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  اإلقرار
  

املقالة املنشورة مل يسبق هلا أن قدمت لنيل درجة علمية يف أي أقر بأن هذه 

مل يكن فيها من حبوث أو آراء كتبت أو طبعت من قبل جامعة يف حدود علمي، و 

  فيها من مقتبسات قد ذكرت مصدره إال ما الغري

عدم صدق ما أقررت فيما سبق فعلي املسؤولية و إذا ثبت يف وقت الحق 

  الكاملة

  

  هـ ١٤٣٩ربيع اآلخر  ١سوراكرتا، 

  م ٢٠١٧ديسمرب  ٢٠   

  

  

  

  عمران رشادي
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  ايسينو دنإ يف رطفلا ةاكز  ماكحأ

  يسينو دنإلا ءاملعلا سلجم و ةيدمحملا و ءاملعلا ةضهن ةيعمج دنع

 )ةنر اقم ةسار د(

 

  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  يهدف هذا البحث إىل الكشف عن أحكام زكاة الفطر عند

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 

  .ها يف الفتوىهذه اجلمعيات هلا منهجيت

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 

  .مواجهة هذا اخلالف

، ينتهج فيه الباحث املنهج االستقرائي و املقارنة، بحث حبث مكتيبو هذا ال

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

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

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

  .نة، الفتوى، التقليد، املذاهبأحكام، زكاة الفطر، مقار : الكلمات الرئيسة 

  

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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  خلفية البحث  .أ 

الزكاة ركن من أركان اإلسالم، و هلذه املنزلة العظيمة ال بد من العناية ا و 

و ملا كان للزكاة من أمهية ، فقد جعل خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و . بدراستها

سلم األول ، أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه من أولويات خالفته قتال مانعي الزكاة ، 

وا وجوب الزكاة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و مل يكن الذين أنكر 

  .شأن عظيم يف اإلسالم و للمسلمني ليقاتل الناس إال ألن الزكاة هلا

و زكاة الفطر كأحد نوعي الزكاة من األمور اليت جيب على مجيع املسلمني 

ا ال يشرتط هلا مجيعهم ، ألأكثرهم إلن مل يكن معرفة أحكامها، إذ أا جتب على 

  .من القدر الكثري من املال كما يشرتط لزكاة املال

و إذا كان اجلهل بأحكام اإلسالم قد يؤدي إىل بطالن األعمال أو فسادها، 

و ملا مل يكن املسلمون كلهم . فإن معرفتها و تعريفها للناس من أوجب الواجبات

تقليد هو جب العامة وا إذ أنمكلفني باالجتهاد و بالنظر إىل نصوص الشرع، 

العلماء و سؤاهلم فيما ال يعلمون من أمور دينهم، يريد الباحث أن يعرض فتاوى 

 بعض اجلمعيات اإلسالمية الكربى يف إندونيسيا اليت تعترب مراجع هلم يف استفتاءام،

و هذه  .لتكون هذه الفتاوى معامل يف طريق التقوى من أداء زكاة الفطر كما يريده اهللا

  عيات هي مجعية احملمدية و مجعية ضة العلماء و جملس العلماء اإلندونيسياجلم
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يسهم يف تنبيه قطرة من حبر يرجو به كاتبه أن  إمنا هو هذا البحث املتواضعف

 ما زالت اليت تلك اجلمعياتو خصوصا من وجهة نظر  الفطر زكاةاملسلمني بأحكام 

مث مقارنتها حىت يكون  و دراستها ،ما هلا من املكانة يف نفوس املسلمني حتظى

علم عند أداء زكاة الفطر و من الأهم قائمون على أساس بعلى اطمئنان  املسلمون

  يتجنبوا أخطاء قد يغفل كثري منهم عنها

  صياغة مشكالت البحث  .ب 

بعد عرض أمهية هذا املوضوع، فإن هذا البحث لن يستويف مجيع ما يف 

ها الفقهاء قدميا و حديثا يف مطوالت مؤلفام، أحكام زكاة الفطر، فإنه قد تكلم عن

  : و ميكن حتديد مشكالت البحث على النحو التايل 

 ما هي اختيارات اجلمعيات اإلسالمية حول زكاة الفطر؟ .١

ما هي نقاط االتفاق و االختالف بني هذه اجلمعيات يف مسائل أحكام  .٢

 زكاة الفطر؟

أا تأخذ من أقوال هل وافقت هذه اجلمعيات أقوال مذهب معني أم  .٣

 املذاهب املختلفة؟

  األهداف و الفوائد  .ج 

  :يهدف هذا البحث إىل 
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أحكام زكاة الفطر عند فقهاء املذاهب و توضيح امع عليه من بيان  .١

