
  
 

 

 

 

 يف الشريعة اإلسالمية املاجسترينيل درجة  الستكمال متطلبات  رسالة مقدمة

 التخصص: الفقه وأصوله

 

 

 

 

 إعداد: 

 برماانالطالب: حممد يوغي غاليه 

 O200180004رقم القيد: 

 إشراف 

 معني دين هللا الدكتور:. ١

 : حممد عارفني بن بدري ر . الدكتو ٢

 
 برانمج ماجستري الشريعة اإلسالمية 

 سورا كرت الدراسات العليا جامعة احملمدية 
 م ٢0٢١/   هـ ١44٢السنة الدراسية 

 

  ومدىالفقهية من خالل كتاب فقه الزكاة الشيخ القرضاوي االختيارات 
 موافقتها للمذاهب الفقهية األربعة 



i 
 

 مذكرة املشرف 



ii 
 

 صفحة املوافقة 



iii 
 

 تصديق ال صفحة



iv 
 

 اإلقرار على األصالة البحث



v 
 

 ملخص

االختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من خالل كتاب فقه الزكاة هذه املقالة عن  
  الفقهية مميزات اختيارات الشيخ    فيها  ستعرضت،  ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية األربعة

واالجتماعية بني  كانة الشيخ العلمية  يف متنجلي أمهية املوضوع  و ،  ه اختياراتومنهجه يف  
الثالث من أركان ، و العلماء املعاصرين العلم وهو الركن  موضوع البحث من أهم مواضع 

دراسة اختيارات العلماء و   كتاب فقه الزكاة من أهم مصادر فقه الزكاة املقارنوأن    ،اإلسالم
الفقهية. امللكة  املكتيب  تنمي  ابلبحث  حبثه  الباحث  جبمع التحليلي  اختصر  وذلك   ،

املعلومات يف كل املع الباحث مجع  فيكون دور  الزكاة،  املتعلقة مبوضوع  لومات واملصادر 
مسألة مث حتليلها بذكر االختيار للشيخ يوسف القرضاوي يف املسألة مث مقارنتها ابملذاهب 

قائلها. إىل  منسوبة  األربعة  النتائج،    الفقهية  أهم  على ومن  اختياراته  يف  الشيخ  اعتمد 
اعمال النصوص العامة واملعاين املعتربة يف الشرع، أنه  و   نة الصحيحةنصوص الكتاب والس 

القياس مث    إعمالو   كثرياً ما خرج عن منهج الوسط فحمل املعاين املعتربة فوق ما حتتمله
يف   معني  مبذهب  يتقيد  ومل  الفكري،  واالستقالل  ابملوضوعية  الشيخ  اختيارات  متيزت 

أقواالً جمرًدا عن األدلة، فقد التزم يف مجيع اختياراته أتييد  مل يكن الشيخ خيتار  ،  اختياراته
 . القول املختار أبدلة من النصوص واملعاين املعتربة 

 . القرضاوي زكاة، اختيارات،: الرئيسيةكلمات ال
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Abstract 
The paper al-ikhtiyarat asy-syeikh al-qardawi al-fiqhiyyah min khilal kitabi fiqhu 

az-zakat wa mada muwafaqatiha lil madzahib al-arba’ah is the chosen opinion of 

Sheikh Yusuf al-Qardawi in his book of zakat, and reviews the characteristics of 

the opinion that the sheikh chose, also his method of solving fiqh problems, based 

on the position of Sheikh Yusuf al-Qardawi among the scholars, also the theme of 

zakat which is the third pillar of Islam after shahada and prayer, as well as the fiqh 

book of zakat which is a reference widely quoted, as well as improving the author’s 

ability to solve difference among scholar problems, with the aim of collecting the 

chosen opinions of Sheikh al-Qardawi in his book, and revealing the characteristics 

of the opinion he chose, and finding the sheikh's method in a fiqh problem.The 

method that the author used is legal and comparison analysis by collecting concepts 

agreed upon by the scholars then explaining the disputed problems, after which the 

author mentioned the opinion that was strengthened or chosen by Sheikh al-

Qardawi in the fiqh book of zakat according to the Hanafiyah, Malikiyah, 

Syafi'iyah, Hanabilah schools.Sheikh al-Qardawi based his every opinion on the 

specific Al-Qur'an and Sunnah, or used general verses and hadiths as well as 

authentic qiyas, and kept himself away from fanatical attitudes and tried to reveal 

the truth even though he differed from the opinion of the majority of scholars. 

Keywords: ikhtiyaraat, zakat, al qardawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 هداء اإل

 :وأهدي هذا العمل املتواضع 

 ورعاها من كل سوء والديت حفظها هللاإىل  

 إىل والدي رمحه هللا رمحة واسعة

 ثراها إىل زوجيت طيب هللا 

 جيعله خالصا لوجه.  تقبل هللا مين وأنوأرجو أن ي إمتام هذه الرسالة، كل من ساهم يف و 
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 والتقدير شكرال

 الظاهرة نعامه من علي   أصبغ ما على وثناء بشكر وجل عز هللا إىل أتوجه
 ما على كرميني  والدي  شكره، بعد بشكرمها وأمر حبقه حقهما  ريب قرن مبن وأثينِ   والباطنة، 

 عين اجزمها فاللهم عظيًما علي   فضلهما وكان وأتديب،  ونصح وتوجيه  تربية من يل بذل
 فضيلة الرسالة  هذه يف املشرف على ابلشكر أخص مث  ولده، عن والًدا جزيت ما خري

  إبشراف شرفين الذي  بدري، عارفني حممد الدكتور وفضيلة بصري هللا دين معني الدكتور
 يف األثر  أكرب املعنوي ودعمه  القيمة، وملحوظاته السديدة لتوجيهاته  فكان ،  الرسالة هذه
  وهللا حييت، ما أدائه عن أعجز دين علي فله عليه، هو ما إىل به  والوصول العمل تقومي
  تلميذه،  عن شيًخا جزاء خري عين جيزيه  وأن وذريته  وعمله علمه  يف له يبارك  أن أسأل

  فيها، ابلنظر وتشريفه مناقشة بقبول تكرمه على املناقشة، عضو لفضيلة موصول والشكر
 .حسناته ميزان يف ذلك  جيعل أن  أسأل وهللا

 

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 كلمة التقدمي

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا  

حممًدا رسول هللا، اللهم صل على حممد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل   وأن

إبراهيم إنك محيد جميد، وابرك على حممد وعلى آل حممد، كما ابركت على إبراهيم وعلى 

 آل إبراهيم إنك محيد جميد. 

 أما بعد،

،  جالربنم رئيسة قسمومدير الدراسات العليا، و مدير اجلامعة حممدية سوراكرات، أشكر 

، و عضو املناقشة  كتور معني دين هللا بصري و فضيلة الدكتور حممد عارفني بدريوفضيلة الد 

، أشكر  ك رئيس املكتبةفضيلة الدكتور مطيفني، واشكر كذلفضيلة أستاذ أندري نروان و  

 كل من له دور يف إجناز رساليت.
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