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 خلفية البحث -أ

ربط فقد  .أهم أركانه بعد الصالةهي و ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، الزكاة 
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من أساسيات الدعوة إىل اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم-جعلها رسول اهللا و    

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا ((: فقال

إال حبق ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم 

 .4))اإلسالم وحسا�م على اهللا

من حماسن الدين اإلسالمي احلنيف، الذي جاء بكل ما من  الزكاة تشريعو    

شأنه غرس املودة والرمحة بني املؤمنني، وحتقيق املساواة بني أفراد ا�تمع املسلم، 

                                                           
 56  :النورسورة  1
 33 :األحزابسورة  2
 41  :احلجسورة  3
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى =  صحيح البخاري حممد بن إمساعيل،، البخاري 4

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

https://www.alukah.net/sharia/0/44375
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أسباب الرتاحم والتعاطف والتعاون على الرب والتقوى، وقطع دابر كل شر وإجياب 

يهدد الفضيلة واألمن والرخاء، فاشتملت تشريعاته احلكيمة على تقوية اإلخاء بني 

 .معتنقيه وتأليف القلوب، وحنو ذلك من مقومات سعادة الدنيا واآلخرة

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

صلى اهللا عليه -خصص النيب ف .1))يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 ونممقدَّ و  ألموال الزكاة الناسيدل على أ�م أوىل مما بالذكر الفقراء واملساكني  - وسلم

 كبريةعناية  املذاهب األربعة كانت لعلماء لذلك  . األصناف األخرى من معلى غريه

إىل غري الزكاة تصرف  وأصوهلا لِئّال األدلة الشرعية  وفق يف حتديد مصارف الزكاة

  . فينقص سهم الفقراء واملساكني مستحقيها

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

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

                                                           
 1395 ، رقمباب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة، 2/104، صحيح البخاري حممد بن إمساعيل،، البخاري 1
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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  الزكاة املذكور 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  إليهالطاعات تقربا 

                                                           
1

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

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

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

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
3

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

 .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… 
b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai 

kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
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اجلهات  هذهصرف الزكاة إىل هل ف 1.ذلك حنوو ، واملدارس واجلمعيات اخلريية الدعوية

مشكلة الفقر يحقق هدف البلد يف حل هذا سوهل لشريعة اإلسالمية؟ لفق او م

  واملسكنة كما هو مطلوب؟

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 

  .)"مقارنةدراسة ( بين المذاهب األربعة والقانون اإلندونيسي ،الزكاة

  

  البحث مشكالت -ب

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

  :التساؤالت التالية

يف مصارف  القانون اإلندونيسيبني و  آراء املذاهب األربعة بنيالفرق أوجه  ما )1

  ؟الزكاة

                                                           
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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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   

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

  

  فوائد البحث -د

ادميية العلمية والفوائد الفوائد األك: تنقسم إىل قسيمنهلذا البحث الفوائد و   

  :، منهاالفوائد األكادميية العلميةف .العملية

 2018سنة  3رقم لزكاة ل يئة الوطنيةاهلقرار استفادة إمكانية ) 1

)PERBAZNAS(  من آراء املذاهب بيان للقانون اإلندونيسي  وأالذي هو تفسري

  .األربعة يف حتديد مصارف الزكاة
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يف آية مصارف الذي ذهب إليه أكثر املعاصرين " يف سبيل اهللا"جتديد معىن ) 2

  .الزكاة

  :أما الفوائد العملية، منها

  .الزكاة ملستحقيهااملسلمني على العمل بآراء العلماء املتقدمني عند صرف حث ) 1

  .تشجيع املسلمني يف إخراج الزكاة لعظم نفعها لألفراد وا�تمع يف الدنيا واآلخرة) 2

  

  الدراسات السابقة -ه

خالل حبثه بعض الكتب أو الرسائل أو ا�الت اليت هلا من الباحث وجد   

  :، وهي كالتايلصلة باملوضوع

، وفلسفتها في ضوء القرآن والسنةفقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها  -1

