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 إعداد:
 د. أحمد بن سليمان بن حمد العودة

 العربية السعوديةأستاذ الفقو المساعد في كلية الشريعة بجامعة الجوف بالمملكة 
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 مستخلصال
 

 اٟتمد هلل وصالًة وسالماً على رسول اهلل، أما بعد:
 

حكم صرف يُعٌت ىذا البحث ببيان أحكام صرف الزكاة يف ا١تصاريف العالجية للمحتاجُت، حيث ْتث مسألة 
، أوقاف تُعٌت بعالج الفقراءحكم صرف الزكاة على ، و الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد

 .حد ا١ترض ا١تبيح ألخذ الفقَت من الزكاةو 
 تصر٭تاً ْتكمها.-رٛتهم اهلل-أن ا١تسائل ٤تل الدراسة مل يعرض ٢تا الفقهاء وخلصت الدراسة إلى:

مسألة مندرجة يف  مسألة صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقدوظهر للباحث أن 
؛ وعليو فال ٬توز -وىو قول ٚتهور العلماء-، والذي ترّجح للباحث ا١تنع من إخراج القيمة يف الزكاةإخراج القيمة يف الزكاة

 .صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد
 ليس إيتاًء ٤تقَّقا ٢تم. واهلل أمر بإيتاء الزكاة ألىل الزكاة، وصرف الزكاة يف أوقاف على الفقراء

حد ا١ترض ا١تبيح ألخذ الفقَت من الزكاة: )ما كان يف العادات اٞتارية ٤تتاجاً إىل عالٍج وال ٯتلك الفقَت ٙتن العالج و 
 فلو األخذ من مال الزكاة ألجل العالج بقدر ما يكفيو. (وال ٬تد من يعاٞتو ٣تاناً 

 
 عالج الفقراء.-مصارف الزكاة -الفقو الطيب -الزكاة -ةاٞتمعيات الصحية ا٠تَتيالكلمات المفتاحية: 
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إن اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 
 د:لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن ٤تمداً رسول اهلل، أما بع

بالفقراء وا١تساكُت، ومع سبحانو فإن الزكاة قرينة الصالة، وقد توىل اهلل يف كتابو العظيم بيان مصارف الزكاة وبدأ 
ىذا التطور الكبَت يف اٟتياة ا١تعاصرة استجدت ألىل الَعوز حاجات وظروف مل تكن فيما مضى، واستجدت وسائل 

 لُِتحقِّق أعلى ما ٯتكن ٖتقيقو للمصلحة الشرعية.وآليات طموُحها: توزيع الزكاة على الفقراء 
ومن تلك الوسائل تبٍت أفراد وجهات ومؤسسات العناية با١تصاريف العالجية للفقراء سداً ٟتاجة العالج اليت تعّد من أىم 

 حيث تبنت عدد من اٞتمعيات غَت الرْتية مسؤولية الرعاية الصحية للمحتاجُت.اٟتاجيات، 
-كيان ٣تتمعي صحي غَت ىادف للربحوىي ٚتعية ذات  -زمزم للخدمات الصحيةٚتعية فمن برامج 

، ز الطيب ٔتنطقة مكة ا١تكرمةوَ ـــــتقدًن رعاية صحية متخصصة ألصحاب العَ »(، والذي يهدف إىل: العالج ا٠تَتي:)برنامج
، بعرض خَتي بالتنسيق مع بعض ا١تستشفيات ذات الكفاءة الطبية إجراء بعض العمليات اٞتراحية الصغرٰى والكربىٰ و 
 .(ٔ)«ا١تساعدة يف تقدًن العالج والدواء ١تن ال يستطيع دفع تكاليفوو 

 مع كثرة تطبيقاهتا وشدة اٟتاجة ٢تا. ذات العالقة هبذا الشأن العالجي للمحاجُت ومل أقف على من ْتث النوازل
 
  :أىمية الدراسة 

 
سالم، ومصرف من أىم مصارف أحد ا١تستجدات والنوازل ا١تعاصرة، ويتعلق بركن من أركان اإلىذا ا١توضوع  .ٔ

 الزكاة.
اٟتاجة لبحث ىذه ا١تسائل؛ لكثرة تطبيقاهتا يف الواقع، حيث تنتشر يف العامل ٚتعيات تعٌت بشؤون مرضى  .ٕ

 عالجي دون تسليم النقد للفقَت.الفقراء، ومن أىل الَيَسار والغٌت من يرغب بأن تكون زكاة مالو يف الشأن ال
 مل أقف على من ٚتع مسائل البحث وأفردىا بالتتبع والبحث والتحرير. .ٖ

  :خطة البحث 

 :يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخا٘تة

 وفيها بيان أ٫تية البحث، وخطتو، و منهجية الدراسة.: مقدمة

، وفيو ثالثة بالعالج دون تمكين الفقير من النقدالمبحث األول: حكم صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم 
 مطالب:

 ا١تطلب األول: صورة ا١تسألة.

                                 

 ه:ٓٗٗٔ-ٕٔ-ٖٔعلى الرابط التايل، وتاريخ االسًتجاع:  معية زمزم للخدمات الصحيةا١توقع الرٝتي ٞت (ٔ)
https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12  

 

https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12
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 ا١تطلب الثاين: التكييف الفقهي للمسألة.
 يف مسألة إخراج القيمة يف الزكاة. -رٛتهم اهلل-ا١تطلب الثالث: خالف الفقهاء

 يو مطلبان:، وفالمبحث الثاني: حكم صرف الزكاة على أوقاف تُعنى بعالج الفقراء
 ا١تطلب األول: صورة ا١تسألة. 
 ا١تطلب الثاين: حكم ا١تسألة.

 .المبحث الثالث: حد المرض المبيح ألخذ الفقير من الزكاة
 وفيها أىم النتائج.: خـــــاتمــــة

 
 :ا١تنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل: منهجية الدراسة 

 
 ٚتع ا١تادة العلمية من مظاهنا. -
 واٟتكم عليها. واآلثار وٗتريج األحاديثعزو اآليات،  -
 .فيهااٟتكم بيان ٍب  ،تصوير ا١تسائل وتأصيلها التأصيل الشرعي -

 
 أسأل اهلل أن يتقبلو عنده يف الصاٟتات، وأن يبارك فيو.
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 ، وفيو ثالثة مطالب:: حكم صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون تمكين الفقير من النقدالمبحث األول

 : صورة المسألة: األول مطلبال
فقَت مريض عالج لال مصاريف بتقدًن ا١تنشأة الطبية لتقوم -نقداً أو غَته-ِعوضاً إذا أراد الـُمزكِّي تسليم منشأة طبية 

 .معُت أو غَت معُت
كرغبتو بتحسُت   ١تعٌت يتعلق بالـُمزكِّيتعلق بالفقَت مثل كونو ال ٭تسن التصرف يف ا١تال، أو ي عٌتسواء كان ذلك ١تو  

 مصرف زكاتو.
لدينا يف ٚتعية » معية طهور بعنيزة:٤تل البحث ما جاء يف ا١توقع الرٝتي ٞت لصورة من صور ا١تسألةالتطبيقات ومن 

طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة من يستحقون زكاة مالك، وتتحرى اٞتمعية بعناية إلنفاقها يف األوجو اليت 
 .(ٔ)«شرعها اهلل سبحانو وتعاىل للزكاة يف مصارفها بكل أمانة ودقة

 : للمسألة : التكييف الفقهيالثاني مطلبال
والذي يظهر أهنا ؛ (ٕ)٤تل البحث ا١تسألة ْتكم خصوصن الفقهاء السابقُت مل أقف بعد البحث على من صرّح م

 .(ٖ)جة عليهاأو ٥ترَّ ٤تل ما ورد فيو النص،  يف الزكاة مندرجة يف مسألة إخراج القيمة
إخراج ) :ٔتسألة (صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد) :سألةم ووجو إٟتاق

ضٌة واألصل أن مناط ا٠تالف يف مسألة إخراج القيمة مبناه على ا٠تالف يف الزكاة ىل ىي عبادة متمحّ : (يف الزكاةالقيمة 
  فيها التوقيف، أم ىي حق للمساكُت فَُتاعى فيها مطلق ا١تاليَّة.

٘تحض التعبُّد يف من َغّلَب جانب -رٛتهم اهلل-الزكاة عبادة مالية قصد الشارع فيها إغناء الفقَت، فمن الفقهاءف
وىذا منــزع اٞتمهور من ا١تالكية والشافعية واٟتنابلة كما -الزكاة فمنع إخراج غَت ا١تنصوص؛ إْذ األصل يف العبادات التوقيف

 .-وىذا منــزع اٟتنفية كما سيأٌب-من َغّلَب جانب إغناء الفقَت فتوسَّع يف اعتبار ا١تاليَّة، ومن الفقهاء -أٌبيس
فهي عبادة معقولة ا١تعٌت ٯتكن ، (ٗ)«ألنو أدفع ٟتاجة الفقَت ؛أداء القيمة أفضل وعليو الفتوى»فعند اٟتنفية: 

                                 

 http://tahoor-:هٓٗٗٔ-ٕٔ-ٖٔعلى الرابط التايل، وتاريخ االسًتجاع:  ٞتمعية طهور بعنيزة ا١توقع الرٝتي(ٔ)
sa.org/inner/30أموالك-زكاة-يستحقون-من-/لدينا  

مل أقف على نص للفقهاء يف حكم عالج الفقَت من الزكاة، إال أن (: »ٖٓٚيف رسالتو: نوازل الزكاة )ص:  ( قال د. عبد اهلل الغفيليٕ)
 ، وما ذكره يف حكم عالج الفقَت إٚتااًل؛ وىي أوسع من ا١تسألة ٤تل البحث.«العالج ٦تا يدخل يف مفهوم الكفاية

( ونقلو ا١ترداوي يف ٖٖ٘كما يف ا١تسودة يف أصول الفقو )ص: «. ما فيونقل حكم مسألة إىل ما يشبهها والتسوية بينه»( التخريج ىو: ٖ)
(، ومن أو ضح تعريفاتو ما ذكره د. يعقوب الباحسُت يف  ٖٖٛ/ ٖٓ( و)ٜ/ ٔاإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف ت الًتكي )

ىو العلم الذي يتوصل بو »ى الفروع: ( عند حديثو عن تعريف ٗتريج الفروع علٚٛٔكتابو: التخريج عند الفقهاء واألصوليُت )ص: 
ك إىل التعرف على آراء األئمة يف ا١تسائل الفرعية، اليت مل يرد عنهم فيها نص، بإٟتاقها ٔتا يشبهها يف اٟتكم، عند اتفاقهما يف علة ذل

طرق ا١تعتد هبا عندىم، اٟتكم، عند ا١تخرج أو بإدخا٢تا يف عمومات نصوصو أو مفاىيمها، أو آخذىا من أفعالو أو تقريراتو، وبال
 «.وشروط ذلك، ودرجات ىذه األحكام

