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 المختصر في أحكام الزكاة

 

 أحكام الزكاة المختصر في                                                   

 مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ

] البقرة[  َّ حض  جض مص خص حص مس حسخس جس  

ُم ْْ َفَأْخب  ": اليمن إلى بعثه لما –الله عنه  رضي – جبل بن لمعاذ ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْر

ْن  ْؤَخذم م  َه َقْد َفَرَض َعَلْيه  ْْ َصَدَقًة تم ه  ْْ َفتمَردُّ َعَلىَأنَّ اللَّ
َقَرائ ه  ْْ  َأْغن َيائ   ]أخرجه "فم

 .[- عنهما الله رضي –( من حديث ابن عباس 64( ومسل ْ )6941البخاري )

ذكرُا الله الزكاة ُي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وُي قرينة الصالة، فقد 

في مواضع كثيرة مقرونة بالصالة، مما يدل على أُميتها، فالصالة أفضل العبادات 

 البدنية، والزكاة أفضل العبادات المالية.

 معنى الزكاة: 

 لغة: تطلق على الطهارة والنماء والمدح.

ت بوق ،لطائفة معينة ،شرعًا: ُي التعبد لله بإخراج نصيب مقدر من مال معين

  محدد.

المعاني اللغوية للزكاة مع المعنى الشرعي واضحة؛ ألن إخراج والمناسبة بين 

وُي سبب لنماء ماله، وسبب لمدحه والثناء  الزكاة تطهير لنفس المزكي وماله،

 عليه.
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 الحكمة من تشريع الزكاة: 

رعت إعانًة للمحتاجين، وسدادًا لديون المدينين، وإعانًة للمجاُدين في الزكاة شم 

 سالم،جتمع، وسببًا لرفع راية اإلللترابط االجتماعي في المتحقيقًا الله، وسبيل 

 ، أو كف، وتقوية إيمانه ْوترقيق  قلوب المؤلفة قلوبه ْ للدخول في اإلسالم

 شرُ ْ.

 متى فرضت الزكاة؟

فرض الله الزكاة في مكة، ولكن تفاصيل األنصبة والمقدار الواجب، وبقية 

يِّن  في المدينة. تأحكامها بم

 حك ْ تارك الزكاة:

، ومن تركها بخالً فهو -وجل عز –من ترك الزكاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بالله  

 عاٍص، ووجب أخذ الزكاة منه، وتعزيره من قبل ولي األمر؛ لتركه الواجب.

ا إ َلى "عقوبة تارك الزكاة قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ولما بيَّن النبي  ا إ َلى اْلَجنَّة  وَ ثم َّْ َيَرى َسب يَلهم إ مَّ إ مَّ

 ([489]أخرجه مسل ْ )". النَّار  

 على من تجب الزكاة؟ 

 تجب الزكاة على من توفرت فيه ُذه الشروط:    
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 فالكافر ال يمطالب بها في الدنيا حتى يدخل اإلسالم. اإلسالم:-6

 فالعبد ماله لسيده، فالمال الذي بيد العبد زكاته على سيد العبد. الحرية:-2

لك النصاب:-3  ال بد أن يبلغ مال اإلنسان مقدارًا معينًا حتى تجب فيه الزكاة. م 

لك:-9 قال العلماء:  ،فال تجب الزكاة على من ل ْ يت ْ ملك المال له تمام الم 

سب يتصرف فيه على ح ، وغيرهحق  فيهيتعلق  ل ْ الملك التام عبارة عما كان بيده،

فال تجب ([ 2/242شرح المقنع ) ]المبدع فياختياره، وفوائده حاصلة له. 