  .ليوسف القرضاوي

هذا الكتاب هو رسالة الدكتوراة اليت نال �ا الدكتور القرضاوي درجة العاملية   

  1973.1وذلك سنة  ،من جامعة األزهر بتقدير امتياز

                                                           
1

 /https://ar.wikipedia.org/wikiأبريل 17مت اسرتجاعه يف ( الزكاة_فقھ#القرضاوي_یوسف_كتب_قائمة 

 )صباحا 09,55يف الساعة  2020
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استوعبت مسائلها القدمية  ،فقهية يف الزكاةالوسوعة امل من كتابيعترب هذا الو 

وأحكامها النصية واالجتهادية على مجيع املذاهب املعروفة املدونة، مع ذكر  ،واحلديثة

ومن أهم  .مع نظرات حتليليةاألدلة ومناقشتها، وعرض ملا حدث من قضايا ومسائل، 

عند مسألة مصارف الزكاة، ال سيما ودققها  املؤلفالكالم فيها  أطالاليت  سائلامل

  .املؤلف الراجح من األقوال عنده فبّني  "يف سبيل اهللا"مصرف الكالم عن 

  .لعبد اهللا بن جار اهللا اجلار اهللا ،في الشريعة اإلسالمية الزكاة مصارف -2

بحث مقدم لنيل درجة املاجستري إىل جامعة اإلمام حممد بن رسالة كالهذه 

مؤلفها درجة جيد �ا ونال  ،سعود اإلسالمية الدراسات العليا املعهد العايل للقضاء

  . جد�ا

مث بني بعد . املؤلف معىن الزكاة وحكمها واحلكمة من مشروعيتهافيها بّني 

مفصلة مع األدلة واالستدالل منه  يف الشريعة اإلسالمي الزكاة ذلك مصارف

  .مث بني يف آخر الرسالة األصناف الذين ال تصرف هلم الزكاة. جيحالرت و 

لسعيد بن علي بن  ،والسنة الكتاب ضوء في اإلسالم في الزكاة مصارف -3

  .وهف القحطاين

ر كِ ذُ ف ،الزكاة على شكل تفصيلي مصارفالكالم يف على  الكتاب تناول هذا  

     .الرتجيحاملناقشات و  معاملذاهب بعض اخلالف بني فيهما 
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لسعود بن عبد اهللا  ،والخصوص العموم بين) اهللا سبيل وفي( مصرف -4

  .الفنيسان

املختلف فيه خالفا شديدا، ال هذا الكتاب عن أحد مصارف الزكاة حتدث    

فبّني فيه املؤلف ". يف سبيل اهللا"وهو مصرف سيما بني املتقدمني واملتأخرين، 

العموم بني  يدورالذي  "يف سبيل اهللا"يف معىن مذاهب الناس الف تخبالتفصيل ا

  .واخلصوص مع االستدالل والرتجيح منه

ملركز البحوث  ،)اهللا سبيل وفي( للزكاة السابع المصرف في العلماء أقوال -5

  .والدراسات باملربة

هذا إال أن  ،قبله الذي مل يكن هناك فرق كبري بني هذا الكتاب والكتاب  

علماء وفتاواهم حسب ترتيب الزمان الأفراد بالتفصيل أقوال  همؤلفالكتاب ذكر فيه 

 للزكاة، وهو السابع املتعلقة باملصرف فتاوىالمن املؤسسات اإلسالمية من  وما صدر

  ".اهللا سبيل يف"

6. Mustahik dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian 

Para Ulama, karya Andi Suryadi (Jurnal Keislaman, 

Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, 

Penerbit Tazkiya) 



10 

 

عن مستحقي  هامؤلففيها تكلم ت باللغة اإلندونيسية أو جملة قصرية هذه رسالة  

وأكثر ترجيحاته . "يف سبيل اهللا"يف صنف  اليسريالزكاة الثمانية خمتصراً، مع الرتكيز 

    . همزمنحبسب الناس  أحوال م يراعونأل�وفق ما ذهب إليه املعاصرون 

تلف وخت. املوضوع هذه هي الكتب اليت وجدها الباحث خالل حبثه يف هذاف

 تهامقارنمن جهة و ترجيحات بعض املسائل، الكتب من جهة هذه الرسالة بتلكم 

تكلم يف هذا املوضوع تفلم جبد الباحث كتابا أو رسالة سي، ياإلندونبالقانون 

  .سييبالقانون اإلندون تهامقارنو 

   

