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 اإلىداء

  
 .، كألبسو ثكب الصحة كالعافيةعمرهأطاؿ اهلل  الغالي إلى كالدم

عمرؾ في  اهلل خيران.. كأمد   ؾً جزا ،كتكجيييإلى كالدتي الغالية التي لـ تأؿي جيدان فػي تربيتي 

 . بالصالحات

الذم كانت لو البصمات   –حفظو اهلل  -إلى مشرؼ الرسالة فضيمة الدكتكر محمد عساؼ
 الكاضحة لنجاح ىذه الرسالة.

 ، ليا مني كؿ المحبة كاالحتراـ كالتقدير.زكجتي العزيزة التي كقفت بجانبي؛ رفيقة دربي إلى

 حفظيـ اهلل. كأخكاتي الكراـإلى إخكتي 

 إلى أصدقاء الدرب مف أساتذة كزمبلء الذيف كقفكا بجانبي في إتماـ ىذه الرسالة. 
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 الشكر والتقدير

عساؼ، كالذم أشرؼ عمى ىذه لتقدير لفضيمة الدكتكر محمد مطمؽ أتكجو بالشكر كا
الرسالة، فأسدل إلي النصح كاإلرشاد، كقد أخذت مف عممو كفقيو كجيده الشيء الكثير، 

عمى أكمؿ  ة في إتماـ ىذه الرسالةلبصمات الكاضحة، كالتكجييات الميمفكاف صاحب ا
 كجو.

 المناقشة كىما: لجنةعضكم  إلى كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ

-فضيمة الدكتكر عبد اهلل أبك كىداف، رئيس قسـ الفقو كالتشريع في كمية الشريعة -1
 جامعة النجاح.

فضيمة الدكتكر سميـ الرجكب، رئيس دائرة الفقو كالتشريع في كمية الدعكة كأصكؿ  -2
 جامعة القدس.-الديف

في ىذا الصرح  األفاضؿ ألساتذةمف ا ما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكؿ مف عممنيك
 الشامخ.
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 الممخص:
              ".المعاصرة في العبادات"الدكتكر كىبة الزحيمي كاختياراتو الفقيية ىذه الرسالة بعنكاف

كتأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تيظير االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في جانب العبادات 
ا في القضايا المعاصرة منيا، إبرازان لشخصيتو، كبياننا لجيكده في إثراء المكتبة اإلسبلمية مف  كخصكصن

 خبلؿ ما قدمو مف بحكث ككتب عممية فييا.

كر كىبة الزحيمي مف حيث المكلد صكرة كاممة متكاممة عف العالـ الدكت كأما ىدؼ الدراسة فيك تقديـ
النشأة كطمبو لمعمـ كأعمالو كمناصبو األكاديمية، كاإلرث الضخـ الذم تركو خمفو مف البحكث ك ك 

 المقاالت ك الكتب عمى كافة المستكيات.

التمييدم عمى ترجمة الفصؿ التمييدم، كثبلثة فصكؿ، اشتمؿ الفصؿ كقد تككنت ىذه الدراسة مف 
في اختيارات الدكتكر كىبة ، ثـ جاء الفصؿ األكؿ ليبحث -رحمو اهلل -حياة الدكتكر كىبة الزحيميل

، كبحث الفصؿ الثاني في اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في حكـ الزحيمي المعاصرة في الزكاة
الث اختيارات الدكتكر كىبة األقميات المسممة كما تكاجيو في قضايا العبادات، كبحث الفصؿ الث

 الزحيمي في أثر االستحالة في التطيير كحكـ التداكم بالمحرمات.

كقد تكصمت الرسالة إلى العديد مف النتائج مف أىميا: مكانة الدكتكر كىبة الزحيمي العممية، كأنو 
فقيية صاحب إرث ضخـ مف الكتب كالبحكث كالمؤلفات، كيعتبر الدكتكر كىبة الزحيمي صاحب آراء 

 متزنة يراعي فييا أحكاؿ الناس كقضاياىـ المستجدة بما يتناسب مع الشريعة اإلسبلمية.

