
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

أراد اهلل لنا ومنا أن تكون أيام هذا الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن، وأن تكون لياليه ليايل املتقني   

متقلبني ما بني قيام وركوع وسجود ،فمضت أيام هذا الشهر رسيعة كأنام هي ساعة من هنار، فنسأل اهلل أن 

 واملغفرة والعتق من النار والفوز بدار السالم وأن يعيد أمثاله علينا. خيتم لنا شهرنا بالرمحة 

وقد رشع اهلل لنا يف ختام هذا الشهر عبادات يزداد هبا اإليامن وتكتمل هبا العبادة وتتم هبا نعمة ربنا الكريم  

 . فقد رشع اهلل لنا زكاة الفطر والتكبري وصالة العيد

 أما زكاة الفطر ففيها مسائل: 

فهي فريضة الزمة فرضها ربنا يف السنة الثانية من اهلجرة وعبادة عظيمة بني شعريتني كبريتني مها: الصيام 

 والعيد..  

هلل    وشكرًا  رمضان،  إلدراك  اإلمهال  عىل  تعاىل  هلل  شكرًا  فيها  أن  جهة  من  بالصيام  تعلق  عىل    فلها  تعاىل 

ذلك   عىل  بشكره  تعاىل  اهلل  أمرنا  وقد  وقيامًا،  صيامًا  رمضان  شهر  إمتام  عىل  َة }اإلعانة  الِعدَّ َولُِتْكِمُلوا 

َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعىَل  اهللَ  وا  ُ آِخِر  {َولُِتَكِّبر يف  َخَطَب  أنه  عنهام  اهلل  ريض  َعبَّاٍس  ابن  عن  وجاء 

مِ  عىل  َصَدَقةَ َرَمَضاَن  فقال:))َأْخِرُجوا  ِة  اْلَبْْصَ يف  ،  َصْوِمُكْم((  نَِّْبِ  نقص  من  حصل  ما  وجتِّب  ترقرُع  فهي 

َعنُْهام َقال: ))َفَرَض َرُسوُل اهلل صىل اهلل عليه   صيام أحدنا وهذا املعنى جاء يف حديث اْبِن َعَباٍس َريِضَ اهللُ 

َفِث((.وسلم َزَكاَة الِفْطِر ُطْهَرًة لِْلَصائِِم ِمنَ  لْغِو والرَّ   الَّ

وتعلقها بشعرية العيد من جهة أن يوَم العيد يوُم فرح لعموم املسلمني، فال ينبغي أن َيستأثر األغنياء هبذه 

وطلب  الكدح  بدل  أرسهم  مع  به  ليفرحوا  للعيد؛  هلم  فراغًا  إطعامهم  يف  فيكون  الفقراء،  دون  الفرحة 

 . القوت، وإغناًء هلم يف ذلك اليوم العظيم

وهي مفروضة عىل مجيع املسلمني صغريهم وكبريهم، مقيمهم ومسافرهم، ذكرهم وانثاهم، فريضة ماضية 

من اهلل تعاىل، وأما احلمل فال جيب اإلخراج عنه إال أن يتطوع أهله كام استحب ذلك عثامن بن عفان ريض  

 اهلل عنه وبعض أهل العلم. 



 

 

 

 أيضا يدفع صدقة الفطر حكمه حكم من صام.                                                                            ومن أفطر رمضان كل رمضان أو أغلب الشهر لعذر 

ثالثة كيلو  -))َفَرَض َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َزَكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا جاء يف الصحيح :

ِغرِي َوالَكبِرِي ِمَن املُْسلِِمنَي، َوَأَمَر هِبَا َأْن تُ   ِمنْ   -غرام  َكِر َواألُْنَثى، َوالصَّ ، َوالذَّ َؤدَّى َقْبَل  َشِعرٍي َعىَل الَعْبِد َواحلُرر

اَلِة((.                        ُخُروِج النَّاِس إِىَل الصَّ

اهلل   عباس ريض  ابن  عن  فقد جاء  العيد  قبل صالة  تؤدى  أن  فيجب  وقتها  َقْبَل )) عنهام: وأما  اَها  َأدَّ َفَمْن 

اَلِة َفِهَي  َدَقاِت    َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة،الصَّ اَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ ملزما بإخراجها ولو    فيبقى،  (( َوَمْن َأدَّ

دف   خرج ويصح   ، أو وقتها  بيوم  العيد  قبل  دفعها  أو  الفقهاء  من  كثري  إليه  ذهب  كام  الشهر  بداية  من  عها 

 يومني كل ذلك يصح.                                  

واألب   االم  وعن  هلم  كسب  ال  الذين  واألوالد  كالزوجة  نفقتهم  تلزمه  ومن  نفسه  عن  املسلم  يدفعها 

 هم وليس هلم. واألخت إن كانت نفقتهم الزمة عليه يدفعها عن

للفقراء واملساكني، الزكاة  ابن عباس   وتعطى هذه  للمساكني(( -ريض اهلل عنه    -ففي حديث  : ))طعمة 

اهلل   رمحه  القيم  ابن  يكن   قال  ومل  الصدقة  هبذه  املساكني  ختصيص  وسلم  تليه  اهلل  صىل  هدية  من  وكان 

من   وال  أصحابه  من  أحد  فعله  وال  الثامنية،  األصناف  عىل                                                                                                                                            .بعدهم يقسمها 

فال جيوز رصفها لبناء املساجد أو املشاريع اخلريية إنام للفقراء واملساكني وال يصح دفعها لذمي أو أصل أو 

 أو آلل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم.                                     فرع أو زوجة  

البلد من األرز وما   وقد بينت السنة أنه يدفعها من التمر أو الشعري أو الزبيب أو القمح أو مما يقتاته أهل 

ام واملجتمع فام كان قوتا  ، الختالف احلال واملقشابه ، وذهب بعض أهل العلم اىل جواز دفعها قيمة مالية

فاكهة يف زماننا،   عليه وسلم أصبح  اهلل  الرسول صىل  مثال يف عهد  السيدة عائشة:  كالتمر  كنا  ))  قالت  إن 

لننُظُر إىل اهلالِل ثالثَة أِهلٍَّة يف شهريِن، وما أوِقَدْت يف أبياِت رسوِل اهللِ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم ناٌر، فقلُت: ما  

ُيِعيُشكم   قالْت كان  كان  واملاءُ   التمرُ   األسَودانِ :   ؟  كدلك  والشعري  دلك،  زماننا  يف  يستطيع  منا  فمن   ،))

 طعامهم يف عهدهم واليوم ال أحد يستخدمه سوى علفا للدواب فاختلف املجتمع واحلال والواقع 

وسفيان الثوري منهم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وعمر بن عبد العزيز واحلسن البْصي وأبو حنيفة   

 ابن   أي : جواز أخذ العرض ، قال  العرض يف الزكاة( )باب وقد بوب يف صحيحه:  واإلمام البخاري



 

 

 

البخاري يف هذه املس : رشيد احلنفية مع كثرة خمالفته هلموافق  الدليلألة  رمحهم اهلل   .، لكن قاده إىل ذلك 

صلحة إن كان ما يقتات به إخراجه فيه املصلحة ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أن االمر يراعى فيه املتعاىل

 فعل وان كان اخراج املال فيه املصلحة فعل وهذه ما ذهب اليه االمام النووي رحم اهلل اجلميع . 

ن كان بلدك ليس فيه من  إغريك بدفعها يف بلد آخر  وجيوز دفعها يف البلد الذي تسكن فيه وجيوز أن توكل  

 املسلمني من هم أحوج فتدفع اليهم. يستحقها ويف بالد 

تعاىل:  فقال  العدة  إكامل  عند  التكبري  لنا  اهلل  رشع  فقد  التكبري  َما  } وأما  َعىَل  اهللََّ  وا  ُ َولُِتَكِّبر َة  اْلِعدَّ َولُِتْكِمُلوا 

العيد، كِّبوا اهلل  فكِّبوا اهلل من غروب الشمس ليلة العيد إىل صالة  ،  [185]البقرة:{َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

يف املساجد والبيوت واألسواق. واجهروا بذلك تعظيام هلل وإظهارا للشعائر  فقد كان ابن عمر يكِّب جهرا 

 ويكِّب بتكبريه أهل السوق 

يشهدن  منهن    الرجال والنساء حتى احليض صىل اهلل عليه وسلم  وأما صالة العيد فقد أمر هبا رسول اهلل 

َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ )) قالت: دعاء اخلري ودعوة املسلمني ففي الصحيحني عن أم عطية ريض اهلل عنها  

ا احْلُيَُّض َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُنْخِرَجنَّ َيْوَم اْلِفْطِر َوَيْوَم اأْلَْضَحى اْلَعَواتَِق َواحْلُيََّض َوَذَواَت اخْلُُدوِر، َفأَ   َفَيْعَتِزْلَن  مَّ

وليخرج الرجال متطيبني البسني أحسن ثياهبم والسنة أن يأكل ،  ((املَُْصىلَّ َوَيْشَهْدَن اخْلرَْيَ َوَدْعَوَة املُْْسلِِمنيَ 

اَل َيْغُدو َيْوَم ))  كان النبي صىل اهلل عليه وسلمروى اإلمام أمحد:  قبل اخلروج إىل صالة العيد مترات وترا  

 .                                    ((ى َيْأُكَل اْلِفْطِر َحتَّ 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

    