ى الزكاة في المال المسروق، وال المغصوب، وال المال الضال، وال الدين عل

 .المعسر، أو المماطل، أو الجاحد

ملسو هيلع هللا ىلص: أي مضي سنة ُجرية كاملة على ملك المال. قال النبي  مضي الحول:-2

( وصححه 6942]رواه ابن ماجه )  ."ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "

األلباني[. فمن ملك ألف دينار في أول رمضان مثاًل، وبقي عنده إلى مجيء 

رت ألفين، فصا ،رمضان القادم وجب عليه زكاة األلف، فإن نمت ُذه األلف

 ألن الربح يتبع أصل المال في الحول. ؛وجب عليه زكاة األلفين

جل من تع ملسو هيلع هللا ىلصلسنتين فأقل؛ ألن النبي  باً ويجوز تعجيل زكاة المال إذا بلغ نصا

بيد القاس ْ بن سالم في كتاب األموال  العباس صدقة سنتين. ]أخرجه أبو عم

 [(829( وحسنه األلباني في اإلرواء )6123)

 ،بل ال بد من زكاتهما وقت الحصاد وال يشترط في الحبوب والثمار مضي الحول،

 [696] األنعام :    َّحج  مث هت مت ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ
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فيجب على ولي الصغير والمجنون  ،وال يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل

 إخراج زكاة مالهما؛ ألن الزكاة حق ألُل الزكاة في ُذا المال.
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ْين:  زكاة الدَّ

ْين على مليء، أي: غني قادر على الدفع، غير مماطل، فالزكاة واجبإ ة ذا كان الدَّ

ْين، ولكن ال يلزم اُا  صاحب الدين في ُذا الدَّ دفعها إال بعد استالمها، ولو زكَّ

 قبل ذلك جاز.

ٍر، أو مماطٍل، فال تجب الزكاة في ُذا الدين حتى  ْعس  ْين على مم أما إذا كان الدَّ

 يقبضه، ويستقبل به حوالً آخر.

 األموال التي تجب فيها الزكاة:

 ىت نت مت ٱُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹ النَّْقدان ) الذُب والفضة ( : -6

[سورة التوبة]َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت  

يُّ النساء من الذُب والفضة ومن ذلك
ل  َعدُّ لالستعمال حم دلة وجوب لعموم أ ؛المم

، فمن ذلك ما ولورود نصوص خاصة في حلي النساء ،الزكاة في الذُب والفضة

ه  جاء َعْن َعبد وَل اللَّ َوَمَعَها اْبنٌَة َلَها، ملسو هيلع هللا ىلص الله بن عمرو بن العاص َأنَّ اْمَرَأًة َأَتْت َرسم

ٍب، َفَقاَل َلَها:  َُ ْن َذ
َذا؟"َوف ي َيد  اْبَنت َها َمَسَكَتان  َغل يَظَتان  م  َُ يَن َزَكاَة 

ْعط  اَلْت: قَ  "َأتم

مَ "اَل. َقاَل:  هم ب ه   اللَّ
َرك  َسوِّ  َأْن يم

ك  رُّ ْن َناٍر؟َأَيسم َواَرْين  م  َياَمة  س  َقاَل:  "ا َيْوَم اْلق 

َما إ َلى النَّب يِّ  َما، َفَأْلَقْتهم . ]رواه ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَلَعْتهم ول ه  َرسم
ه  َعزَّ َوَجلَّ َول  َما ل لَّ ُم َوَقاَلْت: 

 ( وحسنه األلباني[ 6213أبوداود )

. ونصاب العشر، والواجب فيه ربع جراماً  خمسة وثمانون (82) : ونصاب الذُب

 .جرامًا والواجب فيه ربع العشر خمسمائة وخمسة وتسعون (242): الفضة
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ن جراماً فأكثر، وحال عليه الحول، وجب عليه يفمن ملك من الذُب خمسة وثمان

مة جرام الذُب، ث ْ يضربه بكمية الذُب الذي ، فينظر إلى قيهأن يخرج ربع عشر

ُو ربع العشر، ففي كل مائة اثنان  يملكه، ث ْ يقس ْ الناتج على أربعين، فهذا

 ونصف، وفي كل ألف خمس وعشرون.

