زكاة الفطرة
الزكاة من الواجبات العبادية اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل وقرهنا ابلصالة يف أكثر من آية كما يف قوله تعاىل:
ِّ
صلَّى﴾ .كما وقد ورد عن النيب األكرم (صلى هللا عليه وآله) أهنا من أركان
﴿قَ ْد أَفْ لَ َح َمن تَ َزَّكى َوذَ َك َر ْ
اس َم َربِّه فَ َ
االسالم ،وأن َمن منع قرياطاً ِّمن الزكاة فليَمت إ ْن شاء على غري ملة اإلسالم.

كيفيتها

تنوي وتعزم االمتثال طاعةً وقربةً إىل هللا تعاىل وترج الزكاة ،فإذا عزلتها فال جيوز التصرف هبا ووجب دفعها عيناً
إىل املست ِّحق.

مىت جتب؟

جتب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد ،فيلزم إخراجها وعزهلا ،مث دفعها قبل صالة العيد على األحوط وجوابً ملن
يصلِّيها .فإ ْن مل يعزل ومل يدفع حىت زالت الشمس ،فعليه أن يؤديها بعد ذلك بنية القربة املطلقة على األحوط
لزوماً.

• مسألة :جيوز تقدمي دفع زكاة الفطرة يف شهر رمضان ،كما جيوز أتخريها إذا كان لغرض عقالئي .كالدفع
اىل وكيل أو جهة شرعية مسبقاً مع توكيلهم ابلتصرف حسبما هو مطلوب شرعاً.

على َمن جتب؟

(من ميلك قوت سنته فعالً أو قوة) ،املعيل بدفعها عنه وعن َمن يَعول
جتب على :العاقل ،البالغ (املكلف) ،الغين َ
هبم.
• ال جيب إخراج زكاة الفطرة عن اجلنني إال إذا ولد قبل غروب ليلة العيد.
• الضيف النزيل عرفاً يف ليلة العيد جتب فطرته على الْمضيِّف .وليس منه َمن يدعى على مائدة اإلفطار.

جنس زكاة الفطرة

املناط يف جنس زكاة الفطرة هو أن يكون من الطعام الشائع ألهل البلد ويكفي حتديداً ابألرز أو احلنطة أو التمر

مثالً .أو بدالً عنها كما إذا كان نقوداً بنية البدلية .ومدار القيمة هو سعر بلد اإلخراج.

مقدارها

مقدار زكاة الفطرة هو ما يعادل  ٦,٦ابون (ثالث كيلو غرامات) عن كل شخص .وقيمتها البدلية يف الوالايت
املتحدة األمريكية حالياً عشرة دوالرات ( )$10كحد أعلى حسب اختالف القيمة السوقية يف خمتلف الوالايت

واملدن وذلك وفقاً ملصادر دقيقة ومعتربة لدى اجلهات الرمسية وعموم السوق ،ومع األخذ براعاة االحتياط.

مصرفها؟

تدفع زكاة الفطرة إىل الفقري واملسكني املؤمن الذي ال ميلك قوت سنته ،إليه مباشرة أو لوكيله .واألحوط استحباابً
دفعها إىل الفقيه املطلع على جهات الصرف العامة ،أو َمن ميَث له.
• مسألة :حترم زكاة الفطرة على اهلامشي إال من هامشي ،وحتل زكاة فطرة اهلامشي على غري اهلامشي.

إستفتاء:

ال جيوز  -على األحوط لزوماً  -نقل زكاة الفطرة خارج بلد التكليف مع وجود املستحق فيه.
[منهاج الصاحلني ،مسألة رقم ]١١٨٤

للراغبني ،فإن مؤسسة أمام وابلوكالة الشرعية توفر خدمة تقبل زكاة الفطرة وتوكيلها ابلقبض والصرف يف مواردها
الشرعية بتوزيعها على مستحقيها ابلتعاون مع عدد من املؤسسات واجلهات اخلريية املعنية .فإنه وخالفاً ملا هو

مشاع ،فإن هناك العديد من العوائل الفقرية يف عدة مدن يف الوالايت املتحدة هي أبمس احلاجة إىل الطعام
والكسوة واملؤونة.

لدفع زكاة الفطرة عن طريق مؤسسة إمام ،ميكنكم استخدام خدمة الدفع اآليل من خالل النقر على هذا الرابط.
نسأل املوىل عز وجل قبول الطاعات والعبادات

