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 الملخص

أحد الكتب الذي يكوف مرجعا يف الفقو ىو كتاب الشرح اؼبمتع من مؤلفات الشيخ 
العثيمُت. ىذا الكتاب يشرح منت زاد اؼبستقتع؛ ىو كتيب رنمع الًتجيحات من مذىب 
اغبنابلة. وكتاب الشرح اؼبمتع مع أنو يشرح كتيبا يف مذىب اغبنابلة لكن الشيخ قد يرجح 

ىذا من مزايا ىذا الكتاب. بل يقاؿ أف ىذا الكتاب دل يبق قوال سنالف مذىب اغبنابلة، و 
شرحًا للزاد، ال بل صار شرحًا لفقو اإلسالـ. من ىنا فهذا البحث زنلل ترجيحات الشيخ 
يف ىذا الكتاب ومنهجو يف الًتجيح. ولطوؿ كتاب الشرح اؼبمتع  يركز ىذا البحث يف كتاب 

سع وعشروف مسألة يف كتاب الزكاة و عشر الزكاة والوقف فقط. ومن نتائج البحث توجد ت
مسائل يف كتاب الوفق رجحها الشيخ. من تسع وثالثُت مسألة فقهية رجحها الشيخ بلغ 
عدد ترجيحاتو اليت زبالف اؼبذىب ستا وعشرين مسألة، وما بقي من ثالث عشرة مسألة 

مُت رضبو من ترجيحات الشيخ ؿبمد العثيتوافق مذىب اغبنابلة الذي ىو مذىب الشيخ. 
( ٔيف الًتجيح، وحصل الباحث على بعض مناىجو يف الًتجيح وىي؛ اهلل يتبُت منهجو

( الًتجيح دبوافقة ٖ( الًتجيح ببياف الفروؽ؛ٕالًتجيح باالستدالؿ بالنصوص الصرزنة؛ 
( ٙ( الًتجيح بعلة اغبديث ومعناه؛٘( الًتجيح بعمل اػبلفاء الراشدين والصحابة؛ ٗاألصل؛

( الًتجيح حبمل اغبديث على ٛ( الًتجيح بالتعليل؛ٚاظ وروايات للحديث؛الًتجيح بألف
 ( الًتجيح جبمع القولُت.ٓٔ( الًتجيح بوجود اؼبصلحة ودفع الضرر؛ٜمعناه الصحيح؛

لطالب العلم اؼبتخصصُت يف الفقو وأصولو أف يكوف ىناؾ اؼبزيد من البحوث يف الكتب 
يتمكنوا من استنباط األحكاـ يف مسائل الفقو  الفقهية لتزيد خزينة علومو ومعرفتو. وحىت

على منهج صحيح. فاجملتمع سيستفيدوا من  –خاصة يف كتاب الزكاة والوقف  –اؼبعاصرة 
 مثل ىذا البحث كثَتا.

 الكلمة األساسية: منهج الًتجيح والًتجيحات وكتاب الزكاة والوقف والعثيمُت.

 ح



Abstract 

One  of the good book  as reference in fiqh complication today is the book   entitle 

Asy-Syarhu Al-Mumti’ created by Syeikh  Muhammad Sholih Al-Utsaimin. This 

book is to explain the matan Zaad Al-Mustaqni’, a small book describing many 

accurate argument from Hambali’s view. Although, the book named Asy-Syarhul 

Mumti’ describes the views of Islam in Hambali’s ones, nut in its book selected 

mostly the arguments contrasting the Hambali’s view. This is the unique and the 

extraordinary book. Even, that book is argued that the book is not only to explain 

(syarah) something, but olso the book -its self-is discuss in broad explanation and the 

great discussion..To begin with, this thesis is to analyze that book from many 

arguments being considerate and what method being conducted in correcting those 

arguments. The book named Asy-Syarhu Al-Mumti’ is the big book and having the 

broad explanations so that  this thesis  to focus on fiqh views especially about zakat 

and wakaf. From the last research the writer found, there are thirteen complications 

concerning zakat and ten complications concerning wakaf being corrected. From the 

fourty complications being corrected, there are twenty six corrections which dispute 

with Hambali view. The others are suitable with Hambali’s view constituting the 

view of the book writer..In considering the arguments,  Syeikh Muhamaad Sholih Al-

Utsaimin used some consideration methods;1) considering by dalil (proposition ) 

clearly; 2) considering by explaining the comparison of verdict statue; 3) considering 

by reviewing back from the original verdict; 4)  considering by viewing what the 

khulafaur rosyidin do; 5)considering by viewing the verdict reasons and the meaning 

of hadits; 6) considering by viewing the words and its discoverer of the hadist; 7) 

considering by analyzing (ta’til); 8) considering  by bringing out the hadist in the 

same way  (truly mean); 9) considering by viewing the useful and unuseful (of that 

arguments); 10) considering by submitting the two arguments which are 

contradictions..For the other researches who focus on fiqh in his/her research, the 

ulama’s book like the book the writer found (entiltled Asy-Syarhul Mumti’), it is so 

necessary to know that, that book describing much about fiqh that improve the 

researcher and the learner’s Islamic knowledge. So that the complications of fiqh 

which are come in this term of zakat and wakaf could be answered by right ways and 

appropriate arguments. The writer hopes that learners who read this research will get 

directions after learn and learn this if only chapter by chapter the learners read or 

partly. 

Keywords : mahaj (method), tarjih/tarjiihaat (considerations), book of zakat and 

wakaf, utsaimin.       
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Abstrak 

Salah satu kitab yang dapat menjadi rujukan dalam masalah fikih saat ini adalah 

Kitab Asy-Syarh Al-Mumti’ karya Syeikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin. Kitab ini 

adalah kitab yang menjelaskan matan Zaad Al-Mustaqni’, sebuah kitab kecil yang 

mengumpulkan pendapat-pendapat roojih (kuat) dari mazhab hambali. Kitab Asy-

Syarh Al-Mumti’ walaupun menjelaskan kitab bermazhab hambali akan tetapi di 

dalamnya banyak menguatkan (mentarjih) pendapat yang menyelisihi mazhab 

hambali. Di sinilah sisi keunikan dan keistimewaan kitab ini. Bahkan dikatakan kitab 

ini bukan hanya kitab penjelas (syarh), lebih dari itu kitab ini adalah kitab fikih 

tersendiri yang luas dan kaya pembahasannya. 

Berangkat dari sini, tulisan ini menganalisa kitab ini dari sisi pendapat-pendapat apa 

saja yang ditarjih dan bagaimana metode (manhaj) tarjih yang terdapat dalam 

pendapat tersebut. Kitab Asy-Syarh Al-Mumti’ ini kitab besar dan luas 

pembahasannya sehingga fokus tesis ini pada masalah-masalah fikih dalam kitab 

zakat dan wakaf.  Dari hasil penelitian didapatkan ada dua puluh sembilan masalah 

zakat dan sepuluh masalah wakaf yang ditarjih. Dari tiga puluh sembilan masalah 

yang ditarjih itu terdapat dua puluh enam tarjiihaat yang menyelisihi pendapat 

mazhab hambali. Selebihnya sesuai dengan mazhab hambali yang merupakan mazhab 

dari penulis kitab ini.  

