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 خلفية البحث

وعلى آله رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد  احلمد هلل  

 وصحبه أمجعني

الفقه  ارزقنا  اللهم  العليم احلكيم،  أنت  إنك  علمتنا  ما  إال  لنا  علم  سبحانك ال 

 والرشاد يف الدين، واجعلنا من عبادك الصاحلني واشرح صدوران بنور احلق، إنك مسيع جميب.

، وإذا كان العلم يشرف بشرف فإن مما ال شعبةتمو سعة  او فعلم الشريعة  بعد،    أما

يف الدرجة العليا، واملرتبة العظمى، وذلك ملا للفقه من أمهية عالية  أييت  يه أن علم الفقه  شك ف

ومكانة مرتفعة، حيث إنه توضيح ملا كان عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رضوان هللا عليهم، وعلماء  

 األمة.

الفقه  وقد   أن  العلم  أهل  العملية  هو  عرف  األحكام  من  معرفة  أدلتها  املكتسبة 

إال مبعرفة الفقه وأدلته،  م ابلعبادة على وجه األكمل  والقيا، وال ميكن فهم العبادة  1التفصيلية

، ومن   األحكاموالعلماء كتبوا وألفوا ودرسوا واستنبطوا    وإن دراسته من تعظيم شعائر هللا، 

من    الزكاةفقه  ، ويعترب كتابه  فقه الزكاةيف كتابه    الشيخ يوسف القرضاويالعلماء  بني هؤالء  

الزكاة بتوسع    بنييف املكتبة اإلسالمية املعاصرة يف موضوع الزكاة حيث إنه    الفقه  دراأهم مص

 

انظر علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات )دار الكتب  1
 168هـ ( ص.  1٤٠٣لبنان الطبعة: األوىل -العلمية بريوت 
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الفقهية، فكان كتابه جامًعا ألبواب على اختالف املذاهب    مع بيان أقوال الفقهاءوعمق  

متطلبات مرحلة متام  يف إفلرغبة الباحث    ، الزكاة  املعاصرة يف  سائلامل مجعت فيه أغلب    الزكاة 

املاجستري بقسم الفقه وأصوله فقد أزمع الباحث مستعيًنا ابهلل تعاىل وبعد إشارة و استشارة  

  تعاىل  أزمع الباحث مستعيًنا ابهلل-جزاكم هللا عين خري الدنيا واآلخرة  -من بعض مشايخ  

دراسة جانب من جوانب   املشروع  كتاب العلى  عنوان هذا  الشيخ   " ،  فجاء  االختيارات 

 . "القرضاوي الفقهية من خالل كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية األربعة 

 : أمهية املوضوع أ. 

 بني العلماء املعاصرين.   العلمية واالجتماعية يوسف القرضاويالشيخ كانة م .1

، ركن الثالث من أركان اإلسالماللعلم وهو  اع  يمن أهم مواض  موضوع البحث .2

 1كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "والصدقة برهان"   العبد إميانبرهان على صدق هو و 

 املقارن.  الزكاة  من أهم مصادر فقه قرضاويلشيخ اللفقه الزكاة أن كتاب   .٣

 . تنمي امللكة الفقهية لدى الباحث العلماء  أن دراسة اختيارات  .٤

تنمية ملكة  مما يساعد الباحث على  معاصر عاملأن البحث يف اختيارات  .5

 املسائل والنوازل املعاصرة.  يف االجتهاد

 

ص.   1بريوت( ج. –أخرجه مسلم، انظر مسلم بن احلجاج )دار إحياء الرتاث العريب   1
 ابب فضل الوضوء.  2٣٣رقم  2٠٣
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 : مشكلة البحث ب. 

ومن أشهرها    املقارن  الزكاة  يف فقه  كتب املعتمدة الضح  أو من    فقه الزكاة ن كتاب  أ

اإلشكال: ما مدى   نطرح، فمن هنا  قولهالباحث احلاجة إىل معرفة    يرىلذا    يف هذا الزمان

القرضاوي  ي  الشيخالتزام   اختياراتهوسف  الفقهية   الزكاةالفقهية يف أحكام    يف  للمذاهب 

 ويتفرع عن هذا اإلشكال أسئلة أخرى وهي: ؟املعروفة

 ؟ الزكاة من مسائل الشيخ يوسف  ئل اليت اختارهاسااملما هي . 1

 كيف عاجل الشيخ مسائل الزكاة فقهياً يف كتابه فقه الزكاة؟ .  2

 مميزات اختيارات الشيخ الفقهية؟ يما ه. ٣

 أهداف البحث: ج. 

