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حير   ،كافرل االجتمراعي المراليز تأتي هذه الورقة بمشيئة هللا تعالى لتبررز دور زكراة الفطرر فري تعزيرز الت  الملخص: 

فري معواهررا  بلررورة مفمروك زكراة الفطررروعلير،، سريتواوا الباحرر  الحردي  . يتحرد   الباحر  عررن  كوااللمبرور جامو جررا  

؛ ألن جممررور جهررل العلرر  را  الفهمررا  فرري  زررراا زكرراة الفطررر قيمررة  آلوررا  بي  رع اإلسررالمي الحويرر ، م  فرري الش رراللغررو  و

رحمم  هللا يرون  زراا زكاة الفطر من جقوات الو اس التي يهتاتواما يوميا ؛ وبيوما يرر  اإلمراك جبرو حويفرة و يرره مرن 

ة زكراة الفطرر ة من ورا  مشروعيتريعة اإلسالمي  حكمة الش    رحمم  هللا عكس  لك، كما جن الورقة ستوضح جهل العل

ة في كوااللمبور لمرذا ، و براز دور المجالس اإلسالمي  بعد قياك المسلمين بأعظ  وجثهل العبادات )صياك شمر رمضان(

مر  زكراة الفطرر، ويسرتأافون جمر  زكراة الفطرر مرن ر يرة ؛ حي   ن علمائمرا يبرذلون جمرودا  جبرارا  فري جبيلالعمل الو  

بررين الو صرروش الش رررعي ة  حليلرريكررل مررن  المررومه الت  فرري وسررتوتمه هررذه الورقررة  هررالا رمضرران  لررى ق بيررل عيررد الفطررر.

مر  بعر   التمهرابال، و جررا  ة بين آرا  الفهمرا  الجمابرذة رحمرة هللا علريم  ججمعرينوالمهارا الواردة في الموضوع،

 لين في هذا الحهل. ام  ومن الع   ،ة بكوااللمبورسات اإلسالمي  المؤس    جعضا
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Abstract: This paper comes, to stand out the role of Zakat al-Fitr in Malaysia's Society, 

and researcher will talk about Kuala Lumpur as case study. Accordingly, researcher will 

explain the concept of Zakat al-Fitr in the meaning of language and in Islamic law, state 

the views of scholars in the output of Zakat al-Fitr; because the majority of scholars, 

May Allah mercy upon them, they found out the Zakat al -Fitr may pay from people 

living food and Imam Abu Hanifa,s idea and other scholars mercy of Allah upon them, 

it could pay by money "Value".  As this paper will try to show the wisdom of paying the 

Zakat al-Fitr after the greatest and heaviest worship by Muslims, (fasting of the month 

Ramadan), the role of Islamic Councils in Kuala Lumpur for this humble work; because 

of Malaysia, scholars are making their effort to collect Zakat begging of the month 

Ramadan, still the day of Eid Al-Fitr. This paper will use the method of analytical and 

the comparison between the opinion of scholar's, and conducting interviews with some 

members of the Islamic communities in Kuala Lumpur, and workers in this field. 
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 المقـدمـة

الحمررد ا الررذ  زلررا السررماوات العررال، واألرا ومررا تحررل الخررر ، وهررو الررذ  زلررا فسررو  والررذ  

حا حه، ول  يظل  ربُّورا جحردا . ولر، الخورا  والشركر جن جعرل زكراة الفطرر تكملرة للروه   جعطى كل   

الررذ  يعتررر  صرروك الصررائ  مررن اللغررو والرفرر . ومهصررد الشررارع مررن ورا  مشررروعية زكرراة الفطررر 

للصائ  ليحصل الصائ  على ججره الكامل، و وية الفهرا  عن  ا المسرألة فري  لرك اليروك. ثر  الصرالة 

ألتمان واألكمالن على سيد ولد آدك محمد بن عبد هللا الهرشي األمي، الذ  جرحر  بأمتر، مرن والسالك ا

 األك بولدها. وبعد:

فإن جمر زكاة الفطر عظري  وجثرهرا االجتمراعي فري األمرة المسرلمة كبيرر، فمري وسريلة عمليرة 

يكرون جرذريا ، يكراد  وعالا لمشركلة الفهرر فري المجتمر  المسرلمي بشركل فعالة في سد حاجة المحتاا،

وبطريهررة ميسرررة كررل التيسررير فرري حررين اررر  عجررز األاظمررة الوضررعية الترري وضررعما المصررلحون 

والمفكرون عن عرالا هرذه المشركلة، كمرا عالجمرا اإلسرالك الحوير ، وفضرال  عرن جامرا تحهرا األزروة 

لر، علرى وجر،  اإليمااية الصادقة التي ال تتحها عن  ير المسلمين، وتظمر اظامرا  تكافليرا  رباايرا  لريس

الغوي، وتبوى في، العالقة  األرا اد وال اظير ل،؛ حي  يعط  في، الغوي على الفهير، ويحترك الفهير

  ما يجب علي، تجاه اآلزر. فمذه زكاة الفطر التري على جساس المودة والرحمة؛ ألن كل واحد في، جد  

تكرن عمرال  تطوعيرا ، ليشرعر معمرا لر    يعطيما الغوي للفهير فتسد بمرا حاجتر،، وتغوير، عرن  ا المسرألة

الغوي بفضل، وعلو يده والموة على من جعطراه، وال الفهيرر يرر  جن هرذا العطرا   حسران وتكررك ممرن 

والمسكوة والدواية جماك الغوي جعطاه، فيشعر بالذا
1
.   

 

 مفهوم الزكاة في اللغة والشرع:

كلمة زكاة الفطر
2
 

ًّ بمعوى جن زكاة جضيفل  لى الفطر. وتعري  زكاة الفطر كاآلتي:   هذه الكلمة مركبة تركيبا   ضافيا

 تعريف الزكاة لغة: -أولا 

الزكاة في اللغة هي: الومرا  والزيرادة، والبركرة، والطمرارة، والمردل، والصرالل. يهراا: زكرى الرزرع: 

وفس: ج  طم ررت مرن الرذاوب، واألداراس، وفير،   ا اما وزاد. وزكل الوفهة:   ا بورك فيما. وزكل ال

قَدْد ( ج  طمر افسما عن األدااس. وقوا هللا تعرالى: ﴿9﴾ )الشمس:قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَهايهوا هللا تعالى: ﴿

َولَددْوَل فَْلددِه  َّ  (. ج  طمررر افس رر، عررن المعاصرري. وقرروا هللا تعررالى: ﴿14﴾ )األعلررى:أَْفلَددَح َمددن تََزكَّدد 

دي َمدن يََشدا َعلَْيكِ َ يَِزّك  دنَّ  َّ ا َولَك  ْن أََحٍد أَبَددا نكِم ّم  (. ج :  لروال اعمرة 21﴾ )الورور: ْم َوَرْحَمتِهِ َما َزَكا م 

من هللا تعالى ما صلح موك  جحد، ولكن هللا يزكي من يشرا  ج  يصرلح. وزك رى الهاضري الشرمود: بري ن 

زيادتم  في الخير من بين الشمود
3

ا يؤيد  ْم هذه المعااي اللغوية قوا  هللا تعالى: ﴿. ومم  دْن أَْمدَوال ه  ِخدْْ م 

م ب َهددا يه  ددِرهِْم َوتِددَزّك  (. فالزكرراة تطمررر مؤديمررا عررن داررس الررذاوب والشررح 103﴾ )التوبررة: َصددَدقَةا تَِطّه 

والبخل. وتومي ججره ومال،، وتجعل الزكاة المزك  ي زيرا  بين األ ويا ، وتكون سببا  لمردل الوراس لر،، 

وحبا  لد  المجتم 
4
 . 
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BookID=2http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=8863&PageNo=1& 

 ك.16/10/2012تاريخ الزيارة: 
جا  في "الفتح": "وجضيفل الصدقة للفطر لكواما تجب بالفطر من رمضان. وقاا ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة الوفوس مأزو   2

ِ   َّ  ف ْطَرةَ  َّ  الَّت ي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها لَ من الفطرة التي هي الخلهة المراد بهول، تعالى: ﴿ يَه ل َخْل ْْد  (. والمعورى:  امرا وجبرل 30﴾، )الروك: تَ

على الخلهة تزكية للوفس، ج  تطميرا  لما. واألوا جظمر، ويؤيده قول، في بع  طرق الحدي  زكاة الفطر من رمضران". ابرن حجرر، فرتح 

زكاة الصوك، وصدقة رمضان، وصدقة الصوك، . ويهاا لما جيضا : زكاة الفطرة، وصدقة الفطرة، وزكاة رمضان، و367، ش3البار ، ا

ر: وصدقة الر وس، وزكاة األبدان. وقيل: لفظ الفطرة الواق  في كالك الفهما  لمذه الزكاة اس  مول د، حتى عده بعضم  من لحن العواك. يوظ
 . 185، ش6ا مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المباركفور ، 

 . 116، ش2؛ البموتي، كشاف الهواع عن متن اإلقواع، ا5، ش3؛ المرداو ، اإلاصاف، ا358، ش14ابن موظور، لسان العرب، ا 3
؛ 106، ش1؛ الموصررلي، االزتيررار لتعليررل المختررار، ا216، ش2؛ ابررن اجرري ، البحررر الرائررا، ا2، ش2ابررن عابرردين، رد المحتررار، ا 4

، 2؛ ابرن قدامر،، المغوري، ا324، ش5و ، المجمروع، ا؛ الورو71، ش3؛ الماورد ، الحراو ، ا430، ش1الدردير، الشرل الكبير، ا
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ا  ا:  -ثانيا  تعريف الزكاة شرعا

 هواك تعريفات عدة عود الفهما  للزكاة، وموما ما يلي:

عود الحوفية: "تمليك الماا من فهير مسل   ير هاشمي وال مواله، بشررط قطر  الموفعرة  أولا:

عن الممل  ك من كل وج،، ا تعالى
5
." 

ا: صوش، من ماا مخصوش، بلغ اصابا  لمسرتحه،،  ن عود المالكية: " زراا جز  مخ ثانيا

ت  الملك وحوا  ير معدن وحر 
6

 ." 

