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  اإلسالمي

  .نرى أا صاحلة للمناقشة، والعمل على تصحيحها وتعديل ما ينبغي هلا

  

  ٢٠١٢فرباير  ٨ ،سوراكرتا

  :مشرفا الرسالة
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  اإلسالمي

اجستري الفكر اإلسالمي جبامعة أقر بأن هذه الرسالة املقدمة إىل برنامج م

سوراكرتا من منتجات فكري وعصارة فهمي وحبثي إال النقوالت وقد باحملمدية 

من السرقة  وإن تبني يف مستقبل األيام. ذكرت مصادرها يف موضعها من الرسالة

العلمية فال استحق احلصول على الشهادة واللقب العلمي واستحق العقوبة من قبل 

  .ةاجلامعة املؤقر
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  :  اهللا قال
} نيلامالْعنيِ واكسالْماء ولْفُقَرل قَاتدا الصمإِن

 نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع
لِ فَرِيضةً من اللَّه وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِي

يمكح يملع اللَّه٦٠: سورة التوبة} و  
  

  :  النيبوقال 
 )) ؟هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم ((

  البخاريرواه 
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 :أهدي هذه الرسالة
 وال إىلأن هللا أسأل ...الكرميني دي 

 صغريا ربياين كما ماھيرحم
  لنا  أللهم ربنا هب... إىل زوجيت وأوالدي

يل  أصلحو نيمن أزواجنا وذرياتنا قرة أع
  فيهم

 الكرام يلھأ ...جبانيب وقفوا الذين إىل 
 تبع مو اإلسالم سلم ملتزم بدينم كل إىل

السلف منهج النبوة املستقيم منهج 
  كم يف اهللاأحب...الصاحل
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 جعل يوالّذ، احلمد هللا الذي خلق املوتى واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال

 رزقا الثّمرات من به فأخرج اءم اءالسم من وأنزل اءبن والسماء فراشا األرض لكم

د بن على النيب األمي حمم وسلم اللهم صل، تعلمون وأنتم أندادا هللا جتعلُوا فال لّكم

 اوسراج بإذنه اهللا إىل ارمحة للعاملني بشريا ونذيرا داعي تعاىل عبد اهللا الذي بعثه اهللا

أما ، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إىل يوم امليعاد وسالمه عليهوصلوات اهللا ا منري

  :بعد

استثمار أموال الزكاة  يف التجارة  " الشكر هللا يف اية كتابة الرسالة بعنوان

والشكر أيضا لكل مساعدين بكتابة هذه  ". وضوابطه يف الفقه اإلسالمي حكمه

ومن جهة اخلصوص  ."جزاهم اهللا تعاىل خريا " الرسالة وأقدم هلم بالشكر والدعاء 

  :والتقدير لكل من أقدم شكري اجلزيل

نج سيتياجي حفظه اهللا تعاىل األستاذ الدكتور بامبجامعة سوراكرتا احملمدية رئيس  .١

 .يف هذه اجلامعة املباركة لنا سبيل التعليم والدراسة ليسهل

األستاذ الدكتور  برنامج الدراسات العليا التابع جلامعة سوراكرتا احملمدية رئيس .٢

 .حذيفة دمياطي حفظه اهللا تعاىل
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ى بذل اجلهد من إنشاء هذا الربنامج وخدمة الطالب عل بصري حفظه اهللا تعاىل

 .على الدراسة يف هذه العلوم

مشرف رساليت فضيلة الدكتور معني دين اهللا بصري رئيس برنامج املاجستري  .٤

املاجستري قسم الفقه وأصوله حفظه اهللا تعاىل وعفاه  الفكر اإلسالمي واحملاضر يف

م اجعل ما يبذل يف خدمة اإلسالم الله .ونفع اهللا بعلمه اإلسالم واملسلمني

 .يمسل بقلْب اهللا تىأال ينفع مال وال بنون إال من ميزان حسناته يوم واملسلمني يف 

 احملاضر يف حممد عبد اخلالق حسن القدسيمشرف رساليت فضيلة الدكتور  .٥

اللهم ، ونفع بعلمه املسلمني حفظه اهللا تعاىل وعفاه املاجستري قسم الفقه وأصوله

يف ميزان حسناته يوم  ليال وارا ما يبذل يف خدمة اإلسالم واملسلمنياجعل 

 .القيامة
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 .يف برنامج املاجستري الفكر اإلسالمي قسم الفقه وأصوله يل املنحة الدراسيةبو

لتابع جلامعة سوراكرتا احملمدية وموظفيها رئيس مكتبة برنامج الدراسات العليا ا .٧

 .خلدمة الطالب

 .األستاذ عبد الرمحن حفظه اهللا تعاىل على مساعدته يف كتابة هذه الرسالة .٨

 .زمالئي يف الدراسة العليا على تشجيعاته إلاء هذه الرسالة .٩
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يف إعداد وإاء هذه الرسالة من البداية إىل  ومجيع اجلهات اليت أسهمت .١٠

 .ايتها

يف كتابة هذه الرسالة  بذل جهدي ووسعيمن  فعلأنه مهما  باحثويعتقد ال

من صنع البشر واحلق من عند اهللا العليم  اخلت من اخلطأ والنسيان والنقصان أل

من  وأرجو، كله وأستغفر اهللا العظيم وأسأل اهللا تعاىل العفو من هذا، اخلبري وحده

رشاد والتصحيح ما يرى من اجلطأ لزيادة ما علي النصح واإلارئ الكرمي أن يتفضل قال

  .للكاتب واملسلمني عموما اتفيها من الفوائد واملنفع

  .أمجعني وصلى اهللا على نبينا الكرمي حممد وعلى آله وأصحابه
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ABSTRACT 
 

Title  : Zakat investment in trade field, the law and the rulling foundation  
                          in the Islamic jurisprudence 
 

Author  : Agus Santoso 

NIM  : O.000090067 
 

The phenomenon of many rich people who do not want to pay the zakat 
is a major cause of the minimum number of zakat that can be collected and 
distributed to the needed. when it is compared with the number of homeless and 
from people, relying on that fact, some institutions of zakat take the initiative to 
invest zakat on those varions, of which the trade, which have the goal to develop 
zakat multiply to solve problems in society and to meet the needs of people 
homeless and in need of assistance. Considering the importance of this issue, the 
researcher wanted to present it in the study because this phenomenon has spread 
especially in our society. 

In that study there are two formulation of the problem, namely: What is 
the rulling of zakat investment in trade according to Islamic jurisprudence? What 
is the rulling foundation of the zakat investment in the field of trade? 

Researchers used this type of research : a qualitative study that is looking 
for a good variety of data written or seen or heard, this study is also a kind of 
library research, the research data and information obtained from major books 
related to this search. 

Researchers used two methods: the first - An inductive approach is to 
search for specific data related to this issue from a variety of primary sources to 
acquire essential knowledge, and the second - The analytical methods, the 
researcher is seeking information relating to zakat investment in trade to clarify a 
real issue before deciding on a more correct opinion in this case. 

The results of this study is that zakat investment in trade, has three 
conditions: First - investment by the recipient of charity zakat, scholars 
determined that the law is allowed. Second - The investment by the zakat payer, it 
is not allowed because they do not manifest the immediate payment of zakat. 
Third - Zakat investment by the president or a substitute, contemporary scholars 
have diferent opinions about this, and the most correct opinion is the law allow, it 
as long as it is in accordance with the given law, because there are some postulate 
suport it: in terms of texts (Al Hadith), from the political side of Islam, from the 
point of view of the goodness and the realization of the Islamic law's objectives, 
and from the side of qiyas. The most important zakat investment rulling 
foundation is that the charity is run after the investment met the urgent needs of 
the poor in the form of clothing, food, medicine and others. 
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نسبة البأموال الزكوات  سبب رئيسي لقلةالزكاة يؤتون  مظاهر كثرة األغنياء الذين ال
من هنا أخذ بعض اجلمعيات واملؤسسات اخلريية للزكوات رأي و. كثرة الفقراء واملساكنيل

تنمية  الرئيسي اهلدف مع، ومن ذلك يف جمال التجارة خمتلف ااالت يفاستثمار أموال الزكاة 
ية هذه نظرا ألمه. يةاكفالبحلل مشكلة اتمع من سد حاجات الفقراء واحملتاجني  أموال الزكاة

  .والسيما قد انتشرت هذه الظاهرة يف جمتمعناا البحث هذيف  هاعرضاملسألة يود الباحث أن ي
حكم استثمار أموال الزكاة يف التجارة يف الفقه  ما :اومه ،تانمشكلوللبحث 

 ؟اإلسالمي؟ وما ضوابط استثمار أموال الزكاة يف التجارة

البحث عن بيانات لبحث النوعي يعين ا: هو الباحث عليه عتمديأما نوع البحث الذي 
وهو حبث  البحث املكتيبوهو أيضا من نوع ، مكتوبة أو مشاهدة أو مسموعة مننوعية 

  .البحث ذاهلاملستمدة املتعلقة  الكتب مناملعلومات والبيانات 
هو أن يتتبع معلومات  االستقرائياملنهج  -األول: وأخذ الباحث املنهجني الرئيسني

تحليلي فيمكن املنهج ال -والثاين، باملسألة من مصادر متعددة ملعرفتها حقيقيةجزئيات تتعلق 
للباحث أن يبحث املعلومات تتعلق باستثمار أموال الزكاة يف التجارة لكشف املسألة عن احلقيقة 

  .قبل أن يقدم قول الراجح يف املسألة
: يف ثالثة أحواليف التجارة يكون  استثمار أموال الزكاةونتائج هذا البحث هو أن 

، من قبل املالك االستثمار -وثانيا. هنص الفقهاء على جواز، قبل املستحقنياالستثمار من  -أوال
مام أو من من قبل اإل االستثمار -وثالثا .لعدم حتقق اإلخراج املأمور به على الفور ال جيوزهذا ف

ازه بالضوابط لعدة الناحية فالراجح هو القول جبو، فاختلف الفقهاء املعاصرون فيه، ينوب عنه
ومن ناحية املصلحة واملقاصد  ،ومن ناحية السياسة الشرعية، )احلديث(من ناحية النص : املرجحة
سد حاجة الفقراء  بعد زكاةن يكون االستثمار للوأهم الضوابط هو أ. ومن ناحية القياس الشرعية

  .وغريها أوالدواءالطعام أو الكساء  منالضرورية 
   

  التجارة، الزكاة ،استثمار: لرئيسية الكلمة ا


