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   مصارف الزكاة

  )دراسة مقارنة( بين المذاهب األربعة والقانون اإلندونيسي

  

  الملخص

  

الرسالة تتحدث عن املقارنة بني املذاهب األربعة والقانون اإلندونيسي يف قضية هذه 

وجد الباحث بعض الفروق املؤثرة يف حتقيق هدف البلد  وقد. مصارف الزكاة

 تلكفما . هذااألساسي يف النشاط الزكوي وهو سد حاجة الفقراء واملساكني 

؟ فالبحث يف حتقيق هدف البلد ةؤثر املالفروق؟ وما آثار تلك الفروق يف األحكام 

يف األحكام املؤثرة يف حتقيق هدف  هاواستكشاف آثار  تلك الفروقيهدف إىل معرفة 

فيستنتج من . ملقارنااالستقرائي املكتيب و  املنهج تهيف كتابة رسالسلك الباحث و . البلد

ترجع إىل نقطة واحدة أساسية، وهي أن القانون مييل إىل أن جممل الفروق البحث 

التوسع يف فهم أدلة مصارف الزكاة مراعاة عموم اللفظ، بينما املذاهب األربعة ضيقوا 

األمر ففهموا اللفظ حبسب مراد الشارع زمن نزول الوحي، وأحيانا وضعوا شروطًا ما 

جواز صرف الزكاة لبناء املساجد واملدارس  الفروق آثارأهم من و  .مل يضعها القانون

 وهذه. ألربعةاة عند القانون، وال جيوز ذلك عند املذاهب واجلمعيات اخلريية الدعوي

ألربعة ااملذاهب ما ذهب إليه ف. يف حتقيق هدف البلد جداً  مؤثرةيف األحكام  اآلثار

الشارع  مراد أهمإىل  قربأسرع يف حتقيق هدف البلد مما ذهب إليه القانون، وذلك أ

    .واملساكنيسد حاجة الفقراء هذا النشاط الزكوي وهو  من

 

  .   ، الفقراء واملساكنياملذاهب األربعة ،مصارف الزكاة: الكلمات الرئيسة
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ABSTRAK 

 

 

Tesis ini membahas tentang perbandingan pendapat ulama Empat Madzhab 

dengan undang-undang di Indonesia perihal golongan yang berhak menerima 

zakat (mustahik zakat). Penulis mendapati beberapa perbedaan yang 

dampaknya cukup berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan utama negara 

dalam kegiatan pengelolaan zakat, yaitu menanggulangi kemiskinan. Apakah 

beberapa perbedaan tersebut? Apakah dampak dari beberapa perbedaan 

tersebut terhadap hukum agama yang berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan 

negara itu? Maka tujuan dari ditulisnya tesis ini ialah untuk mengetahui 

perbedaan tersebut dan menyingkap dampaknya terhadap hukum agama yang 

berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan negara itu. Dalam penulisan tesis ini 

penulis menggunakan metode penelitian pustaka dan perbandingan. 

Kesimpulannya, inti dari perbedaan-perbedaan tersebut kembali pada satu poin 

utama, yaitu bahwa undang-undang lebih cenderung untuk memperluas 

pemahaman tentang dalil-dalil mustahik zakat berdasarkan keumuman lafal. 

Sedangkan ulama Empat Madzhab lebih cenderung mempersempit dengan 

memahami lafal sesuai dengan maksud syariat saat wahyu diturunkan Di antara 

dampak utama perbedaan tersebut ialah bahwa menurut undang-undang 

menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid-masjid, madrasah-madrasah, 

serta lembaga-lembaga sosial dan dakwah itu diperbolehkannya. Sedangkan 

menurut ulama Empat Madzhab hal itu tidak diperbolehkan. Dampak 

perbedaan dalam hukum agama ini sangat berpengaruh kepada terwujudnya 

tujuan negara, yang mana pandangan ulama Empat Madzhab dirasa lebih cepat 

dalam mewujudkan tujuan negara dibandingkan pandangan undang-undang. 

Dan hal tersebut lebih sesuai dengan tujuan utama syariat dalam kegiatan zakat 

ini, yaitu memenuhi kebutuhan para fakir miskin. 

 

Kata Kunci: Mustahik Zakat, Empat Madzhab, Para Fakir Miskin. 

 
 

 
ABSTRACT 

 
This thesis discusses the comparison of the opinions of the Ulama of the Four 
Schools with the laws in Indonesia regarding the groups entitled to receive 
zakat. The authors found several differences which had quite an impact on the 
realization of the country's goals in zakat management activities, this is 
overcoming poverty. What are some of the differences? What is the impact of 
these differences on religious law that affect the realization of the country's 
goals? So the purpose of writing this thesis is to find out these differences and 
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reveal their impact on religious law which affects the realization of the 
country's goals. In writing this thesis the writer uses library research and 
comparison methods. In conclusion, these differences actually return to one 
main point, namely that the law tends to broaden the understanding of the 
arguments for zakat mustahik based on the generality of pronunciation. 
Meanwhile, the ulama of the Four Schools tend to narrow it down by 
understanding pronunciation in accordance with the meaning of the Shari'a 
when revelation is revealed, and sometimes by requiring several requirements 
that are not required by law. One of the main effects of this difference is that 
according to the law it is permissible to distribute zakat for the construction of 
mosques, madrasas, and social institutions and da'wah. Meanwhile, according 
to the scholars of the Four Schools, this is not allowed. The impact of these 
differences in religious law greatly affects the realization of the goals of the 
state, in which the views of the Ulama of the Four Madzhab are felt to be faster 
in realizing the goals of the state compared to the views of the law. And this is 
more in line with the main objective of the Shari'a in this zakat activity, which 
is to help the needs of the poor. 
 
Keywords: Mustahik Zakat, Four Schools, Poor People. 

 
  
 

 خلفية البحث -أ

ربط فقد  .أهم أركانه بعد الصالةهي و ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، الزكاة 

  ﴿  :تعاىل هلو قمنها ، ةكثري ال بينها وبني الصالة يف اآليات تبارك وتعاىلاهللا 
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 56  :النورسورة  1
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الزكاة  الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا

 .1))فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسا�م على اهللا

مواساة الفقراء ها أمه ، منكرمية  نبيلة عالية وأهدافبالغة م كَ حِ  تشريع الزكاةول   

ملا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب ل اق قدو  .واملساكني وسد حاجة املعوزين والبائسني

أن اهللا افرتض عليهم صدقة  فأعلمهم((...: إىل اليمن -رضي اهللا عنه-  امعاذ بعث

واملساكني  الفقراءَ خصص ف .2))يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 من معلى غريه ونممقدَّ و  ألموال الزكاة الناسيدل على أ�م أوىل مما بالذكر 

يف حتديد  كبريةعناية  املذاهب األربعة كانت لعلماء لذلك  . األصناف األخرى

فينقص  تصرف إىل غري مستحقيها وأصوهلا لِئّال األدلة الشرعية  وفق مصارف الزكاة

  . سهم الفقراء واملساكني

 BPS (Badan Pusatنُِقل عن اهليئة اإلحصائية الرئيسية  يف جانب آخر،

Statistik)  25,95يبلغ  2018يف مارس يف إندونيسيا واملساكني أن عدد الفقراء 

                                                           
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى =  صحيح البخاري حممد بن إمساعيل،، البخاري 1

فإن {باب ، كتاب اإلميان، 1/14، )هـ 1422، دار طوق النجاة :مصر( اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