فقه  يف أحكام الزكاة من خالل كتابه  الشيخ يوسف القرضاويع اختيارات مج .1

 . الزكاة

 . مميزات اختيارات الشيخ الفقهيةمعرفة  .2

 يف اختياراته الفقهية.  الشيخ يوسف القرضاويمنهج  معرفة .٣

 : فوائدد. 

كادميية: لفوائد األا  
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 .حسب ختصصات الباحث يف جمال الفقهتطوير العلوم يف مشاركة  .1

 ابلبحوث العلميةالبحث إىل املكتبة اإلسالمية  إثراء .2

 فقه الزكاةيف كتاب  الشيخ يوسف القرضاويمنهاج  إبراز .٣

 بني فقهاء اإلسالم. إظهار منزلة الشيخ العلمية   .٤

  الفوائد العملية: 

ب فقه  من كتاالشيخ يوسف القرضاوي البحث يف الباحثني مثاال ملواصلة  إعطاء .1

 . الزكاة

وذلك ببيان منزلة اختيارات الشيخ  الزكاة،  فقهطلبة العلم يف فهم كتاب تيسري  .2

 . من بني أقوال املذاهب الفقهية املعروفة

 يف أهم مؤلفاتهراسة منهج الشيخ د من خاللملهارة الفقهية ا كتساب ا  .٣

 السابقة للموضوع: الدراسات ه. 

دراسة متخصصة يف بيان االختيارات الفقهية    -يف حدود علمي ومعرفيت-  مل ترد        

بعض املقاالت اجلزئية عن بعض املسائل الواردة يف بعض شيخ يوسف القرضاوي، إال  ل ل

 منه؛ و  ،كتبه

" كتبه أ /  القرضاويتقييم زكاة الفطر عند  "  بعنوان  جملة علميةيف  نشورة  ممقالة   .1

الفقه وأصوله كلية العلوم اإلسالمية    دوكورى عبد الصمد جامعة املدينة   –قسم 
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تقييم زكاة    –العاملية شاه علم   اقتصر واختّص يف مسألة  املؤلف  ماليزاي، إال أن 

 الفطر فقط. 

املنع من "    بعنوان،  األردنية يف الدراسات اإلسالميةمنشورة يف جملة علمية  مقالة   .2

" لقد مّجع الباحث يف دراسته من كتاب التصرف ابملال وأثره يف وجوب زكاته

املنع من  فيها منحصرة يف  املسألة  أن  إال  القرضاوي،  يوسف  للشيخ  الزكاة  فقه 

 التصرف ابملال وأثره يف وجوب الزكاة. 

 prinsip  "بعنوان  جامعة واحد هشيم  -أولو األابب منشورة يف جملة علمية  مقالة   .٣

keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut Yusuf Qardhawi" Vol. 1, 

No. 1, Oktober 2017, 39-57    ة الباحث  ت ، حيث ركز دينا يوستيسي يورست  كتبته 

 وجعل الباحث كتاب فقه الزكاة من،  الضريبةبادئ العدالة ومقارنة بني الزكاة و يف م

 مراجع حبثه. أهم

 "  ء بعنوان  اجلامعة اإلسالمية هنضة العلماء  -استعدالمنشورة يف جملة علمية  مقالة   .٤

PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT; 

MEMAHAMI KONSEP ZAKAT OBLIGASI DALAM PEMIKIRAN 

YUSUF QARDHAWI  "Vol 2, No 1 2015  حيث اعتىن الباحث ،  كتبه نور صاحل

، وجعل الباحث كتاب فقه  الشيخ القرضاوي وترجيحه يف زكاة السندات   جتهاداب

 راجع حبثه. م أهم الزكاة من
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  - فيما أعلم  –ولعدم وجود حبث مستقل  ،  الزكاة  كتاب فقهكامل  وأما دراسيت فإهنا يف   

املوضوع  ها من أمهية  ملا في  ،رأيت أن أعد حبثًاالزكاة،  كتاب فقه    منجيمع هذه االختيارات  

 . لفهمها فهًما صحيًحا  الطالبوحاجة    الباحث يف خلفية البحث  إليه  كما سبق أن أشار

 النظري اإلطار   و. 