  اإلطار الفكري - و

املقارنة املذاهب األربعة و استكشاف آراء يف  يف هذه الرسالة يركز البحث  

 هافي املستخدمةفالنظريات . القانون اإلندونيسي يف مصارف الزكاة ها وبنيبين

  :كالتايل

  آراء المذاهب األربعة) 1

  العام الذي أريد به الخصوص) 2

فروق، عدة ب ه اخلصوصبالعام املخصوص والعام الذي أريد  بنيق العلماء فرّ 

  :من أمهها
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 .وما ليس مبراد باللفظ أقل خصوص ما يكون املراد باللفظ أكثراملأن العام  :أوالً 

  .وما ليس مبراد باللفظ أكثر خلصوص ما يكون املراد باللفظ أقلوالعام الذي أريد به ا

العام املخصوص و أن العام الذي أريد به اخلصوص ال يصح االحتجاج بظاهره،  :ثانياً 

  .ميكن التعلق بظاهره اعتبارا باألكثر

دليل معنوي مينع إرادة اجلميع، إىل أن العام الذي أريد به اخلصوص إمنا حيتاج  :ثالثاً 

   1.والعام املخصوص حيتاج إىل ختصيص اللفظ غالبا. فيتعني له البعض

العرف إما قويل، و . العادة وأالعرف  :إرادة اجلميعومن األدلة املعنوية اليت متنع 

فالعرف القويل اتفق العلماء على أنه خيصص النص العام، مثل لفظ  .ليفعوإما 

اليت وردت يف أحاديث كثرية، والعرف خيصصها بالدراهم اليت تعترب هي ) الدراهم(

   .النقد الغالب عند ورود النص، أو عند وقوع العقد بني الناس

ا�م لي فإنه خيصص العام يف ألفاظ الناس يف عقودهم وتصرففعأما العرف ال

لي يف نصوص الشارع، عفيف ختصيص العام بالعرف ال وافلكن اختل .باتفاق العلماء

والراجح أنه ال  .فذهب احلنفية ومجهور املالكية إىل التخصيص به، ومنعه اجلمهور

                                                           
1
 337-4/336، )هـ1414، دار الكتيب( البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن عبد اهللا، الزركشي 
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ألن نص الشارع عام وحجة، والعادة أو العرف ال يعارض النص، إال  ،يكون خمصًصا

  1.إذا اقرتن العرف بأصل شرعي كالسُّنة التقريرية أو اإلمجاع السكويت

  في القياس العلةشروط ) 3

شروط من و . األصل والفرع واحلكم والعلة، ولكل شروطه: أركان القياس أربعة  

وجود احلكم كلما وجد  راد باالطرادوامل .االطراد: املعلل به اجلامعأو الوصف  العلة

 .االنتقاض، وهو وجود الوصف مع ختلف احلكم: وعكسه .الوصف املدعى كونه علة

 .مع ختلف احلكم كثر وجد فيها الوصف املدعى عليتهإبداء صورة أو أ: والنقض هو

يف هذا بد للمستدل أن يبني سبب ختلف احلكم  إذا اعرتض على العلة بالنقض فالو 

ملعرتض وحمل النزاع املوضع، فإن عجز عن بيان الفرق بني الصورة اليت اعرتض �ا ا

  2.سقط استدالله

  يةالتركالسنة ) 4

  :ال خيلو من ثالث حاالت -صلى اهللا عليه وسلم  -  النيب ترك

                                                           
1

للطباعة والنشر دار اخلري : سوريا –دمشق ( الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى، الزحيلي 
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الفعل لعدم وجود املقتضي له،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يرتك : احلالة األوىل

قتال مانعي الزكاة، فهذا الرتك ال يكون سنة، بل إذا قام املقتضي ووجد  كرتكه  وذلك

مشروًعا غري خمالف لسنته، كقتال أيب  -صلى اهللا عليه وسلم  - كان فعل ما تركه 

ملانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته ألنه عمل  -رضي اهللا عنه  -بكر 