 املختلف فيه

لدى اجلمعيات  يف أحكام زكاة الفطر مقارنة االختيارات الفقهية .٢

 اإلسالمية يف إندونيسيا

للمسلم جتاه االختالفات الفقهية يف أحكام زكاة بيان املوقف الصحيح  .٣

 الفطر

  :أما الفوائد املرجوة من هذا البحث فهي تتجلى يف 

 الفوائد األكادميية .١

لدى اجلمعيات  مرجعا يف معرفة أحكام زكاة الفطر هذا البحث يكونأن 

  .اإلسالمية يف إندونيسيا

 الفوائد العملية .٢

املسلمني يف إندونيسيا يف أداء زكاة الفطر طبقا  هذا البحث يسهلأن 

ألحكام الفقه اإلسالمي و معرفة األخطاء اليت قد تقع من بعضهم دون 

  .شعور منهم

  الدراسات السابقة  .د 
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يقوم مبقارنة أحكام زكاة   -يف حدود ما علمت  -مل تسبق كتابة أي حبث 

و  اغري أن هناك حبوثالفطر، و خصوصا عند اجلمعيات اإلسالمية يف إندونيسيا؛ 

 :رسائل تتطرق للكالم عن جوانب خاصة من زكاة الفطر، و منها 

أمحد بن حممد بن : حتقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر باملال، تأليف  .١

تكلم فيه املؤلف عن اختالف األقوال يف . الصديق الغماري احلسين

التقليد، مث  حكم إخراج زكاة الفطر باملال، بدأ بذكر أحكام االجتهاد و

و أدلة كل فريق، مث سرد أقوال الفقهاء يف اختالفهم و ذكر أوجه اخلالف 

 .ختم رسالته بالنتيجة أن إخراج املال يف احلواضر أنفع للفقراء

و قد أجاد املؤلف يف كتابته حيث اتبع منهج البحث العلمي، و 

 .الاستفاض يف بيان هذا احلكم حرصا على معرفة الراجح من تلك األقو 

الدكتور عبد : نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة، تأليف  .٢

أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة . اهللا بن منصور الغفيلي

الدكتوراه يف الفقه من كلية الشريعة بالرياض جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

 .اإلسالمية
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اضر ستجدات يف العصر احلتكلم فيه الباحث عن مدى تأثري النوازل و امل

. ألحكام الزكاة، و أدخل يف حبثه أحكاما تتعلق بزكاة املال و زكاة الفطر

  .ذكر كثريا من أحكام الزكاة اليت تتغري باختالف األزمان و األحوال

فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها و فلسفتها يف ضوء القرأن و السنة،  .٣

مؤلف من جزءين كبريين، و قد  هذا الكتاب. يوسف القرضاوي: تأليف 

اشتمل الكتاب على أحكام الزكاة عند الفقهاء السابقني وتطبيقها يف 

 .العصر احلاضر

فالكتاب شبه موسوعة يف أحكام الزكاة، ففيه اختالف الفقهاء و أدلتهم 

  .و اختيار القول الراجح منها عند املؤلف

مقياس  –وزن  –و األحكام الفقهية املتعلقة ا، كيل  املقادير الشرعية .٤

: منذ عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم و تقوميها باملعاصر، تأليف 

يف الكالم عن هذه  ؤلفاستفاض امل .الدكتور حممد جنم الدين الكردي

و قدرها بالوحدات املعاصرة، و ما يكون هلا من  الفقهاءاملقادير عند 

  خالف تبعا للخالف يف تلك املقادير

هذه هي البحوث اليت سبقت  كتابة هذا البحث ، و أما الذي نرجو أن 

معاجلة قضايا أداء زكاة الفطر يف  تكون مثرة هذا البحث املتواضع هي



8 

 

الكربى و  إندونيسيا من األحكام اليت اختارها اجلمعيات اإلسالمية

  .مقارنتها مقارنة علمية تتالءم مع طبيعة اتمع اإلندونيسي

 اإلطار النظري  .ه 

احلكم : (( األحكام مجع حكم، و هو يف اللغة مبعىن القضاء، قال الفيومي 

القضاء و أصله املنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خالفه فلم يقدر على 