ا: عود الشافعية: "اس  لما يخرا عن ماا جو بدن على وج، مخصوش ثالثا
7

 ." 

ا: عود الحوابلة: "حا يجب في مراا زراش لطائفرة مخصوصرة فري وقرل مخصروش".  رابعا

يه،وتسمى صدقة ألاما دليل لصحة  يمان مؤديما وتصد
8

 ." 

واالحرظ جن تعرير  الحوفيرة والمالكيرة  امرا يوطبهرران علرى عمليرة الزكراة، ولريس علرى ماهيررة 

الزكاة
.
لذلك قاا الدسوقي في تعليه، على  لك التعري : "هرذا تعرير  لر، برالمعوى المصردر " 

9
. جمرا 

 تعريفي الشافعية والحوابلة، فإامما يوطبهان على ماهية الزكاة. 

 

 اللغة والشرع:مفهوم الفطر في 

 تعريف الفطر لغة:  -أول

ج ف ط ررْرت   ف ط ررر هررو، و  ، و  ررل  ج  رروك، يهرراا: ج ْفط ررر  الر  رروك، وقيررل ت ررْرك  الص  الف طرر بسرركر الفررا : ا ه رري  الص 

، وفط رت، الرجل 
10
 . 

يمكن جن يطلرا علرى  األّول: جن -كما يبدو لي-والفرق بين "اهي  الصوك" و"ترك الصوك" 

فيمكن  طالق، على عدك الردزوا فري الصروك  وأما الثانيعد الدزوا في، جو بعد  يجاده. فساد الصوك ب

 جصال .

، ومو، قوا هللا تعالى: ﴿ (. ج  ااشرهل. 1﴾ )االافطرار:إذا السَّدَماِ  اْنفََطدرتوجصل الف طر الشا 

ت قدماه ج  ااشهتا، ومو، ج زذ ف ْطر  الصائ  ألا، يفتح فاه وتفطر 
11
. 

ا  ا:تعريف ا -ثانيا  لفطر شرعا

 يطلا الف طر في الشرع ويراد ب،  حد  جربعة معان:

جن يصرربح اإلاسرران  يررر صررائ ، فيهرراا: جصرربح فررالن اليرروك مفطرررا ، يعورري  يررر صررائ . ومورر،  األول:

 داة عاشورا   لى قر  األاصار: مرن جصربح مفطررا  فليرت  بهيرة يومر،، ومرن  حدي : "جرسل الوبي

جصبح صائما  فليص "
12
. 

جن يصبح اإلاسان صائما ، ث  حصل مو، ما يوافي مهتضرى الصروك، بتعمرد األكرل جو الشررب،  الثاني:

 جو الجماع جو احو  لك، فيهاا ل،: قد جفطرت بما حصل موك. 

: "جفطر الحاج  والمحجوك"ومو، قوا الوبي 
13
. 

قرروا  جن يخررا الصرائمون مررن الصروك بغرروب الشررمس. سروا  جكرل شريئا  جو لرر  يأكرل. ومور، الثالد::

: "  ا جقبل الليل من ها هوا، وجدبر الومار من هاهوا، و ربل الشمس فهد جفطر الصائ "الوبي
14
 . 

                                                                                                                                          
، 3؛ الزحيلري، الفهر، اإلسرالمي وجدلتر،، ا343، ش1؛ الهرطبري، الجرام  ألحكراك الهررآن، ا191، 2؛ البموتي، كشراف الهوراع، ا433ش

 . 145ش، 1؛ الحلبي، الحاجة اجال، فه، العبادات على المذهب الحوفي، ا13، ش6؛ العخيمين، الشرل الممت ، ا153ش
 . 216، ش2؛ ابن اجي ، البحر الرائا، ا251، ش1الزيلعي، تبيين الحهائا، ا 5
  .3، ش2؛ عليش، موح الجليل، ا430، ش1الدردير، الشرل الكبير، ا 6
 . 179، ش1األاصار ، فتح الوهاب بشرل مومه الطالب، ا 7
 .  262، ش2ابن مفلح، المبدع شرل المهو ، ا 8
 .211، ش4وقي على الشرل الكبير، االدسوقي، حاشية الدس 9

 . 318، ش2ا المحيط في اللغة،؛ ابن عباد، 153، ش9ا المحكم،ابن سيده،  10
 . 398، ش4ا تهْيب اللغة،األزهر ،  11
باب مرن جكرل فرى عاشرورا   الجامع الصحيح،؛ الهشير ، 1859، رق : 692، ش2باب صوك الصبيان، ا الجامع الصحيح،البخار ،  12

 .2725، رق : 152، ش3يوم،، افليك  بهية 
 . وقاا األلبااي صحيح.2369، رق : 280، ش2كتاب الصوك، باب فى الصائ  يحتج ، ا سنن أبي داود،جبو داود،  13
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جن يخرا الصائمون مرن الصروك بغرروب الشرمس ليلرة اليروك األوا مرن شرواا، فيهراا: جفطرر  الرابع:

: "صوموا لر يت، وجفطروا لر يت،"الصائمون من الصوك. ومو، قوا الوبي 
15
. 

 عوى األزير هو المراد بالفطر في جملة "زكاة الفطر". وهذا الم

ف اصطالحا  بأاما: "صدقة تجب بالف طر من رمضان طمرة للصائ  مرن  أما كلمة )زكاة الفطر( فتعر 

اللغو والرف "
16

. وقيل هي "الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان"
17
 . 

ا الررذ  هررو  "صرردقة تجررب بررالف طر مررن  والررذ  يبرردو لرري والعلرر  عوررد هللا، هررو التعريرر  األو 

 رمضان طمرة..."  ألا، جشمل وبي ن  ماهية زكاة الفطر، والسبب والحكمة من  زراا زكاة الفطر.

وجشمل ما وقفل  علي، من تعري  لزكاة الفطر هو جاما "صدقة معلومرة، بمهردار معلروك، مرن 

ر شخ  مخصوش، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصرة، تجرب برالفط

من رمضران، طمررة للصرائ  مرن اللغرو والرفر ، وطعمرة للمسراكين"
18

. هرذا زاد فري البيران لتعرير  

 زكاة الفطر.

والذ  يبردو لري جن العبرارة: "طمررة للصرائ  مرن اللغرو والرفر "، زيرادة فري التعرير ؛ ألن  

وألار، زكاة الفطر تسن حتى وليد صغير، وهو ل  يص  جصال  فضال  جن يرف  جو يحصرل مور، اللغرو؛ 

يستحب  زراا زكاة الفطر حتى عن الجوين الذ  في بطن جم،. ولكن يجاب عود هرذا االعترراا جن 

 التعري  زرا مخرا الغالب. بمعوى جن المسلمين الصائمين جكخر من المسلمين  ير الصائمين.

  ن،  اما جضيفل الزكاة  لى الفطر؛ ألاما تجب بالفطر من رمضان، فمو من  ضافة الشري  

سبب،  لى
19

.وقيل:  اما تجب بسببين: رمضان، والفطر مو،
20
. 

 

 آرا  الفقها  في إخراج زكاة الفطر قيمةا 

 أولا: األصه في إخراج زكاة الفطر

 قد ب ي ن  حدي  ابن عمر رضي هللا عومما األصل في  زراا زكراة حير  قراا: "فررا رسروا هللا  

زكاة الفطر من رمضان، صاعا  من تمر، جو صاعا  من شعير...
21
." 

وحدي  جبي سعيد الخدر  جا، كران يهروا: "كورا اخررا زكراة الفطرر صراعا  مرن طعراك 
22

. جو  

صاعا  من شعير، جو صاعا  من تمر، جو صاعا  من جقط، جو صاعا  من زبيرب"
23

. وفري روايرة جزرر  

وك الفطر صاعا  من طعاك، وكان طعاموا الشعير، والزبيرب، ي قاا: "كوا اخرا في عمد رسوا هللا 

واألقط، والتمر"
24
. 

 جو شرعير، مرن صراع جو تمر، من صاع هو بإزراج، السو ة اصل الذ  جن   كر بما ثبل فإ ا

 فري واحرد شري  يجمعمرا األشريا  وهرذه زبيب، من صاع جو ،(الهمح) ب ر من صاع جو جقط، من صاع

العادة في الواس يهتات، الذ  الطعاك وهو الووعية،
25
: مخرل الوراس،  لي، يحتاا قد مما آزر شيئا   وليس. 

 مرا بكرل السوة في المذكورة األطعمة على العلما  قاس لذلك وآايت،، البيل ومتاع والمركب، الملبس،

                                                                                                                                          
، 2كتاب الصوك، باب متى يحل فطر الصائ ، ا الجامع الصحيح،رواه البخار  من حدي  عمر بن الخطاب رضي هللا عو،. البخار ،  14

 .1853، رق : 691ش
، رقر : 674، ش2: )  ا رجيت  المالا فصوموا و  ا رجيتمروه فرأفطروا(، اكتاب الصوك، باب قوا الوبي  الجامع الصحيح،البخار ،  15

، رقر : 124، ش3كتاب الصياك، باب وجوب صوك رمضان لر ية المالا والفطرر لر يرة المرالا، ا الجامع الصحيح،، الهشير ، 1810

2567. 
 .   278، ش1ا اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنْه،الحجاو ،  16
 . 412، ش1ا فقه السنة،سابا، سيد،  17
 .210ش الزكاة في اإلسالم،الهحطااي، سعيد بن علي،  18
 .367، ش3ا فتح الْاري،؛ ابن حجر، 349، ش2االمْدع، ؛ ابن مفلح، 646، ش2ا المغني،ابن قدامة،   19
 . 301، ش4ا حاشية الجمه عل  المنهج،الجمل، سليمان،  20
 سبا تخريج،. 21
 .554، رق : 144، ش2ا المنتق ،قاا الباجي: "الطعاك   ا جطلا توج، بعرف االستعماا  لى البر"، يعوي الهمح. الباجي،  22
الجدامع ؛ الهشرير ، 1435، رقر : 548، ش2جبواب صدقة الفطر، باب صردقة الفطرر صراع مرن طعراك، ا الجامع الصحيح،البخار ،  23

 .2330، رق : 69، ش3كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ا الصحيح،
 .1439، رق : 548، ش2ا الجامع الصحيح،البخار ،  24
 .197، ش6ا فاتيح شرح مشكاة المصابيح،مرعاة المالمباركفور ،  25
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 كران فرإن الحبروب، مرن  لرك و ير والتين، والحوطة، واألرز، الذرة،: مخل عاداتم ، في الواس يهتات،

كان ما كائوا   قوتم  من فطرتم  جزرجوا والسمك، واللح ، كاللبن، الحبوب،  ير من قوتم 
26
 . 