 25 ، رقم}تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
 1395 ، رقمباب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة، 2/104، صحيح البخاري إمساعيل،حممد بن ، البخاري 2
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وهذا العدد الكبري يورث مشكالت كثرية يف البلد فيحتاج إىل حلها  1.مليون شخص

  . فوراً 

: يعين – املشكلة يف حل هذه ةمتنوع ةطرقا كثري بلد رجال السلك وقد 

وهو القانون ، النشاط الزكويتنظيم لقانون ال صدرإ منها –مشكلة الفقر واملسكنة 

ب صرفها إىل جيفيه بيان أن الزكاة ف .عن تنظيم الزكاة  2011سنة  23رقم 

لزكاة ل يئة الوطنيةاهلقرار يف املذكورين تفصيلهم  2وفق الشريعة اإلسالمية مستحقيها

منهم  3،واستثمارها عن مصارف الزكاة )PERBAZNAS( 2018سنة  3رقم 

حيتاج القرار يف  املذكورالزكاة  مصارفبعض رأى الباحث أن لكن  .واملساكنيالفقراء 

من خيلص الدين هللا تعاىل يف واجباته ومستحباته ويف بعض كل أن   امنه ،إىل النظر

 ز صرف الزكاة لبناء املساجداجو منها و  4،الزكاة ستحقيم منفهو  الطاعات تقربا إليه

   1.ذلك حنوو ، واملدارس واجلمعيات اخلريية الدعوية

                                                           
1

 -maret-miskin-penduduk-persentasehttps://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/

persen.html-82-9-menjadi-turun-2018 ) 08,40يف الساعة  2019يوليو  3مت اسرتجاعه يف 

 ) صباحا
2
  ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 25:  ينظر(النص األصلي  

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
3

يف مسألة مصارف الزكاة أو  2011سنة  23القرار كالتفسري أو البيان ملا أمجله القانون رقم هذا  

 .للمزيد انظر إىل الفصل الثاين من الباب الثالث. مستحقيها

4
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 7b: ينظر(النص األصلي  

Sabilillah merupakan salah satu dari golongan di bawah ini, yaitu… 
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مصارف الزكاة بني  ةنقار يكتب رسالة علمية مأن الباحث يود بناء على هذا، 

وسيأخذ الباحث آراء املذاهب األربعة ملكانتهم يف اإلسالم  – الشريعة اإلسالميةيف 

مصارف ": وذلك حتت العنوان، القانون اإلندونيسيعند  هامصارفبني و  –واملسلمني 

  .)"دراسة مقارنة( بين المذاهب األربعة والقانون اإلندونيسي ،الزكاة

  البحث مشكالت -ب

على  رسالتهيف كتابة  حيدد الباحثخلفية البحث،  ما تقدم يف بناء على  

  :التساؤالت التالية

  ؟يف مصارف الزكاة القانون اإلندونيسيو  آراء املذاهب األربعة بنيالفرق أوجه  ما )1

حلل مشكلة الفقر  يف حتقيق هدف البلد املؤثرةيف األحكام ق و الفر تلك  آثارما و  )2

  ؟واملسكنة

  أهداف البحث -ج

  :، وهيمبنية على التساؤالت املذكورة أهداف لبحثذا اهلو   

                                                                                                                                                         
b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai 
kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

1
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 4 ayat 5: ينظر(النص األصلي  

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, 
pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu 
kegiatan dakwah dan advokasi. 
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يف  انون اإلندونيسيالقبني و  آراء املذاهب األربعةبني أوجه الفرق استكشاف  )1

  .مصارف الزكاة

يف حتقيق هدف البلد حلل مشكلة  املؤثرةالفروق يف األحكام تلك آثار  معرفة )2

  .الفقر واملسكنة

  منهج البحث - و

االستقرائي  هو املنهجيف هذه الرسالة الباحث  هالذي سيسلكالبحث منهج و   

املتعلقة بقراءة كتب علماء املذاهب األربعة ومطالعة آرائهم  وذلك. املقارنو  املكتيب

    .املعمول يف هذا املوضوع القانون اإلندونيسيب تهامقارنمث  ،مبصارف الزكاة

  

  مفهوم مصارف الزكاة

  معنى مصارف الزكاة: الفصل األول

رد : والصرف. من كلمة َمْصِرف، وهو مفرد، ومجعه مصارف: املصارف لغة

،الشيء عن وجهه
   2.أنفقه: الدفع، وصرف املال: وقيل 1

                                                           
1
 9/189، العربلسان  ،حممد بن مكرم بن على، ابن منظور 

2
 210: ، ص)هـ 1308، دار الفكر :دمشق( القاموس الفقهي، سعدي، أبو حبيب 
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فمصارف  1.اجلهات اليت تصرف فيها االشياء: يف االصطالحاملصارف و 

  .، وهم املستحقون هلاالزكاة اجلهات اليت تصرف فيهاالزكاة هي 

الذين  وهم األصناف الثمانية. ومستحقوهاأهل الزكاة  مفمصارف الزكاة ه

َ��  :ذكرهم اهللا يف قوله
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  تحديد مصارف الزكاة على ثمانية أصناف: الفصل الثاني

َ��  ﴿حددهم اهللا تعاىل يف قوله  ذينألصناف الثمانية الإىل االزكاة تصرف   
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  )60سورة التوبة ( ﴾ ��

  3."الزكوات هلؤالء املعدودين دون غريهمأي " :قال البيضاوي يف تفسري اآلية

وتعريف الصدقات  ،من صيغ القصر "إمنا"و: "رمحه اهللا- الشوكاينوقال 

                                                           
1

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع( معجم لغة الفقهاء، حامد صادق، قنييب ،حممد رواس، قلعجي 

  434: ، ص)هـ 1408

2
 60سورة التوبة  

3
، )هـ 1418، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت( وأسرار التأويلأنوار التنزيل  ،عبد اهللا بن عمر، البيضاوي 

3/85 
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جنس هذه الصدقات مقصور على هذه األصناف املذكورة ال جتاوزها، : للجنس، أي

  1".لغريهم بل هي هلم ال

. تثبت املذكور، وتنفي ما عداه: وكلمة إمنا تفيد احلصر، أي" :الرحيباىنوقال 

، فإ�ا تستغرقها، فلو جاز صرف شيء إىل غري "لا"ـــــوكذلك تعريف الصدقات ب

  2 ."الثمانية، لكان هلم بعضها ال كلها

 

   في تنظيم الزكاة القانون اإلندونيسي

  المعمولة لتنظيم الزكاة في إندونيسياالقوانين : الفصل األول

الزكاة أمرها عظيم حيتاج إىل تنظيمها وتنسيقها من بداية أخذها من األغنياء   

هلذه  بعض القواننيبإندونيسيا  وننافوضع رجال الق. ها ملستحقيهافريقإىل �اية ت

  :، وهياملهمة

  .ه املسألة، وهو عمدة يف هذعن تنظيم الزكاة 2011سنة  23القانون رقم  -1

                                                           
1
 2/424، )هـ 1414، دار ابن كثري: بريوت( فتح القدير ،حممد بن علي، الشوكاين 

2
، )هـ1415،  املكتب اإلسالمي( مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد، الرحيباىن 

2/134 
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 2011سنة  23عن تنفيذ القانون رقم  2014سنة  14القرار احلكومي رقم  -2