ت بينهم فأنا حاكم و حكم بفتحتني و اخلروج من ذلك و حكمت بني القوم فصل

  ١))اجلمع حكام و جيوز بالواو و النون 

و  ٢.و احلكم يف االصطالح الذي نعنيه هنا هو إثبات أمر ألمر، أو نفيه عنه

األحكام اليت سوف نتناول بالبحث عنها تتعلق بزكاة الفطر، فهي أحكام شرعية 

  .السنن و املكروهات و غريهامستفادة من الشرع، و تشمل الشروط و األركان و 

و أما اجلمعية فهي اتفاق بني شخصني أو بني أشخاص، و كان اهلدف من 

إقامة اجلمعية هو حتقيق تعاون مشرتك، أو نشاط مشرتك فيما بينهم، و مل يكن 

  .اهلدف من إقامتها حتصيل أرباح مادية

                                                           

  ٧٨ص  )ح ك م( مادة ) لبنانبريوت، مكتبة (الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري   ١
  )١/٩٨(روضة الناظر و جنة املناظر : انظر   ٢
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ها، لكل مجعية قانون أساسي يضبطها، و خيدم سري عملها و حيدد أهداف

فهذا القانون األساسي ال بد أن يكون يف كل مجعية، و إذا أردنا معرفة أهداف 

  .اجلمعية أو طبيعتها فبإمكاننا أن نرجع إىل هذا القانون األساسي

 منهج البحث  .و 

 نوع البحث .١

الوصفي ، و هو أسلوب من أساليب  ينتهج الباحث يف هذا البحث املنهج

التحليل املركز على معلومات كافية و دقيقة عن ظاهرة ، أو موضوع حمدد ، أو فرتة 

من فرتات زمنية معلومة ، و ذلك من أجل احلصول على نتائج علمية ، مث تفسريها 

  .بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية الظاهرة 

فيعمد الباحث إىل استقراء أقوال العلماء املتقدمني منهم و املتأخرين حول 

مث خيتم  .يف إندونيسيا زكاة الفطر، مث ينظر إىل فتاوى اجلمعيات اإلسالميةأحكام 

 .بتوجيه املسلم ملا ينبغي أن يأخذ به من هذه األقوال املتعارضة

 مصادر البيانات .٢

 المصادر األساسية  . أ

a.  إلسالمية يف إندونيسيا ، و يكون أساسها على اجلمعيات افتاوى

 :الكتب التالية 
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أحكام الفقهاء يف مقررات مؤمترات ضة العلماء و  .١

مشاوراا؛ و الكتاب حيوي نتائج جمالس حبث املسائل 

اليت عقدها اجلمعية على مستوى الدولة من عام 

 م ٢٠١٠م إىل عام  ١٩٢٦

 Himpunan) جمموعة مقررات الرتجيح جلمعية .٢

Putusan Tarjih)  احملمدية، و الكتاب حيتوي على

نتائج جمالس الرتجيح اليت عقدها مجعية احملمدية من 

 مرت ا اجلمعيةم مع التعديالت اليت  ١٩٢٩عام 

جمموعة فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي  .٣

(Himpunan Fatwa MUI) و الكتاب حيتوى على ،

املركزي من عام  فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي

 م ٢٠١٤م إىل عام  ١٩٧٥

b. اإلنرتنت شبكة على اجلمعيات تلك لدى اإللكرتونية املراجع 

 المصادر الثانوية  . ب

a. كتب الفقه و أصوله 

 جمع البيانات .٣
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مجع البيانات بتتبع الوثائق املوجودة من كتب املذاهب و الكتب  طريقة كونت

  .املعتمدة لدى اجلمعيات الدينية يف إندونيسيا 

 تحليل البيانات .٤

  : املنهج اآليت يعمد الباحث إىل

فقهاء املذاهب مث فتاوى تلك منهج املقارنة ، فيجمع الباحث أقوال   . أ

أوجه ليعرف  و يقارن بينها او أحكامه زكاة الفطر ائليف مس اجلمعيات

 ليتوصل إىل الراجح منها االستدالل لكل قول و

 النتائج  . و

اجلسيمة، حىت أصل ذا البحث  أمحد ريب على نعمه العظيمة و آالئه

املتواضع إىل ختامه، و أود أن أذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها بذكر خالصة 

  .البحث و بعض التوصيات اليت متر أثناء إعدادي للبحث

  النتائج: أوال 

 :أحكام زكاة الفطر اليت يكثر اخلالف فيها نعرضها يف اجلدول التايل  .١

ب
رتتي

ال
  

  املسألة
ضة مجعية 

  العلماء
  مجعية احملمدية

جملس العلماء 

  اإلندونيسي

١  
إخراج القيمة يف زكاة 

  الفطر
  جيوز  جيوز  ال جيوز
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  مصارف زكاة الفطر  ٢
األصناف 