Dalam mentarjih pendapat-pendapat itu Syeikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin 

menggunakan beberapa metode tarjih. Paling tidak penulis mengumpulkan sepuluh 

metode yang digunakan yaitu; 1) mentarjih dengan dalil yang jelas (shorih); 2) 

mentarjih dengan  menjelaskan perbedaan status hukum; 3) mentarjih dengan 

mengembalikan ke hukum asal; 4) mentarjih dengan melihat amalan Al-khulafa’ Ar-

rosyidin; 5) mentarjih dengan melihat illat (alasan hukum) dan makna hadist; 6) 

mentarjih dengan melihat lafadz  dan riwayat hadist; 7) mentarjih dengan menganalis 

(ta’lil); 8) mentarjih dengan membawa hadist pada makna yang benar; 9) mentarjih 

dengan melihat maslahat dan mafsadat; 10) mentarjih dengan menjama 

(menggabungkan) dua pendapat yang terlihat kontradiksi. 

Bagi akademisi yang concern ilmu fikih penelitian kitab ulama seperti ini perlu 

digalakan dan dilakukan lebih banyak lagi agar wacana keilmuan dan keislaman 

khususnya dalam bidang fikih dapat berkembang kemudian masalah-masalah fikih 

yang muncul -dalam hal ini bab zakat dan wakaf- dapat dijawab dengan manhaj yang 

benar dan argumentasi yang tepat. Sehingga masyarakat Islampun mendapatkan 

pencerahan dari penelitian seperti ini.   

Kata kunci : Manhaj tarjih, Tarjiihaat, kitab zakat dan wakaf, Utsaimin. 
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 خلفية البحث . أ

ىذا العصر أف الشيخ ؿبمد صاحل العثيمُت عادل شهَت. لو  يف لدى طالب العلم
لفات كثَتة يف فنوف متعددة كالعقيدة والتفسَت واغبديث والفقو وأصولو واللغة وحنوىا ؤ م

مرجعا لطالب العلم. حىت يعًتؼ العلماء وؿباضراتو مسجلة ومدونة. كل ىذه تكوف 
يف ىذا العصر وىو العادل الداعي إذل اهلل على بصَتة  اؼبعاصروف أنو عادل ؾبتهد وفقيو الزماف

وىو أىل  الذي انتفع بعلمو اؼبسلموف يف شىت أحناء العادل اإلسالمي. قاؿ الشيخ األلباين
شيخ ولطفو وأدبو إذل خروجو عن اغبديث يف ىذا الزماف: " أنا اغبقيقة معجب بسمت ال

وقاؿ أيضاً  التقليد الذى راف على صباىَت العلماء يف كل البالد ما استطاع إذل ذلك سبيال".
: خلت األرض من عادل، وأصبحت ال أعرؼ منهم إال أفراداً قليلُت، أخص بالذكر منهم : 

 . ٔالعالمة عبد العزيز بن باز، والعالمة ؿبمد بن صاحل بن عثيمُت

 هلوجدناا و. إذا طلعنا كتبو وقرأناىيليق يف حق اؼ األلباين لو لي  للوا، بلإف اعًت 
يدؿ على ذلك ما ألفو يف كتابو ما فبا يف العلـو الشرعية وعلى رأسو الفقو، و  امتبحر  افقيه

الفقو الطويل يشرح كتاب زاد اؼبستقنع يف  الشرح اؼبمتع على زاد اؼبستقنع وىو كتاببيسمى 
 يب النجا موسى بن أضبد بن موسى اغبجاوي. وقاؿ العلماء إف ىذا الشرح ألاختصار اؼبقنع 

                                                           
تاريخ  http://www.alalbany.netٖٗ:ٖٗ:ٓٓ( عند الدقيقة ) ٖٔٓسلسلة اؽبدى والنور شريط رقم )ٔ

 .ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٖالتحميل 
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وتُرجم إذل عدة اللغات منها  .ٕلزاد اؼبستقنع يعترب أكرب شرح ؼبختصر يف الفقو على اإلطالؽ
 اللغة اإلندونيسية. وقد حبث يف رسالة ماجستَتية.

ه اػبلفية أرلب يف حبث واطالع كتاب الشرح اؼبمتع لرساليت اؼباجسًتية. ولطوؿ هبذ
ىذا الكتاب أركز يف كتاب الزكاة والوقف فقط، ومنهج الشيخ يف ترجيح اؼبسائل الفقهية يف 

" منهج الترجيح عند الشيخ محمد صالح ىذين الكتابُت. وكتبت ىذه الرسالة بعنواف 
 والوقف من خالل كتابو الشرح الممتع".العثيمين في مسائل الزكاة 

 أسباب اختيار اؼبوضوع :

مكاف الشيخ ؿبمد بن صاحل العثيمُت العلمية عموما والفقهية خصوصا ويظهر ذلك  .ٔ
 جليا يف ترجيحاتو وتعليالتو ومناقشتو لؤلدلة.

قلة البحث اؼباجستَتي يف مسائل الزكاة والوقف بالتفصيل، وإف كاف موجودا فقد  .ٕ
 فيو بعض اؼبسائل فقط.حبُِث 

 مسائل الزكاة والوقف ؽبا أثر كبَت يف مصلحة اجملتمع وليست للفرد فحسب. .ٖ
أذنية معرفة منهج الًتجيح الستنباط األحكاـ على الوجو الصواب، وال سيما  .ٗ

 للمتخصصُت يف علم الفقو وأصولو.

 ىذين إًذا، يف ىذا البحث سأبُت حملة عن الزكاة والوقف وبعض ترجيحات الشيخ يف
الكتابُت. مث بعد ذلك أركز ىذين يف منهج ترجيح الشيخ. ومعرفة منهج الًتجيح أمر مهم 
                                                           

تاريخ ،  http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?t=473ؿبمد آؿ إظباعيلٕ
 ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕالتحميل 

http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?t=473
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وجو الصواب اليف الفقو ألننا هبذا اؼبنهج نعرؼ كيفية استدالؿ واستنباط األحكاـ على 
 وكذلك نعرؼ الصواب من آراء العلماء اؼبختلفة.

