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 الباب األول

 خلفية البحث . أ

لو  ىذا العصر أف الشيخ زلمد صاحل العثيمُت عامل شهَت. يف لدى طالب العلم

لفات كثَتة يف فنوف متعددة كالعقيدة والتفسَت واحلديث والفقو وأصولو واللغة وضلوىا ؤ م

وزلاضراتو مسجلة ومدونة. كل ىذه تكوف مرجعا لطالب العلم. حىت يعًتؼ العلماء 

يف ىذا العصر وىو العامل الداعي إىل اهلل على بصَتة  ادلعاصروف أنو عامل رلتهد وفقيو الزماف

وىو أىل  الذي انتفع بعلمو ادلسلموف يف شىت أضلاء العامل اإلسالمي. قاؿ الشيخ األلباين

احلديث يف ىذا الزماف: " أنا احلقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفو وأدبو إىل خروجو عن 

وقاؿ أيضاً  الذى راف على مجاىَت العلماء يف كل البالد ما استطاع إىل ذلك سبيال".التقليد 

: خلت األرض من عامل، وأصبحت ال أعرؼ منهم إال أفراداً قليلُت، أخص بالذكر منهم : 

 . 1العالمة عبد العزيز بن باز، والعالمة زلمد بن صاحل بن عثيمُت

                                                           
تاريخ التحميل  00:34:34http://www.alalbany.net)  ( عند الدقيقة301سلسلة اذلدى والنور شريط رقم )1
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 هلوجدناا و. إذا طلعنا كتبو وقرأناىيليق يف حق اؼ األلباين لو لي  للوا، بلإف اعًت 

يدؿ على ذلك ما ألفو يف كتابو ما شلا يف العلـو الشرعية وعلى رأسو الفقو، و  امتبحر  افقيه

الفقو الطويل يشرح كتاب زاد ادلستقنع يف  الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع وىو كتاببيسمى 

موسى احلجاوي. وقاؿ العلماء إف ىذا الشرح  يب النجا موسى بن أدمد بن ألاختصار ادلقنع 

 .2لزاد ادلستقنع يعترب أكرب شرح دلختصر يف الفقو على اإلطالؽ

 ومنها :، اه لوجدنا ادلميزات الكثَتة فيوقرأن، إذا طالعنا ىذا الكتاب و اإذً 

 استخداـ األلفاظ السهلة حىت يفهم القارئ زلتواه بسهولة. -1

بلغة سهلة لي  فيها الغموض والتعقيد واخلبط. ألف الشيخ العثيمُت ىذا الكتاب 

حىت يسهل فهم ىذا الكتاب ألي شخص يريد التفقو يف الفقو اإلسالمي سواء للمبتدئُت 

 أو ادلتخصصُت. ألف ىذا الكتاب مسجل من زلاضراتو يف شرح منت زاد ادلستقنع. ولكن،

 يُرتَّب ترتيبا منطيقيا.ألنو مسجل من احملاضرة فهو ال ؼللو من اللحن يف النحو وقد ال 

 .ادلوضوع حوؿكثرة الفوائد  -2

                                                           
 2/4/2015تاريخ التحميل ،  http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?t=473زلمد آؿ إمساعيل2

http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?t=473
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بحث فيو. ىذا الكتاب لي  رلرد شرح ادلنت بل توسيع وتعمق ادلسائل الفقهية اليت تُ 

ال يشرح  حينما يشرح مسألة الدعاء ومثاؿ ذلك يف مسألة دعاء السجود يف الصالة. الشيخ

لماء فيو. ولذلك  قيل ىذا عالالؼ تخايشرح معٌت الدعاء وحكمو و  ومنت فحسب ولكن

 .ال بل صار شرحاً لفقو اإلسالـ ،مل يبق شرحاً للزاد الكتاب

 .الؿ حبثوخذكر القواعد ادلهمة  -3

الشيخ يطبق القواعد سواء أصوؿ الفقو أو القواعد الفقهية يف استنباط األحكاـ يف 

وجودا وعدما " مسائل الفقهية. ومثاؿ ذلك أورد الشيخ القاعدة " احلكم يدور مع علتو 

حينما يرجح رأي شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف ادلاء ال ينج  إال بالتغَت مطلقا سواء بلغ 

