
 
 

 

 

 

 زكاة الفطرة 
وقرهنا ابلص الة يف أكثر من آية كما يف قوله تعاىل:   كاة من الواجبات العبادية اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىلالز  
َلَح َمن تَ زَكَّى َوذََكَر اْسَم رَب ِّهِّ َفَصلَّى﴿ ا من أركان ( أهن  صل ى هللا عليه وآله)  ألكرم ايب  . كما وقد ورد عن الن  ﴾َقْد َأف ْ

 . ة اإلسالمعلى غري مل  شاء    ت إنْ م  كاة فليَ ن الز  قرياطاً مِّ ن منع  مَ  وأن    ،االسالم

 كيفيتها 
 دفعها عيناً فال جيوز الت صر ف هبا ووجب الز كاة، فإذا عزلتها رج وت   إىل هللا تعاىل وقربةً  متثال طاعةً تنوي وتعزم اال

ق إىل املست  . حِّ

 مىت جتب؟
على األحوط وجوابً ملن   دفعها قبل صالة العيدمث    ،عزهلاإخراجها و فيلزم    ،بدخول ليلة العيد   زكاة الفطرة  جتب

على األحوط   ة القربة املطلقةبني    بعد ذلك  عليه أن يؤد يهاف  مس، زالت الش  يدفع حىت  يعزل ومل  مل    إنْ ف.  ي صل ِّيها
  لزوماً.

فع عقالئي. كالد  إذا كان لغرض  ها  أتخري   يف شهر رمضان، كما جيوززكاة الفطرة    تقدمي دفع   جيوزمسألة:   •
 . حسبما هو مطلوب شرعاً   فمسبقاً مع توكيلهم ابلتصر  شرعي ة   أو جهة    اىل وكيل  

 ن جتب؟على مَ 
عول ن يَ فعها عنه وعن مَ ، املعيل بد(ةفعاًل أو قو  ن ميلك قوت سنته  الغين )مَ   ،(املكل فالبالغ )  ،: العاقلجتب على

 هبم. 
 . العيد   ليلة   غروب قبللد   إذا و  جيب إخراج زكاة الفطرة عن اجلنني إال  ال   •

 . دعى على مائدة اإلفطارن ي  ليس منه مَ و ف.  ضي ِّ م  الْ زيل ع رفاً يف ليلة العيد جتب فطرته على  يف الن  الض   •



 
 

 

 

 الفطرة زكاة جنس 
 مرأو الت   و احلنطةأ ابألرز  ائع ألهل البلد ويكفي حتديدًا عام الش  ن من الط  الفطرة هو أن يكو زكاة املناط يف جنس 

  هو سعر بلد اإلخراج.    ومدار القيمة .  إذا كان نقوداً بني ة البدلي ةما  بدالً عنها ك أو    .مثالً 

 مقدارها 
يف الوالايت وقيمتها البدلي ة    .شخص  عن كل    (ثالث كيلو غرامات)  ابون  ٦,٦ما يعادل  مقدار زكاة الفطرة هو  

الوالايت يف خمتلف  القيمة السوقي ة  حسب اختالف    كحد   أعلى(  10$)  عشرة دوالرات  اً حالي    املتحدة األمريكية 
 . حتياطراعاة االب   األخذ  وق، ومعوذلك وفقاً ملصادر دقيقة ومعتربة لدى اجلهات الرمسية وعموم الس    واملدن

 ؟مصرفها
واألحوط استحباابً   .لوكيلهمباشرة أو    ، إليه ال ميلك قوت سنتهالفقري واملسكني املؤمن ال ذي  تدفع زكاة الفطرة إىل  

 . ه ل  ث   ن مي َ مَ و  أ  ، ةرف العام  لع على جهات الص  ىل الفقيه املط  إدفعها  
 ، وحتل  زكاة فطرة اهلامشي  على غري اهلامشي.ال من هامشيإعلى اهلامشي    زكاة الفطرة   حترمسألة:  م •

 ستفتاء:إ
 . فيه  املستحق    وجود  مع  كليف بلد الت    خارج  الفطرة   زكاة  نقل   -لزوماً    حوط األ  على  -   جيوز  ال

 [١١٨٤رقم  مسألة الصاحلني، منهاج ]

يف مواردها ص رف  لابلقبض واوتوكيلها    تقب ل زكاة الفطرة توف ر خدمة  الش رعي ة  ابلوكالة  و ، فإن  مؤس سة أمام  للراغبني
خالفاً ملا هو و ه  فإن  .  ةة املعني  واجلهات اخلريي  سات  املؤس  من    ابلتعاون مع عدد   توزيعها على مستحقيهاالش رعية ب

العوائل   فإن    ،مشاع  العديد من  عد  الفقرية    هناك  املت حدة ة مدن يف  يف  احلاجة  هي    الوالايت  الط  إأبمس    عام ىل 
  .املؤونةالكسوة و و 

 .النقر على هذا الرابطن خالل  استخدام خدمة الد فع اآليل م  سة إمام، ميكنكم لدفع زكاة الفطرة عن طريق مؤس  

 اعات والعبادات قبول الط    نسأل املوىل عز  وجل  

https://www.imam-us.org/product-category/zakat-al-fitrah/