 البحث مشكلة . ب
ىذا البحث فهي فيما  زباذ ؿبل البحث يفال سأقـو بإجابتهااليت  شكلةاؼب أماو 

 يلي:
 ما ىي ترجيحات الشيخ يف مسائل الزكاة والوقف؟ .ٔ
 ىل يف ترجيحاتو ما سنالف اؼبذىب اغبنبلي؟ .ٕ
 ما مناىج الًتجيح اليت سلكو الشيخ العثيمُت؟ .ٖ

 . منهج البحــــثج

صبع وىو طريقة يف   (library research )كتابيا ىف ىذا البحث حبثا ستخدـأ
. بقضية البحث اجملالت العلمية اؼبتعلقةو  التقاريرو  اؼبواد اليت أجريت دبطالعة الكتبالبيانات و 

( ىو تقنية حبث منهجية تستعمل يف content analysis) ربليل احملتوى ستخدـأو 
ربليل الرموز اللغوية و لَت اللغوية الظاىرة دوف الباطنة، الساكنة منها واؼبتحركة، وكذلك كما 
ذكره الدكتور العساؼ وىو تعريف بَتلسوف عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل 

الدكتور فاروؽ،  ىادؼ ومنظم حملتوى أسلوب االتصاؿ. ويعتربالوصوؿ إذل وصف كمي 
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ربليل احملتوى منهجية علمية يف العلـو اإلنسانية اليت كانت تدرس النصوص من أجل 
 .ٖالتأليف، أصالة، أو معٌت

 اإلطار النظريه. 

  .مفهـو الًتجيح . أ

 تقدمي: الًتجيح: ) اغبنبلي اللحاـ ابن وقاؿ .ٗلغة : دبعٌت الرزانة والزيادةالًتجيح 
 .٘( الداللة يف بقوة الختصاصو اغبكم طريقي أحد

 شروط الًتجيح . ب

 :ٙللًتجيح عدة شروط، ال بد من ذكرىا، وأذنها أربعة 

الثالث: أف ال شنكن اعبمع  .الثاين: عدـ معرفة التاريخ .ضألوؿ : أف تتوفر فيو شروط التعار ا
الرابع : أف يقـو دليل على الًتجيح، فال رنوز الًتجيح دبجرد  .بُت اؼبتعارضُت بوجو مقبوؿ

   اؽبوى.

 طرؽ الًتجيح  . ت

 :طرؽ الًتجيح أربعة  وأىم

                                                           
ٖhttp://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis:ٕٔتارسنالتحميل/ٕ/ٕٓٔ٘. 

 . ٖٖ٘, اؼبعجم الوسيط ص ٘ٗٗص  ٕلساف العرب لنب منظور ج  ٗ 
 . ٚٓٚسعد بن ناصَت الشًتي، شرح اؼبختصر يف أصوؿ الفقو البن اللحاـ  ٘
 .ٜٚت الفقهية حملمود لطفي اعبزار ص التعارض بُت األدلة النقلية واثره يف اؼبعامال ٙ
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الًتجيح عن طرؽ الثالث: . ًٛتجيح بواسطة اؼبنت. الثاين: الٚالًتجيح بواسطة اإلسناداألوؿ: 
 .ٜالًتجيح عن طريق أمور خارجيةالرابع:  .داللة األلفاظ

 و. نتائج البحث

 ترجيهات الشيخ في كتاب الزكاة و كتاب الوقف. . أ

لفضيلة الشيخ العثيمُت من كتب الفقو اليت  على زاد اؼبستقنع اؼبمتعكتاب الشرح 
. ويف كتا يب الزكاة والوقف يعرض الشيخ كثَتا من تبحث يف اؼبسائل الفقهية مفصلة مسهبة

اؼبسائل الفقهية اؼبختلفة فيها؛ وسجلت ترجيحاتو اليت ال تقل عن ثالثُت مسألة. ويف كتاب 
من أربعُت مسألة فقهية رجحها الشيخ بلغ عدد ترجيحاتو . الوقف يرجح عشر مسائل تقريبا

 .اليت زبالف اؼبذىب أربعا وعشرين مسألة. وقد زبالف مذىب اعبمهور

 وفبا يلي ما تيسر رل صبعو وكتابتو من ترجيحاتو يف كتا يبيْ الزكاة والوقف : 

سنػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػة ولكػػػػػػػػػػػػن  .ٓٔيكفر ال خبال الزكاة ترؾ من .ٔ
 .ٔٔالعلماءيوافق صبهور 

 .هور أىل العلمصبيوافق رأي أف الزكاة فرضت يف مكة. وتقدير األنصبة  .ٕ

                                                           
 .ٜٗالتعارض بُت األدلة النقلية واثره يف اؼبعامالت الفقهية حملمود لطفي اعبزار ص  ٚ
 .ٚٓٔالتعارض بُت األدلة النقلية واثره يف اؼبعامالت الفقهية حملمود لطفي اعبزار ص  ٛ
 .ٕٖٔمود لطفي اعبزار ص التعارض بُت األدلة النقلية واثره يف اؼبعامالت الفقهية حمل ٜ
 .٘ص  ٙالشرح اؼبمتيع على زاد اؼبستقنع، ـ  ٓٔ
 .ٕٖٖص  ٖالشرح الكبَت مع اإلنصاؼ ـ  ٔٔ
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 األمواؿ الزكوية وأىل الزكاة فرضتو 
 .ٕٔباؼبدينة

يوافػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػذا  .ٖٔوالعقل البلوغ الزكاة لوجوب يشًتط ال .ٖ
 قوؿ اعبمهور

 مسألة إخراج زكاة الدين فيها تفصيل: إذا .ٗ
 حىت عليو زكاة ال بازؿ لٍت على الدين كاف
 إذا  األعواـ. أما من مضى ؼبا فيزكيو يقبضو،
 مرة قبضو إذا يزكي فباطل أو معسر على كاف
 . ٗٔفقط القبض سنة يف واحدة

.  ٘ٔمػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػةسنػػػػػػػػالف 
ويوافػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػذىب اؼبالكيػػػػػػػػػػػػػة وقػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 شيخ اإلسالـ ابن تيمية

 بيده كاف إذا دينو زكاة عنو تسقط ال اؼبدين .٘
 .ٙٔاغبوؿ عليو وحاؿ ماؿ

. ٚٔاغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب  سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف
 ويوافق مذىب الشافعية

 تكميل يف الفضة إذل الذىب يضم ال .ٙ
 جنساف والفضة الذىب أف باعتبار النصاب
 .ٛٔـبتلفاف

 ٜٔسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ويوافق مذىب الشافعية

                                                           
 .ٕٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ٕٔ
 .ٖٕص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٖٔ
 .ٕٚص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٗٔ
 .ٕٓٓص  ٕمنصور بن يون  البهويت،كشاؼ القناع ـ  ٘ٔ
 .ٖ٘ص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ٙٔ
 .ٕٕٓص  ٕكشاؼ القناع ـ    ٚٔ
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يأخػػػػػػػػذ بقػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػزاد وىػػػػػػػػذا  .ٕٓبالذمة تعلق وؽبا اؼباؿ عُت يف ذبب الزكاة .ٚ
 جامع بُت القولُتالقوؿ 

صاحب الزكاة إذا تلف مالو بغَت تعد وال  .ٛ
 .ٕٔتفريط بعد الوجوب فإنو ال يضمن

يوافػػػػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػػػػوؿ اؼبالكيػػػػػػػػػػػػػة وروايػػػػػػػػػػػػػة يف 
 مذىب اغبنابلة

 يف تركو تعمد الذي اؼبيت ماؿ كاةزبرج ز  .ٜ
 ولو ذمتو زكاتو من تربأ ال اؼبيت لكن حياتو
 . ٕٕتركتو من الزكاة تأخرج كاف