بني بعضها   مث املقارنة بعد مجع النصوص واالقوال  ختيارات أو الرتجيح  الا

  الذي وردت نصوص كثرية يف ذمها   ود التعصب ومج من    النفسوبعض مما حيرر  

الشافعي   مالكا وال  قال اإلمام أمحد رمحه هللا: ال تقلدوين وال تقلد،  والنهي عنها

ال حيل ألحد  ، وقال أبو حنيفة:  1وخذ من حيث أخذوا    األوزاعي وال الثوري   وال

، وكذلك هنى اإلمام حممد بن إدريس 2أن أيخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذانه  

 فأحكوها الطريق مطروحة    احلجة يفأصبتم  إذا  قال   ملذهبه  تعصبالشافعي عن  

 ٣عين فإين القائل هبا 

 

يريوت،   – إعالم املوقعني عن رب العاملني )دار الكتب العلمية . انظر: ابن قيم اجلوزية، 1
     1٣٩ص.  2م( ج. 1٩٩1 - هـ 1٤11الطبعة: األوىل 

 2/1٤7. مرجع السابق  2
 1٤جملد( ج.  ٣5انظر حممد رشيد بن علي رضا وغريه، جملة املنار )نسخة  ٣

 7٤٣ص.
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أن نقف موقًفا وسطًا عدال كما قال الشيخ يوسف القرضاوي   جتب عليناوالذي  

، وأحرص على كل قدمي  (: أرحب بكل جديد انفع22/ 1يف كتابه فقه الزكاة )

إىل أن قال    -...  صاحل، مل متنعين صفرة الكتب القدمية ورداءة كبع الكثري منها

الذي يبح  -رمحه هللا   املنتخب املتخري  ث ما  بل موقفي من هذا وذاك موقف 

مث ينصر ما   زنة اما أمكنه التحليل، ويوازن ما أسعفته املو   وسعه البحث، وحيلل

. انتهى  غري متعصب لقول قائل وال ملذهب إمام قويت حجته واتضحت أدلته  

 كالمه

   منهج البحث:  ز. 

 البحث:  صفو 

 املتعلقةعلومات واملصادر  امل، وذلك جبمع  بحث املكتيبلحبثه ابالباحث  اختصر  

ها مث حتليل مجع املعلومات يف كل مسألة  منحصر يف  فيكون دور الباحث  مبوضوع الزكاة،  

املسألة  ااختيارات  بذكر   يف  القرضاوي  يوسف  مقارنتها لشيخ  الفقهية ابمل  مث    ذاهب 

 . منسوبة إىل قائلها األربعة

 نوع البحث  
 اآلتية:  البحوث  الباحث أنواع سلك 
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عند تتبع املسائل املتعلقة ابلزكاة من خالل كتاب فقه    وذلك   املنهج االستقرائي .1

 الزكاة. 

تعريف بكتاب فقه الزكاة، وعند ترمجة الشيخ  البيان  وذلك عند  املنهج التارخيي:   .2

 يوسف القرضاوي. 

املنهج املقارن: وذلك عند عرض املسائل املختلفة فيها مع ذكر رأي الشيخ   .٣

 يوسف القرضاوي يف املسألة. 

 البحث  منهج

 حترير حمل النزاع يف املسالة. يذكر الباحث  .1

الباحث   .2 الشيخ  يذكر  بيان مدى اختيار  الفقهية ل  موافقته  مث  لمذاهب 

 األربعة. 

 .أو بىن هبا قوله دلة اليت استدل هبااأل ظهر أو أقوى أ يذكر الباحث .٣

  جهدي   أخرج عنه بقدر   وأال   البحث  مبنهجتقيد  الوبذلت جهدي يف  

 التوفيق.  وابهلل املقل
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 حدود البحث:  ح. 