 (ٖٗٔ/ ٔ( اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري )ٗ)

http://tahoor-sa.org/inner/30/لدينا-من-يستحقون-زكاة-أموالك
http://tahoor-sa.org/inner/30/لدينا-من-يستحقون-زكاة-أموالك
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ا١تعٌت ا١تعقوَل يف الزكاة »: -ومن وافقهم من ا١تالكية واٟتنابلة-وعند الشافعية ،(ٔ)للمكلف التصرف يف ٖتقيق مقصودىا
الغرض ا١تعقول تعّبدان: أحد٫تا: النية، ...والثاين: اتباع سدُّ اٟتاجة، وال سبيل إىل جحد ذلك، ولكن انضم إىل ىذا 

 . (ٕ)«النصوص؛ وحكم سّد اٟتاجة يقتضي ما يصَت إليو أبو حنيفة، ولكن ٬تب اتباع التعبد معو، كما ٕتب النية
سبب اختالفهم: ىل الزكاة عبادة، أو حق واجب للمساكُت؟ فمن قال: إهنا عبادة : »-رٛتو اهلل-قال ابن رشد

ألنو إذا أتى بالعبادة على غَت اٞتهة ا١تأمور هبا فهي فاسدة، ومن قال: ىي  ؛ل: إن أخرج من غَت تلك األعيان مل ٬تزقا
 .(ٖ)«حق للمساكُت، فال فرق بُت القيمة والعُت عنده

القائلون ّتواز إخراج القيمة يف الزكاة  اٟتنفية فقهاءَ  أنَّ  اندراج ا١تسألة ٤تل البحث يف مسألة أخذ القيمة:و٦تا يؤكد 
إال أهنم -فتحصَّل هبذا أن إخراج القيمة يشمل النقد وغَته ؛صّرحوا بأن كل ما جازت الصدقة فيو جاز إخراجو يف الزكاة

 . -(ٗ)يستثنون إخراج ا١تنافع يف الزكاة وإن جازت الصدقة فيها
: -رٛتو اهلل-، وقال الكاساين(٘)«ل ما جاز أن يتطوع بالصدقة بو جاز الواجبك: »-رٛتو اهلل-قال القدوري

يف  -رٛتو اهلل-وقال اٟتداد ،(ٙ)«واألصل أن كل مال ٬توز التصدق بو تطوعا ٬توز أداء الزكاة منو وما ال فال وىذا عندنا»
وقال النووي حاكياً مذىب اإلمام أيب  ،(ٚ)«وعندنا ٬توز أن يعطي عن ٚتيع ذلك القيمة دراىم وفلوسا وعروضا: »اٞتوىرة
 وال ريب أن صرف صدقة؛ (ٛ)«وحاصل مذىبو أن كل ما جازت الصدقة بو جاز إخراجو يف الزكاة: »-رٛتو اهلل-حنيفة
 للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد جائز. التطوع

ٍم ٢تم ــالصدقة وجبت للمساكُت، وىذا الـُمخرُِج ليس بقيِّ أن »: ومن األجوبة على مذىب اٟتنفية يف إخراج القيمة
 .(ٜ)«عليهم، فال ٬توز لو أن يتصرف فيما وجب عليو ٢تم بنقلو إىل غَت جنسو وال ويلّ 

ألنو من باب إخراج القيم يف »؛ مسألة: إخراج الكسوة والطعام لأليتام من زكاة ا١تال ومنعوه وذكر ا١تالكية
 .(ٔٔ)«ال ٬توز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذىب؛ ألنو من باب إخراج القيمة»، وقالوا: (ٓٔ)«الزكاة

وذكر اٟتنابلة مسألة: شراء الـُمزّكي ما ٭تتاج إليو الغازي من العتاد للجهاد دون ٘تكينو من النقد، فذكروا فيها 
 .(ٕٔ)«األشهر ا١تنع؛ ألنو قيمة»روايتان 

                                 

(العناية شرح ا٢تداية ٕٕٚ/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٖٓٔ/ ٔ(االختيار لتعليل ا١تختار )ٚ٘ٔ/ ٕ( ينظر: ا١تبسوط للسرخسي )ٔ)
 (ٖٜٔ/ ٕ(فتح القدير للكمال ابن ا٢تمام )ٖٓ٘/ ٖ(البناية شرح ا٢تداية )ٖٜٔ/ ٕ)

 (ٕٕٓ/ ٖ( هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب )ٕ)
 (ٖٓ/ ٕ( بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد )ٖ)
 (ٕٙ(طريقة ا٠تالف يف الفقو بُت األئمة األسالف )ص: ٕٔ٘ٔ/ ٖ( ينظر: التجريد للقدوري )ٗ)
 ( ٕٙٗٔ/ ٖ( التجريد للقدوري )٘)
 (ٔٗ/ ٕع يف ترتيب الشرائع )( بدائع الصنائٙ)
 (ٖٗٔ/ ٔ( اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري )ٚ)
 (ٜٕٗ/ ٘( اجملموع شرح ا١تهذب )ٛ)
 ( للقاضي عبدالوىاب ا١تالكي.ٚٔ/ ٕ( شرح الرسالة )ٜ)
 (ٖٖٗ/ ٕ( مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل )ٓٔ)
 (ٔٛٔ/ ٗاٞتامع ١تسائل ا١تدونة )(، وينظر: ٖٙ٘/ ٕ( مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل )ٔٔ)
(، وينظر ٦تن صرح بأن سبب ا١تنع كون ىذه الصورة داخلة يف مسألة إخراج القيمة: اإلنصاف يف معرفة الراجح من ٖ٘ٗ/ ٗ( الفروع )ٕٔ)
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 يف مسألة إخراج القيمة. فظهر هبذا اندراج ا١تسألة ٤تل البحث

 في مسألة إخراج القيمة في الزكاة:  -رحمهم اهلل-: خالف الفقهاءالمطلب الثالث

 الفرع األول: 
 .(ٔ)«كَّيـُمز عطي من غَت ا١تال اليـُْجرب على أن يُ  اتفقوا على أنو ال»ٖترير ٤تل ا٠تالف: 

 الفرع الثاني: 
 أقوال:أربعة يف إخراج القيمة بداًل عن ا١تنصوص على -رٛتهم اهلل-اختلف الفقهاء

، ونص عليو (ٖ)، وىو مذىب ا١تالكية(ٕ)ال ٬توز إخراج القيمة يف الزكاة. نص عليو اإلمام مالك :األول القول
 .(ٚ)اٟتنابلة، وىو مذىب (ٙ)، ونص عليو اإلمام أٛتد(٘)، وىو مذىب الشافعية(ٗ)اإلمام الشافعي

، وىو رواية (ٜ)، وقال بو أشهب من ا١تالكية(ٛ): ٬توز إخراج القيمة يف الزكاة. وىو مذىب اٟتنفيةالثاني القول
 .(ٕ)، واختاره ٤تمد بن عبدالوىاب(ٔ)، وقال بو البخاري(ٓٔ)عن اإلمام أٛتد

                                                                                               

 (ٖٕٛ/ ٕ(كشاف القناع عن منت اإلقناع )ٜٕٙ/ ٔ(اإلقناع يف فقو اإلمام أٛتد بن حنبل )ٕٛ٘/ ٚا٠تالف ت الًتكي )
 (ٜٙٔ/ ٔ( اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )ٔ)
 (ٔٛٔ/ ٗ(اٞتامع ١تسائل ا١تدونة )ٙٗٗ/ ٔ( ينظر: التهذيب يف اختصار ا١تدونة )ٕ)
(عيون ٕٜٖ/ ٔ(اإلشراف على نكت مسائل ا٠تالف )ٖٔ/ ٕ(شرح الرسالة )ٚ٘ٔ/ ٔ( ينظر: التفريع يف فقو اإلمام مالك بن أنس )ٖ)

(التوضيح يف شرح ٙٙٔ(جامع األمهات )ص: ٔٛٔ/ ٗ(اٞتامع ١تسائل ا١تدونة )ٕٓ٘ي )ص: ا١تسائل للقاضي عبد الوىاب ا١تالك
(مواىب ٗٔ٘/ ٔ(شرح زروق على منت الرسالة )ٕٖٚ/ ٔ(شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة )ٕٚٚ/ ٥ٕتتصر ابن اٟتاجب )

 (ٛٓ٘/ ٔ)(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ٖٙ٘/ ٕاٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل )
 ( ٓٗٔ/ ٛ(٥تتصر ا١تزين )ٕٗ/ ٕ( ينظر: األم للشافعي )ٗ)
(البيان يف مذىب ٕٔ/ ٖ(ْتر ا١تذىب للروياين )ٕٛٚ/ ٔ)ا١تهذب يف فقو اإلمام الشافعي للشَتازي (ٜٚٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )٘)

 (ٜٕٗ/ ٘(اجملموع شرح ا١تهذب )ٕٚٓ/ ٖاإلمام الشافعي )
(. ونص على ا١تنع يف صدقة الفطر كما يف مسائل اإلمام أٛتد ٖٕٙٔ/ ٘( العدة يف أصول الفقو )ٖٛٓٔ/ ٖ)( ينظر: مسائل الكوسج ٙ)

 (٘ٔٔ( وهتذيب األجوبة )ص: ٔٚٔ( ومسائل اإلمام أٛتد رواية ابنو عبد اهلل )ص: ٖٕٔرواية أيب داود السجستاين )ص: 
(احملرر يف الفقو ٚٛ/ ٖ(ا١تغٍت البن قدامة )ٕٜٖ/ ٔ فقو اإلمام أٛتد )( الكايف يفٕٛٔ( ينظر: ا٢تداية على مذىب اإلمام أٛتد )ص: ٚ)

/ ٕ(ا١تبدع يف شرح ا١تقنع )ٕٙٙ/ ٗ(الفروع)ٕٗ٘/ ٕ(الشرح الكبَت على منت ا١تقنع )ٕٕ٘/ ٔعلى مذىب اإلمام أٛتد بن حنبل )
(منار ٚٓٗ/ ٔشرح منتهى اإلرادات )(ٗٛ(دليل الطالب لنيل ا١تطالب )ص: ٘ٙ/ ٖ(اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف )ٕٕٖ

 (ٖٕٓ/ ٔالسبيل يف شرح الدليل )
(االختيار لتعليل ا١تختار ٖٚ/ ٕ(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )ٙ٘ٔ/ ٕ(ا١تبسوط للسرخسي )ٖٕٗٔ/ ٖ( ينظر: التجريد للقدوري )ٛ)

/ ٔ(اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري )ٜٔٔ/ ٕ(العناية شرح ا٢تداية )ٕٔٚ/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٕٓٔ/ ٔ)
 (.ٖٕٓ/ ٔ(٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر )ٜٔٔ/ ٕ(فتح القدير للكمال ابن ا٢تمام )ٖٛٗ/ ٖ(البناية شرح ا٢تداية )ٖٗٔ

٥تتصر خليل  (مواىب اٞتليل يف شرحٗٔ٘/ ٔ(شرح زروق على منت الرسالة )ٕٖٚ/ ٔ( ينظر: شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة )ٜ)
(ٕ /ٖ٘ٙ) 

(احملرر يف الفقو على مذىب اإلمام أٛتد بن ٕٜٖ/ ٔ(الكايف يف فقو اإلمام أٛتد )ٕٛٔ( ينظر: ا٢تداية على مذىب اإلمام أٛتد )ص: ٓٔ)
 



ٛ 

 