 اغبنابلةيوافق مذىب 

فهما لو مات شخص وعليو دين وزكاة  .ٓٔ
 .ٖٕاصافحيت

 يوافق مذىب اغبنابلة

 وعشرين طبسُت دوف فيما ـباض بنت رنزئ .ٔٔ
  .ٕٗاإلبل من

 ٕ٘سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ويوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والشافعية وىذا قوؿ اعبمهور

                                                                                                                                                                      
 .ٓٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٛٔ
 .ٕٚٙص ٖٕاؼبوسوعة الفقهية  ـ  ٜٔ
 .ٖٗ  - ٕٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٓ
 ٘ٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ٕٔ
 .ٚٗ-ٙٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٕ
 .ٛٗص  تاب الزكاةالشرح اؼبمتع، ك  ٖٕ
 .ٗ٘ص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٗ
 .ٖٕٔص  ٕكشاؼ القناع ـ    ٕ٘
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 الزكاة، فيها ذبب والثمار اغببوب أف .ٕٔ
 قوتا كاف سواء مدخرة، مكيلة تكوف أف بشرط
 .ٕٙيكن دل أـ

 يوافق مذىب اغبنابلة

 ٕٛسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . ٕٚمطلقا العسل يف ذبب ال الزكاة .ٖٔ
ويوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اؼبالكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والشافعية
 على الزكاة و النخلة استئجار جواز  .ٗٔ

 .ٜٕاؼبستأجر
 ٖٓسنالف مذىب اغبنابلة

 وفيها والفضة الذىب دبنزلة النقدية األوراؽ .٘ٔ
 .ٖٔالزكاة

 يوافق مذىب اغبنابلة

يوافػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػذا  .ٕٖواجبة العروض كاةز   .ٙٔ
 قوؿ اعبمهور

 ٖٗسنالف مذىب اغبنابلةدبجرد نية  اؼبوروث اؼباؿ كاةوجوب ز  .ٚٔ

                                                           
 .ٜٙص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٙ
 .ٜٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٚ
 .ٔ٘صحيح فقو السنة ص   ٕٛ
 .٘ٛص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٜٕ
 .ٕٓٗص  ٗٔاإلنصاؼ، دار احياء الًتاث ـ   ٖٓ
 .ٖٜص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٖٔ
 .ٓٗٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٖ



9 
 

 . ٖٖالتجارة

 كاف إذا بالقيمة رنوز الزكاة إخراج .ٛٔ
 .ٖ٘حاجة أو ؼبصلحة

 ٖٙسنالف مذىب اغبنابلة

 تكميل يف لفضةذل اإ الذىب يضم ال .ٜٔ
 جنساف والفضة الذىب أف باعتبار النصاب
  .ٖٚـبتلفاف

 ٖٛسنالف مذىب اغبنابلة

إباحة التحلي بالفضة للرجاؿ إذا دل  .ٕٓ
 .ٜٖيتشبو بالنساء والتخنث

 يوافق مذىب اغبنابلة

 ٔٗسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .ٓٗللرجاؿ باغبديدالتحلي  إباحة .ٕٔ
 يوافق مذىب الشافعيةو 

 أو للب  أعدت مطلقا اغبلي زكاة وجوب .ٕٕ
  .ٕٗذلك لَت أو العارية

 ٖٗسنالف مذىب اغبنابلة

                                                                                                                                                                      
 .ٕٛٚص  ٕكشاؼ القناع ـ   ٖٗ
 .ٗٗٔ-ٖٗٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٖٖ
 .ٛٗٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٖ٘

 .٘ٙ٘ص   ٕواؼبغٌت ـ ٖٙ 
 .ٔٓٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٖٚ
 .ٜٕٙص  ٕكشاؼ القناع ـ    ٖٛ
 .ٚٓٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٜٖ
 .ٕٗٔ-ٖٕٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٓٗ
 .ٖٕٚص   ٕكشاؼ القناع ـ    ٔٗ
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أف الزوجة تلزمها فطرة نفسها وال يلـز  .ٖٕ
   .ٗٗالزوج بإخراجها

 ٘ٗسنالف مذىب اغبنابلة

يوافػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػذا  .ٙٗواجملنوف الصيب ماؿ يف واجبة الزكاة .ٕٗ
 قوؿ اعبمهور

 الفقراء ىم الفطر زكاة مصرؼ أف .ٕ٘
  .ٚٗفقط واحملتاجوف

 ٛٗاغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اعبمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ويوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
اختيػػػػػػػػار شػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػالـ ابػػػػػػػػن تيميػػػػػػػػة 

 وابن القيم
مانع الزكاة يعزر فتؤخذ منو الزكاة وشطر  .ٕٙ

 .ٜٗمالو الذي منع زكاتو
 ٓ٘سنالف مذىب اغبنابلة

جواز إعطاء الوالد والولد من زكاتو، ما دل  .ٕٚ
 . ٔ٘يتحيل بذلك على إسقاط واجب

 ٕ٘سنالف مذىب اغبنابلة

                                                                                                                                                                      
 .ٕٙٚ – ٕٗٚص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٕٗ
 .ٕٚاعبامع الصغَت يف الفقو على مذىب اإلماـ أضبد، دار أطل   ص  ٖٗ
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٗٗ
 .ٕٚٛص  ٕكشف القناع ـ   ٘ٗ
 .ٕٕٓ-ٕٔٓص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٙٗ
 .ٖٛٔالشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ص  ٚٗ
 .ٙٗ٘ص  ٕـبتصر اػبراقية مع شرح الزركشي،  ـ   ٛٗ
 .ٕٓٓ-ٜٜٔالشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ص   ٜٗ
 .ٜٕٙص  ٕكشاؼ القناع ـ    ٓ٘
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 أىل من كاف إذا الزوج إذل الزكاة دفع جواز .ٕٛ
 . ٖ٘الزكاة

 ٗ٘سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ويوافق مذىب الشافعية

 تقع زكاتو فإف وربرى اجتهد إذا اؼبزكى .ٜٕ
 ما الرجل يغـر وال باإلعادة يلـز وال موقعها
 .٘٘ؽبا أىل لَت اؼبعطى كاف إذا أنفقو،

 
 ٙ٘سنالف مذىب اغبنابلة

 أحاط الذي اؼبدين تصّرؼ صّحة عدـ .ٖٓ
 . ٚ٘دبالو الدين

 ٛ٘سنالف مذىب اغبنابلة

 ٓٙسنالف مذىب اغبنابلة .ٜ٘اجملهوؿ اؼبعُّت  وقف صّحة .ٖٔ
 ٕٙسنالف مذىب اغبنابلة .ٔٙعينو تلف مع بو ينتفع ما وقف جواز .ٕٖ

