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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أحكام زكاة الفطر والعيد

1442/9/25هـ

عباد اهلل :ما أسرع ما تنقضي الليالي واأليام ،وما أعجلَ ما تنصرم الشهور
واألعوام ،وهكذا حال الدنيا ،سريعةُ الزوال ،قريبةُ االضمحالل ،ال يدوم هلا
ِ
َج ٍل
حال ،وهذه سُنة اهلل يف خلقه  ،أدوارٌ وأطوارٌ جتري بأجل مسمى (ل ُك ّل أ َ
كِتَاب)
أيها املسلمون :مضَت ليالٍ غُ ّر ،بفضائلها ونفحات ربّها ،وكأنّها ضربُ

خيال ،لقد قطعت بنا مرحلةً من حياتنا لن تعود  ،هذا هو شهرُكم ،وهذه هي
مؤملٍ أن يعودَ إليه مل
نهايته ،كم من مستقبلٍ له مل يستكمِله ،وكم من ِّ
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س
يدرِكه ،فاغتنِم ما بقي من الشّهر مبضاعفةِ الطّاعات ،فما احلياة إالّ أنفا ٌ
معدودة  ،وآجال حمدودة ،واحذَر االغرتارَ بالسّالمة واإلمهال  ،فاأليّام تُطوى
واألعمار تفنَى ،فاجعَل لك يف بقيّة الليالي مدَّخرًا  ،وابكِ على خطيئتِك  ،واندَم
على تفريطِك ،واغتنِم آخرَ ساعاتِ شهرك بالطاعات ،وسلِ الكريمَ فخزائِنه
مآلى  ،ويداه سحَّاء  ،وودِّع شهرَك بكثرةِ اإلنابة واالستغفار  ،وقيامٍ هلل
خملصٍ يف دُجى األسحار ،فلحظاتُ رمضانَ األخرية نفيسة ،ولعلّك ال تدرِك
غريَه ،وأسدِل الستارَ على ماضٍ نسيتَه  ،وأحصاه اهلل عليك ،وعاهِد نفسَك
على إخالص العبادة له  ،وحسن املتابعة لنبيه ،وحافظ على الصّلوات اخلمس
يف بيوتِ اهلل  ،وبرِّ الوالدين  ،وصلةِ األرحام  ،وتطهري مالِك عن احملرّمات
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والشّبهات  ،وحفظِ لسانِك عن الكذب والغيبة  ،وتطهري القلب من احلسَد
والبغضاء  ،وغضّ البصر عن احملرّمات  ،فالرشيد من وقف مع نفسه وقف َة
حساب وعِتاب ،يصحّح مسريتَها  ،ويتدارك زلّتها.
أيها املسلمون :شرع اهلل لكم يف ختام شهركم شرائع ،فاعلموها لتعملوا
بها وال تضيّعوها ،شرع للمسلم يف ختام الشهر إخراج زكاة الفطر ،وهي فرض
واجب على الصغري والكبري ،والذكر واألنثى ،واحلر والعبد من املسلمني،
حلديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :فرض رسول اهلل

زكاة الفطر صاعًا

من متر أو صاعًا من شعري ،على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري
والكبري من املسلمني .رواه البخاري .فمن أدركه غروب مشس ليلة العيد وهو
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حيٌّ مسلم وجبت عليه ،ومن مات قبل الغروب أو ولد بعد الغروب مل جتب عنه.
ويستحب إخراجها عن اجلنني الذي يف البطن .ومقدار زكاة الفطر صاعٌ عن
كل واحدٍ حلديث ابن عباس رضي اهلل عنه :أمرنا رسول اهلل

أن نؤدي زكاة

رمضان صاعًا من طعام .وخترج من عامة طعام البلد كالرب والتمر أو األرز،
حلديث ابن عباس رضي اهلل عنهما :فرض رسول اهلل

زكاة الفطر طهرة

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني (د) وجيوز أن توزّع على عدة
مساكني أو تعطى ملسكني واحد.
وجيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني ،وأفضل وقت إخراجها قبل اخلروج
لصالة العيد ،وال جيوز تأخريها عن صالة العيد ،فإن أخرت عنها فإمنا هي
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صدقة من الصدقات .وال جيوز دفع القيمة بدل الطعام ألنه خالف املنصوص
عليه ،قال أبو داود :سئل أمحد وأنا أمسع :يعطى دراهم؟ قال" :أخاف أن ال
جيزئه؛ خالفُ سنة رسول اهلل " .وال جيوز إخراج الرديء يف الزكاة ،فاهلل
طيب ال يقبل إال طيبًا ( ٰيَيُّها ٱلَّ ِذين ءامنوا أ ِ
َنف ُقوا ِمن طَي بٰ ِ
ت َما َك َسب تُم)
َ َُ
َ
َّ
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اخلطبة الثانية:
عباد اهلل :عيد الفطر يوم من أيام املسلمني  ،حيرم صيامُه حلديث أبي سعيد
اخلدري رضي اهلل عنه :أن النيب

نهى عن صيام يومني :يوم الفطر ويوم النحر.

رواه مسلم .ويسن التكبري ليلة العيد ويومه  ،يف كل مكان ميكن ذكر اهلل
فيه  ،إىل أن يدخل اإلمام لصالة العيد ،يرفع الرجال أصواتهم بالتكبري،
وختفض النساء إذا كانت حبضرة أجانب.
ويستحب اخلروج لصالة العيد للرجال والنساء ،بل ذهب بعض أهل العلم
كشيخ اإلسالم وغريه إىل وجوب اخلروج لصالة العيد ،حلديث أم عطية رضي
اهلل عنها قالت :أمرنا رسول اهلل

أن خنرجهن يف الفطر واألضحى :العواتق

7

واحليَّض وذوات اخلدور ،فأما احليَّض فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة
املسلمني.
ويستحب التجمّل للعيد ولبس أحسن الثياب والطيب ،فقد كان الصحابة
يفعلون ذلك ويقرّهم النيب

عليه .أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن،

وحيرم على من أرادت اخلروج أن متسّ طيبًا أو تتعرّض للرجال بفتنة.
ويستحبّ االغتسال قبل اخلروج لصالة العيد ،فقد كان علي رضي اهلل عنه
يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى ،قال النووي رمحه اهلل" :اتفق العلماء
على استحباب االغتسال لصالة العيد".
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ويستحب أن ال خيرج يف عيد الفطر للصالة حتى يأكل مترات وترا ،ملا روى
البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أن النيب كان ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل
مترات .ويستحب إتيان املصلى ماشيًا إن تيسر ذلك ،وخيالف الطريق  ،فقد
أخرج الرتمذي من قول علي( :من السنة أن خترج إىل العيد ماشيًا) .اللهم...