إخراج القيمة يف الزكاة إال زكاة الفطر فال ٬توز إخراجها نقداً. وىو رواية عن اإلمام  ٬توز: القول الثالث
 .(ٖ)أٛتد

إخراج القيمة يف الزكاة إذا كان ذلك ٟتاجة، وأما من غَت حاجة فال ٬توز. وىو رواية عن اإلمام  ٬توز: القول الرابع
 .(٘)، واختاره اللخمي من ا١تالكية(ٗ)أٛتد

 األدلة:
 استدلوا بأدلة من السنة، ومن ا١تعقول:  القول األول: ال يجوز إخراج القيمة في الزكاة:أدلة 

 أواًل: استداللهم بالسُّنَّة: 
: أن أبا بكر رضي اهلل عنو كتب لو فريضة الصدقة اليت أمر اهلل رسولو -رضي اهلل عنو-[ عن أنس بن مالكٔ]

قة اٞتذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإهنا تقبل منو اٟتقة من بلغت عنده من اإلبل صد»صلى اهلل عليو وسلم: 
و٬تعل معها شاتُت إن استيسرتا لو أو عشرين در٫تا، ومن بلغت عنده صدقة اٟتقة وليست عنده اٟتقة، وعنده اٞتذعة 

إال بنت لبون،  فإهنا تقبل منو اٞتذعة ويعطيو ا١تصدق عشرين در٫تا أو شاتُت، ومن بلغت عنده صدقة اٟتقة وليست عنده
فإهنا تقبل منو بنت لبون ويعطي شاتُت أو عشرين در٫تا، ومن بلغت صدقتو بنت لبون وعنده حقة، فإهنا تقبل منو اٟتقة 
ويعطيو ا١تصدق عشرين در٫تا أو شاتُت، ومن بلغت صدقتو بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت ٥تاض، فإهنا تقبل منو 

 .(ٙ)«ا أو شاتُتبنت ٥تاض ويعطي معها عشرين در٫ت
 وداللتو من وجوه:

على أنو بدل؛ والقول إذا ُعِدمت بنت ا١تخاض أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بأخذ ابن اللبون  الوجو األول:
 .(ٚ)ّتواز أخذ القيمة يقضي ّتواز أخذ ابن اللبون مع وجود بنت ا١تخاض إذا اتفقا يف القيمة وىو ٥تالف لظاىر اٟتديث

أن النيب صلى اهلل عليو وسلم نّص على أمرين على الًتتيب: بنت ٥تاض فإن مل توجد فابن لبون،  الثاني:الوجو 
 .(ٛ)والقول ّتواز أخذ القيمة يزيد أمراً ثالثاً وىو االعتبار بالقيمة، وُيسقط الًتتيب بناء على اعتبار القيمة

يات ا١تقدَّرة شرعاً، وليس كِقيم أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قدَّر البدل ب الوجو الثالث: عشرين در٫تا، وىذا كالدِّ
 .(ٔ)«ولو كانت القيمة ٣تزئة مل يقدره بل أوجب التفاوت ْتسب القيمة»، (ٜ)الـُمتلفات اليت يعترب فيها بالقيمة

                                                                                               

 (٘ٙ/ ٖ(اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف )ٕٚٙ/ ٗ(الفروع )ٕٕ٘/ ٔحنبل )
أي جواز أخذ العرض...قال ابن (:»ٕٖٔ/ ٖ، فتح الباري البن حجر )«ض يف الزكاةباب العر (: »ٙٔٔ/ ٕ(قال البخاري يف صحيحو: )ٔ)

 «.رشيد: وافق البخاريُّ يف ىذه ا١تسألة اٟتنفيَة مع كثرة ٥تالفتو ٢تم؛ لكن قاده إىل ذلك الدليل
 «.فصار الصحيح: أنو ٬توز(: »ٕٖٕ/ ٘( قال يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية )ٕ)
(اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف ٕٚٙ/ ٗ(الفروع )ٕ٘٘/ ٕ( الشرح الكبَت على منت ا١تقنع )ٚٛ/ ٍٖت البن قدامة )( ينظر: ا١تغٖ)

(ٖ /ٙ٘) 
 (٘ٙ/ ٖ(اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف )ٖٕٖ/ ٕ(ا١تبدع يف شرح ا١تقنع )ٕٚٙ/ ٗ( ينظر: الفروع )ٗ)
 (ٖٙ٘/ ٕ( ينظر: مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل )٘)
 (ٖ٘ٗٔ( رواه البخاري يف صحيحو يف كتاب: الزكاة، باب: من بلغت عنده صدقة بنت ٥تاض وليست عنده، برقم)ٙ)
 (ٗٔ/ ٕ( شرح الرسالة )ٓٛٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )ٚ)
 (ٓٛٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )ٛ)
 (ٓٛٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )ٜ)



ٜ 

 

راء من ا١تتقرر أن النيب صلى اهلل عليو وسلم لن ٬تحف بالـُمزّكي وال ٔتن يأخذ الزكاة من الفقبأن ونوقش: 
 .ن د٫تايلو صارت ِقيمة بنت اللبون عشر : وُيضرب لذلك مثالً ، تتفاوت ْتسب األزمنة واألمكنة اإلبلوا١تساكُت؛ وأسعار 

فبناء على ظاىر اٟتديث: يأخذ عامل  ؛وعنده بنت لبون، عنده تالواجب على الـُمزّكي بنت ٥تاض وليس فإذا كان
 أىل الزكاة من الفقراء.ال الزكاة منو بنت اللبون مكان بنت ا١تخاض ويعطيو عشرين در٫تا! وال ريب أن يف ىذا إضراراً ٔت

وإذا كان الواجب على الـُمزّكي بنت لبون وليس عنده، وعنده بنت ٥تاض؛ فبناء على ظاىر اٟتديث: يأخذ عامل 
 .(ٕ)بون ويأخذ معها عشرين در٫تا! وال ريب أن يف ىذا إضراراً بالـُمزّكيلبنت ٥تاض مكان بنت الزكاة منو 

بأن النيب صلى اهلل عليو وسلم قّدر العشرين در٫تا ْتسب زمانو، فعلى من ويل أمر  ويمكن أن يجاب عن ذلك:
أصل الفارق بُت أسنان كون يجباية مال الزكاة أن يُقّدروا الفارق النقدي الذي يؤخذ بُت أسنان اإلبل؛ وىذا ال ينفي أن 

 ديراً من ا١تزكي.وليس تق، اإلبل مقدراً تقديراً نقدياً، ويرجع فيو إىل والة أمر الزكاة
، والشاة بِّ من اٟتَ  بَّ خذ اٟتَ »[ عن معاذ بن جبل، أن رسوَل اهلل صلَّى اهلل عليو وسلم بعثو إىل اليمن فقال: ٕ]

 .(ٖ)«من الغنم، والبعَت من اإلبل، والبقرة من البقر
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم بُتَّ يف ىذا اٟتديث أن الزكاة ال تؤخذ إال من جنس ا١تال الـُمزّكى ال  ووجو داللتو:

ومقتضاه عدم األخذ من غَته؛ ألن األمر بالشيء هني عن ضده، وال فرق بُت »،(ٗ)من غَته؛ فضاًل عن إخراج قيمتو
 .(٘)«ا١تاشية وغَتىا

 ونوقش من وجهين:
 .-كما يظهر يف ٗتر٬تو-ث ضعيف أن اٟتدي الوجو األول:
 .(ٙ)«والقيمة ال يطالب هبا بغَت اختيارىم»١تا ٯتكن أن يطالب بو أىل الزكاة، و اً بيان جاءأن اٟتديث  الوجو الثاني:

 

                                                                                               

 (ٖٓٗ/ ٘( اجملموع شرح ا١تهذب )ٔ)
 (ٕٔ٘ٔ/ ٖ( ينظر: التجريد للقدوري )ٕ)
(، وابن ماجو يف سننو يف أبواب الزكاة، باب: ما ٕتب فيو ٜٜ٘ٔ( أخرجو أبو داوود يف سننو يف كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزَّرع برقم: )ٖ)

( برقم: ٙٛٗ/ ٕنو )(، والدارقطٍت يف سنٜٛ٘ٔ( برقم: )ٜٜٛ/ ٖ(، وابن ز٧تويو يف األموال )ٗٔٛٔالزكاة من األموال برقم: )
(، كلهم من طريق: شريك بن عبد اهلل بن أيب ٪تر، عن عطاء بن يسار، ٖٖٗٔ( برقم: )ٙٗ٘/ ٔ(، واٟتاكم يف ا١تستدرك )ٜٕٜٔ)

 عن معاذ بن جبل، بو.
صح ٝتاع عطاء إسناد صحيح على شرط الشيخُت، إن »وىو حديث معلول؛ قال اٟتاكم بعد إخراجو يف ا١تستدرك يف ا١توضع ا١تذكور آنفاً: 

عطاء بن يسار مل يدرك (: »٘ٙٔ/ ٕ، وقال عبداٟتق األشبيلي يف األحكام الوسطى )«بن يسار، عن معاذ بن جبل فإين ال أتقنو
قلت: (: »ٖٖٖ/ ٔ، وقال الذىيب يف تنقيح التحقيق )«وفيو انقطاع( : »ٕٙٙ/ ٗ، وقال ابن مفلح يف الفروع )«معاذ بن جبل

عطاء ولد سنة تسع (: »ٖٗ٘/ ٘(، وقال ابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت )ٕٔٔ/ ٗلًتكماين  يف اٞتوىر النقي )، ومثلو قال ابن ا«مرسل
 (ٜٕٖ/ ٕوينظر أيضاً: التلخيص اٟتبَت ط قرطبة )«. عشَرة، ومعاذ تويّف يف طاعون عمواس سنة َٙتَان عشَرة، َوقيل: سنة سبع عشَرة

 (ٗ٘/ ٖواية: شريك بن عبد اهلل بن أيب ٪تر. ينظر: بيان الوىم واإليهام يف كتاب األحكام )وأعلو ابن القطان بعلة أخرى وىي أنو من ر 
 (ٜٖٔ/ ٔ( اإلشراف على نكت مسائل ا٠تالف )ٗٔ/ ٕ( شرح الرسالة )ٓٛٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )ٗ)
 (ٕٕٖ/ ٕ( ا١تبدع يف شرح ا١تقنع )٘)
 (ٕٙٗٔ/ ٖ( ينظر: التجريد للقدوري )ٙ)



ٔٓ 

 

 ثانياً: استداللهم بالمعقول: 
؛ فلم و٢تذا وجبت فيها النية[ أن الزكاة وإن ُقصد منها إغناء الفقَت إال أن فيها معٌت التعبد الذي ال يُعقل معناه، ٔ]

 .(ٔ)٬تز ا٠تروج عن ا١تنصوص
ْتسب ما فهموا -معٌت التعبد ملحوظًا للشارع كان لو  ف ؛واجملنون الزكاة ٕتب عندىم يف مال الصيببأن ونوقش: 

 .(ٕ)١تا وجبت يف مال الصيب واجملنون -ىنا
عايل اٞتودة مل ٬تزئو ذلك؛ مع أن  صاعٍ من وجب عليو إخراج صاٍع متوسط اٞتودة من التمر، فأخرج نصف [ ٕ]