كأما التكصيات فأىميا: دعكة أىؿ العمـ كالباحثيف بدراسة االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في 
ظيار آرائو الفقيية، كدعكة طبلب ا جيكد العمماء ية التامة بلعمـ الشرعي إلى العنابقية أبكاب الفقو، كا 

 كآرائيـ، فيك كاجب تجاه كرثة األنبياء.
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The Dr WahbehAlzaheleand his His Contemporary Juristic Choices in AbadatAFiqh 

Study 

 

Prepared by: Isameil Ali MahmoodAyyad 

Supervised: Dr. Mohammad Assaf 

Abstract 

This thesis entitled "Dr. Wahba al-Zuhaili and his contemporary jurisprudential choices in 

abadat jurisprudence study." The importance of this study is that it shows the 

jurisprudential choices of Dr. Wahba al-Zuhaili in the aspect of worship, especially in 

contemporary issues, highlighting his personality and a statement of his efforts in enriching 

the Islamic library through his research and scientific books. 

This thesis is divided into 3 parts,The preface included a translation of the life of Dr. 

Wahba al-Zuhaili. The goal of the study is to present a complete picture of the world about 

Dr. Wahba Al-Zuhaili in terms of birth, origin and his request for science, his work and his 

academic position, and the huge legacy left behind by research, articles 

And books at all levels. 

The first chapter discusses the ruling on Zakat on frozen funds. The second chapter 

discusses the choices made by Dr. Wahba al-Zuhaili in the rule of Muslim minorities and 

what they face in cases of worship, The third chapter examined the choices of Dr. Wahba 

al-Zuhaili in the impact of impossibility in cleansing and the ruling on medication with 

taboos. 

This thesis reached several conclusions, most importantly : Dr. Wahba al-Zuhaili's 

scientific standing, and that he has a huge legacy of books, research, and Dr. Wahba Al-

Zuhaili is a well-balanced jurisprudent who takes into consideration the conditions of the 

people and their emerging issues in accordance with Islamic law.The most important 

recommendations are: To invite the scholars and researchers to study the jurisprudential 

choices of Dr. Wahba al-Zuhaili in the rest of the chapters of fiqh, to show his 

jurisprudential views, and to invite students of forensic science to take full care of the 

scholars' efforts and opinions. 
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 المقدمة:
اليادم إلى  ،خالؽ المطؼ كاإلرشاد ،الذم جمت نعمو عف اإلحصاء باألعداد ،الجكادالحمد اهلل البر 

الذم  ،بالتفقو في الديف عمى مف لطؼ بو مف العباد الماف   ،المكفؽ بكرمو لطرؽ السداد ،سبيؿ الرشاد
لو  حفظان  -صمى اهلل عميو كسمـ -باالعتناء بتدكيف ما جاء بو رسكؿ اهلل كـر ىذه األمة زادىا اهلل شرفان 
كجعميـ دائبيف في إيضاح ذلؾ  ،صب كذلؾ جيابذة مف الحفاظ النقادكن ،عمى تكرر العصكر كاآلباد
مستمريف  ،باذليف كسعيـ مستفرغيف جيدىـ في ذلؾ في جماعات كآحاد ،في جميع األزماف كالببلد

 ، أما بعد:(1)عمى ذلؾ متابعيف في الجيد كاالجتياد

الشرعي أف نبرز أعماؿ كجيكد أكلئؾ العمماء الربانييف الذيف أفنكا أعمارىـ فالكاجب عمينا طبلب العمـ 
 في البحث كاالجتياد لمكصكؿ إلى الحؽ الذم ينالكف بو مرضاة اهلل تعالى.

في لـ يرد في حكميا نص صريح كبرزت عمى الساحة العممية اليكـ مستجدات كقضايا فقيية معاصرة 
فبرزت الحاجة الجتياد العمماء لبياف األحكاـ  ،-هلل عميو كسمـصمى ا -كتاب اهلل كسنة نبيو محمد

صمى اهلل  -و بكتاب اهلل كسنة رسكل في اجتيادىـ مستدليف ،القضايا المعاصرة الشرعية لما استجد مف
فيما لـ يرد نصو في كتاب اهلل كالسنة كأدلة شرعية أساسية، كمعتمديف عمى األدلة التبعية  -عميو كسمـ
 .ا مف األدلةكتتبع أقكاؿ العمماء القدامى مف أصحاب المذاىب كغيرى ،لقياساك المطيرة

كمف أكلئؾ العمماء الذيف بمغ عمميـ اآلفاؽ عالـ الشاـ كفقيو العصر الدكتكر كىبة الزحيمي، كالذم 
اء سأتناكؿ في ىذه الدراسة اختياراتو الفقيية  في القضايا المعاصرة لمعبادات، بدراسة فقيية مبيننا آر 

الفقياء القدامى مف أصحاب المذاىب األربعة كغيرىـ، كمبرزنا رأم الدكتكر كىبة الزحيمي كاستداللو، 
 سائبل اهلل تعالى القبكؿ ليذا العمؿ المتكاضع. 