                                                                                                                                                                      
 .ٜٕ٘ – ٕٛ٘الشرح اؼبمتع كتاب الزكاة ص   ٔ٘
 .ٓٔ٘ص  ٕغٍت ـ اؼب  ٕ٘
 .ٕٕٙ-ٕٔٙالشرح اؼبمتع كتاب الزكاة ص   ٖ٘
 .ٖٖٗص  ٕكشاؼ القناع ـ    ٗ٘
 .ٕ٘ٙص ٙالشرح اؼبمتع ـ   ٘٘
 .ٕٔٗص  ٕشرح منتهى اإلرادات ـ   ٙ٘
 .ٗٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٚ٘
 .ٓٙٔ، صٕدقائق أورل النهى لشرح اؼبنتهى اؼبعروؼ بشرح منتهى اإلرادات، ج  ٛ٘
 .ٚٔ-ٙٔ، ص ٔٔالشرح اؼبمتع ـ   ٜ٘
 .٘، صٙاؼبغٍت، ـ  ٓٙ
 .ٛٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٔٙ
 .ٖٗص ٙاؼبغٍت، ـ  ٕٙ
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 ٗٙسنالف مذىب اغبنابلة . ٖٙالنف  على الوقف جواز عدـ .ٖٖ

 كاف ولو عليو اؼبوقوؼ قبوؿ يشًتط .ٖٗ
 . ٘ٙامعّين

 ٙٙسنالف مذىب اغبنابلة

 كاف إذا الواقف شرط ـبالفة جواز .ٖ٘
 . ٚٙلؤلفضل

 ٛٙسنالف مذىب اغبنابلة

 أوالد ضمن يدخلوف البنات أوالد .ٖٙ
 . ٜٙاألوالد

 ٓٚسنالف مذىب اغبنابلة

 ٕٚمذىب اغبنابلةسنالف  .ٔٚالبيت أىل ضمن يدخلن الزوجات .ٖٚ
يوافػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػذىب اغبنابلػػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػػو  .ٖٚباؼبوت اؼبعّلق الوقف صّحة .ٖٛ

 مذىب اعبمهور
 يوافق مذىب اغبنابلة .ٗٚاؼبسجد إذا تعطلت منافعوجواز بيع  .ٜٖ

                                                           
 .ٕٚ-ٕٙص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٖٙ
 .ٛص ٙاؼبغٍت، ـ  ٗٙ
 .ٕٖ-ٖٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٘ٙ
 .٘، صٙاؼبغٍت، ج  ٙٙ
 .ٖٗ-ٖٖص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٚٙ
 .ٕٚٙ، صٗالقناع عن منت اإلقناع، ج كشاؼ  ٛٙ
 .ٚٗالشرح اؼبمتع، كتاب الوقف ص   ٜٙ
 .ٔٗٔ، صٕدرر اغبكاـ شرح لرر األحكاـ، دار احياء والًتاث ـ  ٓٚ
 .ٖ٘ – ٕ٘الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ص   ٔٚ
 .ٖٕٓ، صٙالشرح الكبَت على منت اؼبقنع، ـ  ٕٚ
 .ٚ٘ص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٖٚ
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 الشيخ حيترجمنهج  . ب

وصبع الًتجيحات فيها  –كتاب الزكاة و الوقف   –بعد قراءيت ومطالعيت ؽبذا الكتاب 
يتجلى أف الشيخ يف ترجيحاتو يلتـز بالقرآف الكرمي و السنة ويقدمهما على اآلخر، فهو ال 

، كما قد يرد يف ترجيحاتو ما سنالف ٘ٚيتعصب وال يقلد مذىبو وىو اؼبذىب اغبنبلي
لو  اؼبذىب. قاؿ الشيخ : فيجب على طالب العلم أف يلتـز بالقرآف والسنة الصحيحة، وذنا 

. لكن ال يعٍت أنو يقلل من أذنية الرجوع إذل  ٙٚكاعبناحُت للطائر إذا انكسر أحدذنا دل يطر
كتب الفقهاء وأىل العلم، بل إف الرجوع إذل كتبهم لالنتفاع هبا ومعرفة الطرؽ اليت هبا 
تستنبط األحكاـ من أدلتها من األمور اليت ال شنكن أف زنقق طلب العلم إال بالرجوع إليها. 

 :يأيت ما خالؿ من ترجيحاتو يف الشيخ منهج لنا يتبُت مث

 اؼبسألة كانت أو ،اؼبنت لنص ـبالفا كاف إذا اؼبسألة يف اغبنابلة مذىب الشيخ يذكر .ٔ
 .لديو الراجح يذكر مث ،شرحو من
 يذكر مث ،تفصيل دوف مفصال، وقد يذكره الفقهاء بُت خالفا اؼبسألة يف أف يذكرقد  .ٕ

 .األربعة اؼبذاىب من بو للقائل  نسبتو دوف لديو الراجح

                                                                                                                                                                      
 .ٓٙ-ٜ٘ص  الشرح اؼبمتع، كتاب الوقف  ٗٚ
فبا يدؿ على أنو حنبلي ثناؤه على اؼبذىب اغبنبلي، وىو يقوؿ: وأحسن اؼبذاىب فيما نعلم من حيث اتباع السنة  ٘ٚ

(. وكاف ٗٛوإف كاف لَته قد يكوف أقرب إذل السنة من لَته )كتاب العلم / ص  -رضبو اهلل  -مذىب اإلماـ أضبد 
يُت حيث السعودية تنتسب إذل اؼبذىب اغبنبلي. وكاف شيوخو أيضا من علماء اغبنابلة مثل الشيخ من العلماء السعود

 عبد الرضبن بن ناصر السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز.
 كتاب العلم  ٙٚ
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 جعلو فبا دبذىب يتقيد وال يقّلد فال ،سواذنا ما على والسنة الكتاب من الدليل يقدـ .ٖ
 ـبالفا كاف ولو امداللته عند ويقف .اؼبسائل أللب يف اغبنبلي اؼبذىب سنالف
 .العلم أىل من لؤلكثر

 قويا. اػبالؼ فيها يكوف اليت األقواؿ بعض ترجيح يف الشيخ قوة .ٗ
 .عليها رنيب مث اؼبخالف أدلة يذكر .٘
 (.العمـو معيار االستثناء أف) اؼبقررة القواعد من ألفّ :"كقولو الفقهية القواعد إعمالو .ٙ
 .ؽبا الواضحة األمثلة بضرب اؼبسائل صور يقّرب .ٚ
 .اؼبسألة شرح بعد اػبالصة يعرض .ٛ
 خالف اليت اؼبسائل من كثَت يف ويوافقو ،تيمية بن اإلسالـ شيخ اختيارات يذكر .ٜ

 .اغبنبلي اؼبذىب فيها
 أقرب ،الصواب ،ينبغي ،الصحيح، الراجح:)الشيخ ترجيح على الدالّة األلفاظ .ٓٔ

 ...(.من أقوى قوي القوؿ ىذا، للصواب

طرؽ الًتجيح عند الشيخ للمسائل   -من خالؿ ىذا البحث  –ورأيت أف أبرز 
 الفقهية يف كتاب الزكاة والوقف، كما يلي:

 الترجيح باالستدالل بالنصوص الصريحة  .1

اؼبراد منو واضح؛ وذلك بأف يرجح الشيخ أحد األقواؿ، اعتمادا على داللة النصوص 
 الصحيحة الصرزنة.فيما يلي ذكر أمثلتو يف كتاب الزكاة:
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: إنو اليشًتط البلوغ والعقل )يف الزكاة( ؛ألف ىذا  -رضبو اهلل–اؼبثاؿ : قاؿ الشيخ 
ود شرط وىو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، واليشًتط يف ذلك حكم رتب على وج

 التكليف فتجب يف ماؿ الصيب وماؿ اجملنوف.

