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  ادلاجستري أمحدجاللودين . كاترد الادلشرف : 

 اة ، و مجع وإدارة و توزيعالكلمات الرئيسية : صندوق الزك

 

اإلسالم، وىناك نوعان من اإلجراءات اليت جيب أن تكون العالقة اليت حتتفظ هبا أتباعها . كال ادلشار إليها يف تعاليم ال
( . الًتمجة احلرفية ىو حبل هللا و حبل رجل . يرمز العالقة بواسطة  003:  2) سورة  حبل من هللا وحبل من الناس  اجلملتني :

احلبل، ألنو يدل على السندات أو العالقة بني االنسان وهللا و بني اإلنسان واإلنسان. يتضمن ىذا األخري أيضا العالقة بني 
عندما وصفها، و حىت خط   .غدايلها يف وقت واحد و البشر و بيئتهم ، مبن فيهم ىو نفسو . سواء كانت عالقات ليتم تشغ

)العمودي( يدل على أن العالقات اإلنسانية ادلباشرة و البقاء مع هللا. خط أفقي )أفقيا( يوضح العالقة البشرية مع غريىم من 
ر يف العالقة مع هللا و البشر ، البشر يف اجملتمع، و البيئة نفسها ، طادلا انو يعيش يف ىذا العامل. الوجهة ىي االنسجام و االستقرا

الطريق( على النحو ادلبني من قبل تعاليم اإلسالم إىل الناس، ) أيضا الوصيلة مبن فيهم ىو نفسو و بيئتو. ىذه ىي العقيدة و ىذا
آلخرة ، بعد وخاصة األشخاص الذين يتبنون تعاليم الدين، و الطريق مفتوح للحياة الصاحل العام يف ىذا العامل و حياة طيبة يف ا

أن غادر البشر ىذا عامل ادلوتى . توقعات أكرب على حنو متزايد من ادلسلمني يف إندونيسيا إىل تنفيذ جمموعة من الزكاة ميكن القيام 
بو على أفضل وجو دمكن . يتم التعبري عن ىذا التوقع يف مناسبات خمتلفة من قبل القادة اإلسالميني ، الذين لديهم كل موقف 

 .( . وقد بذلت حماوالت عديدة ل حتقيق ذلك 0993( ،  9وغري الرمسي )اخلطوط التوجيهية الزكاة ) الرمسي 

 

ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي النوعي . البيانات ادلستخدمة ىي البيانات األولية و الثانوية، و تقنيات مجع البيانات 
حليل الوصفي للبيانات باستخدام ألن الباحثني وصف أداء الصندوق من ادلالحظة ، وادلقابالت، و الوثائق. يف حني أن طريقة الت

 . LAZIS Sabilillah اخلريي على

تقدمي العديد من اخلدمات مبا يف ذلك  LAZIS Sabilillah نتائج ىذه الدراسة يف الصندوق اخلريي رفع
سابات ادلصرفية ، ااها كل أىداف مرحبا بطاقات دمغنطة من خالل الزكاة ، خدمة البيك اب ، واإلحسان ، واالستفادة من احل

احلصول على أموال من  LAZIS Sabilillah الزكاة لتوزيع الزكاة ، وتدبري مزكي لتوزيع الزكاة و تسهيل مزكي فقط لتسهيل
، مث توزيع الزكاة ىو  مستحق بعض ادلصادر أن الصندوق سوف تدار وسكب يف شكل الربامج اليت سيتم توزيعها على

االستهالكية و اإلنتاجية . ومع ذلك ، ودخول ادلستهلكني و توفري منح دراسية لأليتام ، ويقدم فائدة لكبار السن ، الذين 
يهدفون مجيعا إىل ختفيف عبء احتياجاهتم اليومية ، يف حني يتم تضمني الكسب يف شكل مساعدات على ادلدى الطويل 

 . مستحق استخدام