  الثمانية

الفقراء و 

  املساكني فقط

األصناف 

  الثمانية

  مجيع وجوه الرب  مجيع وجوه الرب  خاص باجلهاد  صنف سبيل اهللا  ٣

٤  
تأخذ هل جلنة الزكاة 

  نصيب العامل

ال جيوز هلا أن تأخذ نصيب العامل إال إذا نصبها 

  احلكومة أو أقّرت عليها

٥  
أداء الزكاة بعد صالة 

  العيد

جيوز مع 

  الكراهة
  ال جيوز  ال جيوز

  تعجيل أداء زكاة الفطر  ٦
من أول 

  رمضان
  شهر رمضان  شهر رمضان

  مقدار زكاة الفطر  ٧
  ٣إىل  ٢،٥

  كيلوغرام
  كيلوغرام ٢،٤

  ٣إىل  ٢،٥

  كيلوغرام

٨  
نقل زكاة الفطر خلارج 

  البلد
  ال جيوز

جيوز إذا بقي 

بعد صرفها 

  للبلد

  

  :و أما أحكام هذه املسائل عند املذاهب األربعة فهي كالتايل 

ب
رتتي

ال
  

  املسألة
املذهب 

  احلنفي

املذهب 

  املالكي

املذهب 

  الشافعي

املذهب 

  احلنبلي

١  
إخراج القيمة يف زكاة 

  الفطر
  ال جيوز  ال جيوز  ال جيوز  جيوز

  مصارف زكاة الفطر  ٢
األصناف 

  الثمانية

الفقراء و 

املساكني 

األصناف 

  الثمانية

األصناف 

الثمانية 
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  )املشهور(  فقط

  صنف سبيل اهللا  ٣
خاص 

  باجلهاد

خاص 

  باجلهاد

خاص 

  باجلهاد

خاص 

  باجلهاد

٤  
هل جلنة الزكاة تأخذ 

  نصيب العامل

تأخذ نصيب العامل إال إذا نصبها ال جيوز هلا أن 

  احلكومة أو أقّرت عليها

٥  
أداء الزكاة بعد صالة 

  العيد
  جيوز  جيوز  جيوز  جيوز

٦  
تعجيل أداء زكاة 

  الفطر

قبل السنة 

  أو السنتني

قبل يوم أو 

  يومني

من أول 

  رمضان

قبل يوم أو 

  يومني

  مقدار زكاة الفطر  ٧
١٠٤٠ 

  درهم

٢/٣ ٦٨٢ 

  درهم

٥/٧ ٦٨٥ 

  درهم

٥/٧ ٦٨٥ 

  درهم

٨  
نقل زكاة الفطر 

  خلارج البلد
  ال جيوز  ال جيوز  ال جيوز  يكره

 

اختلفت فتاوى كل مجعية من هذه اجلمعيات اإلسالمية تبعا الختالف املناهج  .٢

 .اليت سلكها كل مجعية، و إن كان بعض األحكام قد توافق فيها واحدة أختها

هلا مناهج يف الفتوى متيزها اجلمعيات اإلسالمية يف إندونيسيا لكل واحدة منها  .٣

 :عن غريها و هي على النحو التايل 

سلكت مجعية احملمدية مسلك الرتجيح بني األدلة من نصوص الكتاب و   .أ 

 السنة، و اجتهدت بناء عليها ملعرفة احلكم الشرعي يف املسألة
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أخذت مجعية ضة العلماء بالتقيد باملذاهب األربعة و خاصة باملذهب   .ب 

ذت باملعتمد من املذهب الشافعي إال إذا دعت املصلحة الشافعي، و أخ

 إىل األخذ بغريه

مجع جملس العلماء اإلندونيسي بني منهجي احملمدية و ضة العلماء،   .ج 

  فهو يرجح أقوال فقهاء املذاهب من ناحية الدليل و االستدالل

  :أما التوصيات اليت يوصى ا الباحث بعد كتابة هذا البحث هي 

املسلمني بالعلم بأحكام زكاة الفطر و خاصة للجمعيتني ؛ احملمدية و ضة تزويد  .١

ألعضائهما و للمجلس بنشر  العلمية العلماء بتوزيع الكتيبات و عقد الدورات

 الكتب أو املعلومات عرب املؤسسات احلكومية

املناطق تتوىل على جلان الزكاة نصب جلان الزكاة من قبل املؤسسات يف مستوى  .٢

 ودة يف املساجد و القرىاملوج

و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، و صلى اهللا و سلم على سيدنا 

    .حممد و على آله و صحبه أمجعني
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