ن جرامًا من الفضة، فأكثر، وجب عليه أن يومن ملك خمسمائة وخمسة وتسع

يخرج ربع عشرُا، فينظر إلى قيمة جرام الفضة، ث ْ يضربه بكمية الفضة التي 

نان مائة اث الناتج على أربعين، فهذا ُو ربع العشر، ففي كليملكها، ث ْ يقس ْ 

 ونصف، وفي كل ألف خمس وعشرون.

واألوراق النقدية )الدينار، الريال، الدرُ ْ، الدوالر، اليورو...( حكمها حك ْ 

نصاب الذُب أو الفضة، وجب ن ملك أوراقاً نقدية تبلغ قيمة الذُب والفضة، فم

 فيها ربع العشر، فتقس ْ على أربعين، فالناتج ُو الزكاة الواجبة.
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  ز.ن والماعوالغن ْ يشمل الضأ ،والبقر والغن ْ بهيمة األنعام : وُي اإلبل  -2

وتفاصيل الواجب في نصاب الغن ْ في . رأسًا، وفيها شاة : أربعوننصاب الغن ْ

 الجدول التالي:

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدار الواجب

 624إلى  94من  شاة              شاة

244إلى 626من شاتان  

344إلى246من ثالث شياه  

كل مائة في 

 شاة

فأكثر 944من  
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ره سنةالذكر من ولد البقر ، وفيها تبيع )ونصاب البقر ثالثون رأساً  مم و تبيعة ( أعم

نَّة )، وفي أربعين رأ(رُا سنةمم عم األنثى من ولد البقر ) س   .(بقرة عمرُا سنتانسًا مم

 المقدار الوجب

تبيع )الذكر من ولد البقر له سنة وُو 

َجَذع البقر( أو تبيعة )األنثى من ولد 

 البقر لها سنتان(

 من البقر أو الجاموس 34في كل 

نَّة )الثنية من البقر تبلغ سنتين( س   في كل أربعين من البقر أو الجاموس مم
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وتفاصيل الواجب في نصاب اإلبل  ،ونصاب اإلبل خمس من اإلبل، وفيها شاة

 في الجدول التالي:

 المقدار الواجب

 4إلى 2من  شاة

 69إلى  64من  شاتان

 64إلى 62من  ثالث شياه

 29إلى  24من  أربع شياه

بنت مخاض:أي 

 بنت ناقة بلغت سنة6

 32إلى  22من 

بنت لبون: ابن ناقة 

 بلغ سنتين

 92إلى  31من 

ة: ناقة بلغت  قَّ ح 

 ثالث سنوات

 14إلى  91من 

                                                           
 يجزئ ابن لبون )ابن ناقة بلغ سنتين( إذا لم يملك بنت مخاض، أوكانت معيبة.   1   
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َجَذَعة: ناقة ت ْ لها 

 أربع سنوات

 92إلى 16 من

 44إلى 91من  بنتا لبون

تان قَّ  624إلى  46من  ح 

 624إلى  626من  ثالث بنات لبون

في كل أربعين بنت 

لبون، وفي كل 

 2خمسين حقة

 فأكثر 634من 

فائدة: من وجبت عليه بنت لبون، ول ْ يملكها، أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى 

 قيمة األخرى.و متهما، أو شاة بنت مخاض، ويدفع جبرانا، وُو شاتان أو قي

 ان.رَ بْ ة ويأخذ الجم قَّ وله أن يدفع ح  

                                                           
: أربع بنات لبون. 160: ثالث حقاق وفي 150: حقتان وبنت لبون. وفي 140وبنتا لبون. وفي رأساً من اإلبل: حقة  130في   2   

 : يخير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.200: حقة وثالث بنات لبون.   وفي 170وفي 
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 [696] األنعام :    َّحج  مث هت مت ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ:  الحبوب والثمار -3

الحبوب والثمار التي يجب فيها الزكاة ، فيما قاله لمعاذ وأبي ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي وقد بيَّ 

