
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لقد أرسى اإلسالم أعىل مبادئ التكافل االجتامعي بني البرش مجيًعا ال بني املسلمني وحدهم، عندما أمرهم  

بتزكية املسلمني أمواهلم وتطهريها مما قد يشوهبا من معامالت حتمل يف طياهتا شبهة حرام أو مكروه،  هذا  

الترشيع يقتل األحقاد الطبقية التي قد تنبت يف قلوب الفقراء جتاه األغنياء، عندما جيد الفقرُي الغنيَّ يفيض  

ما من  ويرزقه  عليه،  هبا  اهلل  أنعم  التي  اهلل  نعم  من  يقتل عليه  ذلك  فإن  فيه،  مستخلًفا  جعله  الذي  اهلل  ل 

الفقري، وينشأ حينها جمتمع متكافل، خال من األمراض، فال   الكراهية يف قلب  الضغينة واحلسد ومشاعر 

يقتل الفقري كرًبا وتباهًيا، فكالمها يشعر باآلخر، فالفقري يشعر بحنو   الفقري يقتل الغني حسًدا، وال الغني 

، وال يظنن ظان  -جل وعال-بحاجة الفقري فيورثه ذلك تواضًعا واعرتاًفا بنعمة املنعم  الغني، والغني يشعر 

أن ترشيع الزكاة أو الصدقة يصب ملصلحة الفقري فحسب، بل إن الغني ربام تعلو درجة الفقراء واملساكني، 

نعمة ليست عند غريه،    ذلك أن الصدقات بركة يف الرزق، ونامء يف املال وتطهري له، إن كل من آتاه اهلل تعاىل

يتفكر  أثر اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل يف نفسه ويف املجتمع من حوله، وأن  التفكر بقلب حي يف  مدعو إىل 

النعمة-كذلك   هذه  شكر  أداء  منع  هو  فعله    -إن  بسوء  الكثريين  حياة  يصيب  قد  الذي  العطب  مدى  يف 

  هذا. 

هبا نعمة ربنا الكريم فقد رشع اهلل لنا زكاة الفطر والتكبري   وقد رشع اهلل لنا يف ختام هذا الشهر عبادات تتم

 وصالة العيد.                                                                                                       

                                                            أما زكاة الفطر ففيها مسائل:                                                        

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

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

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

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

ِة فقال :»َأْخِرُجوا َصَدَقَة َصْوِمُكْم«َرَمَضاَن عىل ِمنْ   فهي ترقرُع وجترب ما حصل من نقص يف صيام   رَبِ اْلَبْْصَ



 

 

 

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

َفِث((                                                                                                   َزَكاَة الِفْطِر ُطْهَرًة لِْلَصائِِم ِمَن الَّ  لْغِو والرَّ

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

راغًا هلم للعيد؛ ليفرحوا به مع أرسهم بدل العمل وطلب  الفرحة دون الفقراء، فيكون يف إطعامهم ف

    القوت يف يوم العيد. 

-َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ))َفَرَض النَّبِىُّ  صاعا من طعام ]ثالثة كيلو غرام[، ففي الصحيح فرضها رسول اهلل 

َكِر َواألُْنَثى  َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتٍْر َأْو َصاًعا ِمْن َش   -صىل اهلل عليه وسلم ِعرٍي َعىَل احْلُرر َواْلَعْبِد َوالذَّ

 َزَكاِة اْلِفْطِر َقْبَل 
ِ
ِغرِي َواْلَكبرِِي ِمَن املُْْسلِِمنَي. َوَأنَّ النَّبِىَّ صىل اهلل عليه وسلم َأَمَر بَِأَداء  ُخُروِج النَّاِس إِىَل  َوالصَّ

اَلِة((.                                                                              الصَّ

صغريهم وكبريهم حرهم وعبدهم مقيمهم ومسافرهم ذكرهم وانثاهم   فهي مفروضة عىل مجيع املسلمني

ولعل احلكمة أهنا واجبة حتى عىل الفقري، الذي عنده قوت يومه أن اهلل أراد   فريضة ماضية من اهلل تعاىل،

 ام مرة. أن يذيق الفقري طعم اإلنفاق يف الع

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

وبعض أهل العلم. وحتى من أفطر رمضان كل رمضان أو أغلب الشهر لعذر أيضا يدفع صدقة الفطر  

                   حكمه حكم من صام.                                                          

))َفَرَض َرُسوُل  وأما وقتها فيجب أن تؤدى قبل صالة العيد فقد جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: 

اَها قَ  ;َاهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َزَكاَة َاْلِفْطرِ  َفِث َوُطْعَمًة لِْلَمَساكِنِي َفَمْن َأدَّ ائِِم ِمَن َاللَّْغِو َوالرَّ ْبَل  ُطْهَرًة لِلصَّ

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

خرج وقتها، ويصح دفعها قبل دخول شهر رمضان ومن بداية الشهر أو دفعها قبل العيد بيوم أو يومني كل  

                                         ذلك يصح.            