  الرب كاارل وهرذه: "السروة فري  كرهرا جرا  التري األصرواف علرى تعليهر، فري الهري  ابرن وقاا

 قروتم  كمرن قروتم ، مرن صراع علريم  فإامرا  لرك  يرر قروتم  محلرة جو بلرد جهرل فأمرا بالمديوة، جقواتم 

 واللحر  كاللبن الحبوب،  ير من قوتم  كان فإن. الحبوب من  لك  ير جو التين، جو األرز، جو الذرة،

 ال الرذ  الصرواب وهرو العلمرا ، جممور قوا هذا. كان ما كائوا   قوتم  من فطرتم  جزرجوا والسمك،

. بلرده  جهرل يهتاتر، مرا جروس مرن ومواسراتم ، العيرد، يروك المسراكين زلرة سرد المهصود   . بغيره يهاا

 و ن فإار، والطعراك، الخبرز  زرراا وجمرا الحردي ، في، يصح ل  و ن الدقيا،  زراا فيجزئ هذا وعلى

 مور، يترأتى وجار، بهائر،، لطوا لم ، جاف  الحب يكون فهد في،، والكلفة المؤواة لهلة للمساكين؛ جاف  كان

 يمكور، وال يفسرد فإار، المسركين، عورد والطعراك الخبرز كخر   ا سيما وال والطعاك، الخبز من يتأتى ماال

 جن لمرر  يشررع برل لمر ، جراز العيررد يروك األطعمرة اتخرا  عرادتم  محلررة جو بلرد جهرل كران فرإ ا... حفظر،

جعل  وهللا... جطعمتم  من المساكين يواسوا
27

 ." 

رب   ج  مرن صراع برإزراا الصرائ  يهروك جن الشارع مهصود فليس  دون للمسركين، طعراك جو ح 

 الواجررب هررذا مرن الررتخل  الغررا فلرريس. المسركين لمررذا والمواسرراة المصرلحة فيرر، يحهرا لمررا الوظرر

 هررذا فري جبرررين ابرن الشريخ ويهرروا. ومصرلحت، الفهيررر لحاجرة الوظرر يوبغرري برل فهررط، ،(الفطرر زكراة)

 يعتادوه، ل  ألام  ب،؛ يوتفعوا ل  الهوت  ير من جزرا و  ا للمساكين، قوت جا، في، والحكمة: "الصدد

 األزمورة، هرذه فري كما الدواب علفوه يأكلوا،، وال يعرفوا، ال والواس الشعير من -مخال  - جزرجوا فإ ا

 لررن فكررذلك... يأكلوارر، ال والورراس التمررر مررن جزرجرروا و  ا الرردواب، يعلفرر، لمررن بخررس بررخمن برراعوه جو

 حتررى فتعطرريم  يأكلوارر،، الررذ  الشري   لررى توظررر جن األولررى: اهرروا فروحن قوتررا ، يجعلرروه ولررن يرأكلوه،

"يأكلوه
28
. 

 زكاة في  زراا جواز في العل  جهل بين ازتالف يحصل ل  جا، اجد الفهمية، اآلرا  تأملوا   ا

جرروازه عرردك جو الفطرر
29
 فجممررور. ال جو قيمررة الفطررر زكرراة  زررراا فرري بيروم  ازررتالف حصررل و امررا. 

الخالثرة األئمرة وموم  قيمة ، الفطر زكاة  زراا جواز عدك على العلما 
30
 زكراة  زرراا جرواز وعلرى. 

مع، ومن الحويفة قيمة   الفطر
31
 التري المهاصردية األاظرار وجمرة فري ازرتالفم  هرو االزرتالف وسبب. 

 .الفطر زكاة  زراا من الشارع ومهصود المساكين مصلحة فيما يتحها

 

 :قيمةا  أو نقداا  الفطر زكاة إخراج بخصوص العلما  نصوص بعض

 دارااير جو دراهر  الصراع قيمرة جزررا فلو الفطر، زكاة في الهيمة  زراا يجوز وال: "الماورد  يهوا

 مرر  قرردرها بررين فسررو  مختلفررة، ججورراس فرري متفررا قرردر علررى ارر   هللا رسرروا ألن ؛... يجرروز ال

"قيمت، دون علي، الموصوش بهدر االعتبار جن على فدا وقيمما، ججواسما ازتالف
32
 . 

                                                
 كشاف القنداع عدن مدتن اإلقنداع،؛ البموتي، 333، ش6ا شرح  سنن أبي داود،؛ العيوي، 554، رق : 144، ش2ا المنتق ،الباجي،  26

؛ 202، ش6ا مرعددداة المفددداتيح شدددرح مشدددكاة المصدددابيح،؛ المبررراركفور ، 29/6 شدددرح عمددددة األحكدددام،؛ ابرررن جبررررين، 265، ش5ا

 . 89، ش3ا موسوعة الفقه اإلسالمي،يجر ، محمد، التو
 . 284، ش3ا حاشية الروض المربع،؛ وااظر: ابن قاس ، 13 - 12، ش3ا إعالم الموقعين،ابن الهي ،  27
 . 29/6شرح عمدة األحكام، ابن جبرين،  28
، ويهوا 334، ش6ا شرح سنن أبي داود،يهوا بدر الدين العيوي: "ول  يجز عامة العلما   زراا الهيمة، وججازه جبو حويفة". العيوي،  29

ابن قدامة: "وظاهر مذهب، ]يعوي اإلماك جحمد[ جا، ال يجزئ،  زراا الهيمة في شي  من الزكوات، وب، قاا مالك، والشافعي، وقاا الخور  

 المغني،يجوز وقد رو   لك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقد رو  عن جحمد مخل قولم  فيما عدا الفطرة". ابن قدامة،  وجبو حويفة:

 . 671، ش2ا
 المجموع،؛ 383، ش3ا الحاوي،؛ الماورد ، 260، ش1ا بداية المجتهد،؛ ابن رشد، 502، ش1ا الشرح الكْير،ااظر: الدردير،  30
 .287، ش3ا حاشية الروض المربع،؛ ابن قاس ، 671، ش2ا لمغني،ا؛ ابن قدامة، 132، ش6ا
 . 10، ش2ا الجوهرة النيرة،؛ العباد ، 73، ش2ا بدائع الصنائع،الكاسااي،  31
. فاإلمرراك المرراورد  بمررذا الكررالك يوظررر  لررى المهصررد التعبُّررد  مررن زكرراة الفطررر، فيررر  جن األشرريا  383، ش3ا الحدداوي،المرراورد ،  32

 ا في السوة يجب التهيد بما؛ ألاما عبادة توقيفية، فال يجوز تجاوزها.الموصوش عليم
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 الصرحيح: قراا جار، جصرحابوا، مرن عبدان ابن الفضل جبي عن الرافعي وحكى: "الووو  وقاا

 ألن يجرزئ؛ ال جار، سربا مرا: والصرحيح. بالمسراكين جرفرا ألاممرا والسرويا؛ الخبرز يجزئ جا، عود 

"جعل  وهللا. والخبز والسويا، الدقيا، بخالف مو،، يراد ما لكل يصلح ألا، افعا ؛ جكمل الحب
33
 . 

 ورد الرررو  جن: قولررر، وجررر،... الهيمرررة  زرررراا يجررروز ال: الشرررافعي وقررراا: "الكاسرررااي وقررراا

 يسررتدا -ولوررا. يجرروز ال وهررذا الررو ، حكرر  يعتبررر الهيمررة تجررويز وفرري مخصوصررة، جشرريا  بوجرروب

 هرذا مخرل فري المسرألة عرن ج وروه : " لهولر،. الفهير   وا  الحهيهة في الواجب جن -لمذهب، الكاسااي

 الرو  جن تبرين وبر، الحاجرة، دفر   لرى جقررب ألامرا وجوفرر؛ جتر  برل بالهيمرة، يحصل واإل وا ". اليوك

باإل وا  معلوا
34
 . 

 وعورداا... الحاجرة لردف  الردقيا، مرن جولرى والردراه  البرر، من جولى الدقيا ث : العباد  وقاا

: والسررالك الصررالة عليرر، لهولرر، وعروضررا ؛ وفلوسررا ، دراهرر ، الهيمررة  لررك جميرر  عررن يعطرري جن يجرروز

 وعجرل المؤوارة، عروم  جسرهط فهرد الردقيا جزررا   ا وألار، ؛"اليوك هذا مخل في المسألة عن ج ووه "

  زرراا األفضرل فمرا: قلرل فرإن. بالهيمرة  ال يجروز ال الحبروب مرن  كراراه مرا سرو  ومرا الموفعة، لم 

 جدفر  ألار، الفترو ؛ وعلير، جفضرل، الهيمرة جدا  جن الفتراو  فري  كرر: قلل الموصوش؟ عين جو الهيمة

 وهرو الهيمرة فير، فيعتبرر الخبرز وجمرا االزتالف، من جبعد ألا، جفضل؛ الموصوش وقيل. الفهير لحاجة

 تمرر مرن صراع اصر  جد  لرو حتى الهيمة تعتبر ال علي، موصوش هو فيما جن وحاصل،... الصحيح

 الموصروش التهدير  بطاا هوا الهيمة اعتبار في ألن يجوز؛ ال جكخر جو بر من صاع اص  قيمت، تبلغ

"الخبر في علي،
35
 . 