 

 

 

 

                                                           
 دار الفكر. ،1/2ىػ(، المجمكع، 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ،)ت:  (1) 



 و
 

 أىمية الدراسة وأسباب اختيارىا:
ا في قضايا – 1 العبادات إظيار االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي، كخصكصن

المعاصرة، إبرازنا لشخصيتو، كبياننا لجيكده في إثراء المكتبة اإلسبلمية بمؤلفاتو الكثيرة مف خبلؿ بحكثو 
 ككتبو فييا.

إف الدراسة تتناكؿ جانبنا ميمنا في عبلقة الناس بخالقيـ كىي العبادات، فبل بد مف إظيار حكـ اهلل – 2
 يا.تعالى فيما استجد مف القضايا المعاصرة في

 أىداف الدراسة:
تقديـ صكرة كاممة عف حياة العالـ الدكتكر كىبة الزحيمي مف حيث المكلد كالنشأة كطمبو لمعمـ  – 1

كأعمالو كمناصبو األكاديمية، كاإلرث الضخـ الذم تركو خمفو مف الكتب كالمكسكعات، كالبحكث، 
 كالمقاالت.

برازىا كخصكصا في قضايا العبادات المعاصرة، مع  – 2 تكثيؽ كجمع آراء الدكتكر كىبة الزحيمي كا 
 ذكر أقكاؿ الفقياء المتقدميف كالمعاصريف كبياف أدلتيـ كالترجيح.

 الكصكؿ إلى نتائج متزنة بعد البحث كاالستدالؿ كالترجيح. – 3

 الدراسات السابقة:
 االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي، كىما : سبقت ىذه الدراسة بدراستيف في تتبع

دراسة مقارنة،  –الدراسة األكلى: كىبة الزحيمي كاختياراتو الفقيية في المعامبلت المعاصرة  – 1
 لمطالب: عرفات عبد الحميد.

 بة: سجى سبٌلـ. دراسة فقيية، لمطال -الدراسة الثانية: كىبة الزحيمي كاختياراتو في القضايا الطبية – 2
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 حدود الدراسة:
تبحث ىذه الدراسة في االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي في العبادات دراسة فقيية، 
بذكر آراء الفقياء كالترجيح فيما بينيا مف خبلؿ االستدالؿ، كبياف كجو الداللة مف االستدالؿ، فالدراسة 

 حيمي الفقيية المعاصرة في العبادات.تتناكؿ اختيارات الدكتكر كىبة الز 

 منيج الدراسة:
اتبعت في ىذه الدراسة المنيج الكصفي مع االستعانة بالمنيجيف االستقرائي كالتحميمي، كسرت فييا 

 عمى النحك اآلتي:

عرض آراء الدكتكر كىبة الزحيمي في بعض قضايا العبادات المعاصرة مف خبلؿ كتبو كمؤلفاتو  – 1
 صكؿ كمباحث كمطالب، كذكر آراء العمماء، كبياف أدلتيـ، كالترجيح فيما بينيا.كترتيبيا في ف

 عزك اآليات القرآنية الكريمة، كاإلشارة إلى أماكنيا في المصحؼ الشريؼ. – 2

                  عزك األحاديث النبكية الشريفة، كالحكـ عمييا. – 3

 مية.تكثيؽ أقكاؿ العمماء كعزكىا إلى مصادرىا األص– 4

 كضع الفيارس العممية لآليات كاألحاديث كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات.  - 5
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 خطة البحث:
 كتتككف ىذه الدراسة مف مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة:

 المقدمة وتشمل األمور التالية:

البحث فييا، كخطة أىمية الدراسة كأسباب اختيارىا، كأىدافيا، كالدراسات السابقة، كحدكدىا، كمنيج 
 البحث:

 الدكتور وىبة الزحيمي، ويقع في ثمانية مطالب:لحياة ترجمة  واشتمل عمى فصل التمييدي،ال

 المطمب األكؿ : اسمو كمكلده.

 المطمب الثاني: نشأتو كطمبو لمعمـ.

 المطمب الثالث : شيكخو .