 وىذا القوؿ أصح، ودليل ذلك مايلي : 

يِهْم هِبيا}قولو تعاذل: -ٔ قيًة ُتطيهِّرُُىْم ويتُػزيكِّ فاؼبدار على اؼباؿ ال على  .ٚٚ{ُخْذ ِمْن أيْموياؽبِِْم صيدي
 اؼبتموؿ.

التعليق: الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو: وىذا القوؿ أصح، ودليل ذلك ما 
أف الشيخ يرجح ىنا  ريلي: قولو تعاذل :) خذ من أمواؽبم...اآلية( ....إخل. وىو ظاى

 بنصوص الكتاب والسنة ويصدر عنهما.

 الترجيح ببيان الفروق .2

الفروؽ الصحيحة، الدالة على  اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ بسبب وجود
 منع إغباؽ اؼبسألة حبكم، ومناسبة إغباقها حبكم آخر.

يكفر  ال تاركها أف الصحيح ولكناؼبثاؿ : قاؿ الشيخ يف مسألة حكم تارؾ الزكاة : 
 مانع وسّلم عليو اهلل صّلى النيب ذكر حيث .الصالة حكم حكمها لي  الزكاة أف على... 
 ،«النار إذل وإما اعبنة، إذل إما سبيلو يرى مث: »قاؿ مث عقوبتو، وذكر والفضة، الذىب زكاة
 .اعبنة إذل سبيل لو يكن دل كافراً  كاف ولو

                                                           
 .ٖٓٔ ، اآليةسورة التوبة  ٚٚ
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 حكم حكمها لي  الزكاة أفالشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو : التعليق: 
 .الصالة

فقد رجح الشيخ عدـ كفر تارؾ الزكاة لوجود الفرؽ بُت حكم تارؾ الصالة و تارؾ 
 الزكاة. 

  الترجيح بموافقة األصل .ٖ

اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ ؼبوافقة لؤلصوؿ الشرعية، اليت دلت عليها 
 عمومات النصوص.

بنفسو فتجب فالصحيح أف زكاة الفطر واجبة على اإلنساف اؼبثاؿ: قاؿ الشيخ: "
على الزوجة بنفسها، وعلى األب بنفسو، وعلى االبنة بنفسها، وىكذا، وال ذبب على 

فرض رسوؿ اهلل »الشخص عمن شنونو من زوجة وأقارب غبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما: 
صّلى اهلل عليو وسّلم زكاة الفطر صاعًا من سبر أو صاعًا من شعَت على الذكر واألنثى، واغبر 

 « .والكبَت والصغَت من اؼبسلمُت والعبد،
 ."واألصل يف الفرض أنو رنب على كل واحد بعينو دوف لَته

فالصحيح أف زكاة الفطر واجبة الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو: التعليق: 
فرض رسوؿ اهلل صّلى اهلل »غبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما: ....  على اإلنساف بنفسو
الفطر صاعًا من سبر أو صاعًا من شعَت على الذكر واألنثى، واغبر والعبد، عليو وسّلم زكاة 

واألصل يف الفرض أنو رنب على كل واحد بعينو دوف  « .والكبَت والصغَت من اؼبسلمُت
 .لَته
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 الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين والصحابة .ٗ

و الصحابة اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ ألنو مذىب اػبلفاء الراشدين أ
 أصبعُت، وقد يرجح أحد األقواؿ بعدـ عمل اػبلفاء بالقوؿ اآلخر.

 عمر عن الثابت ىو ىذا إف  : وقاؿنقل الشيخ قوؿ شيخ اإلسالـ أنو قاؿ :  اؼبثاؿ : 
 ديوف، لزمو الذي ػ عنو اهلل رضي ػ حضَت بن أسيد حديقة ضمن حُت -عنو اهلل رضي -

 وعمر الدين، قضاء أجل من األجرة ويقدـ سنة، وكذا كذا ؼبدة يستأجره من بستانو فيضيّمني 
 النخيل، استئجار بُت فرؽ ال وألنو متوافروف؛ - عنهم اهلل رضي - والصحابة ذلك فعل

 رنوز ألنو وذلك األرض؛ وصاحب اؼبستأجر بُت للنزاع أقطع ىذا وألف األرض؛ واستئجار
 كانت إذا أما نزاع، فيو زنصل ردبا وىذا الثمرة، من جبزء العامل النخل صاحب يساقي أف

 الثمر أف عرؼ قد واؼبستأجر وأخذه، نصيبو عرؼ قد النخل صاحب فإف مقطوعة، األجرة
  .كامالً  فيو يتصرؼ أحد، فيو ينازعو ال لو، كلو

 معلومة بأجرة النخيل استئجار يصح أنو الناس عند اآلف العمل عليو الذي ىو وىذا
 –وقاؿ الشيخ : والراجح ما ذىب إليو شيخ اإلسالـ  .عليو يتفقاف ما حسب معينة ؼبدة

 .-رضبو اهلل 

 - والصحابة ذلك فعل وعمر الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو:التعليق: 
 .متوافروف – عنهم اهلل رضي
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يف ىذه  –رضي اهلل عنو  –فرجح الشيخ جواز استئجار النخلة لوجود عمل عمر 
 اؼبسألة. 

 الحديث ومعناه:الترجيح بعلة  .5

اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ بالنظر إذل العلة اليت شرع اغبكم يف اغبديث 
 بسببها.

 لَت الذىب ألف ينقطع؛ اغبوؿ أف: اؼبؤلف كالـ فظاىراؼبثاؿ : قاؿ الشيخ : ) 
... بالفضة والفضة بالذىب الذىب: »وسّلم عليو اهلل صّلى النيب قاؿ .اغبديث بنص الفضة

 . «بيد يداً  كاف إذا شئتم كيف فبيعوا األصناؼ ىذا فإذا اختلفت

  .بالفضة الذىب إبداؿ يف حىت عاماً، اؼبؤلف كالـ فيكوف ىذا وعلى

أف إبداؿ الذىب بالفضة اليقطع اغبوؿ؛ ألهنا يف حكم اعبن   :واؼبذىب قاؿ
الواحد، بدليل أف أحدذنا يكمل باآلخر يف النصاب. ولكن الصحيح أف أحدذنا ال يكمل 

 باآلخر يف النصاب، وأف اغبوؿ ينقتع؛ ألهنا من جنسُت(. 