 الحوفيرة الفطرر؟ زكراة في الهيمة  زراا يجزئ هل ازتل : "جبرين بن هللا عبد الشيخ ويهوا

 لخدمرة و لرك فال؛ الهوت جو الخمسة األصواف وجدت   ا: يهولون والجممور الهيمة،  زراا يجيزون

 يأزررذواما الررذين مررن كخيررر و  ا واظراررا بالهيمررة، تورردف  الحاجررة و  ا اظراررا: قررالوا والحوفيررة. الفهرررا 

 فيبير  صراعا   عشررون الفهيرر عورد فيجتمر  بخمسرة، الصاع صاحبما يشتر  فربما برز ، يبيعواما

 مررن  زراجمررا األولررى ولكررن لرر،، جربررح لكرران قيمتمررا جعطرري فلررو الررخمن، يريررد ألارر، بخالثررة؛ الصرراع

 فررال ويبيعوامررا يجمعوامررا الررذين هررؤال  جمررا ليأكلمررا،  ليمررا بحاجررة هررو لمررن و عطا هررا األصررواف،

 الهرروت،  لررى يحترراجون الررذين الفهرررا  هرر  مررن يوظرر ولكررن الفهررر، اسرر  يشررملم  كرران ولررو يسرتحهواما،

 عوررد تررأتيم  األسررواق مررن ويشررترواما يررذهبون مررا فبرردا علرريم ، وتسررميل لمرر ، زدمررة لمرر  فشرررا ها

"جبوابم 
36
. 

 والمظراهر الجواارب جهر     لرى يخلر  جن ممكرن -وحرديخا   قديما   العلما  اصوش  لى وبالوظر

 .الفريهين كال  ليما يوظر التي المهاصدية

 مهاصررد تحهرا يررون التري الجوااررب فرأه  الهيمرة،  زرراا جررواز بعردك الهرائلون الجممرور جمرا

 :يلي ما الفطر زكاة من تحتما الشريعة

 فري عليمرا الموصروش األشريا  جن يررون  امر  حير  التعبُّرد ، المهصد تحها بذلك الفطر زكاة جن. 1

 مهصررد المسررل  يحهررا فبررذلك تجاوزهررا، يجرروز فررال توقيفيررة، عبررادة ألامررا بمررا؛ التهيررد يجررب السرروة

تشريعات، جمي  في الشارع مهاصد رجس هو وهذا تعالى، ا العبودية
37
. 

                                                
 . 132، ش6ا المجموع،الووو ،  33
 . 73، ش2ا بدائع الصنائع،الكاسااي،  34
 . 10، ش2ا الجوهرة النيرة،العباد ،  35
 . 14/8 شرح أخصر المختصرات،ابن جبرين،  36
"... ألن الحا ا تعالى، وقد عله، على ما ا  علي،، فال يجوز اهل  لك  لى  يرره،  وهذا ظاهر من كالك الشيخ وهبة الزحيلي السابا: 37

. وقاا الشيخ الهرضاو  بعد ترجيح، 284، ش3ا الفقه اإلسالمي،كاألضحية لما  علهما على األاعاك، ل  يجز اهلما  لى  يرها". الزحيلي، 
وبعر  المالكيرة،  -فري المشرمور عور،-ر "ولكن بع  الفهمرا ، كالشرافعي وجحمرد كون الزكاة تتعلا بجااين: جااب هللا تعالى، وجااب الفهي

وكذلك الظاهرية،  لبوا معوى العبادة والهربة في الزكاة، فحتموا على المالك  زراا العرين التري جرا  بمرا الرو ، ولر  يجروزوا لر،  زرراا 

ما حرا مرالي قصرد بر، سرد زلرة الفهررا ، فجروزوا  زرراا الهيمرة". الهيمة، و ل ب جبو حويفة وجصحاب، وآزرون من األئمة الجااب اآلزر: جا

 .283، ش2ا فقه الزكاة،الهرضاو ، 
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  ن: ألصررحابوا الرردليل فرري المعتمررد األسرراليب فرري الحرررمين  مرراك وقرراا: "المجمرروع فرري جررا : الجددوا 

: لوكيلر،  اسران قراا ولرو تعرالى، هللا جمرر   فير، ي تبر  جن فسبيل، كذلك كان ما وكل تعالى، ا قربة الزكاة

 و ن مخالفت،، ل، يكن ل  لموكل، جاف  هي سلعة وجد ولو التجارة،  رض، جن الوكيل وعل  ثوبا ، اشتر

"باالتباع جولى بأمره تعالى ا يجب فما جاف ، رآه
38
. 

 

سد زلة المساكين وحاجتم  يوك العيد، ومواساتم  من جوس ما يهتات، جهل بلده  ت  بماي جا،. 2
39
 . 

: كررذلك تسررد الهيمررة زلررة المسرراكين وحرراجتم  فرري يرروك العيررد، وزاصررة   ا كررااوا طلبررة العلرر  الجددوا 

 وعزاب ال يجيدون فن الطبخ.

 

و لك جرفا بم  وجرح . جاما بذلك اكفى المساكين مؤواة البح  عن الطعاك والذهاب لشرائ،، 3
40
 . 

هذا لمن كان مع، األهرل. وجمرا ع رزاب، وبعر  عمراا المسرلمين فري الغربرة، فرالزك علريم   الجوا :

 الذهاب  لى المطاع  لشرا  واجباتم  في  لك اليوك.

 

. جن مهدارها يوضبط بالصاع من جمي  جصواف الطعاك، جمرا بالهيمرة فرال يوضربط المهردار المطلروب 4

 زراج،
41
 . 

الهوا برأن الصراع يوضربط المهردار ممكرن فري  لرك الرزمن، وجمرا الوقرل الحاضرر فااضرباط  جوا :ال

 .المهدار من جيسر األمور

 

. جاما   ا جزرجل طعاما  فال يأزذه  ال  المحتاا وال يأزذه  ير المحتراا، وجمرا الوهرد فهرد يأزرذه  يرر 5

المحتاا
42
 . 

مرن تهيرد بتلرك األصرواف فري كرل عصرر وقرل؛ ألن :  زراا زكاة الفطرر قيمرة، جافر  وجشرمل الجوا 

 الزمان تغير وعادات الواس كذلك تغيرت وتتغير دوما .

 

وهرو -. جاما   ا جزرجل طعاما  فسيوتف  ب، اآلزرذ باألكرل، جمرا لرو جزرذها قيمرة فهرد يصررفما ويوفهمرا 6

ضررور ، على افس، جو في جشيا  كمالية، مر  جن العيراا فري حاجرة  لرى الهروت ال -صاحب عياا

بل قد يوفهما فيما ال فائدة في،، )السيجارة مخال (
43
. 

:   ا كان الغرا مرن الطعراك االاتفراع، فكرذلك الرذ  يأزرذ قيمرة زكراة الفطرر يوتفر  بمرا. وجمرا الجوا 

شرررا  السررجائر بهيمررة زكرراة الفطررر فلرريس  البررا ، وعليوررا جن احسررن الظررن بالمسررلمين، وجيضررا لسرروا 

 الفهير زكاة الفهر.مسئوولين فيما جافا في، 

 

. جا، لما كان الصياك اإلمساك عن المفطرات، وجعظمما الطعاك والشراب، كاارل الحكمرة  زراجمرا 7

طعامررا  مررن جرروس الممسررك عورر،، فمرري كسررجود السررمو الررذ  هررو مررن جرروس الصررالة، حتررى يجبررر 

مسرك الوه  والزيادة والسمو الذ  حصل من المصلي، فكذلك زكاة الفطر، جعلل من جروس الم

عو، حتى يجبر بما الخلل الذ  حصل من الصائ 
44
 . 

 بمهابرل المراا يردف  الصرائ   فطرار عورد وحترى. الهيمرة هرو والمراا مراا، بال طعاك يوجد هل: الجوا 

 . لك في المسألة عن الفهرا  ك  هي الفطر زكاة  زراا من والعبرة. ب، ليفطر الطعاك
                                                

 .430، ش5ا المجموع،الووو ،  38
 . 13 - 12، ش3ا إعالم الموقعين،ابن الهي ،  39
 . 14/8 شرح أخصر المختصرات،ابن جبرين،  40
 .18/369 فتاوى ورسائه ابن عثيمين، مجموع؛ ابن العخيمين، 287، ش8ا أضوا  الْيان،الشوهيطي،  41
 . 96/13 شرح زاد المستقنع،ااظر: الشوهيطي،  42
 .96/13 شرح زاد المستقنع،؛ الشوهيطي، 417، ش2ا فقه الزكاة،ااظر: الهرضاو ،  43
موقرر  اإلمرراك اآلجررر  العلميررة،  مناقشددة المفتددي المتعددالم فددي حكددم إخددراج زكدداة الفطددر دراهددم،ااظررر: لعويسرري، جبررو بكررر يوسرر ،  44
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 تجررويزه  فرري  ليمررا يوظرررون الترري المهاصررد جهرر  جن السررابا كالممرر  مررن جررداًّ  فواضررح الحنفيددة وأمددا

 :الهيمة  زراا

 وفهرا    لرك كران برل المحر ، التعبرد سربيل على ليس السوة في علي، الموصوش  زراا جن. ج

 بورا يحسرن فإا، للفهير جاف  الهيمة جن معين زمن في عرفوا فإ ا. الزمن  لك في الفهرا  حاجة علي، لما

الشريعة مهاصد م  تتفا التي هي والحكمة والتعليل، الوظر، حي  من  لك ألن الهيمة؛ دف 
45
 . 

 ألامرا وجوفرر؛ جتر  برل بالهيمرة، يحصرل واإل وا  الفهير،   وا  هو الحهيهة في الواجب جن. ب

الحبوب من الفهير لحاجة جدف 
46
 . 

 بأثمرران يبيعوامررا مرروم  كخيرررا   اررر  حبوبررا   الزكرراة هررذه يأزررذون الررذين  لررى بررالوظر جارر،. ا

لم  وجربح جاف  لكان قيمتما جعطوا فلو رزيصة،
47
 . 