 .(ٖ)قيمة نصف الصاع ىنا تساوي الصاع
، وا١تأمور بو الوسط؛ فلم يكن األفضل جودًة داخاًل يف (ٗ)«اٞتودة غَت معتربة عند ا١تقابلة ّتنسها»بأن ونوقش: 

 .(٘)ا١تنصوص
 .(ٙ)كاألضحية[ أن الـُمخرج يف الزكاة متعلق ّتنس ٥تصوص ال يقوم غَته مكانو،  ٖ]

أن ا١تقصود من األضحية إراقة الدم، وذلك معٌت ال يتقوم، وإ٪تا ٯتكن تقوًن اللحم، وىو بعض ا١تقصود، »ونوقش: 
 .(ٛ)؛ فا١تقصود يف األضحية معٌت غَت معقول ا١تعٌت(ٚ)«و٢تذا لو أخرج اللحم مل ٬تز

 ، ومن ا١تعقول: ا١تنقولاستدلوا بأدلة من  جواز إخراج القيمة في الزكاة: :ثانيأدلة القول ال
 أواًل: استداللهم بالمنقول: 

 االستدالل بالسُّنَّة: -أ
، ةً سنَّ مُ  [ عن الصنابح بن األعسر رضي اهلل عنو قال: رأى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف إبل الصدقة ناقةً ٔ]
 .(ٓٔ)ببعَتين من حاشية الصدقة، فسكت(ٜ)، فقال: يا رسول اهلل، إين ارٕتعتها«ما ىذه؟»وقال:  ،فغضب

                                 

 (ٕٕٓ/ ٖهناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب )( ينظر: ٔ)
 (ٕٕٚ/ ٔ( ينظر: تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٕ)
 (ٓٛٔ/ ٖ( ينظر: اٟتاوي الكبَت )ٖ)
/ ٖ( البناية شرح ا٢تداية )ٜٔٔ/ ٕ(فتح القدير للكمال ابن ا٢تمام )ٕٚ( ينظر: طريقة ا٠تالف يف الفقو بُت األئمة األسالف )ص: ٗ)

ٖٜٗ) 
 (ٕٓٚ/ ٔاشية الشليب على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )( ينظر: ح٘)
/ ٘(اجملموع شرح ا١تهذب )ٕٚٓ/ ٖ(البيان يف مذىب اإلمام الشافعي )ٕٛٚ/ ٔ( ينظر: ا١تهذب يف فقو اإلمام الشافعي للشَتازي )ٙ)

 (ٕٚٙ/ ٗ(الفروع )ٜٕٗ
(الغرة ا١تنيفة يف ٖتقيق بعض ٖٓٔ/ ٔختيار لتعليل ا١تختار )(االٚ٘ٔ/ ٕ(، وينظر: ا١تبسوط للسرخسي )ٖٕ٘ٔ/ ٖ( التجريد للقدوري )ٚ)

/ ٖ(البناية شرح ا٢تداية )ٖٜٔ/ ٕ(العناية شرح ا٢تداية )ٕٕٚ/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٗ٘مسائل اإلمام أيب حنيفة )ص: 
 (ٖٜٔ/ ٕ(فتح القدير للكمال ابن ا٢تمام )ٖٓ٘

(العناية شرح ا٢تداية ٕٕٚ/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٖٓٔ/ ٔ(االختيار لتعليل ا١تختار )ٚ٘ٔ/ ٕ( ينظر: ا١تبسوط للسرخسي )ٛ)
 (ٖٜٔ/ ٕ(فتح القدير للكمال ابن ا٢تمام )ٖٓ٘/ ٖ(البناية شرح ا٢تداية )ٖٜٔ/ ٕ)

 ( يأٌب قريباً بيان معٌت االرٕتاع. ٜ)
(، وابن ز٧تويو يف ٖٜٜٔ(برقم: )ٖٔٙ/ ٕ(، وابن أيب شيبة يف مصنفو )ٜٙٙٓٔ( برقم: )ٗٔٗ/ ٖٔ(رواه أٛتد يف مسنده ط الرسالة )ٓٔ)

( ٜٖ/ ٖ(، وأبو يعلى ا١توصلي يف مسنده )ٕٚٔ( برقم: )ٓٓٔ(، والًتمذي يف العلل الكبَت )ص: ٗ٘٘ٔ( برقم: )ٜٚٛ/ ٖاألموال )
 



ٔٔ 

 

ووجو داللتو: أنَّ أخَذ البعَت الواحد مكان بعَتين اثنُت إ٪تا يكون باعتبار القيمة فدل ذلك على جواز أخذ القيمة  
 .(ٕ)«وىذا عُت البدل والنيب صلى اهلل عليو وسلم أقره على ذلك»، (ٔ)بدل ا١تنصوص

إذا » د القاسم بن سالم مبيِّنًا معٌت االرٕتاع الوارد يف اٟتديث ٤تل االستدالل:وىو معٌت االرٕتاع لغًة؛ قال أبو عبي
وجبت على رب ا١تال أسناٌن من اإلبل فأخذ الـُمصَّدق مكاهنا أسنانا فوقها أو دوهنا فتلك اليت أخذ رجعة ألنو ارٕتعها من 

 .(ٖ)«اليت وجبت على رهبا
 . -يف ٗتر٬توكما يظهر -ونوقش: بأن اٟتديث ضعيف اإلسناد 

آخذه منكم مكان  (٘)أو لبيس(ٗ) ائتوين ٓتميس»باليمن:  -رضي اهلل عنو-[ عن طاوس، قال: قال معاذٕ]
أنو كان يأخذ من أىل اليمن يف زكاهتم »، وجاء بلفظ: (ٙ)«فإنو أىون عليكم، وخَت للمهاجرين با١تدينة ؛الصدقة

                                                                                               

الد بن سعيد، عن قيس بن أيب حازم، (. كلهم من طريق: ٣تٖٗٚٚ( برقم: )ٜٓٔ/ ٗ(، والبيهقي يف السنن الكربى)ٖ٘ٗٔبرقم: )
 عن الصناْتي، ومنهم من يقول: الصنابح. واللفظ ألٛتد.

 (.ٖ٘ٚٚ(، برقم: )ٜٔٔ/ ٗورواه البيهقي ُمرسالً عن قيس بن أيب حازم بو، كما يف السنن الكربى )
سألت ٤تمدًا ]يعٍت البخاري[ عن (: »ٕٚٔ)( برقم: ٓٓٔوىو بطريقْيو ا١ترفوع وا١ترسل حديث معلول؛ قال الًتمذي يف العلل الكبَت)ص: 

ىذا اٟتديث فقال: روى ىذا اٟتديث إٝتاعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، أن النيب صلى اهلل عليو وسلم  رأى يف إبل 
البخاري قولو ونقل الًتمذي أيضاً يف العلل الكبَت عن «.الصدقة مرسل. قال ٤تمد: أنا ال أكتب حديث ٣تالد ، وال موسى بن عبيدة

مع ضعف ٣تالد بن -وأشار الًتمذي إىل أن سبب تضعيف البخاري لو كونو مضطربا «. ليس ىو عندي بصحيح»عن ىذا اٟتديث:
وإ٪تا قال ٤تمد: ال يصح حديث ٣تالد ألن إٝتاعيل بن أيب خالد رواه عن قيس أن النيب  صلى اهلل عليو وسلم  رأى يف إبل » -سعيد

 «. يذكر عن الصنابحالصدقة ناقة مسنة ومل
 «.ىذا حديث غريب(:»ٜٚٗ/ ٗوقال ابن أيب عاصم يف اآلحاد وا١تثاين )

 «.وقد جاء يف ىذا أثر ٭تتجون بدونو، وأما ٨تن فلسنا نورده ٤تتجُت بو(: »ٕ٘ٔ/ ٗو٦تن ضعفو ابن حزم قال يف احمللى باآلثار )
/ ٕ(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )ٚ٘ٔ/ ٕا١تبسوط للسرخسي ) (ٖٕٗٔ/ ٖ(ينظر يف بيان وجو االستدالل: التجريد للقدوري )ٔ)

(إيثار اإلنصاف ٕ٘(الغرة ا١تنيفة يف ٖتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة )ص: ٕٖ٘/ ٔ(اللباب يف اٞتمع بُت السنة والكتاب )ٕٙ
 (ٛٙيف آثار ا٠تالف )ص: 

 (ٛٙ(إيثار اإلنصاف يف آثار ا٠تالف )ص: ٕ)
(النهاية يف غريب اٟتديث واألثر ٕٚٔٔ/ ٖ(، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )ٖٕٕ/ ٔ(غريب اٟتديث للقاسم بن سالم )ٖ)

 (، مادة: ) رجع (.ٕٔٓ/ ٕ)
 «.قال األصمعى: ا٠تميس: الثوب الذى طولو ٜتس أذرع، كأنو يعٌت الصغَت من الثياب(: » ٙ٘ٔ/ ٘(قال أبو عبيد يف غريب اٟتديث )ٗ)
 (ٜٖٚ/ ٔكما يف الفائق يف غريب اٟتديث )«. اللبيس: الذي لبس فأخلق(»٘)
 (.ٛٗٗٔ(أخرجو البخاري معلقاً بصيغة اٞتزم يف باب:)العرض يف الزكاة( قبل اٟتديث رقم: )ٙ)
(، ٖٜٓٔقم:)( بر ٚٛٗ/ ٕ(، والدارقطٍت يف السنن )ٕٙ٘( وبرقم )ٕ٘٘( برقم: )ٚٗٔوأخرجو متصاًل ٭تِت بن آدم يف ا٠تراج)ص:  

(، والبيهقي أيضًا يف ا٠تالفيات بُت اإلمامُت الشافعي وأيب حنيفة ٚٗٗٚ( برقم:)ٚٓٔ/ ٛوالبيهقي يف السنن الكربى ت الًتكي )
 (.ٕٕٖٗ( برقم:)ٕٖٓ/ ٗوأصحابو ت النحال )

ىذا مرسل ، (:»ٚٛٗ/ ٕالسنن )وإسناده صحيح إىل طاووس، ولكن طاووس مل يسمع من معاذ؛ فيكون األثر منقطعاً. قال الدارقطٍت يف 
قلُت: وىو إىل طاوس إسناد صحيح لكنو مل يسمع من معاذ (: »ٖٔ/ ٖ) يف تغليق التعليق، وقال ابن حجر «طاوس مل يدرك معاذا

 طاووس مل يسمع من معاذ؛ و٢تذِه العلِة و٨توىا ال(: »ٚٛٔ/ ٔ، وقال البقاعي يف النكت الوفية ٔتا يف شرح األلفية )«فهو منقطع
 «.ينبغي االحتجاج بو
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 .(ٔ)«العروض
، ومل (ٖ)«ال يكون إال باعتبار القيمة»وىذا ، (ٕ)«يأخذ الثياب بالقيمة وينقلها إىل ا١تدينة» -رضي اهلل عنو-فمعاذ

 .(ٗ)ينكر عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم فدل على جوازه
 ونوقش من وجهين:

 .-كما يظهر يف ٗتر٬تو-األثر منقطع اإلسناد  الوجو األول:
أمر معاذًا أن يؤخذ الزكاة من  ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم ؛(٘)على فرض صحتو فهو يف اٞتزية الوجو الثاني:

، وأما تسميتها (ٚ)نقل إىل ا١تدينة، وجاء عن معاذ النهي عن نقل الزكاةفلم تكن الزكاة تُ  (ٙ)أغنيائهم فَتدىا على فقرائهم
 . (ٛ)صدقة فإن اٞتزية قد تسمى صدقة

 االستدالل باآلثار:  - ب
، وقال أبو (ٜ)يف زكاة الفطرأنو كان يأخذ نصف درىم عن الصاع  -رٛتو اهلل-ثبت عن عمر بن عبد العزيز [ٔ]

                                                                                               

ىذا التعليق صحيح اإلسناد إىل طاوس، لكن »( ٣تيبًا على ِذكر البخاري لو معلقًا بصيغة اٞتزم: ٕٖٔ/ ٖوقال ابن حجر يف فتح الباري ) 
فيد إال طاوس مل يسمع من معاذ فهو منقطع، فال يُغًت بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق اٞتازم فهو صحيح عنده؛ ألن ذلك ال ي

الصحة إىل من علق عنو، وأما باقي اإلسناد فال. إال أن إيراده لو يف معرض االحتجاج بو يقتضي قوتو عنده وكأنو عضده عنده 
 «.األحاديث اليت ذكرىا يف الباب

(. وإسناده ٖٚٗٓٔ( برقم: )ٗٓٗ/ ٕ(، وابن أيب شيبة يف مصنفو )ٖٖٔٚ( برقم: )٘ٓٔ/ ٗ(أخرجو عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفو )ٔ)
 عن طاوس، عن معاذ بن جبل؛ فما قيل يف اللفظ السابق يقال ىنا.

 (ٕ٘ٗٔ/ ٖ(التجريد للقدوري )ٕ)
 (ٚ٘ٔ/ ٕ(ا١تبسوط للسرخسي )ٖ)
 (ٖٓٔ/ ٔ( ينظر: االختيار لتعليل ا١تختار )ٗ)
( التحقيق يف مسائل ٛٛ/ ٖ البن قدامة )(ا١تغٍتٖٓٗ/ ٘( اجملموع شرح ا١تهذب )ٔٛٔ/ ٖ(اٟتاوي الكبَت )ٜٔ/ ٕ( ينظر: شرح الرسالة )٘)

 (ٖٖٖ/ ٔ(تنقيح التحقيق للذىيب )ٖٖ/ ٕا٠تالف )
(، ورواه مسلم يف ٜٙٗٔ( رواه البخاري يف صحيحو يف كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا برقم: )ٙ)

 (.ٜٔصحيحو يف كتاب اإلٯتان برقم: )
قال ابن «. من انتقل من ٥تالف عشَتتو، إىل ٥تالف غَت عشَتتو، فصدقتو وُعْشرُُه يف ٥تالف عشَتتو»قولو:  - عنورضي اهلل-( جاء عنوٚ)

ومل أقف عليو يف اٞتزء «. أخرجو سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إىل طاوس(: »ٕٕٗ/ ٖحجر يف التلخيص اٟتبَت ط قرطبة )
( برقم: ٕٖٓ/ ٜٛتن األعظمي. وأخرجو البيهقي يف معرفة السنن واآلثار )ا١تطبوع من سنن سعيد بن منصور ط:حبيب الر 

(: ٔٓٗ/ ٚ(، ويف إسناد البيهقي: مطرف بن مازن. قال يف البدر ا١تنَت )ٖٔٗٔٔ( برقم: )ٗٔ/ ٚ(، ويف السنن الكربى )ٖٕٖٛٔ)
 «.مطرف ضعيف، وطاوس مل يدرك معاذا»

 ( عن القاضي عبدالوىاب ا١تالكي.ٖٖٔ/ ٖيف الفتح )( ونقلو ابن حجر ٜٔ/ ٕ( ينظر: شرح الرسالة )ٛ)
بألفاظ ٥تتلفة ومن طرق متعددة؛ وأل٫تيتو يف حكم ا١تسألة وكونو يف القرون ا١تفضلة واآلمر بو  -رٛتو اهلل-( جاء ذلك عمر بن عبد العزيزٜ)

 عمر بن عبدالعزيز فقد حرصُت على ٚتع طرقو حيث يتبُت من خال٢تا قوة إسناده:
( حدثنا وكيع، عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز يف صدقة ٜٖٙٓٔ( يف مصنفو برقم )ٜٖٛ/ ٕابن أيب شيبة )أخرج  .1

إسناد صحيح مّتصل؛ وكيع بن اٞتراح، وقرة بن خالد السدوسي إمامان «. نصف صاع عن كل إنسان أو قيمتو نصف درىم»الفطر: 
 ( وصححو.ٕٕ٘/ ٗابن حزم يف احمللى باآلثار ) ثقتان من كبار األئمة، وذكره هبذا اإلسناد

( بإسناده عن ابن ا١تبارك، عن عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد ٖٕ٘ٗ( برقم )ٕٛٙٔ/ ٖوأخرج ابن ز٧تويو يف األموال ) .2
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ٝتع ٙتانية »، وأبو إسحاق تابعي(ٔ)«أدركتهم وىم يعطون يف صدقة رمضان الدراىم بقيمة الطعام»إسحاق السبيعي: 
 .(ٕ)«وثالثُت من أصحاب النَّيِبُّ صلى اهلل عليو وسلم

قيل لألمام  من األمر بإخراجها من غَت النقد، ُمعارض ٔتا صّح عن النيب صلى اهلل عليو وسلمونوقش: بأن ذلك 
ويقولون قال  عون قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمدَ قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يَ »أٛتد: 

[. ٜ٘وقال اهلل تعاىل:}أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول{]النساء: ، عليو وسلمفالن، قال ابن عمر: فرض رسول اهلل صلى اهلل 
 .(ٖ)«ون السنن: قال فالن، قال فالنردُّ يَ  قومٌ  :وقال

 ثانياً: استداللهم بالمعقول: 
، وحصو٢تا فما حصل بو كفاية الفقَت جاز ٭تصل بإخراج عُت ا١تنصوص كفاية الفقَت اليت ىي مقصود الزكاة[ ٔ] 
 .(ٗ)فكان أمعن يف ٖتصيل الكفاية أوىل؛ فبالقيمة يتمكن الفقَت من شراء عُت ا١تنصوص وغَته بالقيمة

من مالحظة الشارع ١تعٌت التعبد الذي يقتضي ا١تنع من ا٠تروج عن  -يف أدلة القول األول-ٔتا سبقونوقش: 

                                                                                               

. شيخ ابن وإسناده صحيح«. واجعل على أىل الديوان نصف درىم من كل إنسان، يؤخذ من أعطياهتم»العزيز يف صدقة رمضان: 
 ا١تبارك ىو: عوف بن َأيب ٚتيلة الَعْبدي ا٢تجري، أَبُو سهل الَبْصرِّي ا١تعروف باألعرايب.

( حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، قال: ٝتعت كتاب عمر بن عبد العزيز ٖٛٙٓٔ( يف مصنفو برقم )ٜٖٛ/ ٕوأخرج ابن أيب شيبة ) .3
ورجالو ثقات. أبو أسامة ىو: ٛتاد بن «. أعطياهتم، عن كل إنسان نصف درىم يؤخذ من أىل الديوان من»يقرأ إىل عدي بالبصرة 

وىو عن ابن عون يف ٖتقيق: كمال اٟتوت، وأيضًا يف ٖتقيق: ٛتد اٞتمعة و٤تمد اللحيدان للمصنف -أسامة بن زيد القرشي الكويف. 
 .-( فجعلها عن عوفٚٓ٘/ ٙ(، وأما يف ٖتقيق: ٤تمد عوامة )ٕٕٛ/ ٗ)

 طرق صحيحة. فهذه ثالثة
( عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز على كل اثنُت درىم يعٍت ٛٚٚ٘( برقم )ٖٙٔ/ ٖوأخرج عبدالرزاق الصنعاين يف مصنفو ) .4

وإسناده منقطع؛ معمر بن راشد مل يسمع من عمر بن عبد العزيز. «. ىذا على حساب ما يعطى من الكيل»زكاة الفطر، قال معمر: 
 ٓٔٔ، ومات اٟتسن البصري سنة «طلبت العلم سنة مات اٟتسن»( عن معمر قولو: ٗٔٔ/ ٕالتاريخ األوسط )روى البخاري يف 

 بعد موت عمر بن عبدالعزيز بتسع سنُت.
( بإسناده إىل ابن ٢تيعة، عن يزيد بن أيب حبيب، أن عمر بن عبد العزيز  ٕٔ٘ٗ( برقم )ٕٚٙٔ/ ٖوأخرج ابن ز٧تويو يف األموال ) .5

 من عطاء كل رجل نصف درىم زكاة الفطر، قال يزيد: فهم حىت اآلن يأخذوهنم بو. وفيو ابن ٢تيعة.كتب: يؤخذ 
أخذت األئمة يف الديوان زكاة الفطر يف »( بإسناده إىل ابن شهاب قال: ٕٕٔ٘ٗ( برقم )ٕٛٙٔ/ ٖوأخرج ابن ز٧تويو يف األموال ) .6

(، ٖٛٓكما يف تقريب التهذيب )ص: «. ي كاتب الليث صدوق كثَت الغلطأبو صاحل ا١تصر »وفيو: عبد اهلل ابن صاحل «. أعطياهتم
 (.ٗٔٙكما يف تقريب التهذيب )ص: « ثقة إال أن يف روايتو عن الزىري و٫تا قليال»وفيو: يونس بن يزيد 

 سحاق. فذكره.(، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زىَت، قال: ٝتعت أبا إٖٔٚٓٔ( برقم )ٜٖٛ/ ٕ( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو )ٔ)
يف حديثو عن »والظاىر أن زىَتاً ىو: زىَت بن معاوية؛ فقد روى عن أيب إسحاق وأدرك أبا أسامة ٛتاد بن أسامة القرشي. قال اإلمام أٛتد: 

(. ٕٗٗ/ ٜ(، وينظر: هتذيب الكمال يف أٝتاء الرجال )ٛٛ٘/ ٖاٞترح والتعديل البن أيب حاًب )«. أىب إسحاق لُت، ٝتع منو بأخرة
كانوا يعطون يف صدقة الفطر »( بإسناده إىل أيب إسحاق ا٢تمداين قال: ٕ٘٘ٗ( برقم )ٕٛٙٔ/ ٖوأخرج ابن ز٧تويو يف األموال )

 (ٜٛٗكما يف تقريب التهذيب )ص: « لُت اٟتديث»ويف إسناده: ٤تمد بن عمر الرومي «. ْتساب ما يقوم من الورق
 ( ٔٔٔ/ ٕٕب الكمال يف أٝتاء الرجال )( قالو أٛتد بن عبد اهلل العجلي كما يف هتذيٕ)
 (ٚٛ/ ٖ( ا١تغٍت البن قدامة )ٖ)
(الغرة ا١تنيفة يف ٖتقيق بعض مسائل اإلمام ٕٙ(طريقة ا٠تالف يف الفقو بُت األئمة األسالف )ص: ٚ٘ٔ/ ٕ( ينظر: ا١تبسوط للسرخسي )ٗ)