ال  ولكن الصحيح أف أحدذناالتعليق :الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو:  
يكمل باآلخر يف النصاب، وأف اغبوؿ ينقطع؛ ألهنا من جنسُت. فقد رجح الشيخ أف 
الذىب والفضة ال يكمل أحدذنا باآلخر يف النصاب وأف اغبوؿ ينقطع ألهنما من جنسُت ، 

 أخذا من معٌت اغبديث.
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 لترجيح بألفاظ وروايات للحديثا .ٙ

لفظ ورد يف اغبديث، يدؿ على  اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ:اعتمادا على
 رجحاف أحد األقواؿ.

ىذا موضع خالؼ اؼبثاؿ: ختلف العلماء يف حكم التحلي باغبديد وقاؿ الشيخ: ) 
التم  ولو »قاؿ بعض العلماء: مباح؛ لقوؿ النيب صّلى اهلل عليو وسّلم: . بُت أىل العلم
ف رجالً جاء إذل النيب صّلى وقيل: إنو مكروه؛ أل. واغبديث يف الصحيحُت« خاسباً من حديد

مارل أجد فيك ريح األصناـ، فطرحو، مث جاءه »اهلل عليو وسّلم وعليو خامت من شيبيو فقاؿ: 
قاؿ اػبطا يب: أي:  «ى عليك حلية أىل النار فطرحووعليو خامت من حديد، فقاؿ: مارل أر 

 زي الكفار، وىم أىل النار.

بأنو ضعيف، وشاذ؛ ألنو ـبالف ؼبا ىو وأجاب القائلوف باإلباحة عن ىذا اغبديث 
والراجح عندي  « .التم  ولو خاسبًا من حديد»أوثق منو، واألوثق منو ما يف الصحيحُت 

 .(ٛٚإباحة التحلي باغبديد، ولَته إال الذىب، وعدـ كراىة ذلك
وأجاب القائلوف باإلباحة عن التعليق :الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو : 

ث بأنو ضعيف، وشاذ؛ ألنو ـبالف ؼبا ىو أوثق منو، واألوثق منو ما يف ىذا اغبدي
والراجح عندي إباحة التحلي باغبديد، ولَته  « .التم  ولو خاسبًا من حديد»الصحيحُت 

                                                           
 ٕ٘ٔ-ٖٕٔص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٛٚ
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.رجح الشيخ جواز التحلي باغبديد ألف اغبديث الذي ورد إال الذىب، وعدـ كراىة ذلك
 فيو جوازه أوثق من لَته.

  عليلالترجيح بالت .ٚ

اؼبراد بو أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ مستدال بتعليل يرى قوتو وكيفية لتقوية قوؿ 
 على قوؿ.

اؼبثاؿ :قاؿ الشيخ : وعليو لو أف صاحب الزكاة عنده عروض ذبارة مت اغبوؿ عليها،  
 مث احًتؽ الدكاف، ودل يبق منو درىم واحد، فعلى كالـ اؼبؤلف رياالٓٓٓ,ٓٔوزكاهتا تبلغ 

الصحيح يف ىذه اؼبسألة أنو إف تعدى أو فرط يضمن؛ ألنو اليعترب يف وجوهبا بقاء اؼباؿ. 
ضمن، وإف دل يتعد ودل يفرط فال ضماف؛ ألف الزكاة بعد وجوهبا أمانة عنده، واألمُت إذا دل 

 .يتعد ودل يفرط فال ضماف عليو

الصحيح يف ىذه اؼبسألة أنو إف لتعليق: الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو : ا
تعدى أو فرط ضمن، وإف دل يتعد ودل يفرط فال ضماف؛ ألف الزكاة بعد وجوهبا أمانة عنده، 

 .واألمُت إذا دل يتعد ودل يفرط فال ضماف عليو

حبو إف دل يتعد ودل رجح الشيخ عدـ وجوب زكاة اؼباؿ اؼبتلوؼ وال ضماف على صا
 و.؛ ألف الزكاة بعد وجوهبا أمانة عنده، واألمُت إذا دل يتعد ودل يفرط فال ضماف علييفرط، 

 ناه الصحيحالترجيح بحمل الحديث على مع .ٛ
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اؼبراد أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ وذلك حبمل اغبديث الوارد يف اؼبسألة على 
 معناه الصحيح، إذا كاف زنتمل أكثر من معٌت.

اؼبثاؿ:إذا اجتمعت ديوف هلل ولآلدمي، فهل نقدـ دين اآلدمي، أو دين اهلل، أو 
 يشًتكاف؟.

( لاير، ودين ٓٓٔ( لاير، وعليو زكاة )ٓٓٔرجل خلف )قاؿ الشيخ: ) مثالو: 
 ( لاير فهل يقدـ حق اآلدمي، أو تقدـ الزكاة؟ٓٓٔ)

ألنو مبٍت على  قاؿ بعض العلماء: يقدـ دين اآلدمي؛. يف اؼبسألة ثالثة أقواؿ
 وحقو عنو، لٍت فاهلل اهلل حق اؼبشاحة؛ وألف اآلدمي ؿبتاج إذل دفع حقو إليو يف الدنيا، أما

 صّلى النيب لقوؿ اهلل حق يقدـ: العلماء بعض وقاؿ . .اؼبساؿبة على مبٍت وتعاذل سبحانو
 ألف يتحاصاف؛ إهنما: العلماء بعض وقاؿ(.  بالوفاء أحق فاهلل اهلل اقضوا) : وسّلم عليو اهلل
 زكاة،( ٓٓٔ)و ديناً ( ٓٓٔ) عليو كاف فإف فيتساوياف اؼبيت، ذمة يف واجب منهما كالً 
 عليو اهلل صّلى الرسوؿ أف اغبديث عن ورناب( .ٓ٘) وللدين( ٓ٘) فللزكاة( ٓٓٔ) وخلف
 أرأيتِ »: سأؿ ألنو القياس؛ أراد وإدنا هلل، والثاين لآلدمي، أحدذنا دينُت بُت زنكم دل وسّلم
 (.  بالوفاء أحق فاهلل اهلل قضوا)ا:قاؿ نعم،: قالت «قاضيتيُو؟ أكنتِ  دين أمكِ  على كاف لو

 اؼبذىب، ىو وىذا أوذل باب من اهلل فدين اآلدمي، دين يقضى كاف إذا: قاؿ فكأنو
 .ٜٚالراجح وىو

                                                           
 ٛٗص الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة ٜٚ
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 منهما كالً  ألف يتحاصاف؛ إهنماالتعليق: الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو: ) 
(. رجح الشيخ أهنما يشًتكاف،  الراجح وىو اؼبذىب، ىو وىذا...  اؼبيت ذمة يف واجب

وضبل حديث: )اقضوا اهلل، فاهلل أحق بالوفاء( على معناه الصحيح، فهو ال يدؿ على 
رجحاف حق اهلل هبذا االعتبار، بل ال بد من اعبمع بُت النصوص وفهمها مع بعضها، هبذا 

