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 والدي و والديت الذان أبتغي رضامها إرضاء هللا عز و جل −

 

 تشجعين يف إكمال هذا البحث مل متل منو إىل زوجيت احلبيبة اليت  −
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  .كما أنعمين بالتوفيق حىت يتيسر يل كتابة هذا البحث املتواضع

الشكر لفضيلة األستاذ الدكتور معني دين اهللا بصري و مث أتقدم جبزيل 

األستاذ الدكتور مشس اهلداية على إشرافهما يف كتابة هذا البحث، و اجلهد املتواصل 

  يف توجيهنا حىت نكمل هذا البحث

كما أشكر مجيع القائمني جبامعة سوراكرتا احملمدية و خاصة فضيلة رئيس 

ستاذ الدكتور سودرنو صربان و كذلك مجيع قسم ماجستري الشريعة اإلسالمية األ

  أساتذيت الفضالء يف هذا الربنامج
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  ملخص
  

، و فحسب ليس جمرد إخراج كمية من األرز يف آخر رمضانزكاة الفطر 

لكنها عبادة شرعها اهللا لعباده حلكمة بالغة، و لذلك جعل هلا شروطا و أركانا ال 

  تصح بدوا

اجلمعيات  أحكام زكاة الفطر عنديهدف هذا البحث إىل الكشف عن 

اإلسالمية الكربى يف إندونيسيا بعد عرض آراء الفقهاء حوهلا، ملعرفة امع عليه من 

املختلف فيه يف هذه األحكام، و مل يقصد هذا البحث تفضيل مذهب على آخر أو 

مجعية على أخرى إذ أن كل مذهب له منهجيته يف االستدالل، كما أن كل مجعية من 

  .اجلمعيات هلا منهجيتها يف الفتوى هذه

و إذا كان اخلالف بني األقوال أمر ال مفر منه يف الفقه اإلسالمي فكيف 

يكون املوقف الصحيح للعامي فيها، هل يتخري من األقوال ما يشاء، أم أنه يتقيد 

بكل ما تفتيه مجعية من هذه اجلمعيات، أم أن هناك ضوابط يتبصر ا العامي عند 

  .هذا اخلالفمواجهة 

، ينتهج فيه الباحث املنهج االستقرائي و املقارنة، و هذا البحث حبث مكتيب

ليتوصل إىل أحكام يسوغ فيها اخلالف فيتسامح فيه كل خمالف خمالفه و أحكام ال 

 .يسوغ فيها اخلالف فينبغي أن ينبه عليها عند أداء زكاة الفطر

بعد عرض فتوى كل مجعية من أهم نتائج البحث اليت توصل إليها الباحث 

يف مسائل زكاة الفطر هو أن هناك أمورا يقوم ا بعض املسلمني ليس هلا أساس من 

أمورا أخرى يفعلها بعضهم قد تكون  الصحة يف نظر الفقه اإلسالمي، كما أن هناك

  .صحيحة عند بعض املذاهب لكن ال تتمشى مع ضوابط التقليد و االستفتاء

  .، املذاهب، الفتوى، التقليدة الفطر، مقارنةزكاام، أحك: الكلمات الرئيسة 
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Abstract  

 
Zakaat al-Fitr is not just taking out a quantity of rice at the end of 

Ramadaan, but it is a worship that Allaah has prescribed for His slaves to great 

wisdom. 

The purpose of this research is to uncover the provisions of zakat al-fitr 

at the major of Islamic organizations in Indonesia after presenting the opinions 

of the jurists around them, in order to know the provisions on which the 

scholars unanimously agreed and the rulings on which they differed. 

This research did not aim to favor one mazhab over another or one 

organization of another. Because each mazhab has its own methodology in 

inference as each organization has its own methodology in fatwa. 

If the disagreement between the scholars is unavoidable in the Islamic 

jurisprudence, how is the correct position of the commoner in it, does he 

choose from the fatwa what he wants, or that he adheres to all what is missed 

by one of these associations, or are there rules that a commoner can use to deal 

with this disagreement. 

This research is a desk research, in which the researcher adopts the 

inductive and comparative method, to know the law that there can be 

differences in it, so it can mutually tolerate, and the law that there should be no 

difference in it, so it must be reprimanded in the implementation of Zakaat al-

Fitr. 

One of the most important findings of the researcher's research after 

presenting the fatwa of each organization in the matters of Zakaat al-Fitr is that 

there are things that some Muslims do, that have not a basis in the Islamic 

jurisprudence, and there are other things some of them do, that may be true in 

some mazhab but not in line with the rules of taqleed and  istiftaa. 

 

Key words: Rules, Zakaat al-Fitr, comparison of mazhab, fatwa, taqleed. 
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