 (ٚٛ/ ٖ( ا١تغٍت البن قدامة )ٖٓ٘/ ٖ(البناية شرح ا٢تداية )ٗ٘أيب حنيفة )ص: 
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 .(ٔ)فلم يطّرد أصلهم فيها كفاية للفقَتمع أن  -كسكٌت الدار مدة معينة-نفية ٯتنعون إخراج ا١تنفعة، وبأن اٟتا١تنصوص
[ كما ٬توز يف عروض التجارة إخراج الزكاة من النقد وليس من جنس العروض فكذلك غَت العروض ٬توز ٕ]

 .(ٕ)إخراجها غَت جنس ا١تال الزكوي
، ومن (ٖ)وض ٮترج ْتسب القيمة؛ فكذلك زكاتو ٗترج من القيمةالواجب يف زكاة العر النصاب أن بونوقش: 

 .(ٗ)الفقهاء من يرى لزوم إخراج زكاة العروض من العروض بعد تقوٯتها
استدلوا بأدلة من  :يجوز إخراج القيمة في الزكاة إال زكاة الفطر فال يجوز إخراجها نقداً  أدلة القول الثالث:

أو (٘) ائتوين ٓتمي»قولو ألىل اليمن:  -رضي اهلل عنو-: وىو ما سبق يف أدلة القول الثاين، حيث جاء عن معاذا١تنقول
، ففيو داللة على جواز إخراج (ٚ)«آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنو أىون عليكم، وخَت للمهاجرين با١تدينة( ٙ)لبيس

فقد جاء عن ابن عمر ، (ٛ)القيمة، وأما زكاة الفطر فال ٗترج قيمتها؛ ألنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم فرضها صاعاً من طعام
فرض رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم زكاة الفطر صاعا من ٘تر، أو صاعا من شعَت، على كل »قال: رضي اهلل عنهما، 

 .(ٜ)«عبد أو حر، صغَت أو كبَت
استدلوا  :يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان ذلك لحاجة، وأما من غير حاجة فال يجوز أدلة القول الرابع:

مبينًا سبب  قولو ألىل اليمن -رضي اهلل عنو-القول الثاين، حيث جاء عن معاذوىو ما سبق يف أدلة : من ا١تنقول دليلب
 .(ٓٔ)«وخَت للمهاجرين با١تدينة»أخذه لبدل القيمة: 

، فأخذ «وخَت للمهاجرين با١تدينة»حيث قال: فعل ذلك ١تصلحة أىل ا١تدينة، -رضي اهلل عنو -أن معاذاً ووجو داللتو: 
 .(ٔٔ)أخذ القيمة جاز اٟتاجة ا١تدينة؛ فمىت وجدتمعاذ بدل ا١تنصوص ٟتاجة أىل 

 .-كما سبق دراستو يف أدلة القول الثاين-بأن حديث معاذ منقطع اإلسناد ويناقش دليل القول الثالث والرابع:
 :، وسبب الترجيحالترجيح

 .قويقوٌل ، والقول ّتواز إخراج القيمة القول بعدم جواز إخراج القيمة-واهلل أعلم-أرجح األقوال
 : ورأم ترجيحالوسبب 

كالرب والشعَت والتمر يف زكاة الفطر، وىي   يف زكاة الفطر أن الشارع نصَّ على عدد من ا١تطعوماتاألمر األول: 

                                 

 (ٙٔ/ ٕ( ينظر: شرح الرسالة )ٔ)
 (ٕٚٗٔ/ ٖ( ينظر: التجريد للقدوري )ٕ)
 (ٕٔ/ ٕ( ينظر: شرح الرسالة )ٖ)
 (ٕٖ٘/ ٖ( ينظر: البيان يف مذىب اإلمام الشافعي )ٗ)
 «.ن الثيابقال األصمعى: ا٠تميس: الثوب الذى طولو ٜتس أذرع، كأنو يعٌت الصغَت م(: »ٙ٘ٔ/ ٘(قال أبو عبيد يف غريب اٟتديث )٘)
 (ٜٖٚ/ ٔكما يف الفائق يف غريب اٟتديث )«. اللبيس: الذي لبس فأخلق(»ٙ)
 (سبق ٗتر٬تو يف أدلة القول الثاين، وإسناده منقطع.ٚ)
 (ٕ٘٘/ ٕ(ينظر: الشرح الكبَت على منت ا١تقنع )ٛ)
مسلم يف صحيحو يف كتاب الزكاة (، ورواه ٖٓ٘ٔ( رواه البخاري يف صحيحو يف كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر، برقم)ٜ)

 (.ٜٗٛبرقم)
 (سبق ٗتر٬تو يف أدلة القول الثاين، وإسناده منقطع.ٓٔ)
 (ٜٖٚ/ ٘(الالمع الصبيح بشرح اٞتامع الصحيح )ٖٚٛ/ ٖ(مصابيح اٞتامع )ٜٗٗ/ ٖ( ينظر: شرح صحيح البخارى البن بطال )ٔٔ)
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، ولكانت اإلحالة إىل القيمة أوضح من اإلحالة إىل متفاوتٌة يف قيمها؛ فلو كان ا١تعترب القيمة ١تا تساوت ىذه ا١تطعومات
 .ىذه ٣تتمعة

؛ ويُعلِّلون ذلك بأن (ٔ)ويُوضِّح ىذا أن اٟتنفية ٯتنعون إخراج ُمدٍّ من البُــرِّ اٞتيد يساوي يف قيمتو صاعاً من شعَت
(؛ فدلَّ تعدد الفروض ا١تتفاوتة يف القيمة على أن ا١تعترب معٌت ٕ«)الفرض فيهما واحد فال ٬تزئ كل واحد إال عن نفسو»

الواجب القيمة لكان يف ذلك تعارضًا من جهة اختالف قيمة ا١تفروض؛ و٢تذا ٕتد اٟتنفية آخر غَت القيمة؛ إْذ لو كان 
 .(ٖ)«القيمة ال تعترب يف ا١تنصوص»يقررون أنَّ 

من  يف الصدر األول -رضوان اهلل عليهم-أن ىذا القول أقرب إىل ما استفاض من عمل الصحابة األمر الثاني:
قال:  -رضي اهلل عنو-عن أيب سعيد ا٠تدريوقد روى مسلم يف صحيحة ه، االقتصار على ا١تنصوص وعدم إخراج غَت 

كنا ٩ترج إذ كان فينا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم زكاة الفطر، عن كل صغَت، وكبَت، حر أو ٦تلوك، صاعا من طعام، »
قدم علينا معاوية بن  فلم نزل ٩ترجو حىت« أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعَت، أو صاعا من ٘تر، أو صاعا من زبيب

إين أرى أن مدين من ٝتراء »أيب سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على ا١تنرب، فكان فيما كلم بو الناس أن قال: 
فأما أنا فال أزال أخرجو كما كنت أخرجو، أبدا ما »فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: « الشام، تعدل صاعا من ٘تر

 .(ٗ)«عشت
أن القول ٔتنع إخراج القيمة قول أكثر الفقهاء كما سبق عند دراسة األقوال، بل ىو قول أكثر  األمر الثالث:

 .(٘)«مل ٬تز عامة العلماء إخراج القيمة»أىل العلم، قال القاضي عياض: 
 وبناء على ماسبق من اندراج ا١تسألة ٤تل البحث: )صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت
من النقد( ٔتسألة: )إخراج القيمة يف الزكاة(؛ فإنو ال ٬توز صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من 

وقد يكون لديو احتياجات أكثر إٟتاحًا من -بنفسو بتغطية احتياجاتوليقوم النقد، فالواجب ٘تكُت الفقَت من النقد 
وجبت للمساكُت، وىذا الـُمخرُِج ليس بقيِّــٍم ٢تم وال ويّل عليهم، فال ٬توز لو أن يتصرف فيما  الصدقة»، فــــــ-العالج

 .(ٙ)«وجب عليو ٢تم
يدفع  :قال؟ الرجل يشًتي للرجل فرسا من زكاتو :قلتُ » والده: -رٛتهم اهلل-وقد سأل صاحل ابن اإلمام أٛتد

ويعطى ٙتن الفرس، وال يتوىل ٥ترج الزكاة شراء الفرس بنفسو؛ ألن الواجب قال أٛتد: »و، (ٚ)«إليو الدنانَت حىت يشًتي ىو
 .(ٛ)«إيتاء الزكاة، فإذا اشًتاىا بنفسو، فما أعطى إال فرسا

                                 

٬تعل »ىنا ال ٬تري بينهما الربا؛ حيث إن ما جرى فيو الربا كقمح بقمح ٬تيبون عنو بأن الشارع مل  -الرُب والشعَت-( ويالحظ أن الَبدلُْت ٔ)
 ( ٕٕ٘ٔ/ ٖكما أجاب القدوري يف التجريد )«. للجودة قيمة فيما يثبت فيو الربا عند مالقاتو ٞتنسو

 (ٕٕ٘ٔ/ ٖ( التجريد للقدوري )ٕ)
 (ٖٚ/ ٕائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )( بدٖ)
 (.ٜ٘ٛ( رواه مسلم يف صحيحو يف كتاب الزكاة برقم)ٗ)
 (ٕٛٗ/ ٖ( إكمال ا١تعلم بفوائد مسلم )٘)
 ( للقاضي عبدالوىاب ا١تالكي.ٚٔ/ ٕ( شرح الرسالة )ٙ)
 (ٜٕٔ/ ٖ( مسائل اإلمام أٛتد رواية ابنو أيب الفضل صاحل )ٚ)
( وىذا على الرواية ا١تعتمدة يف ا١تذىب، وجاء عن أٛتد يف مسألة شراء الفرس من مال الزكاة دون تسليم ٖٛٗ /ٙ( ا١تغٍت البن قدامة )ٛ)

وقال يف موضع آخر: إن »النقد ما يوافق الروايات عنو يف مسألة إخراج القيمة؛ قال ابن قدامة يف ا١تغٍت بعد ا١توضوع ا١تعزو إليو آنفًا 
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 ، وفيو مطلبان:تُعنى بعالج الفقراء أوقاف: حكم صرف الزكاة على المبحث الثاني

 : المطلب األول: صورة المسألة
ٙتة مؤسسات خَتية تُعٌت بالرعاية الصحية للفقراء، ومن أىم إيرادات ىذه ا١تؤسسات األوقاف ا١توقوفة لصاح 

 . فهل ٬توز أن يصرف الـُمزكي زكاتو يف ىذه األوقاف؟مناشطها

 :حكم المسألةالمطلب الثاني: 
على  لوقفٍ  الـُمزّكي زكاتوصرف ْتكم  -رٛتهم اهلل-مل أقف بعد البحث على من صرّح من الفقهاء السابقُت

 .الفقراءمصرف: 
؛ على مصرف: يف سبيل اهلل لفقهاء اٟتنابلة يف حكم صرف الزكاة لوقفٍ  لإلمام أٛتد ٍب نصوص ووقفت على نص 
 بتحرًن ىذه الصورة.-رٛتهم اهلل-اٟتنابلةو  على ا١تنع من ذلك، وصرح -رٛتو اهلل-اإلمام أٛتد نصحيث 
كما   الغَت وىو: رعاية مصاحل ا١تسلمُت حضُّ  االستحقاق فيها ٤ترماً يف ا١تصارف اليت سببعندىم إذا كان ىذا و  