    عن تنظيم الزكاة

 23منسوخ بالقانون رقم  لكنهعن تنظيم الزكاة،  1999سنة  38القانون رقم  -3

فهو  رار الذي ال خيالفهعن تنظيم الزكاة السابق ذكره، إال بعض الق 2011سنة 

عن تنظيم  2011سنة  23للقانون رقم  44 ادةاملر يف كِ كما ُذ ،  ثابت ومعمول به

  1.الزكاة

، إال أن هذه القوانني مل هذه هي القوانني املعمولة لتنظيم الزكاة يف إندونيسياف  

ادة املما يف ك ،بل ذكر�ا جمملة ،ةلفصَّ م أو مستحقيها مصارف الزكاة مسألة تذكر

صفحة وما يف  ،عن تنظيم الزكاة 1999سنة  38رقم  من القانون 1اآلية  16

، 2011سنة  23من القانون رقم  2اآلية  1ادة املوكذلك ما يف  .يهالبيان عل

   .يف الفصل الثاينإن شاء اهللا قريباً  اسنذكرهو 

 

                                                           
1
 ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 44:  ينظر(النص األصلي  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 



 

11 

 

  مصارف الزكاة عند القانون اإلندونيسي: الفصل الثاني

فّصل مسألة تمل املوجودة  نيانو ، أن القوليف الفصل األ كما سبق ذكره

من  1اآلية  16ادة امليف ذُِكر . ا جمملة�بل ذكر مصارف الزكاة أو مستحقيها، 

عة تستخدم ملستحقيها الزكاة ا�مَّ : "عن تنظيم الزكاة 1999سنة  38لقانون رقم ا

  1".وفق الشريعة اإلسالمية

الفقري : وهم ،مستحقو الزكاة مثانية أصناف: "يف صفحة البيان عليه ذُِكرمث  

واملسكني والعامل على الزكاة واملؤلفة قلبه ويف الرقاب والغارم ويف سبيل اهللا وابن 

جسديا أو عقليا وطالب  تخلِّفاملهم الضعفاء يف املال، كاليتيم والعجوز و  .السبيل

   2".الالجئ املنبوذ واملصاب بالكوارث الطبيعيةالعلم واملعهد واملولود املنبوذ واملدين و 

أن الزكاة هي  2011سنة  23من القانون رقم  2اآلية  1ادة املوذُِكر يف 

وفق الشريعة  املال الواجب إخراجه من واحد مسلم أو مؤسسة جتارية ملستحقيها

                                                           
1
 ) :UU no. 38 tahun 1999 pasal 16 ayat 1: ينظر(النص األصلي  

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan 
ketentuan agama. 

2
 ) :ayat 1 Penjelasan UU no. 38 tahun 1999 pasal 16: ينظر(النص األصلي  

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, 
sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang 
yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, 
penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, 
orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. 
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يئة اهلإىل الزكاة ففوَّض بيان تفصيل مستحقي  .ومل يفّصل من مستحقوها 1،اإلسالمية

لتنفيذ عملية تنظيم الزكاة : "1اآلية  5ادة امليف ، فقال )BAZNAS( لزكاةل الوطنية

 :6املادة وقال يف  BAZNAS."(2( لزكاةل يئة الوطنيةاهلقامت احلكومة بتأسيس 

تستوىل على تنظيم الزكاة يف البلد  هيئةهي  )BAZNAS( لزكاةل يئة الوطنيةاهل"

3."عامة
 يئةقامت اهل 6املادة العمل املذكور يف تنفيذ ل: "1اآلية  7املادة وقال يف  

)BAZNAS( :يئة فأصدرت اهل 4."بتديرب الزكاة من مجعها وصرفها واستثمارها -أ

عن مصارف الزكاة واستثمارها،  )PERBAZNAS( 2018سنة  3قرارا رقم 

فالعمل تابع  ،القانونهذا القرار كالتفسري أو البيان ملا أمجله ف. وتكلمت عنها مفصَّلة

  .دهيِّ ؤ مكأما القانون   ه،ل

 

                                                           
1
  ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2:  ينظر(النص األصلي  

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 
Islam. 

2
 ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 5 ayat 1:  ينظر(النص األصلي  

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. 
3
 ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 6:  ينظر(النص األصلي  

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan 
zakat secara nasional. 

4
 ) :UU no. 23 tahun 2011 pasal 7 ayat 1:  ينظر(لنص األصلي ا 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS 
menyelenggarakan fungsi:  
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
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  أوجه الشبه واالختالف بين المذاهب األربعة 

  والقانون اإلندونيسي في مصارف الزكاة

يئة اهلإىل الزكاة فوَّض بيان تفصيل مستحقي أن القانون   كما سبق ذكره  

 2018سنة  3قرارا رقم فأصدرت ، )BAZNAS( لزكاةل الوطنية

)PERBAZNAS( وتكلمت عنها مفصلةعن مصارف الزكاة ،.    

يئة اهل قراروبني فيما يلي بيان أوجه الشبه واالختالف بني املذاهب األربعة و 

يف حتديد كل صنف من  )PERBAZNAS( 2018سنة  3رقم  لزكاةل الوطنية

  .األصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة

  صنف الفقراء والمساكينفي   :األول  بحثمال

ال  هو من  2018سنة  3رقم  لزكاةل يئة الوطنيةاهلقرار معىن الفقري عند   

، لكن ال يكفي لسد كسبواملسكني هو من له   1.لسد حاجته األصلية كسب له

وأن الفقري  الشافعي،ذهب إىل امل بر قأاملعىن  وهذا 2.حاجته األصلية وحاجة عياله

                                                           
1
 ) :PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 1: ينظر(النص األصلي  

Fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama 
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan 
dasar. 

2
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 2: ينظر(النص األصلي  

Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
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إال أن املذهب حدد حصول املال بأقل من نصف الكفاية  أشد حاجة من املسكني،

  1.للمسكني أكثرأو  هابنصفللفقري، و 

  ن على الزكاةيالعاملفي : ثاني ال مبحثال

املذاهب و  2018سنة  3رقم  لزكاةل يئة الوطنيةاهلقرار بني  من أوجه الشبه  

 يف تعيني يعترب والية اإلمام  منهماكالً    على الزكاة أناألربعة يف صنف العاملني

. على الزكاة العملأذن له بياإلمام أو يستعمله البد ممن على الزكاة العامل ف. العامل

من رؤساء القوم أو القبيلة على الزكاة  ال يأذن له بالعمل وأ اإلمام يستعملهأما من ال 

ليس له حق يف أخذ الزكاة و ، يهافليس من العاملني عل، أو حنوهمأو املؤسسة اخلريية 

  .مقابل عملهم

  قلوبهم المؤلفة في: ثالث ال مبحثال

هو الذي  املؤلف قلبه أن 2018سنة  3رقم  لزكاةل الوطنيةيئة اهلقررت فقد   

هلم آراء  األربعة أما علماء املذاهب 2.هنه على اإلسالم حلديث عهده بأُثِبت قلبه ويقي

   .كفار ومسلمون :صنفانعندهم فاملؤلفة قلو�م . زيادة على ذلك ىأخر 

                                                                                                                                                         
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 
keluarga yang menjadi tanggungannya. 