  .صلى اهللا عليه وسلم  -مبقتضى سنته 

الفعل مع وجود املقتضي له بسبب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يرتك : الثانية احلالة

قيام رمضان مجاعة بسبب  فيما بعدُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -قيام مانع، كرتكه 

 - خشيته أن ُيكتب على أمته؛ فهذا الرتك ال يكون سنة، بل إذا زال املانع مبوته 

مشروًعا غري  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان فعل ما تركه   - صلى اهللا عليه وسلم 

يف مجعه للناس على إمام واحد يف  - رضي اهللا عنه  - كما فعل عمر   ،خمالف لسنته

ألنه عمل  - صلى اهللا عليه وسلم  -صالة الرتاويح، بل إن هذا العمل من سنته 

  .مبقتضاها
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له وانتفاء  الفعل مع وجود املقتضي - صلى اهللا عليه وسلم  - أن يرتك : احلالة الثالثة

صلى اهللا  - سنة، كرتكه  -واحلالة كذلك -صلى اهللا عليه وسلم  - املوانع فيكون تركه 

  1.األذان لصالة العيدين -عليه وسلم 

  

  منهج البحث -ز

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

  

  خطة البحث -ح

   :كالتايل  وتفصيلها. وفهارس علمية تنتظم خطة البحث يف مخسة أبواب

مشكالت و  خلفية البحث كر فيها الباحثيذ  .مقدمة وهو األول الباب

منهج و  ريفكاإلطار الو  الدراسات السابقةو  فوائد البحثو  أهداف البحثو  البحث

  . خطة البحثو  البحث
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: ، ص)هـ 1427، دار ابن اجلوزي( معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، حممد بن حسني، اجليزاين 

131 -132 
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 .مصارف الزكاة عند املذاهب األربعةالباحث عن  ، يتكلم فيهالباب الثاينمث 

 املبحث :ويتضمن مبحثني ،مفهوم الزكاةفيه عن  ، يتكلمالفصل األول :النوحتته فص

. حكم الزكاة واحلكمة من مشروعيتها عن املبحث الثاين، و تعريف الزكاة عن األول

 املبحث األول :مباحث أربعةويتضمن ، مصارف الزكاةيتكلم فيه عن  ،الفصل الثاينو 

 حتديد مصارف الزكاة على مثانيةعن  الثايناملبحث ، و معىن مصارف الزكاةعن 

املبحث ، و األصناف الثمانية عند تفريق الزكاةاستيعاب عن  الثالثاملبحث ، و أصناف

  .قدر ما يعطى من الزكاة ملستحقيهاعن  الرابع

مصارف الزكاة عند القانون  ، يتكلم فيه الباحث عنالباب الثالثمث 

القوانني املعمولة لتنظيم  يتكلم فيه عن ،الفصل األول :النفص وحتته .اإلندونيسي

يتكلم فيه عن مصارف الزكاة عند القانون : والفصل الثاين .الزكاة يف إندونيسيا

  .اإلندونيسي

املقارنة بني املذاهب األربعة والقانون  ، يتكلم فيه الباحث عنالباب الرابعمث 

 أوجه ، يتكلم فيه عنالفصل األول :النوحتته فص .اإلندونيسي يف مصارف الزكاة

 .انون اإلندونيسي يف مصارف الزكاةبني املذاهب األربعة والق واالختالف الشبه

آثار الفروق بني املذاهب األربعة والقانون اإلندونيسي  يتكلم فيه عن ،الفصل الثاينو 

  .يف مصارف الزكاة
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تتكون اليت  اخلامتةيذكر فيه الباحث  وهو الباب األخري، ،الباب اخلامسمث 

  .الفهارس بعده ذكري، مث واملصادر املراجعقائمة و  التوصياتو  نتائج البحث من


	ب- مشكلات البحث
	بناء على ما تقدم في خلفية البحث، يحدد الباحث في كتابة رسالته على التساؤلات التالية:
	1) ما أوجه الفرق بين آراء المذاهب الأربعة وبين القانون الإندونيسي في مصارف الزكاة؟
	2) وما آثار تلك الفروق في الأحكام المؤثرة في تحقيق هدف البلد لحل مشكلة الفقر والمسكنة؟