 .كمصرف: الفقراء النفس حضُّ  فيها االستحقاق ما كان يف ا١تصاحل اليت سببأوىل منو ف ؛يف مصرف يف سبيل اهلل
وال يشًتي من الزكاة فرسا يصَت حبيسا يف سبيل اهلل، وال دارا، وال ضيعة يصَتىا يف سبيل اهلل »قال اإلمام أٛتد: 

، ومل أجد عنو رواية أخرى تفيد اٞتواز ٓتالف ا١تسألة السابقة: أخذ القيمة يف الزكاة؛ (ٔ)«للرباط، وال يقفها على اجملاىدين
 ٓتالف ىذه ا١تسألة. والفرق بُت ا١تسألتُت ظاىر؛ إْذ يف أخذ القيمة ٘تليك

شًتي من الزكاة فرسا يكون حبيسا يف اٞتهاد، وال دارا أو ضيعة الرباط وال ٬توز أن يُ »: -رٛتو اهلل-قال ابن مفلحو 
 .(ٖ)، ونصَّ عليو كثَت من اٟتنابلة(ٕ)«أو يقفها على الغزاة

 .(ٗ)«عدم اإليتاء ا١تأمور بو»ودليل ذلك: 
ومل أقف على صرح كاٟتنابلة -الزكاة ال تصرف يف مصاحل اٞتهاد دون ٘تليك على أن-رٛتهم اهلل-نص اٟتنفيةو 

ال تصح الزكاة (ٔ)أو شرط(٘)إال أن التمليك عندىم ركنالزكاة ف ، مع أن مصرف اٞتهاد أحد مصار -بتحديد الوقف

                                                                                               

أعجب إيل، وإن اشًتاه ىو رجوت أن ٬تزئو. وقال أيضا: يشًتي الرجل من زكاتو الفرس، و٭تمل دفع ٙتن الفرس وٙتن السيف فهو 
 «.عليو، والقناة، و٬تهز الرجل؛ وذلك ألنو قد صرف الزكاة يف سبيل اهلل، فجاز، كما لو دفعها إىل الغازي فاشًتى هبا

 (ٖٛٗ/ ٙ( ا١تغٍت البن قدامة )ٔ)
 (ٕٔٗ/ ٕعبارة عند حفيده يف ا١تبدع يف شرح ا١تقنع )(، وٕتد نفس الٖٙٗ/ ٗ( الفروع )ٕ)
( اإلقناع يف فقو اإلمام أٛتد بن حنبل ٕٕ٘/ ٔاإلرادات ) (منتهىٕٛ٘/ ٚ( ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا٠تالف ت الًتكي )ٖ)

( الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع )ص: ٛ٘ٗ/ ٔ( شرح منتهى اإلرادات )ٖٕٛ/ ٕ( كشاف القناع عن منت اإلقناع )ٜٕٙ/ ٔ)
 (ٕٖٓ/ ٖ(حاشية الروض ا١تربع البن قاسم )ٚٗٔ/ ٕ( مطالب أويل النهى يف شرح غاية ا١تنتهى )ٕٕٔ

(، وينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من ٚٗٔ/ ٕ( ومثلو يف مطالب أويل النهى يف شرح غاية ا١تنتهى )ٛ٘ٗ/ ٔمنتهى اإلرادات )(شرح ٗ)
 (ٕٖٓ/ ٖ(، حاشية الروض ا١تربع البن قاسم )ٕٖٙ/ ٖ(، معونة أوىل النهى شرح ا١تنتهى )ٕٛ٘/ ٚا٠تالف ت الًتكي )

(الدر ا١تختار ٕٚٙ/ ٕ( شرح فتح القدير )ٔٔٔ/ ٔن. ينظر: ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدي )( نص عدد من اٟتنفية على أن التمليك رك٘)
( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ٖ٘ٓ/ ٔ(حاشية الشِّْليبِّ على تبيُت اٟتقائق )ٖٚٔشرح تنوير األبصار وجامع البحار )ص: 

 (ٕٔٚشرح نور اإليضاح )ص: 
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 بدونو.
واٟتج واٞتهاد وكل ما ال . .وكذا ال يبٌت هبا القناطر والسقايات  ..التمليك شرط فيها : »-رٛتو اهلل-الزيلعي قال
 .(ٗ)...«فقَت مسلم  ٘تليكُ  األصل يف دفع الزكاةِ »و، (ٖ)، وصرّح هبذه ا١تسألة كثَت من اٟتنفية(ٕ)«٘تليك فيو

اهلل تعاىل ٝتاىا صدقة و »، (٘)«[ يقتضي التمليكٖٗأن اإليتاء يف قولو تعاىل}وآتوا الزكاة{]البقرة: »ودليل ذلك: 
 .(ٙ)«ا١تال من الفقَتوحقيقة الصدقة ٘تليك 

وإن وقفوا » يف مسألة وقف الوالة أموال الزكاة على مصارفها: -رٛتو اهلل-فقال القرايف :-رٛتهم اهلل-وأما ا١تالكية
 ، فإذا كان ذلك غَت جائز ولو كان الـُمتصرف الوالة فغَتىم أوىل با١تنع.(ٚ)«أموال الزكاة على جهاهتا مل ٬تز

 .(ٛ)«١تا فيو من التحجَت على الفقراء»ودليل ذلك:  
، (ٜ)«تأدية الزكاة من ضرورهتا أن تتضمن ٘تليكًا ٤تققاً » :-رٛتو اهلل-فقال اٞتويٍت :-رٛتهم اهلل-وأما الشافعية

 .الثمانية ١تصارفأشّد ا١تذاىب يف وجوب التمليك؛ و٢تذا يوجبون على الـُمزكي أن يشمل بزكاتو ٚتيع ا والشافعية
 ، وهبذا استدل كثَت منهم(ٓٔ)«أضاف ٚتيع الصدقات إليهم بالم التمليك»-سبحانو وتعاىل-أن اهللودليل ذلك:  

 .(ٔٔ)على مسألة مشول الزكاة ٚتيع ا١تصارف
: أن صرف الزكاة على أوقاف تُعٌت بعالج الفقراء ال ٬توز؛ ألن اهلل أمر بإيتاء الزكاة ٢تم؛ وصرفها فتحصل مما سبق

 قا. واهلل أعلم.ريعها ٢تم ليس إيتاًء ٤تقَّ على أوقاف 

***************** 
 : حد المرض المبيح ألخذ الفقير من الزكاة.ثالثالمبحث ال

-وقد جاءت الشريعة ْتفظ الصحة ورعاية صحة األبدان، قال الشاطيب حفظ الصحة من مقاصد الشريعة الكربى

                                                                                               

(منحة السلوك يف شرح ٖتفة ا١تلوك )ص: ٖٓٓ/ ٔتمليك شرط. ينظر: تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )( نص عدد من اٟتنفية على أن الٔ)
 (ٕٕٕ/ ٔ(٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر )ٜٛٔ/ ٔ(درر اٟتكام شرح غرر األحكام )ٕٕٗ

 (ٖٓٓ/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )ٕ)
(٣تمع ٜٛٔ/ ٔ(درر اٟتكام شرح غرر األحكام )ٕٕٗسلوك يف شرح ٖتفة ا١تلوك )ص: (منحة الٕٙٗ/ ٖ(ينظر: البناية شرح ا٢تداية )ٖ)

 (ٕٕٕ/ ٔاألهنر يف شرح ملتقى األْتر )
 (ٖٕٓ(، وينظر: كنز الدقائق )ص: ٕٚٙ/ ٕ(العناية شرح ا٢تداية )ٗ)
 (ٕٔ٘/ ٔ(تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق )٘)
 (ٕٚٙ/ ٕ(شرح فتح القدير )ٙ)
 (ٖٖٚ/ ٙ) (الذخَتة للقرايفٚ)
 (ٖٖٚ/ ٙ(الذخَتة للقرايف )ٛ)
 (ٖٖٔ/ ٖ(هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب )ٜ)
 (ٖٖٔ/ ٔ(ا١تهذب يف فقو اإلمام الشافعي للشَتازي )ٓٔ)
(أسٌت ٘ٛٔ/ ٙ(اجملموع شرح ا١تهذب )٘ٓٗ/ ٖيف مذىب اإلمام الشافعي ) (البيانٜٜٔ/ ٘( ينظر: التهذيب يف فقو اإلمام الشافعي )ٔٔ)

 (ٖٜٖ/ ٔا١تطالب يف شرح روض الطالب )



ٔٛ 

 

حاجة اإلنسان للعالج حاجة ملحة، »و، (ٔ)«حفظ النفوس مشروع، وىذا ُكلِّي مقطوع بقصد الشارع إليو: »-رٛتو اهلل
قصد فإذا وجدنا مريضًا ٭تتاج للعالج لكنو ليس عنده مال يدفعو للعالج، فإنو ال حرج أن نعطيو من الزكاة؛ ألن الزكاة يُ 

 .(ٕ)«هبا دفع اٟتاجة
يُقصد بالكفاية كل : »يف موضوع مصرف الفقراء وا١تساكُت إىل بيت الزكاة البحوث ا١تقدمةندوة جاء يف توصيات 

ما ٭تتاج إليو ىو ومن يعو٢تم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعالج وتعليم أوالده وكتب علم إن كان ذلك الزماً 
 .(ٖ)«ألمثالو وكل ما يليق بو عادة من غَت إسراف وال تقتَت

وذلك ٮتتلف  ،(ٗ)يف بيان حد ا١ترض ا١تبيح ألخذ الفقَت من الزكاة -رٛتهم اهلل-للفقهاءمل أقف على نصوص و 
ب عليو اٟتكم وال ضابط لو يف الشرع وال يف اللغة فمرجعو إىل تّ كل فعل رُ ومرده للعرف؛ ألن   باختالف األحوال،

 .(٘)العرف
وال ٯتلك الفقَت ٙتن العالج  اٞتارية ٤تتاجاً إىل عالجٍ ما كان يف العادات )حد ا١ترض ا١تبيح ألخذ الفقَت من الزكاة: ف

 .وما يكفيبقدر  الزكاة ألجل العالج من مال خذاألفلو  (٣تاناً  وال ٬تد من يعاٞتو
فال بد أن يكون العالج ١تا ٘تس اٟتاجة ١تعاٞتتو من األمراض، فأما ما كان من األمور التجميلية الكمالية، أو كان 

الشائعة اليت ال يلحق الشخَص بًتكها ضرر، فال ٬توز صرف الزكاة لعالج مثل تلك األمراض؛ ٠تروج من األمراض اليسَتة 
 .(ٙ)ذلك عن اٟتاجات األساسية اليت ٭تتاجها الفقَت، واليت شرعت الزكاة يف ىذا ا١تصرف لسدىا

 

***************** 
 

  

                                 

 (ٜٛ/ ٕ(ا١توافقات )ٔ)
 (ٕٖٗ/ ٛٔ(٣تموع فتاوى ورسائل العثيمُت )ٕ)
 ه:ٓٗٗٔ- ٕٔ- ٗ(موقع بيت الزكاة على الرابط التايل، وتاريخ االسًتجاع: ٖ)

https://www.zakathouse.org.kw/zakathouse_Detail.aspx?id=622&codeid=  
الزكاة، إال أن  مل أقف على نص للفقهاء يف حكم عالج الفقَت من(: »ٖٓٚ( قال د.عبد اهلل الغفيلي يف رسالتو: نوازل الزكاة )ص: ٗ)

 ، وما ذكره يف حكم عالج الفقَت إٚتااًل؛ وىي أوسع من ا١تسألة ٤تل البحث.«العالج ٦تا يدخل يف مفهوم الكفاية
( إعالم ا١توقعُت عن رب ٖٓ٘/ ٖ٘(٣تموع فتاوى ابن تيمية )ٕ٘ٗ/ ٗ( شرح الكوكب ا١تنَت )ٖٚ٘ٛ/ ٛ(ينظر: التحبَت شرح التحرير )٘)

 (ٓٛٗ/ ٙالعا١تُت ت مشهور )
 (ٖٓٚ( ينظر: نوازل الزكاة )ص: ٙ)

https://www.zakathouse.org.kw/zakathouse_Detail.aspx?id=622&codeid=


ٜٔ 

 

 الخـــــاتمـــــــة
 البحث إلى النتائج التالية: خلص

 
الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد مندرجة يف مسألة إخراج القيمة يف صرف  •
 الزكاة.