1
 1/230، )، بدون تاريخدار الفكر: بريوت( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،مد بن أمحدحم، الشربيين 
2
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 4: ينظر(النص األصلي  

Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru 
masuk Islam. 
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 واعهد بإسالم ليتمكن اءحدث ونمسلم) 1:أضرب مخسة على سلموناملف

) 3، هلم شرف يف قومهم يطلب يتألفهم إسالم نظرائهم ونمسلم )2، مإسالمه

قوم يليهم قوم ) 4، أسلموا ونيتهم يف اإلسالم ضعيفة فيتألفون لتقوى نيتهم ويثبتوا

قوم يليهم قوم ) 5، من الكفار إن أعطوا قاتلوهم ويراد بإعطائهم تألفهم على قتاهلم

فإن أعطي هؤالء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم  ،عليهم زكوات ومينعو�ا

وإن مل يعطوا مل يأخذوا منهم الزكوات واحتاج اإلمام إىل مؤنة  ،ومحلوها إىل اإلمام

  .ثقيلة لتجهيز من يأخذها

من يرجى إسالمه، فيعطى لتقوى نيته ) 1: والصنف الثاين كفار، وهم ضربان  

من خيشى شره، ويرجى بعطيته كف شره  )2، يف اإلسالم، ومتيل نفسه إليه، فيسلم

  1.وكف غريه معه

 من الكفار ذهبوا إىل انقطاع سهم مؤلفة قلو�م 3والشافعية 2إال أن احلنفية

الراجح و  .ذهب إىل ما ذهبوا إليهوالظاهر أن القرار . ، فال يعطون اآلنلعز اإلسالم

يسقط، فيجوز صرف الزكاة إليهم عند  ينقطع ومل عند الباحث أن سهم الكفار مل

                                                           
1
 477-6/476، املغين ،أمحدعبد اهللا بن ، بن قدامةا 

2
 2/342، رد احملتار على الدر املختار=  بن عابدينحاشية ا، حممد أمني بن عمر، بن عابدينا 

3
 4/178 ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد بن أمحد، الشربيين 
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وقد سبق ذكر حجتهم يف املبحث الثاين من ، ، وهذا مذهب املالكية واحلنابلةاحلاجة

  .واهللا أعلمالفصل الثانل للباب الثاين، 

  الرقابفي : الرابع  مبحثال

قال يف القرار أن الرقاب هو املسلم الذي يصري ضحيِّة للتجارة اإلنسانية أو   

 مكاتب هأما املذاهب األربعة قالوا بأن 1.ألعداء اإلسالم أو مظلوما مسلَّطاأسريا 

أنه رقبة مؤمنة أو عبد مؤمن  أو ،على أداء بدل الكتابةله عانة إ إليه الزكاةصرف فت

   2.لهعلى خالف بينهم يف تفصيفتصرف الزكاة إلعتاق رقبته ابتداء، 

 سلم من أيدياملسري لفداء األدفع الزكاة  4واملالكية 3احلنابلة وجيوز عند

 ونظلومأما امل. لعدم وجود الرق اآلنالقول ولعل القرار يأخذ �ذا . املشركني الكافرين

أحد  يقل بهفلم  نياملسلممن ضحيِّة للتجارة اإلنسانية  ونيصري  نأو الذي وناملسلَّط

لكن  ،أ�م من هذا الصنف –حسب اطالع الباحث  –من علماء املذاهب األربعة 

  .كالفقراء واملساكني  إدخاهلم يف صنف آخر ميكن

                                                           
1
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 5: ينظر(النص األصلي  

Riqab merupakan orang Islam yang menjadi: 
a. korban perdanganan manusia 
b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau 
c. orang yang terjajah dan teraniaya. 

2
 2/45 ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود، الكاساين 

3
 6/479، املغين ،عبد اهللا بن أمحد، بن قدامةا 

4
 3/232، التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف، العبدري 
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  نيالغارم في: الخامس  مبحثال

من يدين ملصلحة نفسه من غري إفراط، كمن يدين لنفقة عياله : الغارم عند القرار

أو عالج املريض أو بناء البيت وحنوه؛ أو يدين للمصاحل العامة، كإصالح ذات البني 

التكلفة؛ أو يدين للمصاحل األخرى، كبناء املسجد؛ وال من املسلمني فيحتاج إىل 

بينه وبني آراء  ليس وهذا القرار 1.يتمكن على قضاء دينه وقد جاء موعد القضاء

  2.ملصلحة نفسهيدين من في اً شروط زادوام ، إال أ�اجلملة يففرق  املذاهب األربعة

  في سبيل اهللا: السادس  مبحثال

هو أن معىن سبيل اهللا  2018سنة  3رقم  لزكاةل الوطنيةيئة اهلقرار  يفتقدم 

من خيلص الدين هللا تعاىل يف  وأفرد أو مجاعة أو مؤسسة جتاهد إلعالء كلمة اهللا، 

تهد يف طلب العلم النافع جم وأ، تقربا إليهواجباته ومستحباته ويف بعض الطاعات 

                                                           
1
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 6: ينظر(النص األصلي  

Gharimin merupakan orang yang berutang untuk: 
a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati 
orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; 
b. kemaslahatan umum, seperti mendamaikan dua orang muslim yang sedang 
berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk 
menyelesaikannya, atau 
c. kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah. 
dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran. 

2
 23/321، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويتبوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  
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ووجوه عام جلميع أعمال القرب عند القرار ففي هذا إشارة إىل أن سبيل اهللا  1.لألمة

   .اخلري

من أ�ا تصرف يف جمال التعليم ويف معاجلة  4ادة املويؤيد ذلك ما ذكر يف 

ضحايا كذلك احلوادث و املصاب بالكوارث الطبيعية و ب املصاباملرضى ويف مساعدة 

 .االضطهاد وما أشبه ذلك من الضحايا للمأساة اإلنسانية، وحىت يف بناء املساجد

مجيع  سبيل اهللامن احلنفية حيث قال أن  الكاساين القرار أقرب إىل قولولعل هذا 

فإن انعدم  .فيها ، إال أنه اشرتط التمليك ووجود حاجة املستحقالقربأعمال 

القرار ال يشرتط فيها التمليك وال و . إليه اصرفه فال جيوز معاً  أو كالمها أحدمها 

  .احلاجة

ِ َوِ� َ��ِ�ِ�  ﴿ :الكاساين قال
�

عبارة عن مجيع القرب فيدخل فيه كل  2﴾ ٱ�

فال جيوز إال عند اعتبار ...  من سعى يف طاعة اهللا وسبيل اخلريات إذا كان حمتاجا

   1."حدوث احلاجة

                                                           
1
 ) : PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 7: ينظر(النص األصلي  

Sabilillah merupakan salah satu dari golongan di bawah ini, yaitu: 
a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat 
Allah; 
b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai 
kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah; atau 
c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang 
bermanfaat bagi umat. 