قلتُت أـ مل يبلغ. وقاؿ الشيخ: ومن حيث النظر فإف الشرع حكيم يعلل األحكاـ بعلل منها 

ما ىو معلـو لنا، ومنها ما ىو رلهوؿ. وعلة النجاسة اخلبث. فمىت ُوجد اخلبث يف شيء 

. ومثل 3فهو صل ، ومىت مل يوجد فهو لي  بنج . فاحلكم يدور مع علتو وجودا وعدما

 ىذا كثَت يف بطن ىذا الكتاب.

                                                           
 41ص 1على زاد ادلستقنع، ، دار ابن اجلوزمي الشرح ادلمتيع ،صاحل العثيمُت بن مدزل3
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هبذه ادلزايا يكوف ىذا الكتاب مرجعا لطالب العلم وعامة الناس. وتُرجم إىل عدة 

 اللغات منها اللغة اإلندونيسية. وقد حبث يف رسالة ماجستَتية.

 حبث واطالع كتاب الشرح ادلمتع لرساليت ادلاجسًتية. ولطوؿ هبذه اخللفية أرلب يف

ىذا الكتاب أركز يف كتاب الزكاة والوقف فقط، ومنهج الشيخ يف ترجيح ادلسائل الفقهية يف 

" منهج الترجيح عند الشيخ محمد صالح ىذين الكتابُت. وكتبت ىذه الرسالة بعنواف 

 تابه الشرح الممتع".العثيمين في مسائل الزكاة والوقف من خالل ك

 أسباب اختيار ادلوضوع :

مكاف الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت العلمية عموما والفقهية خصوصا ويظهر ذلك  .1

 جليا يف ترجيحاتو وتعليالتو ومناقشتو لؤلدلة.

 إبراز جهود الشيخ ومقارنة ترجيحاتو بأقواؿ العلماء شلن سبقو. .2

 احلنبلي خصوصا وبقية ادلذاىب عموما.رسوخ قدـ الشيخ يف فهم دقائق ادلذىب  .3

 عنايتو الفائقة باألدلة وصحتها ومراعاة القواعد العامة يف الشريعة. .4

قلة البحث ادلاجستَتي يف مسائل الزكاة والوقف بالتفصيل، وإف كاف موجودا فقد  .5

 حبُِث فيو بعض ادلسائل فقط.
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 للفرد فحسب.مسائل الزكاة والوقف ذلا أثر كبَت يف مصلحة اجملتمع وليست  .6

أعلية معرفة منهج الًتجيح الستنباط األحكاـ على الوجو الصواب، وال سيما  .7

 للمتخصصُت يف علم الفقو وأصولو.

إًذا، يف ىذا البحث سأبُت حملة عن الزكاة والوقف وبعض ترجيحات الشيخ يف ىذين 

الكتابُت. مث بعد ذلك أركز ىذين يف منهج ترجيح الشيخ. ومعرفة منهج الًتجيح أمر مهم 

وجو الصواب اليف الفقو ألننا هبذا ادلنهج نعرؼ كيفية استدالؿ واستنباط األحكاـ على 

 راء العلماء ادلختلفة.وكذلك نعرؼ الصواب من آ

 البحث مشكلة . ب

ما فهي  ه الرسالةىذ ختاذ زلل البحث يفال سأقـو بإجابتهااليت  شكلةادل أماو 

 يلي:

 ما ىي ترجيحات الشيخ يف مسائل الزكاة والوقف؟ .1

 ىل يف ترجيحاتو ما ؼلالف ادلذىب احلنبلي؟ .2

 ما مناىج الًتجيح اليت سلكو الشيخ العثيمُت؟ .3
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 منافعهج. أهداف البحث و 