يف   الشيخ يوسف القرضاوي املسائل اليت ظهر فيها اختيار  على    حمصورالبحث  ن  إ

اإلمام حنفي أو اإلمام مالك -مذاهب الفقهية األربعة  ل لموافقتها    مدى مث إظهار  كتابه  

أي ال يتعرض للمسائل اخلالفية اليت مل خيرت فيها    -أو اإلمام الشافعي أو اإلمام احلنبلي

رواايت أخرى أو أقوال أخرى إىل  يعرج    الباحث اقتصر على أشهر أقوال األئمة ومل  كما أن

األدلة واألقوال يف   وال يتم استقصاء مجيعغري مشهورة او مرجوحة عند أصحاب املذاهب 

 ث.البح منهج ا ذكرانه يف كم  مبا حيصل به املقصود كل مسألتها بل اكتفى الباحث

   خطة البحث: ط. 

األول:  ا املوضوع،  املقدمةلباب  أمهية  بيان  على  حتتوي  اختيار  وأسباب  ،  وإشكالياته: 

البحث  املوضوع، وأهداف البحث، النظري،  وحدود  السابقة، واملنهج  ، وإطار  والدراسة 

 .البحث

االختيارات  ؛  فصلنيإىل    قسمتالثاين:  الباب   ابلتعريف  فاعتنيت  األول:  الفصل 

 . الصيغ املعتربة )يف االختيار( عند الشيخ القرضاوي دراسةب خصصت: لثاينوا .الفقهية

  أربعة  وفيه،  الشيخ القرضاوي   حياة  دراسةأوهلا:    :قسمته إىل ثالثة فصول  الباب الثالث:

األول  :  مباحث ومؤهالتهاملبحث  ونشأته  الثاين:  امسه  واملبحث  يف    جهوده،  ونشاطه 
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الفصل و   . آراء العلماء فيه واملبحث الرابع    يف مؤلفاته، واملبحث الثالث  خدمة اإلسالم

 . فيه   العلماء  آراءمث    مميزاته  مث   ينهمومضا  اسم الكتاب   :الزكاة كتابه فقه  تعريف بالالثاين  

 . الشيخ القرضاوي يف كتابهمبنهج خصصته لث: الفصل الثاو 

   :مباحثوفيه   من خالل كتابه فقه الزكاة  ه: اختياراتالرابعالباب 

الزكاة  املبحث األول: : مبحثان، وفيه  األول: الشروط املتعلقة ابملزّكي واملال الفصل
زكاة  املطلب األول:  وفيه مطالب: ،: زكاة الديناملبحث الثاين، يف مال الصيب واجملنون

اشرتاط املطلب الثالث: ،  الدين اجملحود أو امليئوس منهاملطلب الثاين: ،  الدين املرجو
 السالمة من الدين يف وجوب الزكاة 

:  األول،  مباحثوحتته ثالثة : ثالثة مباحث، وفيه زكاة الذهب والفضةالثاين:  الفصل
املبحث ،  يف زكاة احللياملبحث الثاين: ، حتديد النصاب األوراق النقدية يف عصران

 .زكاة الكسب واملهنالثالث:  

العروض  زكاة املبحث األول: : مباحث، وفيه زكاة عروض التجارةالثالث:  الفصل
املبحث ، مجيع احلوليف  وقت اعتبار كمال النصاب املبحث الثاين: ، املعدة للتجارة

املبحث ، تقوم عليه عروض التجارة )سعر اجلملة أو التجزئة( الذيسعر الالثالث: 
كيفية إخراج زكاة  املبحث اخلامس: ، إخراج زكاة عروض التجارة من عني السلعةالرابع: 

 .كيفية إخراج زكاة املستغالت املبحث السادس:  ، أسهم

د على نصاب اإلبل فيما زا املبحث األول: : مباحث، وفيه زكاة األنعام الرابع:   الفصل
عّد صغار املاشية يف املبحث الثالث: ، نصاب البقراملبحث الثاين: ، مئة وعشرين

 .زكاة اخليل السائماملبحث الرابع:  ، الزكاة
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 اصالت احلاملبحث األول: مباحث:  ، وفيه زكاة الزروع والثماراخلامس:  الفصل
املبحث ، الزروع والثمارنصاب زكاة املبحث الثاين: ، الزراعية اليت جتب فيها الزكاة

ما يرتك اخلارص عند  املبحث الرابع:  ،خرص غري النخيل واألعناب )كالزيت(الثالث:  
 .زكاة العسلاملبحث السادس: ، زكاة األرض اخلراجيةاملبحث اخلامس: ، اخلرص