 كخيرر بماليزيرا، العالميرة اإلسرالمية الجامعرة وطالبرات طلبرة بعر : لمرذا المخراا ضرب على

 لرو ولكرن جصرال ؛ يأزذوار، ال وقرد بر،، يسرتفيدون فرال طعامرا   جتيوراه  ولرو الفطر، زكاة يستحهون موم 

 .العيد يوك وجبات بما سيشترون اهدا   الزكاة كاال

 األيسرر هرو( الهيمرة  زرراا يعوري) هرذا  ن: "الهرضاو  يوس  الشيخ يهوا الصدد هذا وفي

 فري- جار، كمرا. برالوهود  ال فيمرا الوراس يتعامرل ال التري الصواعية المواطا في وزاصة لعصراا بالوظر

 فررا  امرا ، الرسروا جن: لري يلرول والرذ . للفهررا  األافر  هرو -األحيران  الرب وفري البلدان جكخر

 :لسببين األطعمة من الفطر زكاة

 .الواس على جيسر الطعاك  عطا  فكان الحين،  لك في العرب عود الوهود لودرة: األول 

 بخررالف عصررر،  لررى عصررر مررن الشرررائية قوتمررا وتتغيررر تختلرر  الوهررود قيمررة جن: والثدداني 

 علرى جيسرر العمرد  لرك فري كران الطعراك جن كمرا محرددة، بشررية حاجرة يشرب  فإار، الطعراك مرن الصاع

... ومن هذا يتضح لوا جن المدار في األفضرلية علرى مرد  بالصواب جعل  وهللا لآلزذ، وجاف  المعطي،

ااتفاع الفهير بما يردف  لر،، فرإن كران ااتفاعر، بالطعراك جكخرر كران دفعر، جفضرل، كمرا فري حالرة المجاعرة 

بالوهود جكخر، كان دفعما جفضل"والشدة، و ن كان ااتفاع، 
48
 . 

ويهوا الدكتور سعود بن عبد هللا الفويسان، بعد عرض، ألقرواا المرااعين والمجيرزين: "وممرا 

سبا ي ت بين جن الخالف قدي  وفي األمر سعة، فإزراا جحد األصواف المذكورة في الحردي  يكرون فري 

)يوك العيد(، و زراا الهيمة يجوز في حاا ما حاا ما   ا كان الفهير يسد حاجت، الطعاك في  لك اليوك 

  ا كااررل الوهررود جافرر  للفهيررر كمررا هررو الحرراا فرري معظرر  بلرردان العررال  اليرروك... ولعررل العلررة فرري تعيررين 

األصواف المذكورة في الحدي ، هي: الحاجة  لرى الطعراك والشرراب واردرة الوهرود فري  لرك العصرر، 

ا كان األمر كذلك فإن الحك  يدور م  علت، وجودا  وعدما  حي  كاال ج لب مبايعاتم  بالمهايضة، و  

. فيجوز  زراا الوهود في زكاة الفطر للحاجة الهائمة والملموسة للفهير اليوك. وهللا جعل 
49

 ." 

                                                
 . 283، ش2ا فقه الزكاة،؛ الهرضاو ، 73، ش2ا بدائع الصنائع،الكاسااي،  45
 . 10، ش2ا الجوهرة النيرة،؛  العباد ، 73، ش2ا الصنائع،بدائع الكاسااي،  46
 . 14/8 شرح أخصر المختصرات،ابن جبرين،  47
 . 417 -416، 2ا فقه الزكاة،الهرضاو ،  48
 موق  صيد الفوائد. مسائه في زكاة الفطر،الفويسان، سعود بن عبد هللا،  49

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/170.htm (13/10/2012 . ث  جورد بع  األدلة على جواز  زراا زكاة الفطر اهدا .)ك

العزيز  لى عامل، في البصرة: جن يأزذ  البصر : "ال بأس جن تعطى الدراه  في صدقة الفطر" ، وكتب الخليفة عمر بن عبد وقاا الحسن

صاع  اص  دره  ، و كر ابن الموذر في كتاب، )األوسط(:  ن الصحابة ججازوا  زراا اص  جعطياتم  من كل  اسانمن جهل الديون من 

التمر ، جو الشعير". الموق  افس،. سئل الشيخ سليمان بن ااصر العلوان، عن دف  زكاة من الهمح ؛ ألام  رجوه معادال  في الهيمة للصاع من 

وهو جحد جئمة التابعين:  -ور في المسألة، من جدلة المجيزين والمااعين. ومن األدلة:  قاا جبو  سحاق السبيعيالمشم الفطر ماال ،  كر الخالف

وااتصر الشيخ سليمان لهوا جبي  سحاق . رمضان الدراه  بهيمة الطعاك". رواه ابن جبي شيبة في المصو  "جدركتم  وه  يعطون في صدقة
رررررررررا جيرررررررررد بررررررررر، رجيررررررررر، مرررررررررا يلررررررررري: السررررررررربيعي ومرررررررررن علرررررررررى رجيررررررررر، مرررررررررن جرررررررررواز  زرررررررررراا  زكررررررررراة الفطرررررررررر قيمرررررررررة. ومم 

األحادي  الواردة فري الرو  علرى جصرواف معيورة مرن   تحري  دف  الهيمة وال عن جحد من الصحابة ا  في جا، ل  يخبل عن الوبي  أولا:

عن الشعير والتمر  -علي،  موصوش وهو  ير -عداها، بدليل جن الصحابة _رضي هللا عوم _ ججازوا  زراا الهمح  الطعاك ال تفيد تحري  ما

ا:واحو  لك من األصواف الواردة في األحادي  الصحيحة.   هب كخير من الصحابة بل جكخره  في عمد معاوية  لى جواز  زراا اص   ثانيا

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/170.htm
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 29 محمد األمين سيال.... زكاة الفطر ودورها في تعزيز التكافل االجتماعي في ماليزيا

 

  لررك يجرروز جارر، يرررون الهيمرة  زررراا جررواز بعرردك الهرائلين الجممررور جن  لررى اإلشررارة وتجردر

ي يجد ال بأن و لك. للحاجة  . آزر سبب أل  جو مخال ، قيمة  ال يأزذها نم المزك  

 تجرزئ و امرا: "قولر،": "األزهدار مختصدر" علرى تعليهر، في هللا رحم، الشوكااي اإلماك يهوا

  ن األطعمرة، مرن الفطررة قردر بتعيين الواردة األحادي  ظاهر ألن. صحيح هذا: جقوا": للعذر الهيمة

 ألن مجزئرة؛ الهيمرة كاارل العرين  زرراا من ماا  عرا و  ا متعين،  الوبي سماه مما  لك  زراا

" مكاا، تحل يدزل ال ما علي، يجب وال الفطرة، علي، من يمكن الذ  هو  لك
50
 . 

 يهتاتر، طعراك كرل مرن الفطرر زكراة  زرراا السروة: "الترويجر   برراهي  محمرد الردكتور ويهوا

  يرهرا جو الردزن، جو الرذرة، جو األرز، جو األقرط، جو الزبيرب، جو التمرر، جو الشرعير، جو كالبر، الواس

"الحاجة عود  ال الطعاك بدا الهيمة  زراا يجوز وال يهتات، وثمر حب كل من
51
 . 

 

 :والحنفية الجمهور رأي بين الترجيح

 الوبويرة، السروة فري وردت التري األصرواف هرذه مرن الفطر زكاة  زراا األصل جن هو: لي يْدو الْي

 مرن الفطرر زكاة ت خرا الطعاك  لى بحاجة المجتم  كان   ا بمعوى.  لك يهتضي المجتم  حاا كان   ا

: بمعورى. المجتمر   لرك فري الوراس لظرروف مراعاة قيمة، الفطر زكاة  زراا يجوز وكما. الهوك قوت

 كمرا  ا كان  زراا زكاة الفطر للفهرا  قيمة  جاف  لم  من الطعاك ت خرا زكاة الفطر عودئٍذ مرن المراا. 

 ال وبعضرم  للطربخ وقرل لرديم  يوجد ال هؤال  ألن و يره ؛ الجامعات وطالبات طلبة يف الحاا هو

(. العيرد يروك) اليروك  لرك في  لي، يحتاجون ما بشرا  الوهود من يستفيدون ولكن جصال ؛ الطبخ يجيدون

 وحسرب.  لرك تهتضري كاارل العصرر طبيعرة ألن األصرواف هرذه علرى ار    الرسوا جن والظاهر

 برين االزرتالف حصرل و امرا. قيمرة الفطرر زكراة  زرراا مور  علرى  مو، صريحا   اصا   ججد ل  علمي

 األمرر وعلير،. الشرارع ومهصرود األحادير  اصروش فم  في االجتماد بسبب عليم  هللا رحمة الفهما 

ا بالصواب؛ جعل  وهللا. سعة في،  اإلسرالك شريخ عرن والبعلري الردين برهران ا هرل ما الهوا هذا يؤيد ومم 

االزتيارات في هللا رحم، تيمية بن
52
 . 

 ( لبع  المشايخ، وموما ما فر تما: You tube يوتوبهواك صوتيات مبخوثة على براامه )

محاضرة الشيخ علي جمعة بعووان: حك   زراا زكاة الفطر ماال . جلهى الشيخ هرذه المحاضررة وب خ رل 

زرراا زكراة الفطرر فري رمضران على موق  مجالس الطيبين. وط رل سؤاا علرى الشريخ، هرل يجروز  

بدال  من الحبوب التي ورد بشأاما الو ؟ فأجاب الشيخ قائال : هو مذهب الحوفية والتابعين وكخير مرن 

العلما . الحهيهة  ن  زراا الهيمة كان من شأن السل  الصالح وليس مذهب الحوفيرة وكفرى. يمكرن جن 

. حي  ال ير  الحسرن البصرر  بأسرا  بإعطرا  تخرا مكان الطعاك ما يفيد الواس من دراه  من الوهود

                                                                                                                                          
ر جو الشعير واحو في الهيمة للصاع من التم سمرا  الشاك بدال  من صاع من تمر، فمذا دليل على جام  يرون اص  الصاع معادال   صاع من

   لك

ا   .  لرررك حررراا الفهيرررر فررري كرررل بلرررد جن المهصرررود مرررن الزكررراة:   ورررا  الفهررررا  والمررراا جافررر  لبعضرررم  مرررن الطعررراك فيعرررد فررري -ثالثدددا

ا: اع جزرذ قيمرة هرذا الصرالذ  ااتف  بالطعراك وال هرو الرذ   كخير من الفهرا  يأزذ الطعاك ويبيع، في يوم، جو  ده بأقل من ثمو،، فال هو رابعا

كرررررذلك الموقررررر :  . ويوظررررررالفطدددددر مسدددددائه فدددددي زكددددداةموقررررر  صررررريد الفوائرررررد. تحرررررل عوررررروان:  . برررررخمن المخرررررل ، وهللا جعلررررر 

http://jon2008.maktoobblog.com/ :ك.13/10/2012، تاريخ الزيارة 
 . 1832، رق : 203، ش6امرعاة المفاتيح، ؛ المباركفور ، 268، ش1ا السيه الجرار،الشوكااي،  50
 . 89، ش3ا موسوعة الفقه اإلسالمي،التويجر ،  51
الفطر   ا كان  (: ما اص،"وجا، يجوز  زراا الهيمة في زكاة الماا وزكاة138الدين ابن الهي  ) وقد جا  في ازتيارات ابن تيمية لبرهان 52

شريخ اإلسرالك فري  حها الكتاب سامي جاد هللا: وهذا مخال  لمرا هرو معرروف مرن كرالكمطلها". قاا م جاف  للمساكين، ويجوز  زراا الهيمة

تفيد جا،  زكاة الماا وزكاة الفطر   ا كان جاف  للمساكين". ووض  علي، عالمة "صح" التي المسألة، ث  جلحا الواسخ في الحاشية عبارة: "في

عو، مخل هذا الهوا في زكاة الفطر فليحرر. وهذه المسألة  كرها ابن  ال يعرفلحا، وهذا موافا لكالك شيخ اإلسالك في زكاة الماا، ولكن 
ك راة عبد للحاجرة جو المصرلحة الراجحرة". و كرهرا البعلري فري  الماد  فري االزتيرارات جيضرا، فهراا: "و هرب  لرى جن  زرراا الهيمرة فري الز 

ك اة للعدوا  لى الح االزتيارات فهاا: "ويجوز  زراا الهيمة في المراا. يوظرر  اجة جو المصلحة" ث  ضرب لمرا بعر  األمخلرة مرن زكراةالز 

حكدم إخدراج القيمدة فدي . ويوظر كذلك بح  د. عبرد هللا الغفيلري، بعوروان: 82-79، 25مجموع الفتاو  لشيخ اإلسالك بن تيمية الحرااي، ا

 ك.  15/10/12 ، الزيارة:، تاريخ ht-86-http://islamtoday.net/bohooth/artshow.10496. على الموق :زكاة الفطر

http://jon2008.maktoobblog.com/
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-10496.ht،%20تاريخ
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-10496.ht،%20تاريخ
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 -الدراه  في صدقة الفطر، و سحاق السبيعي من التابعين. حي  سم  زهير جبا  سحاق يهوا جدركتم 

وه  يعطون في صدقة الفطر الدراه  بهيمة الطعاك -الصحابة
53
. 

 

 :حكمة مشروعية زكاة الفطر

ًّ من مظاهر التكافل االجتماعي الذ  جا  ب، اإلسالك، حي   ن المسرل   تعتبر زكاة الفطر مظمرا  ممما

مأمور بأن يشعر بحاجة جزي، المسل ، فال يوبغري لر، جن يبيرل شربعان وجزروه جرائ ، وزاصرة فري يروك 

 العيد، يوك الفرل والسرور، لذلك فرضل زكاة الفطر، طمرة للصائ ، وطعمة للمساكين. 

قاا الشوكااي: "... والعلة التي شرعل لما الفطرة موجودة في الغوي والفهير، وهري الطمررة 

مرن اللغرو والرفرر ، واعتبرار كوارر، واجردا  لهرروت يروك وليلررة جمرر ال بررد مور،؛ ألن المهصررود مرن شرررع 

الفطرة   وا  الفهررا  فري  لرك اليروك، كمرا جزرجر، البيمهري والردارقطوي عرن ابرن عمرر قراا: "فررا 

زكاة الفطر، وقاا: ج ووه  في هذا اليوك"، وفي روايرة للبيمهري: "ج وروه  عرن طرواف  سوا هللا ر

ا  لررك لكرران ممررن جمراررا بإ وائرر، فرري  لررك اليرروك ال مررن  هررذا اليرروك"، فلررو لرر  يعتبررر فرري حررا المخررر 

المأمورين بإزراا الفطرة و  وا   يره"
54

حردي  ، .  ومن األصل في حكمة مشرروعية زكراة الفطرر

زكاة الفطر طمرة للصائ  من اللغرو  د هللا بن عباس، رضي هللا عومما، قاا: "فرا رسوا هللا عب

والرف ، وطعمة للمساكين...
55
." 

ويهرروا شرريخ اإلسررالك ابررن تيميررة فرري تعليهرر، علررى حرردي  سررابا: "فالصرردقة مررن تمرراك طمرررة 

لتر يب  فيمرا جمرر    بر، مرن الصوك، وكالهما تزك ٍ متهدٍك على صالة العيد، فجمعل هاتان الكلمتان ا

اإليمان والعمل الصالح
56
 . 

يتجلررى مهصررد الشررريعة اإلسررالمية مررن تشررريعما لزكرراة الفطررر، حيرر  راعررل فيمررا مصررلحة  

المجتمرر  كك ررل، بإعطائمررا فرصررة كبيرررة للجميرر  لتطميررر صرريامم  ممررا يلوثرر، مررن اللغررو والرفرر ، 

فررري العسرررر جو اليسرررر، ولوحسررراس لوزررروة  وللتررردريب علرررى اإلافررراق والبرررذا فررري سررربيل هللا، سررروا 

اإلسررالمية، كمررا جن جعطررل فرصررة واسررعة لحصرروا كررل فهيررر ومسرركين علررى قوترر، يرروك العيررد علررى 

األقل
57
 . 

ورا  المردف -ويهوا الشيخ يوس  الهرضاو : "والذ  جراه جن للشارع هدفا  جزالقيا  تربويرا  

،  لك هرو تردريب المسرل  علرى اإلافراق فري من فرا هذه الزكاة على كل مسل   وي جو فهير -المالي

الضررا  كمررا يوفررا فرري السرررا ، والبررذا فرري العسررر كمرا يبررذا فرري اليسررر، ومررن صررفات المتهررين الترري 

ا    كرها الهرآن جام  ﴿ رَّ ا   َواللَّ يَن يِْنف قِوَن ف ي السَّرَّ  ْ ("134﴾ )آا عمران: الَّ
58
 . 

حكمررة مشررروعية زكرراة الفطررر "يتعلررا و كررر الهرضرراو ، جيضررا : "وجن األمررر الخررااي مررن 

بالمجتم ، و شاعة المحبة والمسرة في جمي  جاحائ،، وزاصة المساكين وجهل الحاجة في،. فالعيد يوك 

فرل وسرور عاك، فيوبغي تعمي  السرور على كل جبوا  المجتم  المسرل ، ولرن يفررل المسركين ويسرر 

ال يجرد قروت يومر، فري يروك عيرد المسرلمين،    ا رج  الموسرين والهادرين يأكلون ما لرذ وطراب وهرو

                                                
مفر رررررررررررة مرررررررررررن محاضررررررررررررات  المشرررررررررررايخ علرررررررررررى الشررررررررررربكة العوكبوتيرررررررررررة العالميرررررررررررة )االاترايرررررررررررل( بوظررررررررررراك يوتررررررررررروب  53

"e.com/watch?v=Azmux3UThhQwww.youtub  :ك. ومحاضرررة الشرريخ مصررطفى العرردو ، 11/10/2012"، ترراريخ الزيررارة

بعووان حك   زراا زكاة ماال . ومحاضر الشيخ زالد بن عبد هللا المصلح، بعووان: حك   زراا زكاة الفطر من الوهد. ومحاضرة الشيخ محمد 

طر اهدا . ومحاضرة الشيخ محمد صالح العخيمين، بعووان: لما ال تجزئ زكاة الفطر اهدا ؟. ااصر الدين األلبااي، بعووان:حك   زراا زكاة الف

ومحاضرة الشيخ محمد حسان، بعوروان: زكراة الفطرر وجحكاممرا. ومحاضررة الردكتور محمرد العريفري. ومحاضررة الشريخ صرالح الفروزان، 

بعووان: هل يجوز دف  زكاة الفطر ومحاضرة الشيخ الشعراو . والشيخ مختار بن محمد الشوهيطي،  حك  دف  زكاة الفطر بالماا.بعووان: 

 على براامه الشريعة الحياة، بعووان: الزكاة وزكاة الفطر و يره  كخير ؟،  ومحاضرة الشيخ يوس  الهرضاو اهدا  
   .565، ش4ا نيه األوطار،الشوكااي،  54
 .1427، رق : 317، ش5ا صحيح سنن أبي داود،، وقاا األلبااي: حسن. األلبااي، 1611رق :  25، ش2ا سنن أبي داود،جبو داود،  55
  .239، ش4ا مجموع الفتاوى،ابن تيمية،  56
 . 135/14 شرح بلوغ المرام،ااظر: سال  عطية محمد،  57
 . 396ا، ش فقه الزكاة،الهرضاو ،  58

http://www.youtube.com/watch?v=Azmux3UThhQ
http://www.youtube.com/watch?v=1ozBzZOzcVI
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فاقتضل حكمة الشارع جن يفرا ل، في هذا اليوك مرا يغوير، عرن الحاجرة و ا السرؤاا، ويشرعره برأن 

المجتم  ل  يممل جمره، ول  يوس، في جياك سروره وبمجت،"
59
. 