 األهداف .1

 البحث فهذه الرسالة ُُتدؼ إىل : مشكلةبناء على 

 معرفة ترجيحات الشيخ العثيمُت يف كتاب الزكاة والوقف.  .1

 .معرفة  سلالفات ترجيحاتو بادلذىب احلنبلي .2

 .تعمق كيفية الًتجيح يف مسائل الفقو دبناىج وقواعد صحيحة .3

 المنافع .2

 أما من منافع ىذا البحث ما يلي :

 الشيخ العثيمُت ومؤلفاتو يف مسائل الزكاة والوقف بُت رلتمع إندونيسيا. لتشهَت .1

 لزيادة فهم اجملتمع تفصيل مسائل الزكاة والوقف. .2

 .خصوصا يف منهج الًتجيح يف ادلسائل الفقهيةخزانة العلـو وادلعارؼ زيادة ل .3
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 . منهج البحــــثد

وىو طريقة يف مجع البيانات   (library research )كتابيا ىف ىذا البحث حبثا ستخدـأ

ولذلك   بقضية البحث، اجملالت العلمية ادلتعلقةو  التقاريرو  ادلواد اليت أجريت دبطالعة الكتبو 

 : مناحج البحث ما يلى سلكأ

 :يطريقة مجع ادلواد، وىأ. 

 .وال التغيَتالتبديل  خذ ادلواد على ما وضعو العلماء من  لَتي أالطريقة ادلباشرة وى .1

أوردىا العلماء مع بعض  أخذ ادلواد وجواىر الفكرة اليت يالطريقة لَت ادلباشرة وى .2

 .تصرفات أو زيادات

 :ب . طريقة حتليل ادلواد

ىو تقنية حبث منهجية تستعمل يف حتليل  (content analysis) حتليل احملتوى ستخدـأ

وكذلك كما ذكره   الرموز اللغوية ولَت اللغوية الظاىرة دوف الباطنة، الساكنة منها وادلتحركة،

الدكتور العساؼ وىو تعريف بَتلسوف عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصوؿ 

الدكتور فاروؽ، حتليل  . ويعتربإىل وصف كمي ىادؼ ومنظم حملتوى أسلوب االتصاؿ
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احملتوى منهجية علمية يف العلـو اإلنسانية اليت كانت تدرس النصوص من أجل التأليف، 

 .4أصالة، أو معٌت

 اإلطار النظريه. 

 مفهوم الترجيح .1

 وأرجح وزنو، وزاد ثقل إذا يرَجح الشيء رجح يقاؿ رجح، مصدر: اللغة يف لًتجيحا

 للب عنده الرأي وترجَّح بو، مالت إذا األرجوحة بو ترجحت ومنو وماؿ، ثقل إذا ادليزاف

 احلكم طريقي أحد تقدمي: الًتجيح: ) احلنبلي اللحاـ ابن وقاؿ: صطالحاال يفو .5لَته على

 .6( الداللة يف بقوة الختصاصو

 أركاف: ثالثة وفيو الًتجيح، أركاف

رّجح :األوؿ الركن
ُ
 .ادل

                                                           
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis 12/2/2015:التحميل تاريخ 

 .445ص 2ـ العرب، دار النشر بَتوت لساف ،منظور مكـر بن ابن 5
 . 707سعد بن ناصَت الشًتي، شرح ادلختصر يف أصوؿ الفقو البن اللحاـ  6

http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysisتاريخ
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysisتاريخ
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رّجحُ 
ُ
 األدلة بُت الًتجيح كاف سواء األدلة بُت الًتجيح بفعل يقـو الذي ىو: ادل

 ردمهم العلماء ذكر كما الفعل وىذا وعقلية، نقلية أدلة بُت أو العقلية، األدلة بُت أو النقلية،

 .  شرعي حبكم ظن لتحصيل لوسعو ادلستفرغ الفقيو: وىو اجملتهد فعل أنو اهلل

 .الًتجيح زللّ : الثاين الركن

 إظلا الًتجيح أف اعلم: ) اهلل ردمو الغزايل اإلماـ قاؿ الظنية، األدلة ىو الًتجيح زلل