زكاة  املبحث األول: : مباحث، وفيه  املعدنية والبحريةثروة الزكاة السادس:   الفصل
، صفة املعدن الذي يؤخذ منه الزكاةاملطلب األول:  وفيه مطالب:  املعدنية ثروة ال

اعتبار النصاب واشرتاط املطلب الثالث:  ،مقدار الواجب يف املعدناملطلب الثاين: 
 .زكاة اخلارج من البحراملبحث الثاين:  ،احلول

 
، وفيه  جباية اإلمام للزكاة املبحث األول: : مباحث، وفيه إخراج الزكاةالسابع:  الفصل

املطلب  ، حكم عقوبة مانع الزكاة أبخذ زايدة على الواجباملطلب األول:   مطالب:
املبحث الثالث:  ، : إخراج القيمة املبحث الثاين ، دفع الزكاة إىل السلطان اجلائرالثاين: 

،  ة عن وقت وجوهباأتخري إخراج الزكااملبحث الرابع: ، حكم نقل الزكاة إىل بلد آخر
املبحث السادس: إسقاط ، حكم تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب املبحث اخلامس: 

 . استيعاب الزكاة على األصناف الثمانيةاملبحث السابع: ، الزكاة ابملوت

 

، وفيه  الفقراء واملساكنياملبحث األول: :  مباحث، وفيه مصارف الزكاةالثامن:  الفصل
املطلب الثاين:  ، اشرتاط أال ميلك نصاابً للفقري واملسكنياملطلب األول:  مطالب:

مدة الكفاية اليت تعطى للفقري أو املطلب الثالث: ، الفقري القادر على الكسب 
مقدار ما أيخذ  املبحث الثاين: ، حكم إعطاء الفقري الفاسق املطلب الرابع:  ، املسكني

أسرى  املبحث الرابع: ، إعطاء املؤلفة قلوهبم حكماملبحث الثالث: ،  العامل على الزكاة
املطلب األول:   ، وفيه مطالب:الغارموناملبحث اخلامس: ، املسلمني من سهم الرقاب 
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املبحث ، قضاء دين امليت من الزكاةاملطلب الثاين: ، إبراء الغرمي الفقري بنية الزكاة 
املطلب األول:  لب: ، وفيه مطاسبيلالابن املبحث السابع: ، يف سبيل هللاالسادس: 

قدر ما يعطى ابن املطلب الثاين: ، إعطاء سهم ابن السبيل ملن يريد أن ينشئ سفرًا
املطلب   ، وفيه مطالب:األصناف الذين ال تصرف هلم الزكاة املبحث الثامن: ، السبيل

حكم دفع املطلب الثاين: ، حكم دفع الزكاة إىل األقارب الذين ال تلزمه نفقتهماألول: 
 ، إذا منعوا من اخلمس ملسو هيلع هللا ىلصالزكاة آلل النيب 

 

إخراج زكاة الفطر عن املبحث األول: : مباحث، وفيه زكاة الفطرالتاسع:  الفصل
اشرتاط ملك  املبحث الثالث: ، إخراج زكاة الفطر عن اجلننياملبحث الثاين: ، الزوجة

املبحث اخلامس: ، قدار زكاة الفطرماملبحث الرابع: ، النصاب يف وجوب زكاة الفطر
تعجيل زكاة  املبحث السابع:  إخراج القيمةاملبحث السادس: ، اجناس اليت خيرج منها

 مصرف زكاة الفطراملبحث الثامن: ، الفطر

 الفصل العاشر: احتساب الضريبة من الزكاة 

من خالل   اليت توصل إليها النتائج وما فيها من اخلامتة  ذكر الباحث : الرابعالباب 
مث ذكر اليت يرجى أن تكون انفعة للقارئ،  أتبع الباحث ابلتوصيات ، مث هذا البحث

 املعتمدة من خالل البحث. فهرس املصادر واملراجعالباحث 

، وأن جيعل هذه العملية يف  نسأل هللا رب العرش العظيم، أن يوفق الباحث إلكمال حبثه

أثناء كتابته، وصلى هللا على  خالًصا لوجه هللاوأن يصرف قلب الباحث ميزان حسناته، 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا

۞۞۞ 

 


