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مســائل مخـتصرة
في
زكـــاة الفـطر
مستفادة من فتاوى وتقريرات
الشيخ العالمة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
املتوىف سنة 0241
رمحه اهلل تعاىل ورفع درجته

اعتين بكتابتها وترتيبها
حممد بن إبراهيم املصري
غفر اهلل تعاىل له
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
قديًم وحدي اثا ،والصالة
احلمد هلل عىل نعمه الظاهرة والباطنة ا
والسالم عىل نبيه ورسوله حممد وعىل آله وصحبه الذين ساروا
سريا حثي اثا وعىل أتبعاهم الذين ورثوا علمهم،
يف نرصة دينه ا
والعلًمء ورثة األنبياء أكرم به وار اثا ومورو اثا .
()0

أما بعد ،فهذه مسائل خمترصة يف زكاة الفطر مستفادة من
فتاوى وتقريرات سًمحة الشيخ العالمة اإلمام عبد العزيز بن
()2

( )1انظر :مقدمة «بلوغ املرام من أدلة األحكام» للحافظ ابن حجر
العسقالين  -رمحه اهلل تعاىل .-
( )2انظر« -1 :جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» (.)219:181/11
« -2فتاوى نور عىل الدرب» (.)1228:1225/2
 -3احلاشية عىل «بلوغ املرام» (.)398 ،399
وغريها.
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عبد اهلل بن باز  -رمحه اهلل تعاىل ورفع درجته ( -ومل أكد أخرج
فيها عن حروفه  -رمحه اهلل تعاىل  .)-واهلل أسأل أال جيعل ما
علمناه وباالا علينا ،وأن يرزقنا العمل بًم يرضيه سبحانه
وتعاىل .
()1

كتبه
حممد بن إبراهيم
غفر اهلل تعاىل له
يف  1133/8/29بالقاهرة.

( )1انظر :مقدمة «بلوغ املرام من أدلة األحكام» للحافظ ابن حجر
العسقالين  -رمحه اهلل تعاىل .-
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* عن ابن عمر ريض اهلل عنهًم قال« :فرض رسول اهلل صىل
صاعا من
صاعا من متر أو ا
اهلل عليه وعىل آله وسلم زكاة الفطر ،ا
واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من
شعري عىل العبد
ّ
املسلمني ،وأمر هبا أن تؤ ّدى قبل خروج الناس إىل الصالة»،
متّفق عليه.
* وعن ابن ع ّباس ريض اهلل عنهًم قال« :كنّا نعطيها يف زمان
صاعا من
صاعا من طعام أو ا
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ا
صاعا من زبيب» ،متّفق عليه.
صاعا من شعري أو ا
متر أو ا
* وعن ابن ع ّباس ريض اهلل عنهًم قال« :فرض رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم زكاة الفطر ُط ْه َر اة للصائم من
والرفث ،و ُطعم اة للمساكني ،فمن أ ّداها قبل الصالة فهي
اللغو ّ
زكاة مقبولة ،ومن أ ّداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات»،

9
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وحسنه غري واحد ،من
وصححه
رواه أبو داود وابن ماجه،
ّ
ّ
آخرجهم العالّمة األلباين رمحه اهلل تعاىل.
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مسألة ( :)0زكاة الفطر فرض عىل كل مسلم صغريا أو كبريا،
ذكرا أو أنثى ،حرا أو عبدا.
مسألة ( :)4ليس لزكاة الفطر نصاب بل جيب عىل املسلم
إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أوالد وزوجاته ومماليكه إذا
فضلت عن قوته وقوهتم يو َمه ولي َلته.
ستأجر :زكاته عىل نفسه إال أن يتربع هبا
مسألة ( :)3اخلادم ا ُمل َ
ا ُمل ِ
ستأجر أو ُتشرتط عليه.
إمجاعا ،ولكن
مسألة ( :)2ال جيب إخراجها عن احلمل
ا
يستحب.
مسألة ( :)5الواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد سواء
أصح قويل العلًمء.
مترا أو
شعريا أو ذرة أو غري ذلك ،يف ّ
كان ا
ا

12
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مسألة ( :)6الواجب صاع من مجيع األجناس بصاع النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم (وهو أربع حفنات باليدين
املعتدلتني املمتلئتني ،كًم يف القاموس وغريه ،وهو بالوزن يقارب
ثالثة كيلو غرام).
مسألة ( :)7ال جيوز إخراج القيمة عند مجهور أهل العلم وهو
أصح دليالا ،بل الواجب إخراجها من الطعام كًم فعله النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم ،وبذلك
قال مجهور األ ّمة.
مسألة ( :)8السنة إخراج زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل
الصالة.
مسألة ( :)9جيوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني
كًم كان أصحاب النبي  -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  -ريض
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اهلل عنهم يفعلون ذلك ،وبذلك يكون أول وقتها اليلة الثامنة
والعرشين من رمضان.
تعمد تأخري إخراج زكاة الفطر إىل ما
مسألة ( :)01ال جيوز ّ
بعد صالة العيد يف أصح قويل العلًمءّ ،
ألن الرسول صىل اهلل
عليه وعىل آله وسلم أمر املسلمني أن يؤدوها قبل صالة العيد.
مسألة ( :)00من نيس إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد،
ألّنا فريضة ،فعليه أن
فال يشء عليه سوى إخراجها بعد ذلكّ ،
خيرجها متى ذكرها.
مسألة ( :)04السنة توزيع زكاة الفطر بني فقراء البلد.
مسألة ( :)03إذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومني
أو أكثر أخرجها يف البالد اإلسالمية التي يسافر إليها ،وإن كانت
غري إسالمية التمس بعض فقراء املسلمني وس ّلمها هلم.
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مسألة ( :)02إذا كان سفر املسافر بعد جواز إخراجها
فاملرشوع له توزيعها بني فقراء بلده ّ
ألن املقصود منها مواساهتم
واإلحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد.
مسألة ( :)05األفضل واألحوط ملن أقام يف غري بلده األصيل
أن خيرج زكاة الفطر يف ّ
حمل إقامته ،وإن بعثها ألهله ليخرجوها
أصح قويل العلًمء.
يف بلده األصيل فال بأس بذلك وجتزئ يف ّ
مسألة ( :)06مرصف زكاة الفطر :الفقراء واملساكني.
مسألة ( :)07إذا كان املكان ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء يف
مكان آخر ولو بالسفر.
واهلل تعاىل أعلم
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم


