
 

  

 فتاوى منتقاة



 ❶ ما املقصود بزكاة الفطر، وهل لها من سبب؟

ن.رمضا انتهاء صاع من طعام ُيخرجه اإلنسان عند

 على العبد في الفطر من - تعالى -نعمة هللا  إظهار شكر   

؛الفطر" ُسميت " صدقة الفطر" أو " زكاة وإكماله، ولهذارمضان         

نسبألنها              
ُ
 .شرعيإليه وهذا سببها ال ت

 (257، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 



  

  ما حكم صدقة الفطر؟ ❷

 على كل مسلم تلزمه مؤنة    صدقة الفطر 

 عنده عن قوته وقوت عياله يوم نفسه إذا فضل     

 .العيد وليلته        
 (5733، الفتوى رقم: 364، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 



  

 نين؟هل يجوز إخراجها عن الج ❸

  - رض ي هللا عنه -إخراجها عنه لفعل عثمان  

 .عليه لعدم الدليل على ذلك      

 (1474، الفتوى رقم: 366، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 



  

  هل يلزم الزوج فطرة الزوجة؟ ❹

 زكاة الفطر 

  ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا  

 بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز  وجد       

 .وإسقاط نفقتها          
 (606، الفتوى رقم: 367، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 



  

 ولم يخرجها؟

 - يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن 

منعها، وأن ويستغفره؛ ألنه آثم ب -عز وجل   

 

 (13459، الفتوى رقم: 683، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة  

 ما حكم من كانت لديه االستطاعة في إخراج زكاة الفطر  ❺



  

  ما ضابط عدم وجوب إخراج زكاة الفطر؟ ❻

 من ليس لديه إال قوت يوم العيد لنفسه

 ومن يجب عليه نفقته     

 (6364، الفتوى رقم: 986، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 



  

 ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ ❼

 وهو أول ليلة من  

 أمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن النبي  شهر شوال،      

 ها قبل الصالة.جبإخرا         

               ... 
 (2896، الفتوى رقم: 373، الصفحة رقم: 9 الجزء:) فتاوى اللجنة الدائمة



  

 ما حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها؟ ❽

ر الشخص زكاة الفطر عن وقتها 
َّ
  إذا أخ

 ألنها عبادة فلم تسقط  

 وحيث ذكرت عن السائلة أنها ، بخروج الوقت كالصالة      

           

 (2867، الفتوى رقم: 372، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة  



  

  ما مقدار زكاة الفطر؟ ❾

 1."صاع من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط، أو طعام"

 (2364، الفتوى رقم: 369، الصفحة رقم: 9 الجزء:) فتاوى اللجنة الدائمة /1

 صاع من البر أو التمر أو األرز ونحوها من قوت "

 2."البلد      

 (9386، الفتوى رقم: 370، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة  /2



  

  كم يعادل الصاع بالكيلو؟ ❿

 من  مقدار زكاة الفطر 

 األرز أو غيره من قوت البلد.    

 (2867، الفتوى رقم: 372، الصفحة رقم: 9 :الجزء)فتاوى اللجنة الدائمة 



  

  الفطر؟ ما حكم الزيادة على زكاة

 ،الصدقة في إخراج زيادة في زكاة الفطر بنية 

 .ولو لم تخبر بها الفقير    

 (9386، الفتوى رقم: 370، الصفحة رقم: 9 الجزء:)ة الدائمة فتاوى اللجن

11 



  

  هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوًدا؟

 ألن األدلة  

 الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاًما.    

 (13231، الفتوى رقم: 379، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

12 



  

  ملن تدفع زكاة الفطر؟

تدفع زكاة الفطر 

 والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن  

ا، و           ينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر االستطاعة، غنيًّ

 

 (3055، الفتوى رقم: 376، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 
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  هوعن أوالد هعنوالده هل يجوز أن يزكي ف في بيت والده، يسكن

إذا أخرج األب زكاة الفطر عنك وعن أوالدك وزوجتك 

 وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن  

 لكونك املخاطب  نفسك وعن من تعولهم         

 بذلك.             
 (19226الفتوى رقم: )فتاوى اللجنة الدائمة 

 زكاة الفطر؟

 

41  



  

 هل يجوز لألب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته املتزوجة،

 ال يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيًرا يعطيها الزوج 

 أما إذا أعطاها  نفسه ال بأس،     

 عمه الفقير  أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو         

 .الذي ليس عنده في بيته، مستقل، وأعطاها إياه ال بأس             
 (288: ، الصفحة رقم15 الجزء:) عبد العزيز بن باز شيخ فتاوى نور على الدرب لسماحة ال

 أن دخل زوجها ال يكفيهم؟
ً
 علما

15 



  

 هل يجوز دفع الزكاة لجمعية ترعى مجموعة من الفقراء؟    

 إذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقوًدا لتشتري بها 

طعاًما للفقراء     

 (13231، الفتوى رقم: 379، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

16 



  

 أين يخرج مقيم خارج بلده زكاة فطره؟

 فيخرج املقيم في اململكة زكاة فطره في اململكة، وتخرج  

عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو األفضل،          

 .ألنهم تابعون له في ذلك 

 (20628توى رقم: ، الف271، الصفحة رقم: 8 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

71  



  

  ما حكم نقل زكاة الفطر؟

نقل صدقة الفطر إلى بالد غير بالد الرجل الذي أخرجها، 

بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء

بأن وجد في البلد من يتقبلها  

 على ما قاله بعض أهل العلم. 
 (318، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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  ما حكم الذي توفي ولم يخرج زكاة الفطر؟

الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد 

 لة وهو ألنها تجب لغروب الشمس تلك اللي 

 عليه توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب          

 . زكاة الفطر ؛ ألنه توفي بعد الوجوب              
 (270، الصفحة رقم: 8 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

19 



  

 غائب لسبب، كان ما حكم من دفع زكاة الفطر لشخص محتاج و 

 من الزكاة  

 لصاحب املال أن يدفع زكاته إلى الوكيل. جاز     

 (12651، الفتوى رقم: 381، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

  ؟إلى حين عودته الستالمهاينوب عنه وكيل ويوجد 
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 زكاة الفطر ؟ هل من قول معين يقال عند إخراج

ا يقال عند إخراجها.
ً
 ال نعلم دعاء معين

 (6505، الفتوى رقم: 387، الصفحة رقم: 9 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 
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 إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العّمال، فهل يجزئ ذلك؟

 أنهم 

 تعرف على أناسفوزعها  ،فقراء فال بأس    

 أنهم فقراء .         

 (292، الصفحة رقم: 15 الجزء:) عبد العزيز بن باز شيخ فتاوى نور على الدرب لسماحة ال

22  



  

 ما حكم من كان يخرج زكاة الفطر نقوًدا؟

منهم فإنه 

ألنهم تصرفوا عن غير علم، 

 
ً

 نه ال ش يء عليهم، لذلك فإ من يرونه أعلم منهم وأهال

 (، العالمة العثيمين 14الشريط:  )فتاوى نور على الدرب  
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  تجب زكاة الفطر عن الخادمة؟هل 

 ها زكاة الفطر؛ ألنها من املسلمين.هذه الخادمة في املنزل علي

 ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ األصل أن زكاتها عليها،     

          

 (263، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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 ما حكم من أتى عليه العيد فجأة ولم يستطع دفع زكاة الفطر؟

إذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها 

 ألن العبادة  

  املفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقض ى متى زال       

 ذلك العذر.           
 (271، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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 هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير املسلمين؟

 إعطاؤها إال للفقير من املسلمين فقط. 

 (285، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

26 



  

 االبنة التي تعمل هل تدفع زكاة الفطر عن نفسها؟

 ولكن إذا كان له والد  

 وعلى هذا  أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك     

 يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك          

 زكاة الفطر عنك              

 (262، الصفحة رقم: 18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

27 



  

 سلمين؟مإن كانوا غير  خادمأو البن هل تجب الزكاة عن اال 

 زكاة إال عن املسلم.  ال 

 (273، الصفحة رقم: 15 الجزء:) عبد العزيز بن باز شيخ فتاوى نور على الدرب لسماحة ال

28 



  

  ُيقبل صوم من ال يؤدي زكاة فطرِه؟هل 

 (271، الصفحة رقم: 15 الجزء:) عبد العزيز بن باز شيخ فتاوى نور على الدرب لسماحة ال

29 

أنها طهرة للصائم من ح: ) معلوم أنها من تمام الصيام، كما جاء في الحديث الصحي

الصيام صحيح ومجزئ  (  اللغو والرفث وطعمة للمساكين ( والرفث وطعمة للمساكين اللغو 

 ،النقص يكون فيه نقص؛ لعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبر  ونافذ،  ونافذ،

 ة سجود السهو في الصالة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبهابمثاب

 والتوبة تجبر النقص،، أو لم يؤدها عمًدا فإن هذا إثم، وعلى صاحبها التوبة

 .وعليه مع التوبة األداء، فيخرج الزكاة قضاءً 



 

 

 

 

 ما حكم دفع زكاة الفطر ملن أسلم في آخر يوم من رمضان؟

  أن يقوم بصدقة الفطر؛ ألنه كان من 

 املسلمين.   

 (259: ، الصفحة رقم18 الجزء:)مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

30 



  

 ما هو األفضل: األرز أم القمح أو خالفه؟

 صاع من قوت البلد رز أو شعير أو  

تمر من قوت البلد، واألفضل األنفع واألغلى،     

 (278قم: ، الصفحة ر 15 الجزء:) عبد العزيز بن باز شيخ فتاوى نور على الدرب لسماحة ال

31 



  

 هل تجزئ املكرونة في زكاة الفطر؟

  ... 

 وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل األرز، أما إذا كانت     

 .كبيرة فتعتبر بالوزن        

 (183: ، الصفحة رقم6 الجزء:)العثيمين  للعالمة الشرح املمتع على زاد املستقنع
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 ؟مجموعة من الفقراءعلى فطرة واحدة هل يجوز توزيع 

"يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه"

.قدر املعطى، ولم يقدر اآلخذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن النبي  

 ؛ أنه أعطاه دون الصاع ...               

 وهي أقل من صاع. ألنه يخش ى أن يخرجها املعطى عن نفسه                   
 (184، الصفحة رقم: 6 الجزء:)العثيمين  للعالمة الشرح املمتع على زاد املستقنع
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كز للتأهيل امر في  ممن يتواجدون  شديدةالعاقة أصحاب اإل   

 (22871، الفتوى رقم: 561 ، الصفحة رقم:1 الجزء:)فتاوى اللجنة الدائمة 

34 

 إن كان له مال، فإن لم  

يكن له مال وجبت على وليه،     

زكاة الفطر؟ مهعنهل تسقط   



 

 

 

 ما القول فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؟

 ألنها  

 صارت بالقبض من جملة أمالكه، وال يجوز توزيع زكاة الفطر    

 نقًدا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.       

 (9231الفتوى رقم: )فتاوى اللجنة الدائمة 
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