2
 60: التوبةسورة  
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 :ك بإيتاء الزكاة لقوله عزو جلوقد أمر اهللا تعاىل املّال : يف شرط التمليكوقال 

﴿  
ْ
�ا

ُ
 َوَءا�

َ
ٰ�ة

َ
�    3.واإليتاء هو التمليك 2﴾ ٱ���

واألصل : من احلنفية حيث قال السرخسيوصرح يف وجوب التمليك أيضا 

 ،وال حيصل اإليتاء إال بالتمليك ،فيه أن الواجب فيه فعل اإليتاء يف جزء من املال

  4.فكل قربة خلت عن التمليك ال جتزي عن الزكاة

 2018سنة  3رقم يف القرار  لزكاةل يئة الوطنيةاهلهذا هو الفرق بني ما قررته 

املذاهب األربعة مل يقل فقهاء  هم بل مجهورمجهور أما  .احلنفيةبعض وما ذهب إليه 

، وبعضهم العسكري هو اجلهاديف اآلية  ذلك شيئا، بل يقولون أن معىن سبيل اهللاب

   .احلج من سبيل اهللاأن  يرى

يف معىن سبيل اهللا يف آية  املتقدمني واملعاصرين وفيما يلي أقوال العلماء

يئة اهلالصادر من  2018سنة  �3ا يعرف مأخذ القرار رقم  5،مصارف الزكاة

  : PERBAZNAS لزكاةل الوطنية

   .المراد بمصرف سبيل اهللا هو الغزو: القول األول
                                                                                                                                                         

1
 2/45، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود، الكاساين 

2
 43: لبقرةسورة ا 

3
  2/39، الشرائع بدائع الصنائع يف ترتيب، أبو بكر بن مسعود، الكاساين 
4
 2/202، املبسوط، حممد بن أمحد، السرخسي 

5
 )بالتصرف( 438-431 ،)1429بنك البالد،  -دار امليمان ( نوازل الزكاة الغفيلي، عبد اهللا ين منصور، 
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وهو قول أيب يوسف من احلنفية، ومذهب املالكية والشافعية، ورواية عند احلنابلة، 

  :، وحجتهمومن وافقهم قدامةرجحها ابن 

أكثر ما جاء يف القرآن هو ألن  أن املراد من سبيل اهللا عند اإلطالق هو الغزو،) 1

، بل عرف الناس يف زمن سبيل اهللايف  هو عرف الشارع عند إطالق لفظف ،من ذلك

  .نزول الوحي

 ال حتل الصدقة لغين إال((: حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوًعا) 2

لغاز يف سبيل اهللا، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها مباله، أو : خلمسة

  1))لرجل كان له جار مسكني فتصدق على املسكني، فأهداها املسكني للغين

أنه ذكر منهم الغازي، وليس يف األصناف الثمانية من يعطى باسم : وجه الداللة

  . اهللا تعاىلالغزاة إال الذين نعطيهم من سهم سبيل 

نقل عن بعض أهل العلم اإلمجاع على أن املراد بلفظ سبيل اهللا يف اآلية هو ) 3

سبل اهللا كثرية، ولكين ال أعلم خالفاً يف أن املراد بسبيل اهللا : قال اإلمام مالك. الغزو

  2.ههنا الغزو

                                                           
1

باب من جيوز له أخذ الصدقة وهو ، كتاب الزكاة، 3/77، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، أبو داود 

 1635، رقم غين

2
إدارة البحوث العلمية : اهلند - نارس( مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد اهللا بن حممد، الرمحاين 

 ه 1404، )والدعوة واإلفتاء



 

21 

 

   .المراد بمصرف سبيل اهللا هو الغزو والحج والعمرة: القول الثاني

حديث أم معقل : ، وحجتهمومذهب احلنابلةوهو قول حممد بن احلسن من احلنفية 

- صلى اهللا عليه وسلم  -ل حاج�ا مع رسول اهللا عقِ خرج أبو مَ : رضي اهللا عنها قالت

أن َعَلّي ِحجَّة، فانطلقا ميشيان حىت دخال  قد علمتَ : ، فلما َقِدَم قالت أم معقل

: رًا، قال أبو معقلكْ معقل بَ  َعَليَّ حجة، وإن أليب يا رسول اهللا، إنّ : عليه، فقالت

أَْعِطَها ((: -صلى اهللا عليه وسلم  - ، جعلُته يف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا صدقتْ 

  1)).فإنه يف سبيل اهللا ،فلتحج عليه

  . يتكلم يف صحته احلديث: أوًال  :ونوقش

 معىن ، ولكناهللاسبيل احلج من أن نعم، : صحة احلديث، نقولفرض على : ثانًيا

حديث أيب سعيد نه يف اآلية ال يراد به احلج وإمنا يراد به الغزاة، كما بيّ  سبيل اهللا

  . اخلدري

أن الزكاة إمنا تصرف إىل أحد رجلني؛ حمتاج إليها كالفقراء واملساكني ويف : ثانًيا

زي واملؤلَّف الرّقاب والغارمني لقضاء ديو�م، أو َمن حيتاج إليه املسلمون كالعامل والغا

واحلج من الفقري ال نفع للمسلمني فيه، وال حاجة �م  .والغارم إلصالح ذات البني

إليه، وال حاجة به أيًضا إليه؛ ألن الفقري ال فرض عليه فيسقطه، وال مصلحة له يف 
                                                           

1
 1988، رقم باب العمرة، كتاب املناسك، 3/345، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، أبو داود 
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ه اهللا منها، وخفف عنه إجيا�ا، وتوفري هذا القدر عإجيابه عليه، وتكليفه مشقة قد رف

  .اجة من سائر األصناف أوىلعلى ذوي احل

  .المراد بمصرف سبيل اهللا هو جميع القرب والطاعات: القول الثالث

، وقال به كثري من املعاصرينمن احلنفية كاساين كال  وهو منسوب لبعض الفقهاء

أن اللفظ عام، فال جيوز قصره على بعض أفراده إال بدليل صحيح، وال  :وحجتهم

  .دليل على ذلك

  :غري مسلم، ألموربأنه : ونوقش

كما جاء يف بعض اللفظ العام إىل معىن خاص عند وجود القرينة،  جيوز محل : أوالً 

ِ��َ  ﴿: اآليات، مثل قوله تعاىل
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األّول، هم قوم كان أبو سفيان سأهلم أن يثبِّطوا " الناس"و: قال ابن جرير الطربي

د حُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا يف طلبه بعد منصرفه عن أُ 

كانوا الثاين، هم أبو سفيان وأصحابه من قريش، الذين  " الناس"و .إىل محراء األسد

  2.معه بأحد

                                                           
1
   173: سورة آل عمران 

2
 7/405، )هـ 1420، مؤسسة الرسالة( جامع البيان يف تأويل القرآن، بن جريرحممد ، الطربي 
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لفظ يف سبيل اهللا يف اآلية، وهو حديث  ختصيص عموميفيد نقل شرعي هناك : ثانياً 

  .السابق ذكره أيب سعيد اخلدري

لزكاة، ومل اأنه يلزم منه أن يكون كل ُمَصل وصائم ومتصدق مستحق�ا بعمله : ثالثاً 

  .يقل �ذا العموم أحد من السلف أو العلماء املعروفني

كبناء املساجد واملدارس ،  المصالح العامةبمصرف سبيل اهللا المراد : القول الرابع

أشبه ما و ، وإصالح الطرقات، وسد البثوق، القناطر والسقاياتبناء و  واملستشفيات،

  :، وحجتهموهو قول بعض املعاصرين. املصاحل العامةمن  ذلك

  .الرب العام، واخلري الشاملأنه ال يعرف لكلمة سبيل اهللا يف القرآن معىن غري  )1

 بأن ذلك غري مسلم، فقد جاءت ملعاٍن متعددة، وقد كان اجلهاد: أوالً : ونوقش

  .هو أكثر ما وردت فيه العسكري

هو الظاهر من أسلوب احلصر يف العسكري أن إرادة املعىن اخلاص وهو اجلهاد : ثانياً 

يف سبيل اهللا بذلك  كل األصنافبل  آية الصدقات، فالتعميم يشمل جهات كثرية، 

   .وهذا ينايف أسلوب حصر املصارف يف مثانية أصناف، املعىن
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األصل بقاء العام على عمومه حىت يأيت له خمصص، وحىت لو جاء املخصص ) 2

