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 أن اهللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم  فأعلمهم((...

  ))تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

  ) 1395 ، رقمباب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة، 2/104، صحيح البخاري حممد بن إمساعيل،، البخاري( 
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 ن ربياين صغريامإىل 

 والديت احلنون اليت تدعو يل ليال و�ارا

 مراراوالعمل به  العلم حبّ  إىل نصحينرحوم الذي ووالدي امل

 ميسَّرايكون إجناز هذا البحث فيف  شجعتيناليت وإىل زوجيت احملبوبة 

 ذا اجلهدهدي إليهم عصارة هأ

  

  

  ربّنا تقّبل مّنا إّنك أنت السميع العليم
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حممد  ،رسلنيوالصالة والسالم على أفضل األنبياء وامل ،نياحلمد هللا رب العامل

 ؤمنني ومن تبعهمأمهات امل هأمجعني وأزواج هوأصحاب هوعلى آل، بن عبد اهللا األمني

  :بعد أما إىل يوم الدين، بإحسان

) )ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس(( n شادا بقول الرسولديا واسرت ه

كرتا ا دية سور مأميا سعادة أن أتقدم بوافر شكر وجزيل تقدير إىل جامعة احمل يسعدين

وإدارة كلية الدرسات العليا ومجيع منسو�ا بربنامج ماجستري الشريعة  تمثلة يف إدار�اامل

ا يل ألن أكون من ضمن على حسن استضافتها وقبوهله وأصوله اإلسالمية قسم الفق

  .الفاخرة ذه اجلامعةهطال�ا يف 

 ستاذ الدكتور حممد معني ديناألبالشكر إىل فضيلة  مث أخص

شرف على الرسالة والذي حتمل الكثري والكثري ألجل إجناح عملي يف اهللا بصري امل

الغايل ألجل  هوقت ضّحىفقد كان يستقبلين بصدر واسع و . تواضعالبحث امل ذاه

  .فجزاه اهللا عين وعن اإلسالم خري اجلزاء. ذه الرسالةه امنصحي يف إمت
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 لى حسنع سنيمه حممد خري الدين الدكتور ستاذاألكما أتقدم بالشكر إىل 

 أجله من شرف، الذي قد بذل وسععلم واملوامل هوج، فقد كان نعم املهورعايت هتوجيه

  .فجزاه اهللا عين أحسن اجلزاء. توجيهي ونصحي

 على حسن إرشاده مطوّفنيالدكتور كما أتقدم بالشكر إىل األستاذ الفاضل 

و هذه الرسالة حىت تأيت الرسالة إىل ما هيف مناقشة  هوسعة صدره وعظيم تّكرم

  .أحسن

ذا البحث من إخواين إجناز هوال يفوتين أن أشكر إىل مجيع من ساعدين يف 

م اهللا تعاىل عين هم ممن ّمد يل يد العون، فجزاهالدرسات العليا وغري  طالب وزمالئي

  .خري اجلزاء يف الدارين

 هول الشكر هاحلمد ول هو، فلهإال  ه، ال إلهوالشكر هللا أوال وأخريا على توفيق

  .خريةاألوىل واآل الثناء يف
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  الملخص

  

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

الفقراء واملساكني يف بعض األحاديث مما ذكر   nقد خصص النيبو . مصارف الزكاة

. يدل على أ�م أوىل الناس ألموال الزكاة ومقدَّمون على غريهم من األصناف األخرى

لنشاط هدفا أساسيا يف اسد حاجة الفقراء واملساكني جعل البلد إندونيسيا وهلذا 

 مقارنتها لكن بعد االطالع يف أقوال املذاهب األربعة مث .فأصدر قانونا فيه الزكوي

 تلكفما . القانون وجد الباحث بعض الفروق املؤثرة يف حتقيق هدف البلد هذاذاك ب

؟ 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 

ملقارن، وذلك ااالستقرائي املكتيب و  املنهج تهكتابة رساليف  سلك الباحث و . البلد

بقراءة كتب علماء املذاهب األربعة ومطالعة آرائهم املتعلقة مبصارف الزكاة، مث 

ترجع إىل نقطة واحدة أن جممل الفروق فيستنتج من البحث . مقارنتها بالقانون

الزكاة مراعاة عموم  أساسية، وهي أن القانون مييل إىل التوسع يف فهم أدلة مصارف

اللفظ، بينما املذاهب األربعة ضيقوا األمر ففهموا اللفظ حبسب مراد الشارع زمن 

ومن أهم آثار الفروق  .نزول الوحي، وأحيانا وضعوا شروطًا ما مل يضعها القانون

جواز صرف الزكاة لبناء املساجد واملدارس واجلمعيات اخلريية الدعوية عند القانون، 

وهذه اآلثار يف األحكام مؤثرة جدًا يف حتقيق . ذلك عند املذاهب األربعةوال جيوز 

أسرع يف حتقيق هدف البلد مما ذهب فما ذهب إليه املذاهب األربعة . هدف البلد

سد ، وذلك أقرب إىل أهم مراد الشارع من هذا النشاط الزكوي وهو إليه القانون

   . حاجة الفقراء واملساكني

  

    . ، 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). Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam mengkhususkan penyebutan fakir miskin di sebagian hadits beliau, 

yang menunjukkan bahwa mereka adalah golongan yang paling berhak 

menerima zakat dan seharusnya lebih didahulukan daripada yang lain. 

Karena itulah Indonesia menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai 

tujuan utama dalam kegiatan pengelolaan zakat dengan menerbitkan 

undang-undang zakat. Namun, setelah menelaah perkataan ulama Empat 

Madzhab, kemudian membandingkannya dengan undang-undang tersebut, 

penulis mendapati beberapa perbedaan yang dampaknya cukup 

berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan negara tersebut. 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. Yaitu dengan menelaah kitab-kitab para ulama Empat 

Madzhab yang berkaitan dengan mustahik zakat, kemudian 

membandingkannya dengan undang-undang zakat. 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, dan terkadang 

dengan mensyaratkan beberapa persyaratan yang tidak dipersyaratkan oleh 

undang-undang. 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. 
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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 Prophet sallallaahu 'alaihi wa sallam specifies the 
mention of the poor in some of his hadiths, which shows that they are the 
most entitled to receive zakat and should take precedence over others. 
Therefore, Indonesia has made poverty alleviation the main objective in 
zakat management activities by issuing laws. However, after examining the 
words of the ulama of the Four Madzhab, then comparing them with the 
law, the authors found several differences which had quite an impact on the 
realization of the country's goals. 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 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. Namely by reading the books of 
the scholars of the Four Schools and examining their opinions regarding 
groups entitled to receive zakat, then comparing them with the applicable 
laws and regulations. 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. 
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