
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 انثحث انثاٍَ 

 زكاج انفطر ويا َتعهك تها 
 

 ِبْسِم ِاِ الرَّضْبَِن الرَِّحيمْ 
 

َأْعَمالَِنا اغْبَْمُد ّلِِلَِّ كَبَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبّلِلَِّ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت 
ُ فَ  ُ َوْحَدُه ال َمْن يَ ْهِدِه اّلِلَّ ال ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفال َىاِدَي َلُو َوَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَو ِإال اّلِلَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ   َشرِيَك َلُو َوَأنَّ ؿُبَمَّ
ْد ، َوَشرِّ اْْلُُموِر  ؿُبَْدََثُُتا َأاَل وِإنَّ َأْصَدَق اْلَكاَلُم َكاَلُم هللا َوَخَْتِ اؽْبَُدى ُىَدى ؿُبَمَّ

 وَُكلَّ ؿُبَْدثٍَة ِبْدَعة وَُكلَّ ِبْدَعة َضاَلَلة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النِّارِ 
 َأمَّا بَ ْعُد:

 



 

 

 انثــــــاب األول 
 حكـــى زكـــاج انفطـــــر

 انطؤال :
 ما حك       م صدق      ة الفط      ر؟ -

 اجلىاب: 
ل مسلم صغَت أو كبَت ذكر أو أنثى قال اإلمام ابن ِبز: زكاة الفطر فرض على ك

  ( 1)حر أو عبد

 انطؤال :
 على من ذبب زكاة الفطر؟     -

 اجلىاب :
ذبب على كل إنسان من اؼبسلمُت ذكرًا كان أو أنثى، صغَتًا كان أم   

كبَتاً، سواء كان صائمًا أم مل يصم، كما لو كان مسافراً 
 ومل يصم فإن صدقة الفطر تلزمو .

 -رضبهم هللا  -عنو فقد ذكر فقهاؤان  وأما من تستحب 
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أنو يستحب إخراجها عن اعبنُت   عن اغبمل ِف البطن   وال هبب ومنعها ؿبرم؛ ْلنو 
:  -رضي هللا عنهما -، كما جاء ِف حديث ابن عمر -ملسو هيلع هللا ىلص-خروج عّما فرضو النيب 

أن ترك اؼبفروض حرام وفيو اإلمث ، ومعلوم " فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر " 
 ( 2)واؼبعصية 

 انثــــــاب انثاٍَ  
 احلكًح يٍ زكاج انفطر ويشروعُتها

 انطؤال :
َّيْت زََكاُة الِفْطِر ِِبََذا اإلْسِم؟ َوَما اغِبْكَمُة ِمْن فَ ْرِضَها ؟ -  ؼبَاِذا ظبُِ

 اجلىاب :
د بُن َىاِدي اؼبَْدَخِلي  ْيخ ؿُبَمَّ  : -ظَُو هللاَح فِ -ق اَل الشَّ

أضافها  -صّلى عليو وسلم-وتسمى زكاة الفطر، وتسمى صدقة  الفطر. والنيب 
؛ ْلن زمن -إىل زمن الفطر-إىل الفطر؛ يعٍت: إىل زمانو 

الفطر سبٌب ِف وجوِبا؛ فاإلضافة ؽبا إمبا ىي إىل زمان 
الفطر على الصحيح ال إىل سببو، فتجب الزكاة بدخول 
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 ليلة الفطر .
 ِف اغِبْكَمِة ِمْن فَ ْرِضَها : -َح ِفظَُو هللا-وقَ اَل  

ِف أيب  -رضي هللا تعاىل عنهما-ما جاء ِف اغب  ديث الصح  يح حديث ابن عباس 
داوود وابن ماجو والدراقطٍت واغباكم وقال اغباكم على شرط البخاري ووافقو الذىيب 

زََكاَة اْلِفْطِر طُْهَرَة الصَِّياِم ِمَن اللَّْغِو  -لَّمَصلَّى اّلِلَُّ َعَلْيِو َوسَ -) فَ َرَض َرُسوُل اّلِلَِّ قال 
 فهذه ىي اغِبكمة ِف فرضها :َوالرََّفِث، َوطُْعَمًة ِلْلَمَساِكُِت ( 

فهي شكر  تعاىل على إسبام الصيام، وإعانة هللا جل وعال لنا على إكمال  -
 الشهر.

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ال النيب وطهًرا للصيام من اللغو والرفث الذي حصل فيو كما ق -
  ( 3)ومواساة للفقراء طعمة للمساكُت ؛يعٍت: مواساة للفقراء ِف يوم العيد -

 انطؤال :
 ما اؼبقصود بزكاة الفطر وىل ؽبا سبب ؟ -

 اجلىاب : 
اؼبقصود بزكاة الفطر صاع من طعام ىبرجو اإلنسان 

 عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة هللا تعاىل
على العبد للفطر من رمضان وإكمالو، وؽبذا ظُبيت 
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 صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، ْلهنا تنسب إليو ىذا سببها الشرعي.
أما سببها الوضعي فهو أنو إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد 
لإلنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد مل تلزمو فطرتو وإمبا تستحب، ولو مات 

ان قبل غروب الشمس ليلة العيد مل ذبب فطرتو أيضاً؛ ْلنو مات قبل وجوب اإلنس
سبب الوجوب، ولو ُعقد لإلنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم 

 رمضان لزمتو فطرُتا على قول كثَت من أىل العلم، ْلهنا كانت
 زوجتو حُت وجد السبب، فإن ُعقد لو بعد غروب الشمس ليلة العيد مل تلزمو

فطرُتا، وىذا على القول أبن الزوج تلزمو فطرة زوجتو وعيالو، وأما إذا قلنا أبن كل 
 4)إنسان تلزمو الفطرة عن نفسو كما ىو ظاىر السنة فال يصح التمثيل ِف ىذه اؼبسألة

) 
 انطؤال :

 سبب إخراج زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
على العبد : إظهار شكر نعمة هللا تعاىل  -رضبو هللا -قال بن عثيمُت 

 ( 5)ِبلفطر من رمضان وإكمالو 
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 انثــــــاب انثانــث
 عهً يٍ جية تأدَتها

 انطؤال :
 حكم توكيل اْلوالد أو غَتىم ِف إخراج زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
: هبوز لإلنسان أن يوكل أوالده أن يدفعوا عنو زكاة  -رضبو هللا -قال بن عثيمُت 

  ( 6)بلد آخر للشغل الفطر ِف وقتها، ولو كان ِف وقتها ب

 انطؤال :
 ىل على اػبادمة ِف اؼبنزل زكاة الفطر؟    -

 اجلىاب :
ىذه اػبادمة ِف اؼبنزل عليها زكاة الفطر؛ ْلهنا من  

 اؼبسلمُت .
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ولكن ىل زكاُتا عليها، أو على أىل البيت؟ اْلصل أن زكاُتا عليها، ولكن إذا 
 ( 7)أخرج أىل البيت الزكاة عنها فال أبس بذلك 

 انطؤال : 
لكثَت من الناس خدم كفار ِف البيت فهل ىبرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم -

 شيئاً من الزكاة؟  

 اجلىاب :
ال ىبرج عنهم زكاة الفطر وال هبوز لو أن يعطيهم من الزكاة شيئا، ولو أعطاىم   

 شيئا منها مل هبزئو، 
لم أبن الواجب االستغناء لكن لو أن وبسن إليهم من غَت الزكاة اؼبفروضة، مع الع

أوصى إبخراج الكفار من جزيرة العرب  -ملسو هيلع هللا ىلص -عنهم ِبلعمال اؼبسلمُت؛ ْلن الرسول 
 ( 9() 8)) ال هبتمع فيها دينان (وقال: 

 انطؤال  :
 ىل الطفل الذي ببطن أمو تدفع عنو زكاة الفطر أم ال ؟-

 اجلىاب :
 وال ذبب عليو يستحب إخراجها عنو لفعل عثمان هنع هللا يضر -
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 لعدم الدليل على ذلك.
 وِب التوفيق وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 عضو ... انئب رئيس اللجنة ... الرئيس

  ( 10)عبد هللا بن غداين . عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد هللا بن ِبز 

 ال :انطؤ
 ىل هبوز اخراج الزكاة عن االخت ؟                 -

أان اتيالندي اعبنسية ، طالب ِف إحدى جامعات السودان ، ويل أخت صغَتة ِف 
بلدي اتيالند مل تبلغ حىت اآلن ، وخالل الشهور اؼباضية جاءين خرب مفجع وىو أن 

ج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أيب توِف اتركًا أخيت الصغَتة . سؤايل : ىل هبب عليًّ إخرا 
 أنو ليس ؽبا أخ سواي ينفق عليها .

 اجلىاب :  
لفضيلة الشيخ ابن ِبز : إذا كان والدك توِف قبل انسالخ رمضان 

ومل يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن 
عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك 

فقة ما يقوم حباؽبا ، وعليك أيضًا أن ترسل إليها من الن
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﴿  لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزقُُو حسب طاقتك ؛ لقول هللا سبحانو : 
وقول  ( 12)﴿ فَات َُّقوا اّلِلََّ َما اْسَتطَْعُتْم ﴾، وقولو سبحانو:  ( 11)فَ ْليُنِفْق فبَّا آاَتُه اّلِلَُّ ﴾

: ؼبا قال لو رجل : اي  -ملسو هيلع هللا ىلص -، وقولو ال يدخل اعبنة قاطع رحم ( ) :  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب
رسول هللا ، من أبر ؟ قال: )) أمك (( قال : مث من ؟ قال : )) أمك (( قال : مث من 

؛ وْلن اإلنفاق عليها من صلة الرحم  ( 13)؟ قال: )) أِبك مث اْلقرب فاْلقرب ((
ِبلنفقة عليها سواك ، ومل ىبلف ؽبا أبوك من الًتكة ما  الواجبة إذا مل يوجد من يقوم

 ( 14)يقوم حباؽبا ، وفقكما هللا لكل خَت 

 انطؤال :
 ىل تدفع زكاة الفطر عن اعبنُت ؟- 

 اجلىاب :
قال العثيمُت : زكاة الفطر ال تدفع عن اغبمل ِف البطن على سبيل الوجوب، وإمبا 

 ( 15)تدفع على سبيل االستحباب 

 انطؤال  :
ىل هبوز لإلنسان أن يوكل أوالده أن يدفعوا عنو -

 زكاة الفطر ولو كان ِف وقتها ببلد آخر للشغل ؟
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 اجلىاب :
قال الشيخ ابن عثيمُت رضبو هللا:هبوز لإلنسان أن يوكل أوالده أن يدفعوا عنو   

 ( 16)زكاة الفطر ِف وقتها، ولو كان ِف وقتها ببلد آخر للشغل

 انطؤال  :
 وإن كان ذىب وقتو، لكن الرسالة جاءتنا متأخرة، يسأل عن مقدار سؤالو الثاين -

زكاة الفطر، وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء، وىل يلزم رب العائلة إخراج حصة 
من يسكن معو ِف البيت من أبنائو إذا كان كبَتا ومتزوجا ويعمل بنفسو وعائلتو، أم 

لنساء واْلوالد البالغُت وغَت رب العائلة ملزم فقط إبخراج حصة من يعولو من ا
 البالغُت؟ ولكم مٍت جزيل الشكر.

 اجلىاب :
نقول: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، الصاع النبوي الذي زنتو كيلوان      

وأربعون جراماً، يعٍت حوايل كيلوين وربع من الرز أو غَته من طعام الناس، ىذا مقدار 
فرضها صاعًا من سبر -ملسو هيلع هللا ىلص-َت الطعام؛ ْلن النيب زكاة الفطر، وال هبوز إخراجها من غ

أو شعَت، وكان ذلك الوقت ىو طعامهم كما قال أبو 
" كان طعامنا يومئذ الشعَت والتمر والزبيب سعيد:

، -ملسو هيلع هللا ىلص-ومل يكن الرب شائعا كثَتا ِف عهد النيب واْلقط 
ى هللا عليو صل-ولذلك مل أيِت فيو نص عن رسول هللا 
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جعل نصف صاع منو يعدل صاعا، ولكن أِب  -هنع هللا يضر-ؼبا كثر ِف عهد معاوية  -وسلم
كما كنت أخرجو   -أي الصاع-سعيد خالفو ِف ذلك وقال: أما أان فال أزال أخرجو 

 .أنو صاع من أي طعام كان  -هنع هللا يضر-والصواب مع أيب سعيد  -ملسو هيلع هللا ىلص-على عهد النيب 
وأما ِبلنسبة للوقت اؼبناسب إلخراجها فهو صباح العيد قبل الصالة؛ ْلن ذلك 

) أغنوىم فيما يروى عنو:  -عليو الصالة والسالم-وقت االنتفاع ِبا لقول الرسول 
 عن السؤال ِف ىذا اليوم (.

ولكن مع ذلك هبوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومُت، وال هبوز إخراجها قبل ذلك  
ؼبن قال من أىل العلم أنو هبوز أن زبرج بعد دخول شهر رمضان؛ ْلن الزكاة خالفا 

تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إىل الفطر وليست مضافة إىل الصيام، 
ولوال أن هللا سبحانو وتعاىل يسر على عباده لقلنا ال هبوز إخراجها بعد غروب 

 اليوم واليومُت؛ ْلن ذلك ال الشمس من آخر يوم من رمضان، ولكن كانت السعة ِف
 يتغَت بو اْلمر غالبا.

وأما إخراجها عما يعول من اْلوالد فهذا ليس بالزم، وإمبا ىو على سبيل 
االستحباب فقط، وإال فكل إنسان مطالب دبا فرض هللا عليو لقول ابن عمر: "فرض 

ذكر واْلنثى، زكاة الفطر على الصغَت والكبَت، وال -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
واغبر والعبد من اؼبسلمُت" ، ولكن إذا أخذ رب العائلة 

الفطرة عنهم صبيعاً وىم يشاىدون ووافقوا على ذلك فال 
 ( 17)حرج عليهم وال عليو ِف ذلك 
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 انطؤال :
سئل اإلمام اْللباين ىل ىبرج اإلنسان اؼبغًتب زكاة الفطر على نفسو أم يتوىل ىذه  -

 لده ؟الفريضة ويل أمره ِف ب

 اجلىاب :
 ( 18)فأجاب: ال، يتوىل إخراج الصدقة ىو نفسو؛ ْلنو مكلف

 انطؤال  :
عندان ِف بعض القرى ذبتمع عدت أسر ِف بيت واحد وعندما ىبرجون زكاة الفطر  -

ىبرجوهنا من الطعام اؼبوجود ِف البيت وىذا الطعام اشًتاه واحد منهم ومل يشًتكوا فيو 
م ال يشًتكون ِف شراء طعامهم ، وأما من أراد أن يشًتي ، علما أهنم ِف سائر أايمه

شيئا اشًتاه من دون إلزام ، فهل ىذا هبوز ؽبم أن ىبرجوا الزكاة من الطعام اؼبوجود ِف 
 البيت أم على كل شخص أن يشًتي الزكاة بنفسو ؟

 اجلىاب :
ال أبس بذلك إن شاء هللا ؛ حىت هبوز ْلجنيب أن يتربع عن أسرة ، أو عن  
  ( 19)سر وىبرج عنهم صدقة الفطرأ
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 (563المصدر : سلسلة الهدى والنور/ شرٌط رقم: ) ( 
19
 ( من شرٌط : ) أسئلة من المهرة (563المصدر : سلسلة الهدى والنور/ شرٌط رقم: ) ( 

http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2201  :لسماع الفتوى 



 

 

 انطؤال :
 ىل يلزم ِف زكاة الفطر النصاب ؟ -

 اجلىاب  :
ليس ؽبا نصاب بل هبب على اؼبسلم إخراجها عن نفسو وأىل بيتو من أوالده  

 ( 20)وزوجاتو وفباليكو إذا فضلت عن قوتو وقوُتم يومو وليلتو 

 انطؤال : 
 إخراج زكاة الفطر للمجنون؟ وىذا السؤال التاسع شيخنا؛ يسأل عن حكم-

 الشيخ: كيف للمجنون يعٍت؟ الطالب: غَت عاقل.
 الشيخ: ال، يعٍت زكاة الفطر عنو وإال لَُو؟ الطالب: ال، عنو اي شيخ 

 اجلىاب :
إذا كان ىو وليُّو فهو حافٌظ لُو وؼبالِو فُيخرج زكاتو، ىذا يعٍت قياًسا على اليتيم أما 

الذي يظهُر يل من ِبب أحوط أنو ىُبرج زكاة صدقة الفطر اجملنون فهو غَت ُمكلَّف، ف
عن اجملنون، ْلنو يُنفق عليو ووبفظ لو مالو. نعم 

 ( 21) -حفظو هللا تعاىل–..الشيخ عبيد هللا اعبابري 
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 ( 797/ 71الفتاوى ) ( المصدر: ابن باز 
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 http://miraath.net/questions.php?cat=54&id=224( المصدر :  

 



 

 

 انثــــــاب انراتع
 ولت دفع انسكاج ويٍ َطتحمها

 انطؤال : 
 من تصرف لو زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
 : -و هللا رضب-قال بن عثيمُت -

  ( 22)ليس ؽبا إال مصرف واحد وىم الفقراء. الفتاوى 

 انطؤال :
 مىت وقت إخراج زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
قال ابن ِبز :إخراجها ِف اليوم الثامن والعشرين والتاسع  

والعشرين والثالثُت وليلة العيد ، وصباح العيد قبل 
 ( 23)الصالة 

 انطؤال :
                                                 

22
 78/159 -المصدر : ) الفتاوى   ( 
23
 (  71/33( المصدر :الفتاوى ) 



 

 

ف الزكاة ، أي أهنا توزع على اْلصناف الثمانية ىل مصرف زكاة الفطر ىي مصر -
 اؼبذكورة ِف آية : )إمبا الصدقات للفقراء( ؟

 اجلىاب :
ِف حديث ابن عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-ليس ِف السنة العملية ما يشهد ؽبذا التوزيع ، بل قولو  

ت اْلموال ، يفيد حصرىا ِبؼبساكُت ، واآلية إمبا ىي ِف صدقا) وطعمة للمساكُت ( : 
ُهم مَّن يَ ْلِمُزَك ِف ، ال صدقة الفطر ، بدليل ما قبلها ، وىو قولو تعاىل:  ﴿َوِمن ْ

َها َرُضوا ﴾ ،  وىذا ىو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( 24)الصََّدقَاِت فَِإْن ُأْعُطوا ِمن ْ
لذلك ، ولو ِف ذلك فتوى مفيدة من الفتارى  ، وبو قال الشوكاين ِف السيل اعبرار ، و 

. زبصيص اؼبساكُت ِبذه الصدقة"  -ملسو هيلع هللا ىلص-"وكان من ىديو قال ابن القيم ِف الزاد : 
 ( 25)انتهى كالم اْللباين من كتاب سبام اؼبنة

 انطؤال :
 أتخَت زكاة الفطر إىل ما بعد العيد بال عذر ؟ -

 اجلىاب :
قال العثيمُت: أتخَتىا إىل ما بعد الصالة فإنو حرام، 

 ( 26)ذبزئ وال
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 ( 59( سورة التوبة )  
25
 المصدر: فتاوى الشٌخ األلبانً   (  

 http://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyray.alalbany_fatwa  
26
 (166/78( المصدر : الفتاوى )  

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyray.alalbany_fatwa


 

 

 انطؤال : 
ىناك صعوبة ِف الوقت اغبايل ِف وجود فقَت ال هبد قوت يومو ، حيث أين  -

شاىدت ِف أحد اعبمعيات ِف مدينة الرايض أن أغلب الذين أيخذون زكاة الفطر ىم 
 زكاة الفطر ؟ -أانس هبدون قوت أشهر أو سنة ، فهل جائز إعطاؤىم الزكاة 

 اجلىاب :
أحد ما تُعطى إال الذي ليس عنده مئونة يومو وليلتو ، مل يقل ىذا اي إخواين مل يقل  

أحد ، تُعطى للفقَت، والفقَت ىو الذي ال هبد ما يكفيو لسنتو ، أبن ال هبد ما يكفيو 
لسنتو ، ىذا ىو الفقَت، يُعطى من زكاة اؼبال ويُعطى من زكاة الفطر، أما الذي يشًتط 

 اؼبُخَرج إليو . قوت يومو وليلتو ىذا اؼبُخرِج وليس 
 ( 27)للشيخ صاحل الفوزان حفظو هللا تعاىل 

 انطؤال :
ِبرك هللا فيكم اؼبستمع أبو بكر من مدينة جدة يقول: أتيت يوم العيد؛ كي أؤدي -

زكاة الفطر فلم أجد أحدًا من اؼبساكُت، فماذا أفعل، وىل علي إمث ِف ىذه اغبالة 
 إن تركت الزكاة ؟

 اجلىاب :

                                                 
 المصدر: الموقع الرسمً للشٌخ صالح الفوزان حفظه هللا تعالى   ( 27

 http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4586 



 

 

على من أراد أن ىبرج زكاة الفطر أن يعرف من ىبرجها إليو قبل  الشيخ: الواجب
يوم العيد حىت إذا جاء يوم العيد، إذا ىو قد عرف من يعطيها، ومعلوٌم أن اْلفضل ِف 
دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل اػبروج إىل الصالة؛ لكن الذي يظهر من 

كره أحدًا يدفع إليو زكاة الفطر، حال ىذا السائل أنو قد فرط وأنبل ومل يهيئ ِف ف
حىت إذا صار يوم العيد ذىب يبحث، وىذا خطأ منو، والواجب عليو أن يتوب إىل هللا 
ويستغفر هللا ويقضي زكاة الفطر؛ أي يدفعها إىل مستحقيها، ولو بعد فوات يوم العيد، 

فطر؛ أما من تعمد أن يًتك دفعها حىت انتهت الصالة، فإهنا ال ذبزئو عن زكاة ال
غبديث ابن عباس رضي هللا عنهما من أداىا قبل الصالة فهي زكاٌة مقبولة، ومن أداىا 

 ( 28)بعد الصالة فهي صدقٌة من الصدقات 

 انطؤال :
  ىل هبوز أتخَت الزكاة  ؟ -

 اجلىاب :
ال هبوز أتخَت الزكاة عن وقت وجوِبا ْلهنا عبادة مؤقتة بوقت وىو وقت سبام   

وقتا يسَتا للبحث عن مستحقيها أو ؼبا فيو  اغبول لكن إن أخرىا
 ( 29)مصلحة  فال أبس 

 انطؤال :  

                                                 
 [ الزكاة < زكاة الفطر171سلسلة فتاوى نور على الدرب < الشرٌط رقم ] المصدر:  ( 28
 (387المصدر : كتاب منحة الملك الجلٌل شرح صحٌح دمحم بن إسماعٌل ) ص ( 29



 

 

عن رجل أدى زكاة الفطر، ِف اليوم السادس والعشرين من رمضان بسب سفره -
 ؟ 

 اجلىاب :
يقول أىل العلم: إن اإلنسان إذا فعل العبادة اؼبؤقتة قبل وقتها فإهنا ال تصح, لكن 

ليس فيها ثواب، إذا كان اإلنسان فعل ذلك جاىالً  ليس معٌت قوؽبم: ال تصح أنو
فإنو يثاب عليها، لكن يلزمو أن يفعلها ِف الوقت. فهؤالء القوم الذين دفعوا فطرُتم 
ِف السادس والعشرين، نقول ؽبم: يعيدوهنا اآلن، يدفعوهنا اآلن قضاًء، نظَُت ذلك لو 

قت، مث تبُت اْلمر, فإنو أن أحدًا ظن أن وقت الظهر قد دخل, فصلى الظهر قبل الو 
 ( 30)يصلي الظهر ِف وقتها، وتكون صالتو اْلوىل انفلة يثاب عليها

 انطؤال :
ىل ذبوز الزكاة من اْلخ ْلخيو اتاج )عائل ويعمل ولكن دخلو ال يكفيو( ؟ -

وكذلك ىل ذبوز للعم الفقَت ؟ وكذلك ىل تدفع اؼبرأة زكاة ماؽبا ْلخيها أو عمتها أو 
 أختها ؟ 

 ىاب :اجل
ال حرج ِف دفع الرجل أو اؼبرأة زكاُتما لألخ   

الفقَت واْلخت الفقَتة والعم الفقَت والعمة الفقَتة وسائر 
اْلقارب الفقراء ؛ لعموم اْلدلة  بل الزكاة فيهم صدقة 
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 [ الزكاة < زكاة الفطر718( المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح < لقاء الباب المفتوح ] 



 

 

) الصدقة ِف اؼبسكُت صدقة وِف ذي الرحم صدقة : -ملسو هيلع هللا ىلص -وصلة ؛ لقول النيب 
ما عدا الوالدين وإن علوا ، واْلوالد ذكورًا أو إانًَث وإن نزلوا ، فإهنا ال   ( 31)وصلة (

تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمو أن ينفق عليهم من مالو إذا استطاع ذلك 
  ( 32)، ومل يوجد من يقوم ِبإلنفاق عليهم سواه 

 انطؤال :
زوجيت فقط دون أطفايل ِف سؤالو الثالث، يقول: أخرجت زكاة الفطر عٍت وعن -

عامُت، وضاقت بنا اْلحوال بسبب الغالء اؼبرتفع ِف تلك اْلايم، واؼبرتب قليل ال 
يفي ِبغباجة، وخاصة إذا كانت اْلسرة كبَتة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر، وعندما 

ز فتح هللا عليَّ بعد سنتُت، أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفايل، فهل ذبو 
تلك الزكاة، وىل من اؼبمكن أن ىبرج اإلنسان ىذه الزكاة مىت ما سبكن من ذلك، أم 

 ال ذبزئ إال ِف وقتها ؟

 اجلىاب :
زكاة الفطر واجبة، لكن لوجوِبا شروط، منها: أن يكون قادرًا عليها وقت الفطر   

من رمضان، وما دمت ِف ذلك الوقت الذي أشرت ال ذبد ما 
إنو ال شيء عليك، وإخراجك تزكي بو عن أطفالك، ف

ذلك بعد ىذا يعترب صدقة وتربعًا منك، ْلن صبيع 
﴿ الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول هللا تعاىل: 
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 حاكم[.( ]عند أحمد والترمذي والنسائً وال 
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 /http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1541 9( المصدر:   



 

 

 34)﴿ ال ُيَكلُِّف اّلِلَُّ نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴾،وقولو تعاىل:   ( 33)فَات َُّقوا اّلِلََّ َما اْسَتطَْعُتْم ﴾

   ( 35)) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم (: - ملسو هيلع هللا ىلص -،وقول النيب   (

 انطؤال :
 من تصرف لو زكاة الفطر؟ -

 اجلىاب :
 ( 36)ليس ؽبا إال َمصَرف واحد وىم الفقراء 

 انطؤال :
   كيف يزكي اؼبسافر؟-

 اجلىاب :
 : إذا سافر من عليو زكاة الفطر قبل العيد بيومُت-رضبو هللا  -قال الشيخ ابن ِبز 

أو أكثر أخرجها ِف البالد اإلسالمية اليت يسافر إليها، وإذا كانت غَت إسالمية التمس 
بعض فقراء اؼبسلمُت وسلمها ؽبم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فاؼبشروع لو 

 ( 37)توزيعها بُت فقراء بلده

 انطؤال :

                                                 
33
 ( 76سورة التغابن )  ( 
34
 ( 186( سورة البقرة  )  
35
 ( ] البخاري ـ مسلم ـ الترمذي [ . 
36
 [ 737( المصدر: فتاوى الشٌخ ابن عثٌمٌن سلسلة فتاوى نور على الدرب < الشرٌط رقم ] 
37
 (159/ 78المصدر : العثٌمٌن الفتاوى ) ( 



 

 

 اؼبسلمُت ؟ىل هبوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غَت  -

 اجلىاب : 
 ( 38)وز إعطاؤىا إال للفقَت من اؼبسلمُت فقط ال هب

 انطؤال :
 ىل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص ؟ -

 اجلىاب :
هبوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما هبوز توزيعها على    

 ( 39)عدة أشخاص 

 انطؤال :
 زكي ؟  ىل هبوز إخراج زكاة الفطر ِف غَت بلد اؼب-

 اجلىاب :
:السنة توزيعها بُت الفقراء  -رضبو هللا -قال ابن ِبز 

ِف بلد اؼبزكي وعدم نقلها إىل بلد آخر إلغناء فقراء 
  ( 40)بلده وسد حاجتهم 
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 (171/ 71المصدر : مجموع الفتاوى ) ( 
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 (   185-78( المصدر : العثٌمٌن الفتاوى ) 
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 ( 9/377اللجنة الدائمة ) ( 



 

 

 انطؤال :
أسكُن ِف فرنسا ويصعب عليَّ إخراُج زكاة الفطر ِف ىذا البلد، فهل هبوز يل -

يو بتوكيل أحِد اإلخوة إبخراجها ِف اعبزائر ِمن إخراُجها ِف غَت البلد الذي صمُت ف
؟ وِبرك هللا فيكم وجزاكم هللا خَتًا .  مايل اػباصِّ

 اجلىاب :
اغبمد  ربِّ العاؼبُت، والصالة والسالم على َمن أرسلو هللا رضبًة للعاؼبُت، وعلى 

 آلو وصحبو وإخوانو إىل يوم الدين، أمَّا بعد :
 غَِت البلد الذي صام فيو إن كان أىُل ذلك البلد فإنَّ إخراَج زكاة الفطر ِف

ر عليو إخراُجها ِف البلد الذي ىو مقيٌم فيو لعدِم معرفة أعيان  يستغنون عنها أو تعذَّ
اؼبساكُت ِمن اؼبسلمُت اؼبُْخَرج إليهم فإنو يصحُّ لو نقُلها أصالًة أو ِبلنيابة إىل مسلمُت 

تغِن عنها َمن يستحقُّها ِمن اؼبسلمُت ِف ذلك ِمن مساكَُت ِف بلٍد آَخَر، وإذا مل يس
ر عليو معرفُتهم فإهنا تُفرَّق ِف البلد الذي وجبت عليو فيو، ْلنَّ الزكاة  البلد ومل يتعذَّ
تتعلَّق بعينو وىو سبُب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها ِف غَت البلد الذي وجبت 

 ف اَْلْوىل.عليو فيو فإنَّ زكاة ِفطره تصحُّ بشرطها وإن كان خال



 

 

مالحظة :وذبدر اؼبالحظة إىل أنو ال هبوز إعطاُء صدقة الفطر إالَّ ؼبساكُت اؼبسلمُت 
 41)) َوطُْعَمًة ِلْلَمَساِكُِت( :-صلَّى هللا عليو وسلَّم -دون مساكُت اْلمم اْلخرى، لقولو

 ؛ فإنَّ ظاىَرىا يفيد َحْصَرىا ِف اؼبساكُت ِمن أىل اإلسالم  (
تعاىل، وآخر دعواان أِن اغبمُد  ربِّ العاؼبُت، وصلَّى هللا على نبيِّنا  والعلم عند هللا

ٍد وعلى آلو وصحبو وإخوانو إىل يوم الدين، وسلَّم تسليًما   ( 42)ؿبمَّ
ة ِف:  ال  ٤مكَّ  ٢ٕٓٓأكتوبر  ٢ٕل: اؼبوافق ى  ٤ٕ١ٔشوَّ

 انطؤال :
فطر ىنا أم ِف بلدي أان مقيم ِف ىذا البلد للعمل، فهل هبوز يل إخراج زكاة ال-

 ؟   الذي قدمت منو

 اجلىاب :
يشرع إخراج صدقة الفطر ِف البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيو؛ ْلهنا  

اتبعة للبلد فحيث وجد اؼبسلم ِف بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنو ىبرج زكاة الفطر 
ل من ىبرجها عنو ِف بل  .  . عن نفسو ِف فقراء ذلك البلد ده أجزأه ذلك، لكنو وإن وَكَّ

وإذا كنت ِف بلد ليس  –وهللا أعلم  –خالف اْلوىل 
فيو مسلمون، أو فيو مسلمون لكنهم ال يستحقون 

صدقة الفطر ْلهنم أغنياء، فإهنا زبرج ِف أقرب بلد فيو 

                                                 
(، من حدٌث ابن عبَّاٍس 7817باب صدقة الفطر )« الزكاة»(، وابن ماجه فً 7639باب زكاة الفطر )« الزكاة»أخرجه أبو داود فً  ( 41

 3573«  .صحٌح الجامع»حه األلبانً فً رضً هللا عنهما. وصحَّ 
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 ( 43)اعبزء اػبامس من الفتاوى -. فضيلة الشيخ الفوزان حفظو هللا فقراء من اؼبسلمُت

 
 انطؤال :

 ز إخراج زكاة الفطر ِف غَت بلد اؼبزكي ؟ىل هبو  -

 اجلىاب :
قال ابن ِبز : السنة توزيعها بُت الفقراء ِف بلد اؼبزكي وعدم نقلها إىل بلد آخر 

 ( 44)إلغناء فقراء بلده وسد حاجتهم 

 انطؤال :
 الفقراء الذين يتعاطون القات و الدخان ىل يعطون من زكوات الفطر أم ال ؟ -

 اجلىاب :
صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة ؛ ْلهنم بذلك ال ىبرجون عن ملة ال يكون 

اإلسالم ؛ وإمبا ىم مؤمنون إبيباهنم فسقة دبا يتعاطونو من ارمات ؛ هبب 
على ويل اْلمر منعهم فبا يتعاطونو وعقوبتهم على 

    ( 45)ذلك

 انطؤال :
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 www.sahab.netالمصدر :  ( 
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 –( 7131نً من الفتوى رقم )السؤال الثا -المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء  ( 



 

 

 ن تؤدى ؟مىت هبب إخراج زكاة الفطر ، وىل ؽبا نصاب ؿبدد ، وإىل م- 

 اجلىاب :
أما زكاة الفطر ؛ فيجب أن زبرج قبل صالة العيد ، فإذا أديتها قبل صالة العيد فهي  

 زكاة مقبولة . وإذا مل تؤدىا إال بعد صالة العيد فهي صدقة من الصدقات . 
وىي صاع من سبر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط ، أو صاع من شعَت ، 

ف اليت حسبت كما ِف حديث ابن عمر وأيب سعيد اػبدري ، وإن مل توجد ىذه اْلصنا
 إذا مل توجد فمن غالب قوت البلد .

أن تدفع قيمة  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم  -أما القيمة فلم تثبت عن النيب 
 . 

ومصرفها ىم الفقراء ، فهي تغنيهم عن السؤال ِف ذلك اليوم ، والفقر ىو 
رملة ، أو لك أخ فقَت ، أو لك أخت مزوجة وؽبا أيتام االحتياج ، إذا ُوجد جبانبك أ

 ( 46)وىي ؿبتاجة ، أو جارك ؿبتاج فهو اْلحق ِبا 

 انطؤال :
إذا كان ِف سفر وأخرج زكاة الفطر ِف وقتها ِف البلد الذي -

  ىو فيو قبل أن يصل إىل أوالده فما حكم ذلك ؟

 فأجاب فضُهته تمىنه :
أوالده ْلن زكاة الفطر الأبس بذلك ولو كان بعيدًا عن  

                                                 
 لفضٌلة الشٌخ العالمة مقبل بن هادي الوادعً رحمه هللا  ( 46

 ( 716 - 715راجع كتاب : ) إجابة السائل ص  33الفتوى رقم : 



 

 

 ( 47)تدفع ِف اؼبكان الذي أيتيك الفطر وأنت فيو ولو كان بعيدًا عن بلدك

 
 ) اضتحثاب اضتخراج زكاج انفطر عٍ احلًم (-

ويستحب إخراجها عن اغبَْمِل؛ لفعل عثمان هنع هللا يضر ومن لزم غَته إخراج الفطرة  
ت؛ ْلهنا وجبت عليو إبتداًء، عنو، فأخرج ىو عن نفسو بدون إذن من تلزمو؛ أجزأ

ٌل ؽبا غَت أصيٍل، وإن أخرج شخص عن شخص ال تلزمو نفقتو إبذنو؛  والغَت ؿُبتمِّ
أجزأت، وبدون إذنو ال ذبزى. وال بد أن تصل صدقة الفطر إىل مستحقها ِف اؼبوعد 
ادد إلخراجها، أو تصل إىل وكيلو الذي عمده ِف قبضها نيابة عنو، فإن مل هبد 

ع من أراد دفعها إليو، ومل هبد لو وكيال ِف اؼبوعد ادد؛ وجب دفعها إىل آخر . الداف
وىنا يغلط بعض الناس؛ حبيث يودع زكاة الفطر عند شخص مل يوكلو اؼبستحق، وىذا 

 ( 48)ال يعترب إخراجاً صحيحاً لزكاة الفطر، فيجب التنبيو عليو" اه
  

 

 انثــــــاب اخلايص
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 (163/78مجموع الفتاوى للشٌخ ابن عثٌمٌن ) ( 
 الملخص الفقهً لفضٌلة الشٌخ صالح بن فوزان آل فوزان:  ( 48

 (768/767الصفحة ) -رباب فً زكاة الفط



 

 

 انتٍ تؤدٌ يُها يمذار انسكاج واألصُاف
 انطؤال :

فضيلة الشيخ ، ِبلنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشًتي كيسا من اْلرز فيو أربعة  -
أكياس ، كل كيس فيو عشرة كيلومث يقوم بتوزيع اْلربعة أكياس على أربعة بيوت 

فهل هبزئو ىذا التوزيع ؟ أم أنو يعمل ِبلتوزيع على ما جاء بو الشرع وىو صاع 
 أو كبو ذلك ؟  من بر أو أرز

 اجلىاب :
ال مانع أن يدفع زكاة الفطر إىل أربع أسر من فقراء اؼبسلمُت ومساكينهم ، ولكن  

بعد كيلها أو وزهنا ويكون عن كل فرد صاع من الرب أو التمر أو الشعَت أو من غالب 
قوت البلد الذي يعيش فيو اؼبزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثالثة كيلوات . 

(49 ) 

 انطؤال :
 ماذا تكون زكاة الفطر ؟ -

 اجلىاب :

                                                 
 المصدر: العقد المنّضد الجدٌد فً اإلجابة على مسائل فً الفقه والمناهج والتوحٌد  ( 49
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: زبرج صاعا من طعام أو صاعا من سبر أو صاعا من  -رضبو هللا -قال ابن ِبز 
شعَت أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق ِبذه اْلنواع ِف أصح أقوال العلماء  

 ( 50)كل ما يتقوت بو الناس ِف بالدىم كاْلرز والذرة والدخن وكبوىا 

 ال :انطؤ
: ما ىو مقدار الصاع ِف زكاة الفطر -َرضِبُو هللا-ُسئل الشَّ يخ العاّلم ة بُن ب ازٍ -

 ِبلكيلو جرام ِف يومنا ىذا، وىل تسقط زكاة الفطر مع عدم االستطاعة إلخراجها ؟

 اجلىاب :
زكاة الفطر مقدارىا ِف صاعنا اآلن ثالثة كيلو إال ثلث تقريباً؛ ْلنو طبسة أرطال  

نيب ملسو هيلع هللا ىلص، وىو ِبليدين اؼبمتلئتُت اؼبتوسطتُت أربع مرات، كما ذكر ِف القاموس بصاع ال
وغَته، فإذا مأل يديو أربع مرات ونبا معتدلتان ومألنبا ملًء اتمًا ىذا عن مد واْلربعة 
عن صاع، وِبلكيلو ثالث كيلو تقريبًا يشف قلياًل، فإذا أخرج ثالثة كيلو فقد احتاط 

 ( 51)اعاً كامالً ِف الفطرةوأخرج ص

 انطؤال :
سئل فضيلة الشيخ ابن العثيمُت رضبو هللا تعاىل  : -

ىل هبوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مع تفصيل اْلدلة 
 حفظكم هللا ؟

                                                 
 (71/31المصدر : الفتاوى )(  50
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 بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا فً زكاة الفطر من المجلد الثامن عشر من فتاوى ورسائل بن عثٌمٌن: باب زكاة من فتاوى سماحة الشٌخ دمحم
 الفطر .



 

 

 اجلىاب :
فأجاب فضيلتو بقولو: زكاة الفطر ال ذبوز إال من الطعام، وال هبوز إخراجها من  

 فرضها صاعًا من سبر أو صاعًا من شعَت وقال أبو سعيد اػبدري القيمة، ْلن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 "  كنَّا لبرجها على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص صاعاً من طعام ".  هنع هللا يضر : 

فال وبل ْلحد أن ىبرج زكاة الفطر من الدراىم، أو اؼبالبس، أو الفرش بل      
، وال عربة ِبستحسان من -ملسو هيلع هللا ىلص -سان دمحم الواجب إخراجها فبا فرضو هللا على ل

استحسن ذلك من الناس، ْلن الشرع ليس اتبًعا لآلراء، بل ىو من لدن حكيم خبَت، 
صاًعا من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان دمحم  -عز وجل-وهللا 

عقولنا، بل الواجب على اإلنسان إذا طعام فال هبوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه ب
 ( 52)استحسن شيئاً ـبالفاً للشرع أن يتهم عقلو ورأيو 

 انطؤال :
 : ىل هبوز إخراج زكاة الفطر من اْلرز ؟ -َرضِبُو هللا -ُسئل الشَّ يخ العاّلم ة بُن ب ازٍ  -

 اجلىاب :
هبوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغَته من قوت 

اة ، وإخراج الفطرة من الرز من البلد ؛ ْلن الزكاة مواس
 ( 53)أحسن اؼبواساة ؛ لكونو من خَت طعام الناس اليوم 
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 انطؤال :
 ىل هبوز أن يزيد اإلنسان ِف الفطرة وينوي ما زاد صدقة ؟ -

 اجلىاب :
قال الشيخ ابن عثيمُت رضبو هللا: نعم هبوز أن يزيد اإلنسان ِف الفطرة وينوي مازاد 

 ( 54)على الواجب صدقة 

 ؤال :انط
 إذا مل هبد اؼبسلم إال أقل من الصاع ،فهل ىبرجو أو تسقط الزكاة عنو ؟ -

 اجلىاب :
: ال هبب على اإلنسان أكثر من  -رضبو هللا-قال العالمة دمحم بن صاحل العثيمُت 

صاع ، وال يسقط عنو دون الصاع إذا مل هبد غَته ، بل ىبرج ما عنو ما دون الصاع 
رج ما يقدر عليو ، فإذا كان عنده ما يقوتو فإنو هبب عليو إذا مل هبد غَته ، بل ىب

إخراجو يوم العيد ، وبقي صاع ، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنو ىبرجو لقولو تعاىل : 
  ( 55)﴿ فَات َُّقوا اللَّ َو َما اْسَتطَْعُتْم ﴾

وكما لو وجد ماء ال يكفي إال لبعض أعضاء الوضوء 
 ( 56)فإنو يستعملو ويتيمم ؼبا بقي 
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 ( .83(/، باب زكاة الفطر )757/6المصدر : الشرح الممتع )  ( 



 

 

 انطؤال :
ىل هبوز أداء زكاة الفطر من اغببوب القطنية، كاْلرز والذرة والشعَت والدخن ولو   -

 كانت ِبقية عليها قشرُتا ؟ 

 اجلىاب :
هبوز ذلك إذا كانت من قوت البلد ِف أصح قويل العلماء، لكن بعد التصفية من 

ُتْم﴾﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ القشور لقول هللا سبحانو:    ( 57)ِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسب ْ
 وْلن ذلك أبرأ للذمة

وأرفق ِبلفقَت، إال الشعَت فإنو ال ذبب تصفيتو من قشره ؼبا ِف ذلك من اؼبشقة،  
لكن إذا أخرج من اْلرز وكبوه من اغببوب اليت اْلصلح حفظها ِف قشرىا ما يتحقق 

حرج ِف ذلك إن شاء هللا، مراعاة معو أنو أدى الواجب من اغبب اؼبصفى فإنو ال 
 ( 58)ؼبصلحة اؼبالك والفقَت. وهللا اؼبوفق 

 انطؤال :
 كم مقدار زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
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 ( 167( سورة البقرة )  
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 اج زكاة الفطر من غٌر األصناف" .( المصدر : الكتاب "مجموع فتاوى ابن باز " ؛  الباب " حكم إخر 

 71الجزء-136الصفحة  



 

 

قال ابن ِبز : الواجب ِف ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره ِبلكيلو  ثالثة  
 ( 59)كيلو على سبيل التقريب 

 انطؤال :
  ِبلوزن اعبديد اي شيخ  ؟                   كم قدر الصاع النبوي ملسو هيلع هللا ىلص  -

 اجلىاب :
الصاع النبوي أربع حفنات ِبليدين اؼبعتدلتُت، اغباصل أنو ِبغبفنات أضبط، حفنات  

ِبليدين اؼبعتدلتُت اؼبملوءتُت، ىذا صاع النيب عليو الصالة والسالم، وىو ِبلرطل 
ن مثقااًل، والرطل والثلث يعٍت مائة طبسة أرطال وثلث، ِبلرطل العراقي، والرطل تسعو 

وعشرين مثقااًل، فاؼبعٌت أنو أربعمائة وشبانون مثقااًل، الصاع النبوي، لكن ِبليدين 
                     ( 60)أضبط من الوزن، كونو ِبليدين اؼبعتدلتُت اؼبملوءتُت كما بُّت أىل اللغة 

 انطؤال :
 رز أو ال بد من إعادة وزنو ؟ىل يُعتمد الوزن اؼبكتوب على أكياس اْل-

 اجلىاب :
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 ( فتاوى نور على الدرب133/ 71( المصدر : الفتاوى ) 

 < المجلد الخامس عشر < كتاب الزكاة < بٌان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحدٌث     
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 (179الصفحة رقم: ؛ 75( المصدر : ) الجزء رقم : 



 

 

ال بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي ىبرجو ِف زكاة الفطر، وال يكتفي دبا كتب 
عليو أو أن مقداره كذا وكذا؛ ْلنو قد يكون انقًصا فيبقى ِف ذمتو شيء من صدقة 

 ( 61)الفطر 

 انطؤال :
 كم مقدار زكاة الفطر ؟-

 اجلىاب :
واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو سبر أو غَتىا من  والواجب ِف ذلك صاع 

قوت البلد، عن الذكر واْلنثى واغبر واؼبملوك والصغَت والكبَت من اؼبسلمُت، كما 
والواجب إخراجها قبل خروج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صحت بذلك اْلحاديث عن رسول هللا 

يومُت فال أبس. ومقداره  الناس إىل صالة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو
ِبلكيلو ] ثالثة كيلو [ على سبيل التقريب ، وال هبوز إخراج القيمة، بل هبب 

 ( 62)إخراجها من قوت البلد، كما تقدم

 انثــــــاب انطادش                             
 عذو جىاز اخراجها َمذًا

 انطؤال : 
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 ( .133/  71المصدر :  مجموع فتاوى ابن باز رحمه هللا ) ( 62



 

 

 ىل هبوز إخراجها مااًل ؟  -

 اجلىاب :
َد َوأمَّا إخ ارَِع فَ َرَضَها طََعاًما اَل َمااًل، َوَحدَّ َراُجَها َمااًل َفاَل هَبُوُز ُمطَلًقا؛ ْلنَّ الشَّ

ِجنَسَها َوُىَو الطََّعاُم َفاَل هَبُوُز اإلخَراُج ِمن َغَتِِه، َوْلنَُّو أرَاَدَىا ظَاِىَرًة اَل َخِفيًَّة، َفِهَي ِمَن 
َعاِئِر الظَّاِىَرِة، َوْلنَّ ال  صََّحابََة أخَرُجوَىا طََعاًما؛ َوكَبُن نَ تَِّبُع َواَل نَبَتدُِع.الشَّ

مثَّ إخَراُج زََكاِة الِفطِر ِِبلطََّعاِم يَنَضِبُط ِِبََذا الصَّاِع، أمَّا إخَراُجَها نُ ُقوًدا َفاَل يَنَضِبُط، 
 فَ َعَلى ِسعِر أيِّ َشيٍء ىَبُرُج؟

اًت َكَما ِف َحااَلِت االحِتَكاِر َوارتَِفاِع اْلسَعاِر َوَقْد َتْظَهُر فَ َواِئُد إلخَراِجَها ُقو 
 َواغبُُروِب َوالَغاَلِء.

ُقوُد أنَفُع ِللَفِقَِت َوَيشًَتِي ِِبَا َما َيَشاُء َوَقد وَبَتاُج َشيًئا آَخَر َغََت  َوَلو قَاَل قَاِئٌل: الن ُّ
ِفيِو! فَاعبََواُب َعْن َىَذا ُكلِِّو: أنَّ ُىَناَك َمَصاِدَر  الطََّعاِم، مثَّ َقْد يَِبيُع الَفِقَُت الطََّعاَم َوىَبَسرُ 

أْخَرى ِلَسدِّ احِتَياَجاِت الُفَقَراِء ِف اؼبَْسَكِن َواؼبَْلَبِس َوَغَتَِىا، َوَذِلَك ِمن زََكاِة اؼبَاِل 
َدُه َوالصََّدقَاِت الَعامَِّة َواؽبَِباِت َوَغَتَِىا َفلَنَضِع اْلُموَر ِف ِنَصاِِبَا ا ، َونَلَتزُِم دبَا َحدَّ رِعيِّ لشَّ

ارُِع َوُىَو َقْد فَ َرَضَها َصاًعا ِمن طََعاٍم: طُعَمٌة  الشَّ
 ِللَمَساِكُِت.

َوكَبُن َلو أعطَيَنا الَفِقََت طََعاًما ِمن ُقوِت البَ َلِد؛ فَإنَُّو 
َسَيأُكُل ِمنُو َوَيسَتِفيُد َعاِجاًل أْو آِجاًل؛ ْلنَّ َىَذا فبَّا 

سَتعِمُلُو أْصاًل، َوبَِناًء َعَليِو َفاَل هَبُوُز إعطَاُؤَىا َمااًل ِلَسَداِد يَ 



 

 

َديِن َشخٍص، أْو ُأجَرِة َعَمِليٍَّة ِجَراِحيٍَّة ِلَمرِيٍض، أو َتسِديِد ِقسِط ِدرَاَسٍة َعن طَالٍب 
مَ   ( 63)ؿُبَتاٍج، َوكَبِو َذِلَك، َفِلَهَذا َمَصاِدُر ُأخَرى َكَما تَ َقدَّ

د َسِعيد َرْسالنأَبُ  د عبد هللا بن ؿُبَمَّ  و ؿُبَمَّ

 انطؤال :
ِف بلجيكا بفرد  يقول السائل من بلجيكا: يقول اي شيخ تقوم إدارة اؼبساجد لدينا -

أو ربديد مبلغ طبس يورو كمقدار زكاة الفطر وأكثر للمسلمُت ىبرجوهنا مااًل، 
وإذا قلنا ؽبم إن زكاة الفطر زبرج طعاًما من قوت البلد قالوا لنا ال يوجد فقراء ىنا 

اؼبوقف  -وفقكم هللا  -وىم ؿبتاجون للمال أكثر من اغببوب؛ نرجو منكم 
 الشرعي من ىذا الفعل ؟

 اجلىاب :
الم وأنَّ َعَمَلُهم ىذا خطأ، وقوؽبم ال يوجد فقراء ىذا ليَس  بلِّغوىم ِمٍتِّ السَّ
تو؛ تُنقل إىل بلد أخر أوريب أو بلد مسلم يوجد فيو  بصحيح، لكن على فرِض ِصحَّ

ىو الطعام؛  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -فقراء فاؼبنصوُص عن النيب 
 ( 64)صاع من قوت البلد

 حفظو هللا ورعاه -بيد بن عبد هللا اعبابري الشيخ  ع

                                                 
 http://www.rslan.com/Makalat/9adaqtFe6r.phpالمصدر: ( 63
  http://miraath.net/questions.php?cat=63&id=236 ( المصدر:  64



 

 

 انطؤال :
 ُسئل فضيلة الشيخ رضبو هللا تعاىل ىل هبوز اخراج زكاة الفطر نقدا . -

 اجلىاب :
فأجاب فضيلتو بقولو :  زكاة الفطر ال تصح من النقود، ْلن النيب صلى هللا عليو 

اػبدري هنع هللا يضر: "كنا  وسلم فرضها صاعًا من سبر، أو صاعًا من شعَت، وقال أبو سعيد
لبرجها على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعَت، 
والزبيب واْلقط "، فال هبوز إخراجها إال فبا فرضو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وِف حديث النيب 

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس هنع هللا يضر 
 والرفث، وطعمة للمساكُت.

والعبادات ال هبوز تعدي الشرع فيها دبجرد االستحسان، فإذا كان النيب صلى هللا 
عليو وسلم فرضها طُعمة للمساكُت، فإن الدراىم ال تطعم، فالنقود أي الدراىم تُقضى 

 ( 65)مأكول ومشروب وملبوس وغَتىا  ِبا اغباجات؛ من

 انطؤال : 
حكم دفع زكاة الفطر نقودًا للشيخ ابن ِبز رضبو -

 هللا .

 اجلىاب :
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اغبمد  رب العاؼبُت وصلى هللا وسلم على عبده ورسولو دمحم وعلى آلو وأصحابو 
 أصبعُت .

 وبعد : فقد سألٍت كثَت من اإلخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
ىبفى على كل مسلم لو أدىن بصَتة أن أىم أركان دين اإلسالم اغبنيف شهادة ال 

 أن ال إلو إال هللا ، وأن دمحماً رسول هللا . 
ومقتضى شهادة أن ال إلو إال هللا أن ال يعبد إال هللا وحده ، ومقتضى شهادة أن 

  . دمحماً رسول هللا ، أن ال يعبد هللا سبحانو إال دبا شرعو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وزكاة الفطر عبادة إبصباع اؼبسلمُت ، والعبادات اْلصل فيها التوقيف ، فال هبوز 
ْلحد أن يتعبد أبي عبادة إال دبا ثبت عن اؼبشرع اغبكيم عليو صلوات هللا وسالمو ، 

َوْحٌي يُوَحى ﴿ َوَما يَنِطُق َعِن اؽْبََوى ِإْن ُىَو ِإالَّ : -تبارك وتعاىل  -الذي قال عنو ربو 
رواه ) من أحدث ِف أمران ىذا ما ليس منو فهو رد ( ، وقال ىو ِف ذلك :   ( 66)﴾

 . ( 67)) من عمل عمالً ليس عليو أمران فهو رد(الشيخان ، 
وقد بُتَّ ىو صلوات هللا وسالمو عليو زكاة الفطر دبا ثبت عنو ِف اْلحاديث      

سبر ، أو صاعًا من شعَت ، أو صاعًا من الصحيحة : صاعًا من طعام ، أو صاعًا من 
 زبيب ، أو صاعاً من إقط . 

فقد روى البخاري ومسلم رضبهما هللا ، عن عبد هللا 
) فرض رسول هللا قال :  -رضي هللا عنهما-بن عمر 
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ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر صاعًا من سبر أو صاعًا من شعَت على العبد واغبر والذكر واْلنثى 
 . والكبَت من اؼبسلمُت ، وأمر ِبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ( والصغَت 

)كنا نعطيها ِف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صاعًا من طعام :  -هنع هللا يضر  -وقال أبو سعيد اػبدري 
) أو صاعاً من ، وِف رواية أو صاعاً من سبر ، أو صاعاً من شعَت أو صاعاً من زبيب ( 

 فق على صحتو . متإقط ( 
 ِف زكاة الفطر .  -ملسو هيلع هللا ىلص -فهذه سنة دمحم 

ومعلوم أن وقت ىذا التشريع وىذا اإلخراج يوجد بيد اؼبسلمُت وخاصة ِف ؾبتمع 
اؼبدينة الدينار والدرىم اللذان نبا العملة السائدة آنذاك ومل يذكرنبا صلوات هللا 

-يء هبزئ ِف زكاة الفطر منهما ْلِبنو وسالمو عليو ِف زكاة الفطر ، فلو كان ش
؛ إذ ال هبوز أتخَت البيان عن وقت اغباجة ،ولو فعل ذلك  -صلوات هللا وسالمو عليو

 . -مهنع هللا يضر -لنقلو أصحابو
وما ورد ِف زكاة السائمة من اعبربان اؼبعروف مشروط بعدم وجود ما هبب إخراجو 

 العبادات التوقيف ، وال نعلم أن أحداً ، وخاص دبا ورد فيو ، كما سبق أن اْلصل ِف
 -أخرج النقود ِف زكاة الفطر ، وىم أعلم الناس بسنتو  -ملسو هيلع هللا ىلص-من أصحاب النيب 

وأحرص الناس على العمل ِبا ، ولو وقع منهم شيء  -ملسو هيلع هللا ىلص 
من ذلك لنقل كما نقل غَته من أقواؽبم وأفعاؽبم اؼبتعلقة 

﴿ َلَقْد َكاَن :  -سبحانو -شرعية ، وقد قال هللاِبْلمور ال
عز -، وقال   ( 68)َلُكْم ِف َرُسوِل اّلِلَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾
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ابُِقوَن اَْلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْلَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىم إبِِْحَساٍن : -وجل  ﴿ َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوْا َعنْ  ُو َوَأَعدَّ ؽَبُْم َجنَّاٍت ذَبِْري رَبْتَ َها اْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا رَِّضَي اّلِّلُ َعن ْ

 . ( 69)َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴾
وفبا ذكران يتضح لصاحب اغبق أن إخراج النقود ِف زكاة الفطر ال هبوز وال هبزئ 

 عمن أخرجو ؛ لكونو ـبالفاً ؼبا ذكر من اْلدلة الشرعية . 
هللا أن يوفقنا وسائر اؼبسلمُت للفقو ِف دينو ، والثبات عليو واغبذر من كل  وأسأل

على نبينا دمحم وآلو وصحبو -صلى هللا وسلم -ما ىبالف شرعو ، إنو جواد كرًن ، و
(70 )  

 الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد      
 بن عبد هللا بن ِبز عبد العزيز                        

  انطؤال :
 ىل هبوز إخراج القيمة ِف زكاة الفطر؟-

 اجلىاب : 
ال هبوز إخراج القيمة ِف قول أكثر أىل العلم ؛  

وأصحابو رضي  ملسو هيلع هللا ىلصلكوهنا خالف ما نص عليو النيب 
  ( 71)هللا عنهم

                                                 
69
 ( 733( سورة التوبة )  
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 ( 31/ 71باز: الفتاوى )
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 لفضٌلة الشٌخ مقبل بن هادي الوادعً رحمه هللا .. من شرٌط : ) أسئلة العٌزري ( . 1المصدر : الفتوى رقم  ( 
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 انطؤال :
لفطر، كثر اعبدل مؤخًرا بُت علماء بعض الدول اْلخرى حول اؼبشروع ِف زكاة ا-

 وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم ؟

 اجلىاب :
اغبمد  ؛ اؼبشروع ِف زكاة الفطر أن تؤدى على الوجو اؼبشروع الذي أمر بو 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أبن يدفع اؼبسلم صاًعا من قوت البلد وتُعطى للفقَت ِف وقتها، أما إخراج 

؛ ْلنو خالف ما أمر بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما عمل بو القيمة فإنو ال هبزئ ِف زكاة الفطر
صحابتو الكرام من إخراج الطعام، ومل يكونوا ىبرجون القيمة وىم أعلم منا دبا هبوز وما 
ال هبوز، والعلماء الذين قالوا إبخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، واالجتهاد إذا 

 خالف النص فال اعتبار بو.
: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان -رضبو هللا  –ضبد بن حنبل قيل لإلمام أ

ويقولون: قال فالن،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أيخذ القيمة ِف الفطرة ؟ قال: َيَدعون قول رسول هللا 
زكاة الفطر صاًعا... ]رواه اإلمام  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد قال ابن عمر: فرض رسول هللا 

( من حديث ابن عمر رضي 2/131)البخاري ِف "صحيحو" 
 ( 72)هللا عنهما.[ انتهى

 انطؤال  :

                                                 
 1من موقع الشٌخ صالح الفوزان حفظه هللا .الفتوى رقم  ( 72



 

 

إذا كان الفقَت ؿبتاجا إىل النقود ومستغٍت عن اغببوب وغَتىا ، فهل إخراج زكاة -
 الفطر لو نقدا ِف ىذه اغبالة ذبزئ عن القوت ، أم ال ذبزئ ؟

 اجلىاب :
  ( 73)﴿ َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا ﴾هللا أرحم بعبادة ، 

فرض صدقة الفطر صاعًا من سبر ، أو  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم  -فالنيب 
 صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعَت ، أو صاعاً من أقط ، ما قال : أو ما يقاومة .

وقد علم هللا أن ىناك من وبتاج إىل اؼبال حىت ِف زمن الصحابة ردبا وبتاجون إىل 
دين ليس ِبلرأي ، وقد قال بعض أىل الرأي ِبذا ، وىذا النقود ، ولكن اي إخواننا ال

ـبالفة للنص كما ظبعتموه ، فال هبوز ، بل ال هبزئ أن ىبرج نقودًا ، وهللا أرحم بعبادة 
. 

وبعد ذلك ما تقع ىذه اْلموال ، طول السنة وىو حباجة ، ولكن أبايم العيد 
 ( 74) -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم  -لبالف سنة رسول هللا 

 

 انطؤال  :
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 من شرٌط : )أسئلة العٌزري( ( 

 مقبل بن هادي الوادعً رحمه هللا  –لفضٌلة الشٌخ العالمة 
 لسماع الفتوى : 

http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2920 



 

 

أحسن هللا إليكم. السائل م س س يقول: ِف بلدان نقوم إبخراج زكاة الفطر على -
شكل نقود، وإذا أردان أن لبرج فبا سنو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بر أو شعَت أو أرز قد ال قبد 

 من أيخذ منا ذلك، فوجهوان مأجورين ؟

 اجلىاب :
ًا غلط، وال هبزئ صاحبو؛ لقول النيب صلى هللا الشيخ: إخراج زكاة الفطر نقود

، أي مردود عليو، ) من علم عمال ليس عليو أمران فهو رد ( عليو وعلى آلو وسلم: 
وثبت ِف البخاري وغَته عن ابن عمر قال: " فرض رسول هللا صلى هللا عليو وعلى 

من سبر أو  آلو وسلم زكاة الفطر صاعًا من سبر، أو صاعًا من شعَت"، فرضها صاعاً 
 -رضبهم هللا -صاعًا من شعَت، والفرض يعٍت الواجب القطعي، لكن بعض أىل العلم 

جوز أن ىبرجها من النقود، فمن قلد ىؤالء وأخرج فهي ؾبزئة إذا كان ال يعلم اغبق ِف 
ىذه اؼبسألة، وأما من علم أهنا البد أن تكون من طعام ولكنو أخرج النقود ْلهنا أسهل 

ا ال ذبزئو، لكن الصورة اليت ذكرىا السائل إذا مل هبد من يقبل الطعام لو وأيسر فإهن
يعٍت ماجد أحد يقبل الرز وال التمر وال الرب وأهنم ال يقبلون إال النقود فحينئذ لبرجها 

 ( 75)نقوداً، فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ولبرجها. نعم
 الشيخ ابن عثيمُت رضبو هللا تعاىل

 انطؤال : 
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هبوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وإذا كان اعبواب ِبلنفي فما العلة ِف ذلك؟  ىل-
مع ذكر اْلدلة ِف ىذه اؼبسألة علمًا أن بعضهم يفيت ِبعبواز ِف بلد قّل فيها العلماء 

 اققون ؟

 اجلىاب :
د ال هبزئ إخراج قيمة الطعام، ْلن ذلك خالف ما أمر بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وق  

) من وِف رواية : ) من عمل عماًل ليس عليو أمران فهو رد (  ثبت عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال:
 ، ومعٌت رد أي مردود. ( 76)أحدث ِف أمران ىذا ما ليس منو فهو رد (

وْلن إخراج القيمة ـبالف لعمل الصحابة مهنع هللا يضر، حيث كانوا ىبرجوهنا صاعًا من 
) عليكم بسنيت، وسنة اػبلفاء الراشدين اؼبهديُت من بعدي ملسو هيلع هللا ىلص:  طعام، وقد قال النيب

. ) 
وْلن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معُت فال هبزئ إخراجها من غَت اعبنس 
اؼبعُت، كما ال هبزئ إخراجها ِف غَت الوقت اؼبعُت، وْلن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عينها من أجناس 

مها ـبتلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتربة لكان الواجب صاعًا من جنس، ـبتلفة وأقيا
 وما يقابل قيمتو من اْلجناس اْلخرى.

وْلن إخراج القيمة ىبرج الفطرة عن كوهنا شعَتة 
ظاىرة إىل كوهنا صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من 

طعام هبعلها ظاىرة بُت اؼبسلمُت، معلومة للصغَت 
ون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفوهنا بينهم، والكبَت، يشاىد
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 ( 77)خبالف ما لو كانت دراىم ىبرجها اإلنسان خفية بينو وبُت اآلخذ 

 انطؤال :  
ىل ذبوز زكاة الفطر ، أن أنفقها على اتاجُت ، فلوًسا دبقدار شبن الصاع الذي -

 أنفقو عليهم ؟

 اجلىاب :
أمر   -ملسو هيلع هللا ىلص  –الفطر ، ْلن النيب  ال هبوز دفع النقود بداًل من الطعام ِف صدقة

إبخراج الطعام ، ِف صدقة الفطر ، وقدره ِبلصاع ، فبا يدل على تعينو وعدم إجزاء 
القيمة ، وِف إمكان الفقَت أن يبيعها بعد قبضو ؽبا ، وينتفع بثمنها ِف حاجاتو . وِب 

 ( 78)التوفيق .وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم

 انطؤال :
 كم قيمة زكاة رمضان ؟-

 اجلىاب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب ِف 

ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو سبر 
أو غَتىا من قوت البلد عن الذكر واْلنثى واغبر 
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 واؼبملوك والصغَت والكبَت من اؼبسلمُت، كما صحت بذلك اْلحاديث عن رسول هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص.

والواجب إخراجها قبل خروج الناس إىل صالة العيد، وإن ُأخرجت قبل العيد بيوم 
 أو يومُت فال أبس. ومقداره ِبلكيلو ثالثة كيلو على سبيل التقريب.

 ( 79)وال هبوز إخراج القيمة، بل هبب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم 

 انطؤال :
 فطرة ِبلفلوس أي: الدراىم ؟ؼباذا ال هبزئ صدقة ال-

 اجلىاب :
ال هبزئ إخراج زكاة الفطر إال من الطعام; لقول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: 
)فرض النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم زكاة الفطر صاعًا من سبر أو صاعًا من 

لنيب صلى هللا عليو شعَت( فعُت، وقال أبو سعيد اػبدري هنع هللا يضر: )كنا لبرجها على عهد ا
وعلى آلو وسلم صاعًا من طعام(. وْلن النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم فرضها 
صاعًا من طعام: سبر أو شعَت أو زبيب أو إقط، وىذه اْلربعة ِف الغالب ـبتلفة 

القيمة;أي: يندر جدًا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعَت 
فرضها النيب  أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع اْلقط.

عليو الصالة والسالم صاعًا من الطعام، والطعام ـبتلف 
القيمة. فدل ىذا على أهنا ال ذبزئ من القيمة. لكن لو 

                                                 
79
صفر  76ملفات شهر رمضان والعشر األواخر المصدر: موقع الشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه هللا تارٌخ النشر:  -التصنٌف: فقه الزكاة  ( 

7136 (8/71/1371) 



 

 

فرضنا أننا ِف بلد ال يقبلون إال الدراىم، يقول: خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا 
 ( 80)صرفناىا إىل بلٍد آخر

 انطؤال :
 ىا ؟ وىل هبوز إخراج قيمتها ؟عمن ذبب زكاة الفطر ؟ وما مقدار -

 اجلىاب :
زكاة الفطر ذبب على كل مسلم صغَت أو كبَت، إذا كان موجودًا حُت غابت الشمس 

فرض زكاة الفطر على الصغَت والكبَت  -ملسو هيلع هللا ىلص -ليلة الفطر من رمضان، عن النيب 
خروج الناس إىل والذكر واْلنثى واغبر واؼبملوك من اؼبسلمُت. وأمر أن تؤدى قبل 

 -الصالة ، أي إىل صالة العيد، ىذا ىو الواجب على أولئك الذين ذكرىم النيب 
من الذكور واإلانث والصغار والكبار واْلحرار والعبيد من اؼبسلمُت. أما اغبمل  -ملسو هيلع هللا ىلص

الذي ِف جوف اؼبرأة حُت العيد فليس عليو زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ ْلن عثمان 
 -اػبليفة الراشد أخرجها عن اغبمل، فاستحبها أىل العلم اقتداًء بعثمان  - هنع هللا يضر -

، وىكذا ال ذبب على الكافر والكافرة ْلهنما ليسا من أىل الطهارة وليسا من -هنع هللا يضر 
أىل الزكاة حىت يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبٌد كافر أو ولٌد كافر ال يزكى 

ِبلكفر ال تطهره الزكاة، فال زكاة إال عنو؛ ْلنو خبيث 
 ( 81)على اؼبسلم
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 انطؤال :
   ما حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا ؟-

 اجلىاب :
حكمها أهنا ِبطلة وـبالفة لسنة رسول هللا عليو الصالة والسالم , فالدراىم والداننَت  

رعها كانت موجودة ِف زمن النيب عليو الصالة والسالم وِف زمن اػبلفاء الراشدين ش
عليو الصالة والسالم فيما يطعمو الناس وىذا فيو شعَتة لإلسالم وإخراج النقود ليس 
فيو ىذه الظاىرة وىذه الشعَتة فينبغي أن لبرجها كما أمر رسول هللا عليو الصالة 

 ( 82)والسالم 

 انطؤال :
 ىل ذبوز زكاة الفطر نقداً أم ال، وما مقدارىا من اغببوب؟ مأجورين.-

 اجلىاب :
فرضها من التمر والشعَت، كما قال عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص- ذبوز زكاة الفطر نقداً؛ ْلن النيب ال

) فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر، صاعاً من سبٍر، أو ، -رضي هللا عنهما-هللا بن عمر 
(، وقال أبو سعيٍد اػبدري: كنا لبرجها صاعًا من شعَت

، صاعًا من طعام، وكان طعامنا على عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
يومئٍذ الرب والتمر والشعَت والزبيب، وكان نعم، وكان 

طعامنا يومئٍذ، والتمر والشعَت والزبيب واْلقط، أربعة 
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أصناف ، فهي، أعٍت زكاة الفطر، ال ذبوز إال من الطعام، وال ذبوز وال هبوز إخراجها 
ن الفرش، وال أن يبٌت ِبا مساكن للفقراء، بل هبب من القيمة ،وال من اللباس، وال م

أن زبرج فبا فرضو رسول هللا صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم من الطعام؛ ولو كانت 
القيمة معتربة مل تكن اْلجناس ـبتلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعَت قد ال يساوي صاعاً من 

ىذا فالواجب إخراج  التمر، أو ال يساوي صاعًا من الرب، أو ما أشبو ذلك، وعلى
زكاة الفطر من الطعام ، وكل أمٍة طعامها؛ قد ىبتلف عن اْلمة اْلخرى، وىذه القيمة 
اليت تريد أن تدفعها، اشًتي ِبا طعامًا وأخرجو ، وتسلم، وتربأ بذلك ذمتك ، وكبن ال 
ننكر أن بعض العلماء قال: هبوز إخراجها من القيمة؛ قال بو: من قال: ولكن اؼبرجع 

، وإذا -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-د النزاع إىل ما ِف كتاب هللا، وسنة رسول عن
علمنا أن سنة الرسول عليو الصالة والسالم إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك 

 ( 83)ِبذه السنة

 انطؤال :
 خطورة إخراج زكاة الفطر مال !-

 اجلىاب :
 يقول اإلمام اْللباين رضبو هللا :

 يت إنسان و يقول لبرج القيمة ىذا أفضل فحينما أي
للفقَت ، ىذا ىبطئ مرتُت اؼبرة اْلوىل : أنو خالف النص 

والقضية تعبدية ، ىذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية 
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خطَتة جدا ْلهنا تعٍت أن الشارع اغبكيم أال وىو رب العاؼبُت حينما أوحى إىل نبيو 
ع من ىذه اْلطعمة مش داري ىو و أان عارف الكرًن أن يفرض على اْلمة إطعام صا 

مصلحة الفقراء و اؼبساكُت، كما عرف ىؤالء الذين يزعمون أبنو إخراج القيمة أفضل 
(84 ) 

 لال االياو يانك رمحه اهلل : -
وال هبزئ ان هبعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض )اي قيمة(وليس  

 ( 85)كذلك امر النيب عليو الصالة والسالم

 نطؤال :ا
 عن حكم إخراج زكاة الفطر ، نقًدا بداًل من الطعام ؟-

 اجلىاب :
من  - ملسو هيلع هللا ىلص -ال هبوز إخراج القيمة ِف زكاة الفطر ، ْلنو خالف ما أمر بو النيب 

( واتريخ  ٤٤ٔإخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك ِف قرار ىيئة كبار العلماء رقم ) 
رى اجمللس ِبإلصباع ، عدم إخراج ى  ، فقد جاء فيو ما نصو : ) ي ٤ٓ١ٔ\١\ٔٔ

القيمة ِف زكاة الفطر ، وأن زبرج طعاًما كما فرضها رسول 
وثبت بذلك اْلحاديث عن رسول هللا  - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا 

وجرى العمل على ذلك ، ْلن زكاة الفطر  - ملسو هيلع هللا ىلص -
ما زبرج منو وىو  - ملسو هيلع هللا ىلص -عبادة . وقد بُت النيب 
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وعهد خلفائو  - ملسو هيلع هللا ىلص -د النيب الطعام ، وال شك أن الفقراء واؼبساكُت ِف عه
الراشدين ، كان منهم من وبتاج إىل كسوة ولوازم أخرى سوى اْلكل لكثرُتم وكثرة 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -السنوات اليت أخرجت فيها زكاة الفطر ، ومع ذلك مل يعرف عن النيب 
أنو اعترب اختالف نوع اغباجة ، ففرض لكل ما يناسب حاجتو من طعام أو كساء أو 

بل كان اؼبعروف عن  -مهنع هللا يضر  -عرف ذلك أيًضا عن خلفائو الراشدين كبو ذلك . ومل ي
 - ملسو هيلع هللا ىلص -اعبميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخَت لألمة التأسي ِبلنيب 

وخبلفائو ِف ذلك . والفقَت الذي يلزمو شيء غَت الطعام ، ِف إمكانو أن يتصرف فيما 
مصلحتو ( انتهى . وِب التوفيق . يدفع إليو من الطعام ، حسبما تقتضيو حاجتو و 

 ( 86)وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم

 انطؤال :
 ؼباذا ال هبزئ إخراج زكاة الفطر نقودا ؟-

 اجلىاب :
أجاب ابن عثيمُت قائال : ال هبزئ إخراج زكاة الفطر إال من الطعام ; لقول عبد هللا 

رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليو وسلََّم فرَض زكاَة ) أنَّ :  -رضي هللا تعاىل عنهما  -بن عمر
الفطِر من رمضاَن على الناِس . صاًعا من سبٍر . أو 

 فعُت .. صاًعا من شعٍَت (
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) كنا لبرجها على عهد النيب :  -رضي هللا تعاىل عنو-وقال أبو سعيد اػبدري 
 صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم صاعاً من طعام  (

فرضها صاعًا من طعام : سبر أو - عليو وعلى آلو وسلم صلى هللا-وْلن النيب 
شعَت أو زبيب أو إقط، وىذه اْلربعة ِف الغالب ـبتلفة القيمة ; أي : يندر جدًا أن 

 يكون صاع التمر مثل صاع الشعَت أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع اْلقط .
ـبتلف القيمة ،  صاعاً من الطعام ، والطعام -عليو الصالة والسالم-فرضها النيب 

فدل ىذا على أهنا ال ذبزئ من القيمة ... لكن لو فرضنا أننا ِف بلد ال يقبلون إال 
 87)الدراىم ) النقود ( ، يقول : خذوا الطعام وبيعوه ، فإن أبوا صرفناىا إىل بلٍد آخر 

)  
 
 

 انثــــــاب انطاتع                                  

 نفطرفتاوي يتفرلح عٍ زكاج ا
 انطؤال :

 ىل من قول معُت يقال عند إخراج زكاة الفطر؟-

 اجلىاب :
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  ( 88)ال نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها 

 انطؤال :
 ىل هبوز شراء زكاة الفطر بعد دفعها ؟-

 اجلىاب :
ال ، ما يشًتي اإلنسان صدقتو ، ال زكاة اؼبال وال زكاة الفطر، ما يشًتيها ، ما 

 -منو ، ْلن ىذا نوع من العود ِف الصدقة ، وقد هنى عنو الرسول  يشًتيها فبن أخذىا
  ( 89)-ملسو هيلع هللا ىلص 

 حفظو هللا -الشيخ العالمة / صاحل بن فوزان الفوزان 

 انطؤال :
ما يقول شيخنا فيمن أيخذ زكاة الفطر، مث يبيعها ِف حينو؛ مثل أن توزع على  -

نفس الوقت من شخص آخر، وذلك ِف سبيل  الفقراء صاًعا من طعام، مث يتم بيعو ِف
 اغبصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقًدا ؟ 

 اجلىاب :
إذا كان من أخذىا مستحًقا، جاز لو بيعها بعد  

قبضها؛ ْلهنا صارت ِبلقبض من صبلة أمالكو، وال هبوز 
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 ( 90)لماء توزيع زكاة الفطر نقًدا، على الصحيح فيما نعلم، وىو قول صبهور الع
 وِب التوفيق، وصلى هللا على نبينا دمحم، وآلو وصحبو وسلم. اى  .

 انطؤال :
 ىل هبوز للفقَت أن يوكل شخصاً آخر ِف قبض زكاة الفطر ؟-

 اجلىاب :
 ( 91)رضبو هللا : هبوز ذلك-قال بن عثيمُت 

 

لال انشُخ حمًذ تٍ ضعُذ تٍ رضالٌ يف رضانته ) أحكاو  -
 (زكاج انفطر

 اجُ انفِطرِ :زَكَ 
 ِىي الَّيِت ذبَُِب ِِبلِفْطِر ِمن ِصَياِم رََمَضان.

َوَقد َشرََع هللُا تَ َعاىَل بَِفضِلِو َوَمنِّو ِف آِخِر َشهِر رََمَضاَن زََكاَة الِفطِر؛ ُطهَرًة 
هِر الَكِرًِن،  ِللصَّائِِم ِمَن الرََّفِث َواللَّغِو ِف َىَذا الشَّ
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ْلنَُّو َسبَ بُ َها َكما َيُدلُّ َعَلى َذِلَك بَعُض ِرَوااَيِت الُبَخاِريِّ ِف  َوأِضيَفت إىَل الِفْطِر؛
 ) َفرَض زََكاَة الِفطِر ِمن رََمَضاَن(.َصِحيِحِو: 

ُأِضيَفت الصََّدَقُة للِفْطِر؛ ِلَكوهِنَا ذبَُِب »(: 3/363قَاَل اغبَاِفُظ ابُن َحَجر : )
 «.ِِبلِفْطِر ِمن رََمَضانَ 

 ُحكُمَها:
َوَغَتُُه ِمَن الصََّحابَِة  -رضي هللا عنهما  -الصَِّحيُح: أن ََّها َفرٌض ِلَقوِل ابِن ُعَمَر وَ 

 «.زََكاَة الِفْطرِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َفرَض َرُسوُل هللِا »فبَّْن َرَووا َحِديَث زََكاِة الِفطِر: 
 ( 92)اإلصبَاَع َعلى َذِلك  َوَمعٌَت فَ َرَض؛ أي: ألَزَم َوأوَجَب، َونَ َقَل أْىُل الِعلمِ 

 -رمحه اهلل -لال اتٍ عثًُني  -
ِف شرحو غبديث ابن عمر هنع هللا يضر : أن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم فرض زكاة  

الفطر من رمضان على الناس صاعا من سبر أو صاعا من شعَت على كل حر أو 
رواه اعبماعة أضبد و  - 633عبد ذكر أو أنثى من اؼبسلمُت " اؼبوطأ حديث رقم 

 و البخاري و مسلم و أبوداود و الًتمذي و النسائي و ابن ماجة

 ) زكاة الفطر صاعا ( ما إعراب صاعا ؟ 
حال على سبيل التأويل كما قال ابن مالك كبعو مدا 

بكذا يدا بيد فهو على سبيل التأويل ِبؼبشتق ، و هبوز 
وال أن تكون "فرض" دبعٌت : قدر ، و تكون "صاعا" مفع
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َثنيا ل"فرض" ، و اؼبراد ِبلصاع : الصاع النبوي الذي زنتو حسب ربريري لو كيلوان 
و أربعون غراما و ىو الذي يقدر بو ، صبيع ما يقدر ِبؼبكيال يقدر ِبلصاع النبوي و 

 ( 93)ىو أربعة أمداد 

 انطؤال :
 ىل زكاة الفطر واجبة على كل فرد وال يكفي أن يقوم رب اْلسرة عنهم ؟-

 ىاب :اجل
ىي واجبة على كل فرد .لكن هبوز أن ىبرج رب اْلسرة عن أسرتو و كذلك أيضاً  

 ( 94)هبوز أن ىبرج شخص عن شخص أو يتربع ككثٍَت من العبادات ، وهللا اؼبستعان 

 انطؤال :
الفطرة ِف كل سنة أخرجها بيدي, واآلن أان مريض، وقد أوكلت إخراجها إىل شخص -

 أكون مذنًبا ؟آخر فهل وبق يل ذلك أو 

 اجلىاب:
ال حرج على اإلنسان أن يوكل من ىبرج فطرتو حىت ولو بال عذر. التوكيل 

ِف ىذا جائز سواء ِف إخراج الفطرة وىي زكاة الفطر, 
أو ِف إخراج الزكاة أيضاً. لو كان على اإلنسان زكاة 

                                                 
 دار الغد الجدٌد القاهرةطبعة  119/ص1شرح الموطأ ج ( 93
 الشٌخ مقبل بن هادي الوادعً رحمه هللا / فتاوى زكاة الفطر ( 94

 37من شرٌط : ) أسئلة النساء العدنٌات ( الفتوى رقم : 
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ك  وقال: اي فالن خذ ىذه الزكاة وفرقها على نظرك فال أبس. وكذلك لو كان علي
كفارة يبُت وىي إطعام عشرة مساكُت, ووكلت من يطعم عنك فال أبس ؛ ْلن ىذه 
اْلمور فبا تدخلها النيابة. حىت وإن أعطيتو اؼبال وقلت: خذ ىذا اؼبال واشًِت بو فطرة 

 ( 95)ووزعها على نظرك فال أبس
 
 

 انذعاء نهًتصذق  :
اال حدثنا شعبة عن حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي اؼبعٌت ق-

عمرو بن مرة عن عبد هللا بن أيب أوىف قال كان أيب من أصحاب الشجرة وكان النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص إذا أاته قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فالن قال فأاته أيب بصدقتو فقال 

 ( 96)اللهم صل على آل أيب أوىف )صحيح( ومعٌت الصالة ىنا اي الدعاء
مد  رب العاؼبُت ، وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم انتهى واغب

 تسليما كثَتًا
 1ه اؼبوافق ل  1433رمضان  26اعبمعة        

 م 2016يوليو 
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