  1.بقي العام على عمومه فيما عداه عند أكثر علماء األصول

رضي اهللا عنه حيث  حديث أيب سعيد اخلدري، وهو وقد جاء املخصص له: ونوقش

املخصوص مث إنه ليس من العام  .وهو الغازييف اآلية سبيل اهللا يف بّني املراد مبصرف 

 العام من هو ، وإمناعلى عمومه فيما عداه بقيالعام  بعض ما يتناولهُأخرِج الذي إذا 

بل ن عموم لفظ يف سبيل اهللا، مُأخرِج  بعض مافليس هناك  .وصأريد به اخلص الذي

عرف الشارع عند  هيهذه القرينة و  .لقرينة تدل عليه أفرادهعلى بعض  هعموم ُخص

   .حديث أيب سعيد اخلدري هايف سبيل اهللا، وأيد إطالق لفظ

 والمال النفسب، وهو الجهاد بمعناه العام المراد بذلك الجهاد: القول الخامس

  .اللسانالقلم و و 

، كإنشاء اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسياقد يكون فكريا أو تربويا أو ألن اجلهاد 

  .املدارس واملكتبة اإلسالمية واملستشفيات وحنوه

ما صدر به قرار ا�مع ومن وافقه من املعاصرين، وهو  1يوسف القرضاويقول وهو 

  :، وحجتهمالفقهي اإلسالمي، والندوة األوىل لقضايا الزكاة املعاصرة

                                                           
1

مكتبة امللك فهد  :الرياض( مصرف ويف سبيل اهللا بني العموم واخلصوصالفنيسان، سعود بن عبد اهللا،  

   37: ، ص)هـ 1437الوطنية أثناء النشر، 
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أن اجلهاد يف اإلسالم ال ينحصر يف الغزو احلريب والقتال بالسيف، فقد صح عن ) 1

كلمة حق عند ((: أي اجلهاد أفضل؟ فقال: أنه سئل -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  .3))جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم((: وقال .2))سلطان جائر

لكن  ،فحسب احلريب والقتال بالسيفاجلهاد ال ينحصر يف الغزو نعم، : ونوقش

، لقرينة تدل عليها حمصور باجلهاد العسكريمصارف الزكاة يف آية املراد سبيل اهللا 

نزول  زمن، بل عرف الناس يف يف سبيل اهللا عرف الشارع عند إطالق لفظ يوه

إنه املراد به عند والفقهاء من أقدم العصور، وقالوا هذا ما فهمه املفسرون و ، الوحي

ال ((: مرفوًعا رضي اهللا عنه حديث أيب سعيد اخلدري أيّد ذلككما . إطالق اللفظ

لغاز يف سبيل اهللا، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل : حتل الصدقة لغين إال خلمسة

اشرتاها مباله، أو لرجل كان له جار مسكني فتصدق على املسكني، فأهداها املسكني 

    .بالغزوسبيل اهللا حصر ف 4))للغين

                                                                                                                                                         
1
 658، )هــ 1393مؤسسة الرسالة، ( فقه الزكاة ،يوسف ،القرضاوي 

2
فضل من تكلم باحلق عند إمام كتاب البيعة، ، 7/161، ا�تىب من السنن، أمحد بن شعيب، النسائي 

 4209رقم  ،جائر

3
مسند ، مسند املكثرين من الصحابة، 19/272، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل 

 12246، رقم أنس بن مالك

4
باب من جيوز له أخذ الصدقة وهو ، كتاب الزكاة، 3/77، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، داودأبو  

 1635، رقم غين
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أن املقصود من الغزو هو نصرة الدين ودحر الكافرين املعتدين، وهذا يتحقق يف ) 2

 االقتصاديو جتماعي االو  الرتبويو  الفكريو العسكري  :هأنواعميع اجلهاد جب

 نفإ .كما يكون بالسيف والسنان ،للسانالقلم واب اجلهادوقد يكون  .السياسيو 

  معىن اجلهاد بالنص لوجب إحلاقهيف داخالً كن يلو مل  بالقلم واللسان اجلهاد

  .فكالمها يُراد به نصرة دين اهللا وإعالء كلمته ،بالقياس

  : ونوقش

قد يكون يف اجلهاد العسكري معىن ليس مبوجود يف و  .أن القياس غري مسلم: أوالً 

من أعظم املعاين يف  هفإن، أو الشهادة تعرض املوت حالياك غري العسكري، اجلهاد

. ال يوجد يف اجلهاد غري العسكري غالباوهو ، اليت تؤثر يف استحقاق الزكاةاجلهاد 

خبالف اجلهاد العسكري فإن كل واحد . ه قليل وليس حاليا يف الغالبفإنوإن ُوِجد 

  .من الغزاة يتعرض املوت حاليا عند احلرب

، أل�ا تقتضي منتقضة – نصرة دين اهللا وإعالء كلمتهأي  –ن هذه العلة وأيضًا أ

األغنياء الذين اشتغلوا يف جمال اجلهاد السياسي واالقتصادي مجيع  دخول

لزكاة، وهذا ي امستحقيف واالجتماعي وغري ذلك من جماالت اجلهاد غري العسكري 

   .رانفأمسة لألغنياء خب الزكاةصرف  جواز يب يف حصرديث النحل الفخم
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، ومع صلى اهللا عليه وسلم كان موجودا يف زمن النيب  املذكورةأن اجلهاد بأنواعه : ثانياً 

سنته صلى و هديه هذا الرتك من و  ،ما عداهذلك حصر املراد باجلهاد العسكري وترك 

  . ، فال جيوز التوسع عليهاهللا عليه وسلم

وبناء  اجلامعات واجلمعيات اخلريية اإلسالميةيلزم منه جواز إنشاء املدارس و : الثً ثا

األئمة أنكره  قدو  ألنه من اجلهاد مبعناه العام، من أموال الزكاة أشبه ذلكاملساجد وما 

  1.، بل نقل عن بعضهم اإلمجاع على ذلكاألربعة وغريهم من العلماء

قول هو و رجح، األأن القول األول هو يرى الباحث بعد عرض هذه األقوال   

إىل  مييلوالقرار  .مجهور العلماء املتقدمني، بل حكى بعضهم اإلمجاع على ذلك

   .، واهللا أعلمرجوحم امهكالالقول الثالث أو اخلامس، و 

  ابن السبيلفي : السابع  مبحثال

ابن  يف صنفبني القرار وبني املذاهب األربعة يف اجلملة ليس هناك فرق   

 أن ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده وإن كان غنيًا يف بلده،و  ،السبيل

  :ذكر املالكية شروطا ثالثة لكن

أن يكون حمتاجا يف ذلك املوضع الذي هو به إىل ما يوصله إىل وطنه، فإن  األول، 

  .ألن املقصود إمنا هو إيصاله إىل بلده ،كان غنيا مبا يوصله فال يعطى
                                                           

1
 329-328/ 23، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويتبوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  
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كمن خرج لقتل  يف معصيةأما لو كان سفره  ،أن يكون سفره يف غري معصية ،الثاين

  .فإنه ال يعطى من الزكاة شيئا إال أن خياف عليه املوت نفس وما أشبه ذلك

  1.أن ال جيد مسلفا له بذلك املوضع الذي هو فيه ،الثالث

  