َذا  ": سى األشعري لما بعثهما إلى اليمنمو ه  اَل َتْأخم ذ  َُ ْن 
َدَقة  إ الَّ م  ف ي الصَّ

ب ي نَْطة  َوالزَّ ع ير  َواْلح  ]رواه البيهقي في السنن "ب  َوالتَّْمر  اأْلَْصنَاف  اأْلَْرَبَعة  الشَّ

وصححه الذُبي في  (6/946والحاك ْ في المستدرك ) (9/622الكبرى )

 [تلخيص المستدرك

أن الزكاة  -فيما علمتم -لماء ال خالف بين الع) :-رحمه الله– قال ابن عبد البر

 .(ال زكاة في غيرُا :قالت طائفةو، ي الحنطة والشعير والتمر والزبيبواجبة ف

 [(4/222]االستذكار)

فإذا  ،ثالثمائة صاع ق ستون صاعًا، والمجموعخمسة أوسق، والَوْس  ونصابها:

: . والواجب فيهاكيلو 924، كان النصاب بالوزن: كان الصاع كيلوين ونصف

ق ي بال كم   .، وما سقي بكلفة ففيه نصف العشرلفةالعشر فيما سم

ونصابها نصاب الذُب   ،وُي البضاعة المعدة للبيع :عروض التجارة -9

الفضة، أو ضمت  وأ، فإذا بلغت عروض التجارة قيمة نصاب الذُب والفضة

متها عشر قي الذُب والفضة  فبلغ نصابًا ، وجب فيها ربع ما عنده منقيمتها إلى 

 .، ال إلى ثمن شرائهاإذا حال عليها الحال، فينظر إلى قيمتها إذا حال عليها الحال

 ،ينوي صاحبها االتجار بها، ففيها الزكاةويدخل في عروض التجارة األسه ْ التي 

 .ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة والواجب فيها
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 :أُل الزكاة

 ني مي  زي ريُّٱٱٹٱٹٱ ،أُل الزكاة تكفل الله ببيانه ْ

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
 [14التوبة: ] َّ جح مج حج مث متهت خت حت  هبجت مب

ُذه ؛ ألن الله حصر صرف الزكاة في ؤالءفال يجوز صرف الزكاة لغير ُ

 .األصناف

 : وُي

 .الفقير من ال يجد نصف كفايته من حوائجه األصلية :الفقراء -6

المسكين من وجد نصف كفايته فأكثر من حوائجه األصلية ، ول ْ  :كينالمسا -2

 يجد كفايته كاملة.

: )ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به -رحمه الله–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقال البعض: إنما يعطى ما يكفيه،  [621غنيًا، وإن كثر(. ]االختيارات الفقهية ص

 ويكفي من يمونه لمدة سنة.

ذا عيال أخذ ما يكفيه ْ؛ ألن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته،  ومن كان

 ق من ادعى عياالً أو فقرًا ول ْ يعرف بغنى. دَّ َص ويم 
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وإذا احتاج الفقير للزواج، ول ْ يكن له من المال ما يكفي لتكاليف الزواج من مهر 

 وسكن، فإنه يعطى من الزكاة؛ ألن ُذا من الحاجات األصلية.

عن دفع الزكاة لإلخوة الذين ليس له ْ  -رحمه الله–سئل الشيخ عبدالعزيز  بن باز 

 القدرة على تكاليف الزواج ُذه األيام من سكن وغيره؟

: )الصدقة لإلخوان، والمساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء -رحمه الله–فأجاب 

]فتاوى نور على  من أفضل القرب، وال بأس أن يكون من الزكاة، إذا كانوا فقراء(.