ة ويهرروا الشرريخ عبررد هللا بررن جبرررين: "فأمررا الحكمررة فيمررا فهررد ورد فيمررا حكمترران: جامررا طعمرر

للمساكين، وجاما طمرة للصائ . فالصائ  قد يعتري، فري صريام، شري  مرن الخلرل وشري  مرن الروه ، 

ويرتكب شيئا  من المحظورات واألقواا السيئة، فيحتاا  لى مرا يطمرر صريام،، فجعلرل هرذه الصردقة 

، طمرة للصائ  من اللغو والرف ، ج : تطمرر صريام،   ا كران قرد لغرى جو قرد رفر  جو قرد تكلر  بسرو 

فتمحو  لك كل،. وجما كواما طعمة للمساكين: فورد في حدي : "ج ووه  عن السؤاا فري هرذا اليروك"، 

و لررك جن يرروك عيررد الفطررر يرروك يفرررل فيرر، الورراس بإتمرراك صرريامم ، وهررو يرروك يظمررر فيرر، سررروره  

واابسرراطم ، ويظمرررون فيرر، الشرركر واالعتررراف لررربم  بالفضررل واالمتورران، فكرران يوبغرري اشررتراك 

ر والكبير والغوي والفهير والمأمور واألمير في هذا الفرل، ولما كران فري األمرة مرن هر  فهررا  الصغي

معوزون  و حاجة  البة   ا ل  يتصدق عليم ، فإام  يظمرون للواس التكف  واالستجدا ، ويسألوام  

وفير، شري  طعاما  وقوتا  وكسوة وافهة، ومعلوك جن السؤاا في، شي  من الذا ومرن اإلهاارة ألافسرم ، 

من الصغار واإل الا، فأمر برأن يعطروا فري هرذا اليروك مرا يكفريم   لرك اليروك جو جيامرا  بعرده، فيتصردق 

هؤال  على هؤال  حتى يستغووا"
60
. 

رل الصروك وتجبرر كسرره ب سرجود السرمو للصرالة،  ويشب  ، بع  العلما  كرون  زكراة الفطرر تكم 

لصالة الواقصةسجو السمو يكمل ا-فإا، يجبر الوه  فيما ويكملما
61

، وبالمد  في الحره يجبرر اهصر، 

ويكمل،
62

. وقد جا  في حاشية الهليوبي: "وحكمتما جبر زلل يهر  فري الصروك كسرجود السرمو للصرالة 

وظاهر  لك جاما من زواش هذه األمة"
63
 . 

واهل الووو  عن المازر  قول،: "كان سربب هرذا: جن العبرادات التري تطروا، ويشرا التحررز 

ت كمال مرررا، جعرررل الشرررع فيمرررا كفرررارة ماليررة بررردا الررروه ، كالمررد  فررري الحررره مومررا مرررن جمرررور ت فررو  

والعمرة"
64
. 

الكامل   و لك هو الصو ومن الحكمة التي تخ  الصائ  وهي جاما تطمره من اللغو والرف ،

للسراا، وال أل ار، وال لعيور،  الذ  يصوك في، اللسان والجوارل كمرا يصروك الربطن، فرال يسرمح الصرائ 

 من قوا جو فعل.  جو رجل، جن تتلو  بما امى هللا عو، وال ليده

الصروك وجدبرر،،  ومومرا: تطميرر الصررائ  ممرا عسراه يكررون قرد وقر  فيرر، ممرا يتورافى مرر  حكمرة

كرل المخزرذ، فتكرون زكراة  كالسباب والوظر المحرك والغيبة. وقليل من الواس من يسل  لر، صروم، مرن

جاارب المكفررات األزرر  مرن االسرتغفار والررذكر   لرى الفطرر بمخابرة جبرٍر لمرذا الروه ، جو تكفيرر لر،

والصالة و يرها
65
. 

 

َكم  مشروعية زكاة الفطر:   خالصة القول في أبرز ح 

  اما ط مرةٌ للصائ ، من اللغو والرف ، فترف  زلل الصوك، فيكون بذلك تماك السرور. .1

رور عليم ؛ ليكون العيرد  اما طعمةٌ للمساكين، و  وا  لم  عن السؤاا في يوك العيد، و دزاا الس .2

 يوك فرل وسرور لجمي  فئات المجتم .

 اما مواساةٌ للمسلمين: ج ويائم ، وفهرائم   لك اليوك، فيتفرغ الجمي  لعبرادة هللا تعرالى، والسررور  .3

 واال تباط بوعم،.

                                                
 .390، ش2ا فقه الزكاة،الهرضاو ،  59
 . 29/4 شرح عمدة األحكام،ابن جبرين،  60
 .226، ش1ا اإلقناع في حه ألفاظ أبي شجاع،اسب، بع  الفهما   لى وكي  ابن الجرال. ااظر: الشربيوي،  61
 . 96/3 شرح زاد المستقنع،الشوهيطي،  62
 . 164، ش5ا حاشية القليوبي وعميرة عل  المنهاج،الهليوبي،  63
 .58، ش7ا المنهاج شرح مسلم بن الحجاج،الووو ،  64
ك. وموقررررررررررررررررررررررر : 11/10/2012، تررررررررررررررررررررررراريخ الزيرررررررررررررررررررررررارة: http://ejabat.google.com/ejabat/threadيوظرررررررررررررررررررررررر:   65

http://jon2008.maktoobblog.com 
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حصوا الخواب واألجر العظي  بدفعما لمستحهيما في وقتما المحدد، ألن من جد   زكاة الفطر قبل  .4

 الة العيد، فتعتبر جاما من صدقات مهبولة عود هللا.ص

 امرا زكرراة للبرردن؛ حيرر  جبهرراه هللا تعررالى عامررا  مرن األعررواك، وجاعرر  عليرر، سرربحاا، بالبهررا ؛ وألجلرر،  .5

استو  في، الكبير والصغير، والذكر واألاخى، والغوي والفهير، والحر والعبد، والكامرل والوراق  

 في مهدار الواجب، وهو الصاع.

 ن فيما  ظمار الشكر لوع  هللا تعالى على الصائمين بإتماك الصياك .6
66
. 

كر    ك ر  زكراة الفطرر. وا تعرالى فري تشرريع، لزكراة الفطرر ح  هذا بع  ما جمكن سرده مرن ح 

 وجسرار، ال تصل  ليما عهوا العالمين. 

 

 دور المجالس اإلسالمية في جمع وتوزيع زكاة الفطر في ماليزيا:

مية الماليزيررة دور فعررا ا وجمررود جب ررارة فرري زدمررة اإلسررالك والمسررلمين، مررن توظرري  للمجررالس اإلسررال

الحه، وبرامه  سالمية جزر . ومن الوشاطات التي تهوك ب ما هذه المجرالس: جمر  زكراة المراا وزكراة 

الفطر وتوزيعما على المستحهين. ولما كان الحردي  فيمرا سربا عرن بعر  اظريرات زكراة الفطرر فري 

سررالمي، يررأتي هررذا الحرردي  عررن شرري  مررن التطبيررا الررواقعي لزكرراة الفطررر فرري المجتمرر  الترررا  اإل

الماليز ، وقرد تر  الوقروف علرى جواارب مرن هرذا التطبيرا عرن طريرا المهابلرة الشخصرية مر  بعر  

: -جعضا  مسجد الشري  ومسجد الشاكرين الواقع ين في حي )ب رات و ا راْك   Gombak- Batuك وْمب راك 

nam.) سئلة المطروحة في هذه المهابلة كاآلتي: وكاال األ 

 

ما هو المتعامرل ب ر، فري جدا  زكراة الفطرر فري ماليزيرا،  زراجمرا طعامرا  جك قيمرة ؟ وهرل هوراك  .1

 مصلحة في دفعما قيمة؟

 كي  يت  تهدير قيمة زكاة الفطر من المجلس اإلسالمي الماليز ؟ .2

ع؟ وك  يعطى  .3  موما للشخ  الواحد؟كي  يت  توزي  زكاة الفطر؟ وعلى من ت وز 

هررل يررت  دفرر  زكرراة الفطررر مررن قبررل الصررائمين والصررائمات فهررط، جك يهرروك برردفعما كررل مسررل   .4

 ومسلمة في ماليزيا؟

علرى ج  جسراس يروظ  المسررجد جمر  زكراة الفطررر؟، هرل هرو جمررر مرن المجرالس اإلسررالمية جك  .5

 كي ؟

 معيوة جك ال؟هل للذين يجمعوا ما )جباة زكاة الفطر جو العاملون عليما( اسبة  .6

ل فيما جك األمر موك ل  لى المجلس اإلسالمي الماليز ؟ .7  هل للدولة تدزُّ

هل يستخمر المجلس اإلسالمي في زكاة الفطر؟ وهرل هوراك حسراب زراش بزكراة الفطرر فري  .8

 ماليزيا؟

 

مقابلة مع أحد أعلا  مسجد الشريف
67
. 

، العمل في ماليزيرا هرو  زرراا اائب المجلس اإلسالمي في مسجد الشري  في كومباك:  ن الذ  علي

قيمة زكاة الفطر وليس طعامرا ، بمعورى آزرر: الفترو  التري عليمرا مردار العمرل فري الدولرة هرو  زرراا 

زكاة الفطر قيمة  وليس طعاما ، وهذا ما اتفرا علير، مجلرس الفترو  المراليز ؛ ألن المجتمر  المراليز  

 خ   لى آزر.يفضل الماا على الطعاك، وألن حاجة الواس تختل  من ش

ويرت  تهردير قيمررة زكراة الفطرر مررن المجلرس اإلسرالمي، اظرررا  لمعيشرة الوراس فرري كرل واليررة، 

وجسرعار األطعمرة فري األسرواق. ولكرل واليرة اظراك زراش فري تهردير قيمرة زكراة الفطرر، لرذا تجرد فري 
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شرب  بع  الواليات يهدرون قيمة زكاة الفطر بخماايرة راجيرل واصر  جو جقرل، و لرك بورا  علرى مرا ي

 حاجة شخ  واحد من  الطعاك في تلك الوالية. 

ويت  توزي  زكاة الفطرر عرن طريرا المجلرس اإلسرالمي، بمعورى جن المسرجد يرسرل للمجلرس 

اإلسالمي قائمة بأسرما  المسرتحهين، ثر  يوظرر المجلرس لمرن يسرتحا لزكراة الفطرر، وبعرد  لرك يرسرل 

ثرر  يتررولى المسررجد بتوزيعمررا للمسررتحهين المجلررس اإلسررالمي المبررالغ الموافررا عليمررا  لررى المسررجد، 

المسجلين لديم . وقد يكون تسجيل جسما  المستحهين عن طريا المسجد جو عن طريا رئيس الهرية. 