 بعض لي  إذ معلومُت، يف ذلك يتصور وال القوة، يف تتفاوت الظنوف ألف ظنُت، بُت غلري

 عن استغناءاً  وأشد حصوالً  وأقرب أجلى بعضها كاف وإف بعض، من وأللب أقوى ادلعلـو

 إىل ػلتاج بديهي، لَت وبعضها البديهي، وىو التأمل أصل عن يستغٍت بعضها بل التأمل،

 علم، على لعلم ترجيح فال زلققاً، كونو يف يتفاوت ال يقيٍت زلّقق احلصوؿ بعد لكنو تأمل

 غلوز ال: ) الشنقيطي وقاؿ. 7الًتجيح إىل سبيل فال قاطعاف نّصاف تعارض إذا:  قلنا ولذلك

 .8( ظنيُت كانا إذا إال دليلُت تعارض عقالً 

                                                           
 458ص  4الفتوحي، شرح الكوكب ادلنَت ـ 7
 582زلمد األمُت الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود ، 8
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 ادلتعارضة الظنية الشرعية األدلة ىو الًتجيح زلل أف األئمة بعض عن النقل ىذا بعد ويتبُت

 .األصوليُت من اجلمهور عند ادلشهور وىو الظنيات، من ولَتعلا والقياس،، الواحد كخرب

ُرجَّح:  الثالث الركن
 .ادل

 وتلك الفضل وىذا اآلخر، ادلعاِرض الدليل على وفضل مزية، فيو الذي الدليل ىو

 دليالف تعارض إذا كما ستقالالً ا هبا احلكم إثبات باإلمكاف كاف سواء الدليلُت ألحد ادلزية

   .صحيح قياس أحدعلا ويوافق اخلربين من

 :9ىي الًتجيح شروط وأىم

 حيث من إال الواحد، وخرب الكتاب بُت تعارض فال الثبوت، يف التساوي: األوؿ الشرط

 .الداللة

 .باالتفاؽ ادلتواتر يقدـ بل واآلحاد، ادلتواتر بُت تعارض فال القوة، يف التساوي: الثاين الشرط

 عن النهي بُت تعارض فال واجلهة، واحملل الوقت احتاد مع احلكم يف اتفاقهما: الثالث الشرط

 .لَته يف بو اإلذف مع النداء، وقت يف مثالً  البيع
                                                           

تاريخ  http://feqhweb.com/vb/t10310.html#ixzz3RCIU2U3J د.زلد العروسي، التعارض و الًتجيح9
  12/2/2015التحميل:
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 عبارة الًتجيح إذ فيها، ترجيح ال فالقطعيات للتفاوت، قابلة األدلة تكوف أف: الرابع الشرط

 قابلة لَت القطعية واألدلة صحتو، الظن على يغلب كي اآلخر على الدليلُت أحد تقوية عن

 .للتفاوت

 .الًتجيح يدخلها فال الدعاوى أما فقط، األدلة بُت الًتجيح يكوف أف: اخلام  الشرط

 .الًتجيح على دليل يقـو أف: السادس الشرط

 العمل أمكن لو إذ تقديراً، أو حقيقةً  شلتنع الدليلُت بكال العمل يكوف أف: السابع الشرط

 .تعطيلهما من أوىل الدليلُت فاستعماؿ الًتجيح، تنعام مجيعاً  بالدليلُت

 متأخر أحدعلا أف يعلم بأف وذلك لآلخر، ناسخاً  الدليلُت أحد يكوف ال أف: الثامن الشرط

 .الًتجيح يصح فال اآلخر عن أحدعلا تأخر علم فإف اآلخر، عن
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 الزكاة مفهوم .2

 إذا النفقة وزكت ظلا، إذا الزرع زكا ،ويقاؿ والربكة والزيادة والنماء الطهارة تعٍت: لغة