 المطمب الرابع : تبلميذه .

 المطمب الخامس : أكصافو كأخبلقو.

 الكظائؼ التي شغميا.المطمب السادس: 

 ثاره .آك أعمالو المطمب السابع : 

 المطمب الثامف : كفاتو.

 الفقيية المعاصرة في الزكاة. اختيارات الزحيميالفصل األول: 

 المبحث األول: زكاة األموال المجمدة.

 المطمب األكؿ: تكضيح المصطمحات.
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 كصكرىا. المطمب الثاني: بياف ماىية األمكاؿ المجمدة

 المطمب الثالث: التكييؼ الفقيي لصكر أمكاؿ الزكاة المجمدة.

 المطمب الرابع: مدل تحقؽ شركط الزكاة في صكر األمكاؿ المجمدة.

 الفرع األكؿ: مدل تحقؽ شرط الممؾ التاـ في صكر األمكاؿ المجمدة.

 الفرع الثاني: مدل تحقؽ شرط حكالف الحكؿ في صكر األمكاؿ المجمدة.

 ب الخامس: حكـ كجكب الزكاة في بعض صكر األمكاؿ المجمدة.المطم

 المبحث الثاني: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام اليادفة لمربح، والسندات الحكومية.

المطمب األكؿ: حكـ الزكاة في األمكاؿ التي تساىـ بيا الدكلة في شركات القطاع العاـ، كالخاص 
 بيدؼ تحقيؽ الربح.

 كؿ: تعريؼ الماؿ العاـ.الفرع األ

 الفرع الثاني: حكـ زكاة الماؿ العاـ المستثمر.

المطمب الثاني: حكـ الزكاة في األمكاؿ التي تتمقاىا الدكلة مف المكاطنيف في مقابؿ إصدار سندات 
 حككمية.

 المبحث الثالث: زكاة الدين المؤجل )غير المرجو(.

معاصرة في حكم األقميات المسممة وما تواجيو في قضايا الفقيية ال اختيارات الزحيميالفصل الثاني: 
 العبادات.

 المبحث األول: التعريف باألقميات المسممة.

 المطمب األكؿ: تعريؼ األقميات لغة كاصطبلحا.

 المطمب الثاني: تعريؼ مصطمح األقميات المسممة.
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 لعبادات.المبحث الثاني: أىم القضايا التي تواجييا األقميات المسممة في باب ا

 المطمب األكؿ: تحديد أكقات الصبلة في المناطؽ القطبية.

 المطمب الثاني: حكـ دفع الزكاة لغير المسمميف في ببلد األقميات المسممة.

 الفرع األكؿ: دفع الزكاة ألىؿ الكفر مف الفقراء.

 ـ نسخ.أ -صمى اهلل عميو كسمـ -الفرع الثاني: ىؿ بقي سيـ المؤلفة قمكبيـ بعد كفاة النبي

 الفصل الثالث: أثر االستحالة في التطيير وحكم التداوي بالمحرمات.

 المبحث األول: أثر االستحالة في التطيير.

 المطمب األكؿ: تعريؼ االستحالة.

 المطمب الثاني: تصكير المسألة كتكييفيا.

 المطمب الثالث: أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ.

 عمى أثر االستحالة في التطيير.المطمب الرابع: مف التطبيقات المعاصرة 

 مسألة مياه الصرؼ الصحي إذا تغيرت أكصافيا.

 المبحث الثاني: التداوي بالمحرمات.

 المطمب األكؿ: مفيـك التداكم كمشركعيتو.

 الفرع األكؿ: مف الكتاب.

 الفرع الثاني: مف السنة النبكية.

 الفرع الثالث: مف المعقكؿ.

 بالمحرمات.المطمب الثاني: مفيـك التداكم 
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 المطمب الثالث: حكـ التداكم بالمحرمات.

 الفرع األكؿ: حكـ التداكم بالمحـر أك النجس.

 الفرع الثاني: حكـ التداكم بالخمر.

 الفرع الثالث: حكمة تحريـ ما يحـر التداكم بو.

 الخاتمة) النتائج والتوصيات(.

 المسارد.

 مسرد اآليات القرآنية الكريمة.

 نبكية الشريفة كاآلثار.مسرد األحاديث ال

 مسرد المصادر كالمراجع.

 مسرد المصادر اإللكتركنية. 

 .المحتكياتمسرد 

 

 