 ([62/369  الدرب

يجوز لإلنسان أن يدفع : )-رحمه الله–قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 إلى شخص يحتاج إلى الزواج، وليس عنده ما ،زكاة ماله إلى شاب أو غير شاب

يدفعه مهرًا، فيعطيه ما يستعين به على المهر، سواء كان قلياًل أم كثيرًا، ولكن لو 

فهل  ،وأراد زوجة أخرى ،ول ْ تكفه الزوجة الواحدة ،أعطينا ُذا الشاب وتزوج اأن

وأن  ،نعطيه؟ إن كان على سبيل التشهي فال نعطيه، وإن كان على سبيل الضرورة

ألن المقصود بالزكاة دفع حاجة المحتاجين، وال شك  ؛األولى ل ْ تعفه فإننا نعطيه

الحاجة(. ]مجموع فتاوى الشيخ  أن حاجة اإلنسان إلى الزواج من أشد أنواع

 ([68/326محمد العثيمين )
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إن "ملسو هيلع هللا ىلص: ن دفعها للبعيد المحتاج؛ لقوله ودفع الزكاة للقريب المحتاج، أولى م

َلةٌ  ح  ْ  اْثنََتان  َصَدَقٌة َوص  ي الرَّ
ْسك ين  َصَدَقٌة، َوَعَلى ذ  َدَقَة َعَلى اْلم  أخرجه ] " الصَّ

 [األلباني( وصححه 2283النسائي في المجتبى)

وإخراجها في البلد أولى من إخراجها خارج البلد، إال إذا دعت المصلحة 

إلخراجها خارج البلد، كالصدقة على القريب، أو على من ُو أشد حاجة ممن 

 ُو في البلد.

لزكاة وحفظها ه ْ ولي األمر في جمع اضم وِّ فَ ُ ْ الذي يم   :العاملون عليها -3

ويدخل في ذلك الموظفون في الجمعيات الخيرية المرخصة  وتوزيعها  وكتابتها،

 .عطون من الزكاة على قدر أعماله ْل ولي األمر بجمع الزكاة، فيم بَ من ق  

 دخل فيمن  لدخول في اإلسالم ، أوه لف قلبم ؤلَّ من يم وُ ْ  :المؤلفة قلوبه ْ - 9

 ممن  ْمهاقوأفي  ونالمطاع أو األسياد، إليمانه تقويةً  ، فيعطىاإلسالم حديثاً 

 .عن المسلمين أو كف شرُ ْ ، ْأو إسالم قومه ؛ ْيرجى إسالمه

ق، فيجوز أن يمعطى العب: بونالمكاتَ  -2 من  دالعبد إذا كاتبه سيده ليخلصه من الرِّ

فك رقبة األسير المسل ْ من  ويدخل في ذلك ،الزكاة ليشتري نفسه من سيده

 .ر في القتال، أو االختطافس  ، سواء أم األسر

ين في  :الغارم -1 صاحب الدين إذا ل ْ يكن عنده ما يسد دينه، بشرط أن يكون الدَّ

م ويدخل في الغار ،، فال يعطى إال بعد التوبةاح ، أما إذا كان الدين في معصيةمب
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ل ديناً إلصالح ذات البين  عطى ولو كانالزكاة، فيم  ونوى الرجوع إلى أُل ،من َتَحمَّ

 .غنياً 

 ،، ولو كان فقيرًا ما أخذه ألجل الدين في غير الدين ال يجوز للمدين أن يصرف

 ولكن لو أعطي لفقره ، جاز أن يقضي منه دينه ، لملكه إياه ملكًا تامًا .

 .سدد من الزكاة الدين على الميت إن ل ْ يترك ما يسدد تلك الديونويجوز أن يم 

الميت: وأما الدين الذي على : )-رحمه الله–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تين وهو إحدى الرواي ،ءى من الزكاة في أحد قولي العلماف  و  فيجوز أن ي   

}والغارمين{ ولم يقل وللغارمين. فالغارم  عن أحمد؛ ألن الله تعالى قال:
واختار شيخ اإلسالم  ([52/08]مجموع الفتاوى ) .(ال يشترط تمليكه
 ([9/291)]اإلنصاف للمرداوي الجواز.  -رحمه الله–ابن تيمية 