 ومضاعفة باخلَتات وتنميتها النف  وزكاة الشيئ، صفوة هبا ويراد أيضا وتطلق .فيها بورؾ

  .10األدناس من وتطهَتىا الثواب

يف ادلاؿ الذي بلغ نصابا معينا بشرط سلصوصة، لطائفة وشرعا: عبارة عن حق غلب 

سلصوصة. وىي طهرة للعبد، وتزكية لنفسو، قاؿ تعاىل: )خذ من أمواذلم صدقة تطهرىم 

، وىي سبب من أسباب إشاعة األلفة، واحملبة، والتكافل بُت أفراد اجملتمع 11وتزكيهم هبا(

 .12ادلسلم

 مشروعية الزكاة

 لنصابٍ  مالك حر مسلم كل على األمة وإمجاع لسنة،وا بالكتاب، واجبة الزكاة

 .ادلعشر لَت يف احلوؿ عليو مضىمستقرٍّ 

                                                           
 الزكاة و الوقف أداتاف لتحقيق التنمية ادلستدامة  ،فارس مسدور 11
 103التوبة  سورة 11
 121، كتاب الزكاة ص الفقو ادليسر يف ضوء الكتاب والسنة، طلبة من العلماء12
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 بأداء فيها اهلل أمر كثَتة آيات ويف 13{ الزََّكاةَ  َوَآُتواتعاىل: }  اهلل فلقوؿ الكتاب، أما

 .الزكاة

 اليمن إىل معاذاً  بعث النيب أف عنهما اهلل رضي عباس ابن فلحديث ؛ السنة وأما

 رسوؿ وأين اهلل، إال إلو ال أف شهادة إىل فادعهم: الكتاب أىل من قوماً  تأيت إنك» :فقاؿ

 وليلة، يـو كل يف صلوات مخ  عليهم افًتض اهلل أف فأعلمهم لذلك أطاعوا ىم فإف اهلل،

 يف فًتد   ألنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افًتض اهلل أف فأعلمهم لذلك أطاعوا ىم فإف

، دعوة واتق أمواذلم، وكرائم فإياؾ لذلك أطاعوا ىم فإف فقرائهم،  بينها لي  فإنو ادلظلـو

 إليو تدعوىم ما أوؿ فليكن كتاب أىل قـو على تقدـ إنك» :لفظ ويف. «حجاب اهلل وبُت

 .14«وليلتهم يومهم يف صلوات مخ  عليهم فرض اهلل أف فأخربىم اهلل عرفوا فإذا ،اهلل عبادة

 اكتملت إذا الزكاة وجوب على األعصار مجيع يف ادلسلموف فأمجع: اإلمجاع وأما

 .مانعيها قتاؿ على الصحابة واتفق الشروط،

 

                                                           
 43سورة البقرة، اآلية   13
  1389باب ال تؤخذ كرائم أمواؿ الناس يف الصدقة ر ،كتاب الزكاة ،صحيح البخاري، زلمد بن إمساعيل البخاري 14

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=894
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 الوقف مفهوم .3

 تقوؿ. حب  أي وقف، من مشتق مصدر ىو و وادلنع،  احلب: ىو لغة الوقف

 الوقف أف إىل اإلشارة غلدر. أوقاؼ واجلمع اهلل، سبيل يف حبستها وقفاً، الدار وقفت

 لغة مًتادفُت يعتربعلا من الفقهاء من حيث ادلعٌت، نف  ذلما الفقهي االصطالح يف واحلب 