ك(. جمرا التري جمعرل فري هرذه 2011والمجلس يروزع األمرواا التري جمعرل فري العراك الماضري مرخال  )

يصرف المسجد لكل فهير حسب حاجات، ك( وهكذا. و2013ك( توزع في السوة الهادمة )2012السوة )

بمعوى حسب ظروف الفهير وعدد جسرت،. ويؤد  زكراة الفطرر كرل مسرل  ومسرلمة فري ماليزيرا، حترى 

 األطفاا فإا، يدف  عو، زكاة الفطر من ق بل الوالدين.

لعاملي زكاة الفطر اسبة معيوة. ويت  تهدير الوسبة بمرذا الطريرا: الكتراب الواحرد الرذ  يسرلم، 

(  7 50(. وتضررب هرذه )Receiptوصال  جو سرودا  )ورقرة:  50المجلس لعامل واحد يحتو  على 

ته %( والورا7كتابا  وتهسمما على سبعة في المائرة ) 40وصال ، و  ا كان جزذ  350فيكون الواته هو: 

 (.350x40 :14000 .7 :%980. و7x50 :350هو اصيب  لك العامل. )

ليس للدولة تدزل في تهدير زكاة الفطر، بل األمرر موكرل  لرى المجلرس اإلسرالمي المراليز ، 

ه  الذين يوظرون في جسعار األطعمة األساسية ث  يهررون الهيمة. وال يستخمر المجلس اإلسالمي في 

إلسالمي حسراب زراش بخصروش زكراة الفطرر؛ ألاورا اجمر  جمرواا زكراة زكاة الفطر. اع  للمجلس ا

الفطررر اضررعما فرري حسرراب المجلررس اإلسررالمي فرري ا مايررة رمضرران، وبرراقي األمررور علرريم  فمرر  الررذ  

 يتصرفون فيما. 

وقد طرحل  هذه األسئلة افسما على جحد مسؤولي مسجد الشاكرين فأجاب بما ال يختل  عن 

ا ف ي مسجد الشري . فال جر  داعيا   لى تكرارها جابات المستهبل األو 
68
. 

 

 مالحظاتي عل  هاتين المقابلتين: 

تهدير قيمة زكاة الفطر بوا  على معيشة الواس في الوالية في،  شكاا؛ ألن الذ  يشب  فالاا  قد يختلر  

عما  يشب  شخصا  آزر، وعلي، يصعب ضبط التهدير. وكما ثبل فري الحردي  برأن األصرل هرو  زرراا 

زكاة الفطر طعاما  وهذا الذ  علي، الجممور؛ جما  زراا قيمة الطعاك )الماا( فهد قاا بجوازه الحوفيرة 

وبع  الصحابة والتابعين. و  ا كان ال بد من تهردير قيمرة الطعراك، فإار، يرت  عرن طريرا تهردير سرعر 

 الصاع من الهوت األساسي في البلد، مخل األرز، وليس ما يكفي إلشباع شخ  واحد.

و شكاا آزر: كون المجلس اإلسالمي يدزرون األمواا التي جمعل في رمضران هرذا العراك  

ك( فير، اظرر؛ ألن ظراهر األحادير  هرو كرون زكراة 2016ك(  لرى رمضران العراك الهرادك )2015مرخال  )

الفطر طمرة للصائ  من اللغرو والرفر  الرذ  حصرل فري صروم، لرمضران العراك الحرالي ولريس للعراك 

 ك تكون طعمة للمساكين في عيد هذا العاك، وليس العاك المهبل. الهادك، وكذل

 

 وبنا  عل  هاتين المقابلتين، أقترح عل  المجلس اإلسالمي اآلتي:

:  ن على المجلس اإلسالمي  عادة الوظر في كيفية تهدير قيمة زكاة الفطر، وكيفية توزيعمرا؛ ألن أولا 

 صود الشرع في مشروعيتما. ادزارها  لى عاك آزر يخرا زكاة الفطر عن مه

ا: جن يوزع المجلرس زكراة الفطرر حسرب مرا ورد فري الحردي ، قبرل صرالة عيرد الفطرر مرن السروة  ثانيا

 افسما. جو يترك كل صائ  يخرا زكاة الفطر  لى الفهير الذ  يراه من المستحهين. 

ا:  جمراك المسراجد، ثر  ال جر  الحاجة في  زرراا زكراة الفطرر عرن طريرا هرؤال  الرذين يجمعوا مرا ثالثا

 يأزذون هذه الوسب المئوية، باس  العاملين على زكاة الفطر. وهللا تعالى جعل .

                                                
ك. ل  جصرل باسم، حفظا  18/10/2012ت   جرا  هذه المهابلة بعد جدا  فريضة العصر في مسجد الشاكرين، في يوك الخميس، الموافا:  68

 زيالسره، وهو جحد المحاضرين بالجامعة اإلسالمية العالمية بمالي
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 :الستنتاجات

الحمد ا الذ  بوعمتر، ترت  الصرالحات، وبفضرل، تعرالى جضر  رحرالي فري امايرة هرذه الورقرة عورد هرذه 

 الخاتمة ألودعما جه   ما توصلل  لي، زالا هذا البح . 

لفطررر تطمررر وتكمررل الرروه  فرري صرروك الصررائ ، اظرررا   لررى مررا حصررل مورر، مررن اللغررو جو : زكرراة اأولا 

 السب، جو الغيبة جو  يرها. وهذه العلة موجودة عود الغوي والفهير.

ا  : األصل هو  زراا زكاة الفطر من الطعاك المتعرف علي، بين جفراد المجتم ، ويجروز  زراجمرا ثانيا

الضرورة  لى  لك. كما هو الرج  المخترار لرد  الباحر .  قيمة من الماا   ا اقتضل الحاجة جو

 وهللا جعل  بالصواب.

ا  :  ن مذهب  زراا زكاة الفطر قيمة  من الماا، ليس مذهب اإلماك الحوفية حسب، برل هرو مرذهب ثالثا

 بع  الصحابة والتابعيين كالحسن البصر ، وجبي  سحاق السبيعي.

ا: قالر، الشريخ الهرضراو  "والرذ  جراه جن للشرارع هردفا   مرن حكمرة مشرروعية زكراة الفطرر كمرا رابعا

من فرا هذه الزكاة علرى كرل مسرل   وري جو فهيرر،  لرك  -ورا  المدف المالي-جزالقيا  تربويا  

هو تدريب المسل  على اإلافاق في الضرا  كما يوفا فري السررا ، والبرذا فري العسرر كمرا يبرذا 

ا   هررآن الكرري  جامر : ﴿في اليسر، ومن صرفات المتهرين التري  كرهرا ال يَن يِْنف قِدوَن ف دي السَّدرَّ  ْ الَّد

ا    رَّ (134﴾ )آا عمران: َواللَّ
69
 . 

ا  : ومررن حكمررة مشررروعية زكرراة الفطررر جامررا تغورري الفهرررا  عررن السررؤاا فرري  لررك اليرروك، وحتررى خامسددا

 يشارك الفهرا  األ ويا  في الفرل والسرور.

ا  ذين يهدرون قيمرة زكراة الفطرر بورا  علرى معيشرة المجتمر  : المجالس اإلسالمية الماليزية ه  السادسا

فرري الدولررة، وجن توزيرر  زكرراة الفطررر فرري رمضرران الموصرررك يكررون فرري رمضرران قررادك، وجن 

 العاملين على زكاة الفطر في ماليزيا لم  الوسبة المئوية على هذا العمل.

ا: يفيررة تهرردير زكرراة الفطررر، يهترررل الباحرر  علررى المجلررس الفتررو  المرراليز   عررادة الوظررر فرري ك سددابعا

وكيفيررة توزيعمررا حتررى ال يكررون هورراك ج  ازررتالف بررين مهصررود الشرررع فرري مشررروعية زكرراة 

 الفطر.

ا   : وجمرة اظرر جممرور العلمرا  فري  زرراا زكراة الفطرر مرن الطعراك، هرو  مسراك بظراهر الررو  ثامندا

الفهررا  المحتراجين الوارد بشأاما؛ بيوما اظر السادة الحوفية  لرى زاويرة مهاصرد الشررع فري افر  

 بزكاة الفطر في  لك. 

ا: االعتررراف والتهرردير بجمررود ودور المجررالس اإلسررالمية إلحيررا  مشرراعر اإلسررالك فرري مختلرر   تاسددعا

 المجاالت، من حه، وكيفية جم  زكاة الماا، وزكاة الفطر وتوزيعما على المستحهين.
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الملكة العربية السعودية: -)الهصب  الزكاة في اإلسالم في ضو  الكتا  والسنة،الهحطااي، سعيد بن علي بن وه ، 

 ك(. 2010ه(/1431، 3مركز الدعوة واإلرشاد، ط

، 2تحهيرا: هشراك سرمير البخرار ، )الريراا، دار علر  الكترب، ط الجدامع ألحكدام القدرآن،الهرطبي، محمد بن جحمد، 

 ك(. 2003ه(/1423

 ك(.1973ه(/1393، 2)بيروت: مؤسسة الرسالة، طفقه الزكاة، الهرضاو ، يوس  بن عبد هللا، 

تحهيرا محمرد زيرر طمعرة، )بيرروت: دار الكترب  بدائع الصدنائع فدي ترتيدب الشدرائع،الكاسااي، جبو بكر بن مسعود. 

 ك(.2000ه(/1420، 1العلمية، ط

) دارة البحررو  العلميررة  مرعدداة المفدداتيح شددرح مشددكاة المصددابيح،د السررالك، المبرراركفور ، عبيررد هللا بررن محمررد عبرر

 ك(. 1984ه(، 1404، 3بوارس المود، ط -الجامعة السلفية-والدعوة واإلفتا  

، 1دار الكتررب العلميررة، بيررروت. ط تحفددة األحددوذي بشددرح جددامع الترمددْي،المبرراركفور ، محمررد عبررد الرررحمن، 

 ك(.1996ه(/1416

، 1)بيرروت: دار  حيرا  التررا  العربري، ط اإلنصداف فدي معرفدة الدراجح مدن الخدالف،بن سليمان،  المرداو ، علي

 ه((. 1419

، 2)بيررروت: دار  حيررا  الترررا  العربرري، ط المنهدداج شددرح صددحيح مسددلم بددن الحجدداج،الورروو ، يحيررى بررن شرررف، 

 ه((. 1392
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http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/170.htm 
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