  ق بين المذاهب األربعة و آثار الفر 

  القانون اإلندونيسي في مصارف الزكاةبين و 

 3رقم  لزكاةل يئة الوطنيةاهلقرار  هالذي بيّنقارنة بني القانون اإلندونيسي بعد امل

وبني آراء املذاهب مصارف الزكاة  يف مسألة )PERBAZNAS( 2018سنة 

حتقيق يف  اليت تؤثريف األحكام آثار ذه الفروق هلو  .بعض الفروق بينهمااتضح األربعة 

  .هدف البلد

من أموال الدعوية واملدارس واجلمعيات اخلريية  بناء املساجدجواز  هان آثار فمِ 

، وال جيوز ذلك عند املذاهب ألنه من سبيل اهللاعند القانون اإلندونيسي  الزكاة

عند القانون  مطلقاً  من أهل الطاعةومنها جواز إعطاء الزكاة لكل مسلم  .األربعة

                                                           
1
 2/219، شرح خمتصر خليل، حممد بن عبد اهللا، اخلرشي 
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أحد بإال من اتصف  عند املذاهب األربعةهذا اإلطالق  يصحوال ، اإلندونيسي

    .مصارف الزكاة الصفات املذكورة يف آية

صنف نصيب كل  إىلفالنظر  .يف حتقيق هدف البلدجدًا  اآلثار مؤثرة وهذه

فإن صنف  ".يف سبيل اهللا"ني وصنف كالفقراء واملسا  ال سيما صنف من األصناف،

، فمنهم من وّسع واشتد اختالفهم مما كثر النزاع فيه بني املعاصرين" يف سبيل اهللا"

ومنهم من ضّيق احل العامة، أدخل فيه مجيع أعمال القرب، بل مجيع املصتوسيعا 

أي مجهورهم، بل حكى  – حبسب ما ذهب إليه املتقدمون من املذاهب األربعة

   .فقط الغزو أو اجلهاد العسكريمنحصر على فذهب إىل أنه  – بعضهم اإلمجاع

نصيب األصناف األخرى، ال سيما صنف  أثر عظيم يف اخلالفففي هذا 

يف سبيل  معىنفإذا وّسعنا . األصناف يف مصارف الزكاة، ومها أوىل الفقراء واملساكني

قنا معىن يف قنا نصيب الفقراء واملساكني، وإذا ضيّ ضيّ ما ذهب إليه القرار سب حباهللا 

، بكثريمنه  يب الفقراء واملساكني أكثرسبيل اهللا حبسب املذاهب األربعة أعطينا نص

مع قلة اجلهاد العسكري يف العامل اإلسالمي، بل رمبا مل يوجد يف أكثر  اآلنال سيما 

  .لدول اإلسالميةا
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هو سد حاجة هذا النشاط الزكوي  منهدف البلد األساسي  علما بأن

حتقيق هذا يف فما ذهب إليه علماء املذاهب األربعة أنسب وأسرع  ،اكنياملسو  ءالفقرا

  .األخرىمن املذاهب  هرجحانعن ، فضالً اهلدف

  

  الخاتمة

بعد عرض كل مسألة من مسائل فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،   

  :يتوصل الباحث إىل النتائج التاليةالبحث ومناقشتها، 

يئة اهلقرار القانون اإلندونيسي الذي بّينه بني املذاهب األربعة و  جممل الفروق) 1

 مصارف الزكاةقضية يف  2018سنة  3رقم ) PERBAZNAS( لزكاةل الوطنية

إىل التوسع يف فهم مصارف الزكاة  مالوهي أن القرار  ،رجع إىل نقطة واحدة أساسيةي

لفظ، بينما املذاهب األربعة ضيقوا األمر ففهموا اللفظ حبسب مراد المراعاة عموم 

  .بعض األصنافلالشارع زمن نزول الوحي، وأحيانا وضعوا شروطاً ما مل يضعها القرار 

يف حل مشكلة  قيق هدف البلدحتيف  اليت تؤثرآثار يف األحكام  الفروقهلذه ) 2

واملدارس واجلمعيات اخلريية الدعوية  بناء املساجدفِمن آثارها جواز  .الفقر واملسكنة

من أموال الزكاة عند القانون اإلندونيسي ألنه من سبيل اهللا، وال جيوز ذلك عند 
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عند مطلقًا ومنها جواز إعطاء الزكاة لكل مسلم من أهل الطاعة  .املذاهب األربعة

وال يصح هذا اإلطالق عند املذاهب األربعة إال من اتصف ، القانون اإلندونيسي

  . بأحد الصفات املذكورة يف آية مصارف الزكاة

نصيب كل صنف  إىلفالنظر  .يف حتقيق هدف البلدجدًا  مؤثرة اآلثار وهذه

فإذا وّسعنا ". يف سبيل اهللا"ني وصنف كما صنف الفقراء واملسا من األصناف، ال سي

ضيقنا نصيب الفقراء واملساكني، وإذا  إليه القرارذهب ا معىن يف سبيل اهللا حبسب م

ضيقنا معىن يف سبيل اهللا حبسب املذاهب األربعة أعطينا نصيب الفقراء واملساكني 

 البلدحتقيق هدف يف فما ذهب إليه املذاهب األربعة أنسب وأسرع . ريكثب منه أكثر

  .من املذاهب األخرى هرجحانعن فضالً  ،يف حل مشكلة الفقر واملسكنة

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى . هحبثنتائج هذا ما تسري الباحث تقدميه من   

 .آله وصحبه أمجعني

  

  التوصيات

يوصي بعض  أنالباحث بعد دراسة هذه املسألة واملقارنة فيها، أراد 

  :التوصيات التالية
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 لزكاةل يئة الوطنيةاهلقرار أن يعّدل تعديًال يسريًا بعض ما يف : أوال

)PERBAZNAS ( عن قضية مصارف الزكاة مبا ذهب إليه  2018سنة  3رقم

الذي كثر النزاع فيه بني " يف سبيل اهللا"علماء املذاهب األربعة، ال سيما مصرف 

  . املعاصرين، فإن يف أقوال املتقدمني بركة ما ال توجد يف أقوال املعاصرين

ا كثرية فإ�كتبهم اليت ذكرها الفقهاء يف   موارد بيت املالأن �تم الدولة جبميع : ثانياً 

ذلك لتحقيق هدف البلد يف رفع  .متنوعة، فال تقتصر على الزكاة فحسبجدًا و 

  . وحل مشكلة الفقر واملسكنة رفاهية ا�تمع

وهم األصناف  –مصارف الزكاة تصرف الزكاة ملستحقيها املذكورة يف آية أن : ثالثاً 

بناء ك ،شرعاً  املطلوبةملصارفها  موارد بيت املالمن األخرى املوارد وتصرف  – الثمانية

من  والطرقات واجلسور وغريهاواملستشفيات واجلمعيات واجلامعات املساجد واملدارس 

  .اليت قامت �ا الدولة حاجات البلد

أوصى الباحث للباحثني بعده أن يواصل الدراسة يف حكم تأخري صرف الزكاة : رابعاً 

 لزكاةل يئة الوطنيةاهلقرار بمقارنتها مث  املذاهب األربعةعند  ألجل استثمارها

)PERBAZNAS ( 2018سنة  3رقم.  

