَك طعاًما، فإنََّك لْن َتِجَد عالًِما يقوُل  ثم يقاُل لَك:

لَك: قد َأخَطأَت، في حيِن أنََّك لو أخرجَتَها ُنُقوًدا، فإنَّ جمهوَر أهِل العلِم يقولوَن 

 المَة لِِدينَِك؟السَّ  َتطُلُب  ال فلماذا، لَك: قد َأخَطأَت 

 زكاَة فِطِرَك: لتارِك الصالِة، أو لُِمَجاِهٍر  وأخيًرا:
َ

اْحَذْر أخي الصائَم أْن ُتعطِي

ن قال اللُه عنهم: ﴿َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغنَِياَء  ماِت، بل اْبَحْث عمَّ بارتكاِب الُمحرَّ

ِف َتْعِرُفُهْم بِِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلونَ   [ 263النَّاَس إِْلَحاًفا﴾ ]البقرة:  مَِن التََّعفُّ

وإلى هنا َنِصُل إلى تماِم الكالِم على )أحكاِم زكاِة الِفطِر(، والحمُد للِه ربِّ 

 العالميَن، وصلَّى اللُه وسلَّم على نبيِّنا محمٍد، وعلى آلِِه، وصحبِِه.

 كتبه/ إمام بن علي األثري                                                                

 11966559334921للتواصل عبر الواتس/ 

 