 يف أقوى عندىم والوقف بالوقف، يعرب وبعضهم باحلب ، يعرب بعضهم فالفقهاء. واصطالحاً 

 على ويطلق وقف، ما على يدؿ واحلب . حبستو: ويقاؿ وأوقفتو، وقفتو يقاؿ التحبي ،

 .الشرعي العرؼ يف وكذلك اإلعطاء، وىو ادلصدر

 بتعاريف عرفوه إذ شرعاً، الوقف معٌت بياف يف الفقهاء اختلف فلقد اصطالحا أما

 فيو، القربة واشًتاط وعدمو، لزومو حيث من الوقف يف مذاىبهم الختالؼ تبعا سلتلفة

 الوقف عقد صحة تبُت اليت والسمات الشروط من ولَتىا وقفها، بعد للعُت ادلالكة واجلهة

  .عندىم

 وأنو إليو، والندب الوقف، مشروعية على النبوية السنة من الشرعية النصوص دلت

 : النصوص ىذه ومنتعاىل،  اهلل سبيل من
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 آدـ ابن مات إذا: » قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب أف عنو، اهلل رضي ىريرة أ يب عن -1

 يدعو صاحل ولد أو بو، ينتفع علم أو جارية، صدقة ثالث، من إال عملو انقطع

  .15«لو

 غلعلوا أف على ادلسلمُت احلديث ىذا يف حث قد وسلم عليو اهلل صلى فالنيب

 عليهم وتعود بالنفع، ادلسلمُت عمـو على تعود موُتم بعد جارية صدقات ألنفسهم

 .موُتم بعد حىت باألجر

: فقاؿ خيرب، أرض من أرضاً  أصاب عمر أف عنهما، اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن -2

 فما منو، عندي أنف  قط ماالً  أصب مل خبيرب، أرضاً  أصبت إين اهلل، رسوؿ يا

 عمر هبا فتصدؽ، 16« هبا وتصدقت ، أصلها حبست شئت إف: » قاؿ ؟ تأمرين

 والرقاب، القرىب، وذوي الفقراء، يف تورث، وال توىب، وال تباع، ال أف على

 ويطعم بادلعروؼ، منها يأكل أف وليها من على جناح ال السبيل، وابن والضيف،

 .ماالً  متموؿ لَت صديقاً،

                                                           
 3092صحيح مسلم ر بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري، مسلم  15
 2737أخرجو البخاري برقم   16
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 صلى اهلل رسوؿ ترؾ ما: » قاؿ عنو اهلل رضي ادلصطلق بن احلارث بن عمرو عن  -3

 .« صدقة تركها وأرضاً  وسالحو، البيضاء، بغلتو إال وسلم عليو اهلل

 ذلم أمواالً  أوقفوا أهنم عليهم اهلل رضواف الصحابة من كبَت مجع عن ورد قد أنو كما  -4

 .ولَتىم العاص، بن وعمرو طلحة، وأبو والزبَت، وعلي، عثماف، منهم اهلل، سبيل يف

 و. الدراسات السابقة

إذا طالعنا الرسائل ادلاجستَتية يف إندونسيا ما تتعلق هبذا ادلوضوع فالباحث مل غلد 

 من عددٌ  ورد قدالرسالة تبحث عن كتاب الشرح ادلمتع والسيما تركز يف كتاب الزكاة. لكن 

 وعلم والًتبية، واحلديث، والفقو، التفسَت،: منها ،الشيخ العثيمُت ومؤلفاتو حوؿ الدراسات

 نحو يف الشرؽ األوسط خصوصا يف السعودي، ومن ذلك :ال

 الّشرح: )مؤلّفو خالؿ الفقهية من العثيمُت صاحل بن زلمد العالّمة الشيخ ترجيحات -1

 الرزقي فرج مانع فرج: الباحث إعداد والوصايا. الوقف: كتا يب ادلستقنع( يف زاد على ادلمتع

 درجة لنيل. ىذه الرسالة الفقو قسم – اإلسالمية العلـو كلية العادلية ادلدينة العجمي، جامعة

 .اإلسالمي الفقو يف ادلاجستَت
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 دلا ،واذلدؼ من البحث معرفة ترجيحات الشيخ يف مسائل الوقف والوصايا

السيما يف مسائل تتعلق أحكامها حبياة  ،أعلية لدى عامة ادلسلمُت وخاصتهم لًتجيحاتو من

يتتبع الباحث فيو أقواؿ  ،كالوقف والوصايا وكاف منهج البحث استقرائيا  ،ادلسلم وبعد موتو

