
 
 

 

 

 

 زكاة الفطرة
ثر من آية، حيث يقول كأوقد قرهنا ابلصالة يف  ،الزكاة هي من الواجبات العبادية اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل

َن َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضو َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم يف :}وعال جل  
 .، وقوله تعاىل }َقْد َأفْ َلَح َمن تَ زَكَّى َوذََكَر اْسَم رَبِ ِه َفَصلَّى{{فَاِعُلونَ 

على اء ش طاً من الزكاة فليمت إنن منع قرياوأن مَ  ،)ص( أبحاديث متواترة أهنا من أركان االسالم وقد أكد النيب
 .غري ملة اإلسالم

 ما هي؟
ا إىل املستحق يوم عيد دفعهتنوي وتعزم اإلمتثال طاعة وقربة إىل هللا تعاىل، إبخراج وعزل زكاة الفطرة ليلة العيد، و 

 .الفطر

 مىت جتب؟
حو  وجواًب ملن على األ دفعها قبل صالة العيدمث و  ،عزهلاإخراجها و فيلزم  ،بدخول ليلة العيد زكاة الفطرة جتب

 إن فاته فيأيت هبا بنية القربة املطلقة.ف. يؤدي الصالة

 لهم إذا كان لغرض عقالئي. كالدفع اىل وكيل أو جهة مسبقاً مع توكي الفطرة زكاة دفع أتخري أو تقدمي جيوز
 ابلتصرف.

 ن جتب؟على مَ 
 عول هبم.ن يَ (. بدفعها عنه وعن مفعاًل أو قوةن ميلك قوت سنته الغين )مَ  ،(املكل فالبالغ ) ،: العاقلجتب على
  العيد ليلة غروب قبلجيب إخراج زكاة الفطرة عن اجلنني إال إذا ولد ال. 

 رلى مائدة اإلفطادعى عليس منه من يو . ضي فمُ الْ ليلة العيد جتب فطرته على يف  رفاً عُ  الضيف النزيل. 



 
 

 

 

 جنس الفطرة ..
 .مثالً  أو التمر و احلنطةأن من الطعام الشائع ألهل البلد ويكفي حتديداً ابلرز و املنا  يف جنس الفطرة هو أن يك

   والعربة هو سعر بلد اإلخراج. أو ما يعادل قيمتها من النقود.

 مقدارها..؟
ب كأعلى حد حس  الراتو دعشرة يكفي . وبسعر اليوم عن كل شخص (ثالث كيلو غرامات) ابون ٦,٦ما يعادل 

، وذلك وفقًا ملصادر دقيقة ومعتربة لدى اجلهات الرمسية وعموم السوق، ومع مراعاة اختالف الوالايت واملدن
 .اإلحتيا  التام

 أين ُتصرف؟
 ميلكون قوت سنتهم. الذين ال املؤمنني على فقراء ومساكني طرةزكاة الفتصرف 
 ال من هامشي.إعلى اهلامشي  زكاة الفطرة الحتل 
 ه املطلع على جهات ىل الفقيإدفعها واألفضل واألحو  استحباابً  ،الفقراء ىلإ بنفسه دفعها للمكلف جيوز

 .هلُ ث   ن ميَُ مَ و أ ،الصرف العامة

 ستفتاء:إ
 .فيه املستحق وجود مع البلد خارج الفطرة زكاة نقل - وجوابً  حو األ على - جيوز ال

 [١١٨٢رقم  مسألة الصاحلني، منهاج]

املؤسسات ابلتعاون مع عدد من  لى مستحقيهاتعلن مؤسسة إمام عن تقب لها زكاة الفطرة ومث إعادة توزيعها ع
يف عدة  فإن هناك العديد من العوائل العفيفة احملتاجة متواجدة ،ملا هو مشاع خالفاً فإنه . واجلهات اخلريية املعنية

  .واملؤونة واملالبس ىل الطعامة إهي حباجة ماس  الشمالية مدن يف أمريكا 
بذكر عليه التنويه و ( )سم املؤسسة إبحترير شيك  لدفع زكاة الفطرة عن طريق مؤسسة إمام، ميكنكم

 .النقر على هذا الرابطخالل من عرب الربيد. أو ابلدفع عرب األنرتنت ه زكاة الفطرة وإرسال
 سائلني املوىل قبول الطاعات والعبادات 
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