 يحا.يفهم النص فهما صح

 ودفع الضرر بوجود المصلحة الترجيح .9

 اؼبثاؿ :ىل زبرج زكاة ماؿ اؼبيت الذي تعمد تركو يف حياتو؟ 
 - اهلل رضبو ابن القيم– قاؿ وما. ذمتو منها وتربأ زبرج أهنا فاؼبذىبقاؿ الشيخ: )

 ؿبل ىذا اؼباؿ عن نسقطها كوننا ولكن. ذمتو هبا تربأ وال عنو، ذلك رنزئ ال أنو يف صحيح
 وإف صاحبها، تنفع ال ألهنا اؼباؿ؛ من إخراجها بعدـ: قلنا العبادة، جانب للبنا فإف نظر؛
 عند كانت وإف حقهم، لنؤدي بإخراجها؛: قلنا الزكاة، أىل حق: أي اغبق؛ جانب للبنا
 .صاحبها تنفع ال اهلل

 عليو من بظلم تسقط فال هبا، الزكاة أىل حق لتعلق تركتو؛ من خنرجها أننا واألحوط
 عدـ على مصر رجل ألنو اهلل؛ عند تنفعو ال ولكن الورثة، حق على حقهم وسبق اغبق،
 (.إخراجها

 واألحوطالتعليق: الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼبسألة قولو ناقال قوؿ ابن القيم : 
 وسبق اغبق، عليو من بظلم تسقط فال هبا، الزكاة أىل حق لتعلق تركتو؛ من خنرجها أننا

 . إخراجها عدـ على مصر رجل ألنو اهلل؛ عند تنفعو ال ولكن الورثة، حق على حقهم
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رجح الشيخ إخراج زكاة ماؿ اؼبيت الذي تركو متعمدا يف حياتو ألنو أحوط و أنفع 
 ؼبصلحة أىل الزكاة. 

 الترجيح بجمع القولين .11

 اؼبراد أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ ألف ىذا القوؿ رنمع بُت أقواؿ العلماء. 

قاؿ الشيخ :  ) فالقوؿ الذي مشى عليو اؼبؤلف قوؿ جامع بُت اؼبعنيُت،  اؼبثاؿ:  
 يف واجبة وىي هبا، مطالب ذمتو يف فاإلنسافوىو أهنا ذبب يف عُت اؼباؿ وؽبا تعلق بالذمة، 

 (. اؼباؿ عُت يف واجبة فهي الزكاة، ذبب دل اؼباؿ ولوال اؼباؿ

سألة قولو : فالقوؿ الذي مشى عليو اؼبؤلف الشاىد من الًتجيح يف ىذه اؼب التعليق: 
قوؿ جامع بُت اؼبعنيُت. رجح الشيخ قوؿ أف الزكاة ذبب يف عُت اؼباؿ وؽبا تعلق بالذمة، ألف 

 ىذا القوؿ رنمع بُت قولُت يف ىذه اؼبسألة.

 الترجيح بتقرير األصل .ٔٔ

اؼبعتربة، كأصل اؼبراد أف يرجح الشيخ أحد األقواؿ؛ ألنو يتوفق مع أصل من األصوؿ 
 براءة الذمة، أو األصل بقاء ما كاف على ما كاف، وحنو ذلك.

 يف لي  أنو القوؿ ىذا ووجوقاؿ الشيخ يف مسألة وجوب زكاة العسل : ) اؼبثاؿ : 
 على دليل يقـو حىت الذمة براءة واألصل ذلك، وجوب على يدؿ ما السنة يف وال القرآف
 . الوجوب
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 وأبرأ وجب، ما أدى فقد واجباً  كاف إف ألنو خَتاً؛ كونو من إخراجها سنلو وال 
ومن دل سنرج فإننا ال نستطيع أف نؤشبو نقوؿ أنك  صدقة، فهو واجباً  يكن دل وإف ذمتو،

تركت ركنا من أركاف اإلسالـ يف ىذا النوع من اؼباؿ، ألف ىذا زنتاج إذل دليل تطمئن إليو 
 (.ٓٛالنف 

 يف لي  أنو القوؿ ىذا ووجو ىذه اؼبسألة قولو : )التعليق : الشاىد من الًتجيح يف 
 على دليل يقـو حىت الذمة براءة واألصل ذلك، وجوب على يدؿ ما السنة يف وال القرآف
 (. الوجوب

 فرجح الشيخ عدـ وجوب زكاة العسل وذلك باالعتماد على األصل براءة الذمة. 

 الخاتمةز. 

 فإين اإلسالمية األمة واقع يف دورذنا إحياء وبغية الوقفالزكاة و  كتا يب دراسة بعد
 :يلي دبا أوصي

 يف اودورذن ،ماثواهب عظيم وبياف ،ماوأحكامه الوقف،الزكاة و  دبشروعية األمة تعريف .ٔ
 وسائلؿباضرة علمية و و اعبمعة  خطب عرب العصور، مر على اإلسالمية األمة هنضة
 .اؼبختلفة عالـاإل
 الوقف،الزكاة و  بأذنية يناسبها دبا مرحلة كل يف التعليم مناىج عرب الدارسُت توعية .ٕ

 .مامنه اؼبرجّوة والثمرات

                                                           
 ٜٗص  الشرح اؼبمتع، كتاب الزكاة  ٓٛ
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 من مستقاة الناس لعامة ومفهومة سهلة بعبارات الزكاة والوقف ألحكاـ مدونة كتابة .ٖ
 .اؼبوثوقُت العلماء فتاوى

 ذات والكليات اعبامعات يف ماوإدارهت الوقفالزكاة و  ألحكاـ مادة زبصيص .ٗ
 .واإلداريواؼبارل  الشرعي االختصاص

تشجيع للطالب اؼبتخصصُت يف علم الفقو أف يطلعوا ويتعمقوا يف دراسة منهج  .٘
 استنباط كيفية معرفةالعلماء يف ترجيحات اؼبسائل الفقهية، ففيها فوائد كثَتة منها 

 .اؼبختليفة اؼبسائل ترجيح على يقدروا حىت الصحيح األحكاـ
اؼبزيد من البحوث يف الكتب الفقهية لتزيد خزينة ينبغي لطالب العلم أف يكوف ىناؾ  .ٙ

 علومو ومعرفتو.
يؤدي زكاتو وأف يقف  أف ماال فضال عن حاجتو اهلل أعطاه الذي اؼبسلم زنرص أف .ٚ

 .لثوابو وطلبا تعاذل، هلل قربة منو شيئا
 التنموية للمشاريع أداء الزكاة والوقف عرب اإلسالمية األمة هنضة يف اؼبساذنة .ٛ

 .العلمية والبحوث

إذل ىنا انتهى ما رقمو بناف العبد الضعيف سائال اهلل عز وجل القبوؿ والتوفيق،. 
 .واؼبرسلُت األنبياء أشرؼ على والسالـ والصالة, العاؼبُت رب هلل اغبمد أف دعوانا وآخر

 .وسبحانك اللهم وحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك