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى . التوصياتهذا ما تسري الباحث تقدميه من   

  .آله وصحبه أمجعني
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  المراجع والمصادرقائمة 

  القرآن الكرمي

  .دار الفكر. فتح القدير. بدون تاريخ .حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام

: القاهرة. بداية ا�تهد و�اية املقتصد. هـ 1425. حممد بن أمحد، ابن رشد

  .دار احلديث

رد =  بن عابدينحاشية ا. هـ 1412 .حممد أمني بن عمر، بن عابدينا

  .دار الفكر: بريوت .احملتار على الدر املختار

 دار الفكر. معجم مقاييس اللغة. هـ  1399. أمحد بن فارس، ن فارساب

دار . الكايف يف فقه اإلمام أمحد. هـ 1414 .اهللا بن أمحد عبد، بن قدامةا

  .الكتب العلمية

  .مكتبة القاهرة :القاهرة .املغين. هـ 1388. عبد اهللا بن أمحد، بن قدامةا

دار طيبة  .تفسري القرآن العظيم .هـ 1420 .ن كثري، إمساعيل بن عمراب

  .للنشر والتوزيع

  .دار الرسالة العاملية. ابن ماجه سنن .ه 1430 .حممد بن يزيد، ابن ماجة

دار : بريوت. لسان العرب .ه 1414 .حممد بن مكرم بن على، ابن منظور

  .صادر

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بدون تاريخ. زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيم

  .دار الكتاب اإلسالمي

  .دار الفكر :دمشق. القاموس الفقهي. هـ 1308. سعدي، أبو حبيب

دار الرسالة . سنن أيب داود. ه 1430 .سليمان بن األشعث، أبو داود

  .العاملية
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مؤسسة . مسند اإلمام أمحد بن حنبل .ه 1421 .أمحد بن حممد بن حنبل

  .الرسالة

اجلامع املسند =  صحيح البخاري. هـ 1422 .حممد بن إمساعيل، البخاري

دار  :مصر. وسلم وسننه وأيامهالصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .طوق النجاة

  .الكتب عامل. دقائق أويل النهى .هـ 1414 .يونس بن البهوتى، منصور

. كشاف القناع عن منت اإلقناع. بدون التاريخ. منصور بن يونس، البهوتى

  .دار الكتب العلمية

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل .هـ 1418 .عبد اهللا بن عمر، البيضاوي

  .دار إحياء الرتاث العريب: وتبري 

. املعونة على مذهب عامل املدينة. بدون تاريخ. عبد الوهاب بن علي، الثعليب

  .املكتبة التجارية: مكة املكرمة

معامل أصول الفقه عند أهل السنة . هـ 1427 .حممد بن حسني، اجليزاين

   دار ابن اجلوزي .واجلماعة

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن . بدون تاريخ. موسى بن أمحد، احلجاوي

  .دار املعرفة: بريوت. حنبل

كفاية األخيار يف حل غاية . م 1994 .أبو بكر بن حممد، احلصين

  .دار اخلري: دمشق. اإلختصار

دار : بريوت. شرح خمتصر خليل. بدون تاريخ .حممد بن عبد اهللا، اخلرشي

  .للطباعة الفكر

منت اخلرقى على مذهب ايب عبد اهللا . هـ 1413 .عمر بن احلسني، اخلرقي

  .دار الصحابة للرتاث. أمحد بن حنبل الشيباين
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. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. بدون تاريخ .حممد بن أمحد، الدسوقي

  .دار الفكر

 - نارس. مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. عبيد اهللا بن حممد، الرمحاين

  .العلمية والدعوة واإلفتاءإدارة البحوث : اهلند

مطالب أويل النهى يف شرح غاية . ه 1415 .مصطفى بن سعد، الرحيباىن

  .املكتب اإلسالمي. املنتهى

. الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي. ه 1427 .حممد مصطفى، الزحيلي

  .دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع: سوريا –دمشق 

 -سورية . الفقه اإلسالمي وأدلته. بدون تاريخ .وهبة بن مصطفى، الزحيِلي

  .دار الفكر، دمشق

دار . البحر احمليط يف أصول الفقه. هـ 1414 .حممد بن عبد اهللا، الزركشي

  .الكتيب

  .دار املعرفة :بريوت. املبسوط. هـ 1414 .حممد بن أمحد، السرخسي

يه أصول الفقه الذي ال يسع الفق. هـ 1426 .عياض بن نامي، السلمي

  .دار التدمرية: الرياض. جهله

. اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .بدون تاريخ. حممد بن أمحد، الشربيين

  .دار الفكر: بريوت

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  .هـ 1415 .حممد بن أمحد، الشربيين

  .دار الكتب العلمية. املنهاج

  املكتبة العصرية. الفالحمراقي  .هـ 1425. حسن بن عمار، الشرنباليل

  .دار ابن كثري: بريوت. فتح القدير .ه 1414 .حممد بن علي، الشوكاين

دار . املهذب يف فقة اإلمام الشافعي. بدون تاريخ. إبراهيم بن علي، الشريازي

  .الكتب العلمية
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بلغة السالك =  حاشية الصاوي .بدون تاريخ .أمحد بن حممد، الصاوي

  .املعارفدار . ألقرب املسالك

مؤسسة . جامع البيان يف تأويل القرآن. هـ 1420 .حممد بن جرير، الطربي

  .الرسالة

دار . التاج واإلكليل ملختصر خليل. هـ 1416 .حممد بن يوسف، العبدري

  .الكتب العلمية

بنك  - دار امليمان . نوازل الزكاة. هــ 1429. الغفيلي، عبد اهللا ين منصور

  .البالد

مصرف ويف سبيل اهللا بني العموم . هـ 1437. بن عبد اهللالفنيسان، سعود 

  .مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر: الرياض. واخلصوص

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت. الذخرية. م 1994 .أمحد بن إدريس، القرايف

  .مؤسسة الرسالة. فقه الزكاة. هــ 1393. القرضاوي، يوسف

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه . هـ 1408 .حممد بن أمحد، القرطيب

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت. والتعليل ملسائل املستخرجة

. معجم لغة الفقهاء. هـ 1408 .حامد صادق، قنييب، حممد رواس، قلعجي

  .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

بدائع الصنائع يف ترتيب . هـ 1406 .أبو بكر بن مسعود، الكاساين

  .دار الكتب العلمية. الشرائع

  .العلمية الكتب دار. املدونة. ه 1415 .أنس بن مالك، مالك

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام . هـ 1419 .علي بن حممد، املاوردي

  .دار الكتب العلمية: بريوت. الشافعي

جممع . الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة. هـ 1424 .جمموعة من املؤلفني

  .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
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جممع امللك  :السعودية. ه 1430. التفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري

   فهد لطباعة املصحف الشريف

مكتب : حلب. ا�تىب من السنن. ه 1406 .أمحد بن شعيب، النسائي

  .املطبوعات اإلسالمية

دار : بريوت. ذبا�موع شرح امله. بدون تاريخ. حيىي بن شرف، النووي

  .الفكر

: بريوت. روضة الطالبني وعمدة املفتني. هـ 1412 .حيىي بن شرف، النووي

  .املكتب اإلسالمي

. هـ 1427 - 1404 .الكويتبوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

طبع ؛ مطابع دار الصفوة: مصر؛ دارالسالسل: الكويت. املوسوعة الفقهية الكويتية

  .الوزارة
Undang-undang nomor 23 tahun 2011 

PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentas
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https://ar.wikipedia.org/wiki/ الزكاة_فقه#القرضاوي_يوسف_كتب_قائمة  

https://al-maktaba.org/book/31616/45364 
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