، فيعطى المجاُدون ما يكفيه ْ إذا ل ْ أي: الجهاد في سبيل في سبيل الله: -9

اد دة القتال في الجه، ويجوز شراء السالح وع  فرض له ْ ولي األمر شيئًا يكفيه ْيَ 

 .اللهفي سبيل 

اْلَحجُّ " :قالملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألن النبي والعمرة فرض الحج ليسقطويجوز دفع الزكاة للفقير 

ه  ف ي َسب يل   وصححه األلباني  (29649/29281]رواه أحمد في المسند ) "اللَّ

وعن نافع: أن رجال جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجال أوصى  ([814في اإلرواء )

خرج إلى الغزو، فأحمل عليها في إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس ُذا زمانا يم 

ْمَرةم ف ي َسب  الحج؟ فقال ابن عمر: ) ه (. ]أخرجه الدارمي )اْلَحجُّ َواْلعم ( 3399يل  اللَّ
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ه في نفل ؤوظاُر ذلك أنه يجوز إعطا قال المحقق حسين سلي ْ: إسناده صحيح[

 الحج والعمرة.

 ده.رجعه إلى بل، وليس له مال يم ُو المسافر المنقطع  بسفره بيل:ابن الس -8

 .لى البلد الذي يقصده لقضاء حاجته، ث ْ يرجع إلى بلدهفيمعطى ما يوصله إ

 .ن معصية فال يعطى إال بعد التوبة، فإن كاويشترط أن يكون سفره مباحاً 

 ُل تحل الزكاة للبني ُاش ْ؟

اللة ُاش ْ جد النبي ال يعطى من الزكاة ُاش ، فهؤالء ملسو هيلع هللا ىلص مي، وُو من كان من سم

ه    "ملسو هيلع هللا ىلص: عطون من الزكاة، قال النبي ، فإكرامًا له ْ، فال يم ملسو هيلع هللا ىلص من آل محمد  ذ  َُ إ نَّ 

دٍ  َحمَّ  مم
ل  ٍد، َواَل ِل  َحمَّ مم

لُّ ل  َها اَل َتح  ، َوإ نَّ َي َأْوَساخم النَّاس   ُ َما  َدَقات  إ نَّ  "الصَّ

جواز  -رحمه الله–واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ([6492]أخرجه مسل ْ )

 إعطاء الزكاة لبني ُاش ْ، إذا منعوا حقه ْ من الغنيمة.

ن عوا من ف ْمس، جاز له ْ األخذ من الزكاة(. قال: )وبنو ُاش ْ إذا مم ْمس الخم خم

 [629]االختيارات الفقهية ص

وأما صدقة التطوع فال بأس بها له ْ، فهي ليست أوساخ الناس، بل ُي رفعة، 

وكمال، وال بأس أن يأخذوا من الوصايا والنذور، وال يأخذون من الكفارات؛ ألن 

 الله شرعها لمحو الذنوب، فهي من أوساخ الناس.

 يجوز إعطاء الزكاة ألصله أو فرعه، بل يجب النفقة عليه ْ.وال 
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نفق عليها قير ف، وال يعطى الوكذلك ال تعطى المرأة الفقيرة إذا كانت تحت غني يم

ج، افاإلسالم يشجع على العمل واإلنت ف ،قادر على االكتساب والعملالقوي ال

يسأالن ه من  ملسو هيلع هللا ىلصولما جاء رجالن إلى النبي وال يشجع على الكسل والبطالة، 

 ، َما، َواَل  "َفَقاَل: الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، ورآُما َجْلَدْين  ْئتمَما َأْعَطْيتمكم إ ْن ش 

 ، يٍّ
ٍب َحظَّ ف يَها ل َغن  ْكَتس  يٍّ مم ( واإلمام أحمد 6133. ]أخرجه أبوداود )"َواَل ل َقو 

 (، وصححه األلباني[.69492)

الجمع بين العمل  هالزكاة، إذا ل ْ يمكن ويجوز إعطاء المتفرغ لطلب العل ْ من

 وطلب العل ْ، وال يعطى المتفرغ للعبادة.