مع عزو  ،والراجح من ىذه األقواؿ ،ودليل كل قوؿ ،العلماء يف ادلسألة وما رّجحو الشيخ

 .األعالـب ، والتعريفديث دلظاهّناواألحا ،اآليات لسورىا

ترجيحات فضيلة الشيخ: زلمد العثيمُت من أوؿ كتاب البيوع إىل هناية باب الربا  -2

مقارنتو دبا استقر عليو ادلذىب احلنبلي، إعداد الباحث : زلمد بن بعسوس بن علي 

العمري، جامعة أـ القرى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية قسم الدراسات اإلسالمية. 

 .اإلسالمي الفقو يف ستَتادلاج درجة لنيلىذه الرسالة 

بُت آراء الشيخ وادلذىب احلمبلي يف كتاب الشرح ادلمتع.  اخلالفاتمجع الباحث 

وحد الباحث ىذا البحث من أوؿ البيوع إىل هناية باب الربا. و ذكر الباحث آراء ادلذىب 

راء. و ىذا احلمبلي وأدلتو أوال مث ذكر آراء الشيخ وأدلتو مث ؼلتار الباحث الراجح من ىذه اآل

 االختيار من نظر الباحث و تتابعو.
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معة إىل هنابة كتاب دراسة ترجيحات الشيح زلمد بن عثيمُت رمجو اهلل من باب اجل -3

الزكاة مقارنة. دبا استقر عليو ادلذىب احلمبلي. إعداد الطالب: فؤاد بن زلمود بن عبد القادر 

 اإلسالمية مركز الدراسات اإلسالمية.سيت. جامعة أـ القرى كلية الشريعة والدراسات 

وكاف ىدؼ الباحث من اختيار ىذا ادلوضوع ىو خدمة علم الشيخ واستخراج 

الكنوز العظيمة والفوائد والدرر العلمية ودمايتها من االندراس واالندثار وبياف ادلنهج العلمي 

 ارا بُت الناس.الذي كاف يسَت عليو الشيخ يف فتاواه ودعوتو، شلا جعل ذلا قبوال وانتش

من خالؿ تتابع قراءيت تلك الرسائل السابقة وجدت التشابو من موضوعي وىو 

ترجيحات الشيخ العثيمُت ولكن مل أجد فيها رسالة ماجيستَتية تركز يف منهج ترجيح الشيخ 

ابن عثيمُت وخاصة يف كتاب الزكاة و الوقف. لذلك أختار ىذا ادلوضوع لرساليت 

 ادلاجيستَتية.

 ة البحثخطز. 

 البحث واألىداؼ اليت يريد الباحث الوصوؿ مشكلة: ػلتوي على مقدمة و  الباب األول

 و خطة البحث. والدراسات السابقة النظري واإلطار إليها ومنافع البحػث و منهج البحث

 .وؿفص ثالثة ػلتوي على:  الباب الثاني
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 اة.لزكمفهـو ا فيو عن الفصل األوؿ : يبحث

 يبحث فيو عن مفهـو الوقف. : الفصل الثاين

 .الفصل الثالث يبحث فيو عن مفهـو الًتجيح

 ثالثة فصوؿ : ػلتوي على : الباب الثالث

 دبنت زاد ادلستقنع ومؤلفو التعريف الفصل األوؿ:

 .التعريف بكتاب الشرح ادلمتع ومؤلفوالفصل الثاين: 

والوقف وما ؼلالف الزكاة الشيخ العثيمُت يف كتاب  ترجيحات :لثالفصل الثا

  .ادلذىب احلنبلي

 : ػلتوي على فصلُت: الباب الرابع

 .اليت يستخدمها الشيخ العثيمُت منهج الًتجيح :الفصل األوؿ

 .ادلزايا من منهج ترجيح الشيخ: الفصل الثاين

 .وقائمة ادلراجع لتوصياتاالفوائد و و  نتائج البحث: اخلادتة وفيها  خامسالباب ال

 