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

واألخت إن كانت نفقتهم الزمة عليه يدفعها عنهم وليس هلم.                                                                 

 قال ابن القيم رمحه اهلل وكان من هدية صىل اهلل عليه وسلم ختصيص  الزكاة للفقراء واملساكني،  وتعطى هذه



 

 

 

                                                                                                                                          .املساكني هبذه الصدقة ومل يكن يقسمها عىل األصناف الثامنية، وال فعله أحد من أصحابه وال من بعدهم 

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

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

وقد بينت السنة أنه يدفعها من التمر أو الشعري أو الزبيب أو القمح أو مما يقتاته أهل البلد، وذهب بعض   

أهل العلم اىل جاوز دفعها قيمة مالية منهم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وعمر بن عبد العزيز واحلسن  

عاىل، يف مسالة خالفية، قال فيها شيخ  البْصي وأبو حنيفة وسفيان الثوري واإلمام البخاري رمحهم اهلل ت

اإلسالم ابن تيمية أن االمر يراعى فيه املصلحة إن كان ما يقتات به إخراجه فيه املصلحة فعل وان كان  

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

العتقاد ، إنام هي من مسائل الفروع، واخلالف يف ومسألة إخراج القيمة يف صدقة الفطر ليس من مسائل ا 

مسائل الفروع ليس فيه هدى وضالل أو إيامن وكفر، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب، وإنام قد  

يكون فيه راجح ومرجوح، فلكل فريق أدلة، فهؤالء ينظرون إىل معنى وأولئك ينظرون ملعنى آخر، هؤالء  

ن ملقاصد الرشيعة، فكان الواجب الالزم يف مثل هذه املسائل وإن ينظرون للفظ احلديث، وأولئك ينظرو

اختلف فيها أهل العلم، وإن كان لكل منهم مأخذ وقول واجتهاد أال تكون سببًا للفرقة، والتباغض،  

وتتحول هذه املسائل الفرعية اليسرية إىل قضايا يف الوالء والرباء واحلب والبغض، وقد تتحول أحيانًا عند  

اس إىل ثوابت وقطعيات ال يقبلون اخلالف فيها، ولعل قول شيخ اإلسالم ابن تيمية و االمام  بعض الن

النووي أن االمر يراعى فيه املصلحة إن كان ما يقتات به إخراجه فيه املصلحة فعل وان كان اخراج املال  

                                                                                      فيه املصلحة فعل .                                                            

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

 يستحقها ويف بالد املسلمني من هم أحوج فتدفع إليهم. 

وْا ٱ َولُِتْكِمُلوْا } لنا التكبري عند إكامل العدة فقال تعاىل:وأما التكبري فقد رشع اهلل  ُ َة َولُِتَكربر هللََّ َعىَلٰ َما  ٱْلِعدَّ

 [.                                                                              185]البقرة: { َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

شمس ليلة العيد إىل صالة العيد، كربوا اهلل يف املساجد والبيوت واألسواق.  فكربوا اهلل من غروب ال     

 واجهروا بذلك تعظيام هلل وإظهارا للشعائر  فقد كان ابن عمر يكرب جهرا ويكرب بتكبريه أهل السوق  



 

 

                                                                                                                           

 

الرجال والنساء وحتى احليض يشهدن دعاء اخلري ودعوة املسلمني    وأما صالة العيد فقد أمر هبا رسول اهلل 

َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْن ُنْخِرَجُهنَّ  ))  ففي الصحيحني عن أم عطية ريض اهلل عنها قالت:

اَلَة، َوَيْشَهْدَن اخْلَ  ِر وَ يِف اْلِفطْ  ا احْلُيَُّض َفَيْعَتِزْلَن الصَّ ،  اأْلَْضَحى، اْلَعَواتَِق، َواحْلُيََّض، َوَذَواِت اخْلُُدوِر، َفَأمَّ رْيَ

              ((.                                                                                                                          ْخُتَها ِمْن ِجْلَباهِبَاَوَدْعَوَة املُْْسلِِمنَي، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إِْحَداَنا اَل َيُكوُن هَلَا ِجْلَباٌب، َقاَل: »لُِتْلبِْسَها أُ 

الرجال متطيبني البسني أحسن ثياهبم والسنة أن يأكل قبل اخلروج إىل صالة العيد مترات وترا  وليخرج 

 ((. َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا الَ َيْغُدو َيْوَم الِفْطِر َحتَّى َيْأُكَل مَتََراٍت ))  :كان النبي قال أنس بن مالك

 لطاعته واستغفر اهلل يل ولكم.   أسأل اهلل أن جيعلنا ممن حيرصون عىل سنة نبيهم وان يوفقنا اهلل

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

   