: )ومن ليس معه ما يشتري به كتباً -رحمه الله–وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يشتغل فيها، يجوز له األخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب 

 .[622ودنياه منها( ]االختيارات الفقهية صالعل ْ التي ال بد لمصلحة دينه، 
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 أحكام زكاة الفطر

 حك ْ زكاة الفطر:  

َمرَ  َما -زكاة الفطر فرض، قال اْبن  عم هم َعنْهم َي اللَّ
ه  ":-َرض  ولم اللَّ َزَكاَة ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَض َرسم

َكر  َواألمْنَثى،  ، َوالذَّ رِّ  َوالحم
يٍر َعَلى الَعْبد  ْن َشع  ْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا م  ْطر  َصاًعا م  الف 

يَن، َوَأَمَر ب هَ  ْسل م  َن المم
غ ير  َوالَكب ير  م  وج  النَّاس  إ َلى َوالصَّ رم َؤدَّى َقْبَل خم ا َأْن تم

اَلة    ([481( )489( ومسل ْ )6243)]أخرجه البخاري . "الصَّ

]السنن الكبرى  قال البيهقي: )وقد أجمع أُل العل ْ على وجوب زكاة الفطر(.

(9/624]) 

وقال إسحاق بن راُويه: )إيجاب زكاة الفطر كاإلجماع(. ]شرح صحيح مسل ْ 

 ([3/62)للنووي 

فصدقة الفطر واجبة على كل مسل ْ موجود عند غروب شمس آخر يوم من 

 وقوت عياله يوم العيد. ،رمضان، وعنده صاع زائد عن قوته

فيجب أن يمخرج اإلنسان زكاة الفطر عن نفسه، وعن كل من تجب نفقته عليه 

 كزوجته وأبنائه الذين يتكفل بالنفقة عليه ْ، وعن الخدم المسلمين ممن تجب

 نفقته ْ عليه، وال تجب عليه صدقة من تبرع باإلنفاق عليه، كمن كفل يتيمًا.

بصدقة الفطر عن الصغير ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول الله  ": -رضي الله عنهما–قال ابن عمر 

ه وحسن ،(2498. ]أخرجه الدارقطني )"والكبير، والحر والعبد ممن تمونون

 ([.832األلباني في إرواء الغليل )
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كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أُله  -رضي الله عنهما-عمروجاء أن ابن 

 . ]أخرجه الدارقطني"صغيرُ ْ وكبيرُ ْ، عن من يعول وعن رقيقه، ورقيق نسائه

 ([3/324( وصحح األلباني سنده في إرواء الغليل )2494)

 يرض –فائدة: يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وكان عثمان 

 ([64939]أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) .الجنين عن جهايخر – عنه الله

كان يعجبه ْ أن يعطوا زكاة الفطر  "قال:  -رحمه الله–وعن أبي ق البة الَجْرمي 

] أخرجه عبد الرزاق في  "عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه

 [(64938، وابن أبي شيبة في المصنف )(2988المصنف )
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 الواجب:نوع ومقدار 

)والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان  :-رحمه الله–باز ال الشيخ ابن ق

َرًة أو غيَر ذلك، في أصح قولي العلماء؛ ألن رسول الله  ّرًا أو ذم تمرًا أو شعيرًا أو بم

ل ْ يشترط في ذلك نوعًا معينًا، وألنها مواساة، وليس على المسل ْ أن يواسي ملسو هيلع هللا ىلص 

 ([69/648فتاوى ابن باز )من غير قوته(. ]مجموع 

لقة من -أربعة أمداد، مقدار الصاع:  ي إنسان معتدل الخ  دُّ بقدر ما يمأل كفَّ والمم

 .-الطعام

ومن أخرج ثالثة كيلوات  .يقارب الكيلوين ونصف وزنًا من األرز والبروالصاع  

 فقد أحتاط، وُذا أفضل.
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 ؟ُل يجوز إخراجها نقوداً 

والشافعية والمالكية على عدم جواز إخراجها نقدًا،  مهور العلماء من الحنابلةج

حددُا طعامًا، وبيَّن ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألن النبي (6/689) ورجحه ابن المنذر في اإلقناع

والصحابة كانوا يخرجونها طعامًا،  ،للمساكين الحكمة من فرضيتها بأنها طمعمةٌ 

 وُذا القول أولى.

 ْلَزم بإخراجها مرة أخرى.ولكن من أخرجها نقدًا متأوالً، أو مقلدًا، فال يم 

كمة من وجوبها:  الح 

ه  ": -مارضي الله عنه-قال اْبن  َعبَّاسٍ    ولم اللَّ ْهَرًة ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَض َرسم ْطر  طم َزَكاَة اْلف 

َي َزَكاٌة  اَلة ، َفه  ا َقْبَل الصَّ َُ ا ين  َمْن َأدَّ
ْعَمًة ل ْلَمَساك  ، َوطم َفث  ْغو  َوالرَّ َن اللَّ

ائ  ْ  م  ل لصَّ

َي َصَد  اَلة ، َفه  ا َبْعَد الصَّ َُ ا َدَقات  َمْقبموَلٌة، َوَمْن َأدَّ َن الصَّ أخرجه أبوداود ] ."َقٌة م 

  وحسنه األلباني[. ،(6144)
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 متى تمخرج صدقة الفطر؟

خرج قبل خروج الناس إلى صالة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو ت

َمَر  ،رمضانيومين أي في اليوم الثامن والعشرين من  هم -َوَكاَن اْبنم عم َي اللَّ
َرض 

َما . ]أخرجه  -َعنْهم ْطر  ب َيْوٍم َأْو َيْوَمْين  ْعطموَن َقْبَل الف  يَن َيْقَبلموَنَها، َوَكانموا يم
ْعط يَها الَّذ  يم

 ([6266البخاري )

: )أول وقت إلخراجها في أصح أقوال العلماء -رحمه الله–قال الشيخ ابن باز 

ثماٍن وعشرين؛ ألن الشهر يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثالثين، وكان ُو ليلة 

يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين(. ]مجموع فتاوى ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول الله 

 ([69/246ابن باز )

ْطر  إ لَى  َمَر َكاَن َيْبَعثم ب َزَكاة  اْلف   ْبَن عم
ٍع  َأنَّ َعْبَد الله 

قلت: وفي موطأ َمال ٍك َعْن َناف 

، ب َيْوَمْين  َأْو َثاَلَثٍة. ]الموطأ )الَّ  ْطر  نَْدهم َقْبَل اْلف 
ي تمْجَمعم ع 

فتخرج من يوم ([ 999ذ 

الثامن والعشرين، فإذا كان الشهر ناقصًا، فقد أخرجت قبل العيد بيومين، وإن كان 

 كاماًل، فقد أخرجت قبل العيد بثالثة أيام.

رُا بعد الصالة فهي صدقة من ز يجووال  تعمد إخراجها بعد الصالة، فإن أخَّ

 السابق. -رضي الله عنهما-الصدقات؛ لداللة حديث ابن عباس
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 تدفع لمن؟

للمساكين، فظاُر ُذا فرضها طمعمًة ملسو هيلع هللا ىلص دفع للفقراء والمساكين؛ ألن النبي ت

 .حصرُا فيه ْ

المساكين بهذه  تخصيصملسو هيلع هللا ىلص : )وكان من ُديه -رحمه الله–قال ابن القي ْ 

 ([22 /2زاد المعاد )] الصدقة(.

 ويجوز إعطاء الفقير أكثر من ف طرٍة، ويجوز قسمة الصاع بين أكثر من فقير. 

ر ما جمعناه في ُذا المختصر الشامل ألُ ْ ما يحتاجه المسل ْ من فقه  ُذا آخ 

 الزكاة.

 لله رب العالمينوالحمد                                                        
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