
 زكاة الفطرة

 حيث يقول جل   ،كرث من أ يةأ  وقد قرهنا ابلصالة يف  ،الزاكة يه من الواجبات العبادية اليت فرضها هللا س بحانه وتعاىل

ينَ  وعال:} ِ ذْغِو ُمْعرُِضوَن َواَّلذ يَن ُُهْ َعِن الل ِ ْم َخاِشُعوَن َواَّلذ يَن ُُهْ يِف َصاَلِِتِ ِ اَكِة فَاِعلُونَ  ُُهْ قَْد َأفْلََح الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ ، وقوهل { ِللزذ

 .{قَْد َأفْلََح َمن تََزَّكذ َوَذَكَر اْْسَ َرب ِِه فََصّلذ تعاىل }

نوأ ن مَ  ،وقد أ كد النيب)ص( بأ حاديث متواترة أ هنا من أ راكن الاسالم عّل غري مةل شاء  ن منع قرياطًا من الزاكة فلميت ا 

 .ال سالم

 ما يه؟

طعام مسكنيهللا تعاىل، تتحقق  بعد النية بأ داهئا قربة اىل  الطعام يف يوم عيد الفطر. أ و دفع بدل من مساكني املؤمنني اب 

 خراج. ول جيوز رشاء غري الطعام.ى به طعامًا بسعر اليوم يف بدل ال  ماًل ليشت 

 مىت جتب؟

ن فاته فيأ يت هبا بنية الق ،جتب بدخول ليةل العيد  ربة املطلقة.فيلزم عزلها ودفعها قبل صالة العيد. وا 

  ذا اكن لغرض عقالجيوز تقدمي أ و تأ خري دفع زاكة الفطرة اكدلفع اىل وكيل أ و هجة مس بقًا مع توكيلهم  .يئا 

 ابلترصف.

 ن جتب؟عّل مَ 

 عول هبم.(. بدفعها عنه وعن من يَ فعاًل أ و قوةن ميكل قوت سنته الغين )مَ  ،(بلوغًا رشعياً البالغ ) ،جتب عّل الفرد: العاقل

  ذا ودل قبل غروب ليةل العيد.اجلنني ل ا   يف بطن أ مه غري حمتسب، ا 

  ُن ع فًا فتجب فطرته اىل املضي ف حينئذ، ول عالقة َّلكل ابحلضور عّل مائدة الافطار يف عرفًا ضي د  الضيف ا 

 تكل الليةل أ م بعدم احلضور.

 جنس الفطرة ..

 . و المترأ   و احلنطةل هل البدل ويكفي حتديدًا ابلرز أ  أ ن تكون من الطعام الشائع 

 مقدارها..؟

حسب ك عّل حد لرات عرشة دوابون(. وبسعر اليوم تقدر ب  6.6دل ثالث كيلو غرامات عن لك خشص )ما يعا

 .اختالف الولايت واملدن



 أ ين ترُصف؟

 اَّلين لميلكون قوت سنهتم. املؤمنني ترصف الزاكة هذه عّل فقراء ومساكني 

  الا من هامشي. عّل الهامشي زاكة الفطرةلحتل 

 دفعها اىل الفقيه املطلع عّل هجات وال فضل وال حوط اس تحبااًب  ،جيوز للملكف دفعها بنفسه اىل الفقراء

 .من ميثهلو أ   ،الرصف العامة

مام/ مكتب املرجعية ادلينية العليا يف أ مرياك الشاملية  مؤسسة ا 

مام/ مكتب املرجعية ادلينية العليا يف أ مرياك الش املية أ ن تتبىن مسؤولية قبض ورصف زاكة الفطرة عّل يرس مؤسسة ا 

ن هناك  مس تحقهيا يف داخل البدل ابملسامهة مع عدد من املؤسسات واجلهات اخلريية املعنية، وخالفًا ملا هو مشاع فا 

  حباجة ماسة اىل الطعام.يف أ مرياك يه العديد من العوائل العفيفة احملتاجة متواجدة يف عدة مدن 

 خالل النقر عّل هذه الوصةلزاكة الفطرة عرب ادلفع ال يل من ميكنمك دفع 

 اس تفتاء

مهناج الصاحلني، مسأ ةل رمق ) نقل زاكة الفطرة خارج البدل مع وجود املس تحق فيه. -عّل الاحوط وجوابً –ل جيوز 
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