ال م لخص ال بحث
دمحأ ،مول وي ن ذ ري 2014، 09210034 ،اال س ت فادة من ص ندوق ال م نح ال درا س ية ف ي ال م نظور ال سك اة
ي و سف ال قر ضاوي )مرك س ب رن امج ال درا سات م نحة ل درا سة ال سك اة وال وق ف جام عة شرم زاوا ال دول ة
اإل س الم ية موالن ا مال ك إب راه يم ماالن ج(

البحث العلمى .قسم األحوال الشخصية بكلية الشريعة ،جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج المشـ ـ ــرف  :الدكتور
احلاج حم مد ط ري ق ال دي ن رخ صة املاجستري.

الكلمات األساسية  :ص ندوق ال زكاة ,امل نح ال درا س ية ,ي وسف ل ق ر ضاوي ا
ص ندوق اىشماة ٕ ٜحك م س تح يقْٕ ،اك ثَاٍّ ٜدَ٘عاثٗ ،احذ ٌٍْٖ ٕ٘ سبٞو هللا ( اىْاص اىذٝ ِٝقاحيُ٘ ف ٜسبٞو
هللا) ،ف ٜعٖذ اىْب ٜسبٞو هللا أ ٛاىدٖاد ٍِ خاله اىقخاه اىَشزمٗ ،ِٞىنِ فٌٖ اىٍ ً٘ٞخشاٝذ ٍِ اىدٖادٗ ،احذة ٍِ اىعيَاء اىبارسِٝ
اىفقٔ اىخ ٜحَخذ اىدٖاد َٕا ٘ٝسف اىقزضاَٗٝٗ .ٛنِ أٝضا أُ ٝقاه اىْاص اىذ ِٝحيبٞت ٗاخب اىدٖاد اىَعزفت ،ىذىلٝ ،حك ىَساعذة
اىصْادٝك اىخٞزٝت .اه -ساٗا ٕٗ ٜاحذة ٍِ اىَؤسساث اىخ ٜٕ ٜفّ ٜطاق خاٍعت اىذٗىت اإلسالٍٞت ٍ٘الّا ٍاىل إبزإٍ ٌٞاالّح ،اه-
سبٞو هللا ٗاىفقٞزة ٍْحت بزاٍح اه -ساٗا.
ساٗا عي ٚاالرحداه ٍِ خاله اىدَع ب ِٞص ن يف
ٗماُ اىغزض ٍِ ٕذٓ اىذراست ىخحذٝذ مٞفٞت ح٘سٝع أٍ٘اه اىشماة ف ٜشنو ٍْح دراسٞت خعو اىخ ٜمخبٖا اه-ساٗا ،ىنْٔ
ٝعزف أٝضا مٞفٞت حشنٞو اّذٍاج ث الث ص ن يف م س تح يق عي ٚبزّاٍح أخز ٙاه-ساٗا عْذٍا ْٝظز إىٖٞا ٍِ ٗخٖت ّظز
٘ٝسف اىقزضاٗ . ٛاسخخذٍج ٕذٓ اىذراست اىَْٖح اىنٞف .ٜف ٜح ِٞأُ اىبٞاّاث اىخ ٜحٌ خَعٖا ف ٜشنو اىبٞاّاث األٗىٞت ٗاىبٞاّاث
اىثاّ٘ٝت حٌ باسخخذاً اىَقابالث ٗاى٘ثائك ثٌ ٝخٌ ححزٝز اىبٞاّاث ،فحص ٍْٗظٌ بعناٌة ورتبت بحٌث تحلٌلها فً وقت الحق.
فً هذا البحث ،واالستنتاجات ث الث .أوال ،فً هذه الدراسة وجدت دمج اثنٌن ص ن يف أجرٌت بواسطة ال-زاوا أكثر
كفاءة وتحقٌق أهداف ووظائف الخٌرٌة نفسها .الثانً ،أجرى االستفادة ال-زاوا عندما ٌنظر إلٌها من وجهة نظر ٌوسف
القرضاوي ،ال -زاوا دمج بٌن معنى واسع من قبل ٌوسف القرضاوي من صندوق الزكاة والصدقات للمادة سبٌل هللا وفقا لٌوسف
القرضاوي.
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