يف إخراج القيمة بداًل عن ا١تنصوص على أربعة أقوال، وأرجح األقوال فيما ظهر -رٛتهم اهلل-اختلف الفقهاء •
صرف الزكاة للمنشأة الطبية لتقوم ؛ وعليو فال ٬توز لماءللباحث: القول بعدم جواز إخراج القيمة، وىو قول أكثر الع

 .بالعالج دون ٘تكُت الفقَت من النقد
صرف الزكاة على أوقاف تُعٌت بعالج الفقراء ال ٬توز؛ ألن اهلل أمر بإيتاء الزكاة ٢تم؛ وصرفها على أوقاف ريعها  •

 ٢تم ليس إيتاًء ٤تقَّقا.
اة: )ما كان يف العادات اٞتارية ٤تتاجًا إىل عالٍج وال ٯتلك الفقَت ٙتن حد ا١ترض ا١تبيح ألخذ الفقَت من الزك •

 فلو األخذ من مال الزكاة ألجل العالج بقدر ما يكفيو. (العالج وال ٬تد من يعاٞتو ٣تاناً 
 

  



ٕٓ 

 

 المصادر والمراجع
الرياض،  -أبو بكر بن أيب عاصم، ت: د. باسم فيصل أٛتد اٞتوابرة، ط: دار الراية  اآلحاد والمثاني: .ٔ

 . ٜٜٔٔ – ٔٔٗٔالطبعة األوىل 
عبد اٟتق بن عبد الرٛتن األشبيلي، ا١تعروف :  صلى اهلل عليو وسلماألحكام الوسطى من حديث النبي  .ٕ

ا١تملكة  –لنشر والتوزيع، الرياض بابن ا٠تراط، ت: ٛتدي السلفي، صبحي السامرائي، ط: مكتبة الرشد ل
 م ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٙٔٗٔالعربية السعودية، عام النشر: 

القاىرة  تاريخ  -عبد اهلل بن ٤تمود بن مودود ا١توصلي البلدحي، ط: مطبعة اٟتليب  االختيار لتعليل المختار: .ٖ
 م.ٖٜٚٔ -ىـ ٖٙ٘ٔالنشر: 

 ا األنصاري، ط: دار الكتاب اإلسالمي.زكريا بن ٤تمد بن زكري أسنى المطالب في شرح روض الطالب: .ٗ

: عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادي ا١تالكي، ت: اٟتبيب بن اإلشراف على نكت مسائل الخالف .٘
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔطاىر، ط: دار ابن حزم الطبعة األوىل، 

٤تمد بن أيب بكر بن أيوب ا١تعروف بابن قيم اٞتوزية، قدم لو وعلق عليو إعالم الموقعين عن رب العالمين:  .1
وخرج أحاديثو وآثاره: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، شارك يف التخريج: أبو عمر أٛتد عبد اهلل أٛتد، ط: 

 ىـ  . ٖٕٗٔدار ابن اٞتوزي للنشر والتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 
موسى بن أٛتد اٟتجاوي ا١تقدسي، ت: عبد اللطيف ٤تمد موسى  قو اإلمام أحمد بن حنبل:اإلقناع في ف .ٚ

 لبنان. –السبكي ط: دار ا١تعرفة ب يروت 
القاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت، ت: الدكتور ٭تِت إٝتاعيل، ط: دار إكمال المعلم بفوائد مسلم:  .1

 م ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔوىل، الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األ
 م.ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔبَتوت، سنة النشر:  –ط: دار ا١تعرفة  الشافعي، اإلمام ٤تمد بن إدريس :ألما .ٜ

ٖتقيق الدكتور: ، ٛتيد بن ٥تلد بن قتيبة بن عبد اهلل ا٠ترساين ا١تعروف بابن ز٧تويو :األموال البن زنجويو .ٓٔ
الطبعة: األوىل، ، لدراسات اإلسالمية، السعوديةالناشر: مركز ا١تلك فيصل للبحوث وا، شاكر ذيب فياض

 م ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ
 عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليمان ا١ترداوي اٟتنبلي، ط:اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف:  .ٔٔ

والنشر الدكتور عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، الناشر: ىجر للطباعة  -ٖتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي 
 م.ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔٚتهورية مصر العربية، الطبعة: األوىل،  -والتوزيع واإلعالن، القاىرة 

: ناصر ت يوسف بن قزأوغلي، مشس الدين، سبط أيب الفرج ابن اٞتوزي: إيثار اإلنصاف في آثار الخالف .ٕٔ
 ٛٓٗٔالطبعة: األوىل، ، القاىرة -الناشر: دار السالم ، العلي الناصر ا٠تليفي

أبو احملاسن عبد الواحد بن إٝتاعيل الروياين،  ت: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب المذىب:  بحر .ٖٔ
 م.ٜٕٓٓالعلمية الطبعة: األوىل، 

أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: .ٗٔ
 م. ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔالنشر:  القاىرة تاريخ –رشد اٟتفيد، ط: دار اٟتديث 



ٕٔ 

 

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي، ط: دار  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: .٘ٔ
 م.ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔالكتب العلمية الطبعة الثانية، 

ص ابن ا١تلقن سراج الدين أبو حفالبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير:  .ٙٔ
عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصري، ت: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال، ط: 

 .مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔالسعودية، الطبعة األوىل -الرياض -دار ا٢تجرة للنشر والتوزيع 
يٌت، ط: ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتاىب اٟتنفى، بدر الدين الع البناية شرح الهداية: .ٚٔ

 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔبَتوت، لبنان الطبعة: األوىل  -دار الكتب العلمية 
:  ٭تِت بن أيب ا٠تَت بن سامل العمراين اليمٍت الشافعي، ت: قاسم ٤تمد البيان في مذىب اإلمام الشافعي .ٛٔ

 م. ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔجدة الطبعة: األوىل،  -النوري ط: دار ا١تنهاج 
، احملقق: ٤تمود إبراىيم زايدي، ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخار  التاريخ األوسط: .ٜٔ

 ٜٚٚٔ - ٜٖٚٔالطبعة: األوىل، ، حلب ، القاىرة -الناشر: دار الوعي ، مكتبة دار الًتاث 
عثمان بن علي بن ٤تجن البارعي، فخر الدين الزيلعي اٟتنفي، ط: ا١تطبعة  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: .ٕٓ

 ىـ. ٖٖٔٔبوالق، القاىرة الطبعة األوىل:  -الكربى األمَتية 

أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن جعفر بن ٛتدان أبو اٟتسُت القدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية  التجريد: .ٕٔ
ىـ  ٕٚٗٔالقاىرة الطبعة الثانية،  -واالقتصادية/ أ. د ٤تمد أٛتد سراج  أ.د علي ٚتعة ٤تمد ط: دار السالم 

 .مٕٙٓٓ -
عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليمان ا١ترداوي الدمشقي الصاٟتي التحبير شرح التحرير في أصول الفقو:  .ٕٕ

السعودية /  -اٟتنبلي، ت: د. عبد الرٛتن اٞتربين، د. عوض القرين، د. أٛتد السراح، ط: مكتبة الرشد 
 .م ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرياض، الطبعة األوىل 

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسُت التخريج عند الفقهاء واألصوليين )دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(:  .ٖٕ
 ىـٗٔٗٔعام النشر: ، الناشر: مكتبة الرشد، التميمي

احملقق: سعيد ، أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين :تغليق التعليق على صحيح البخاري .ٕٗ
الطبعة: ، األردن -بَتوت ، عمان  -الناشر: ا١تكتب اإلسالمي ، دار عمار ، عبد الرٛتن موسى القزقي

 4ٓ1ٔ األوىل،
ب ا١تالكي، ت: سيد  : سالتفريع في فقو اإلمام مالك بن أن .ٕ٘ عبيد اهلل بن اٟتسُت أبو القاسم ابن اَٞتالَّ

 . م  ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔلبنان، الطبعة األوىل  -كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية، بَتوت 
سوريا، الطبعة  -أٛتد بن علي بن حجر العسقالين، ت: ٤تمد عوامة، ط: دار الرشيد تقريب التهذيب:  .ٕٙ

 م.ٜٙٛٔ - ٙٓٗٔاألوىل 
أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: .ٕٚ

الطبعة: ، مصر –مؤسسة قرطبة  الناشر:، أبو عاصم حسن بن عباس بن قطبت: حجر العسقالين، 
 مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔاألوىل، 



ٕٕ 

 

مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب، ت: مصطفى أبو  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: .ٕٛ
 .م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالرياض، الطبعة األوىل   -الغيط عبد اٟتي عجيب، ط: دار الوطن 

، : السيد صبحي السامرائي، تروان البغدادي اٟتنبلياٟتسن بن حامد بن علي بن م :تهذيب األجوبة .ٜٕ
 .م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالطبعة: األوىل، ، الناشر: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية

يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتال الدين ا١تزي، ت: تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  .ٖٓ
 .ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔوت، الطبعة األوىل: بَت  -د. بشار عواد معروف، ط: مؤسسة الرسالة 

خلف بن أيب القاسم ٤تمد، األزدي القَتواين، دراسة وٖتقيق: د. ٤تمد التهذيب في اختصار المدونة:  .ٖٔ
األمُت ولد ٤تمد سامل بن الشيخ، ط: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الًتاث، ديب، الطبعة األوىل: 

 .م  ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔ
:  خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اٞتندي التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب .ٕٖ

ا١تالكي ا١تصري، ت: د. أٛتد بن عبد الكرًن ٧تيب، ط: مركز ٧تيبويو للمخطوطات وخدمة الًتاث، الطبعة 
 م.ٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔاألوىل:

: أبو عبد الرٛتن األخضر ، تي ا١تالكيعثمان بن عمر ٚتال الدين ابن اٟتاجب الكرد جامع األمهات: .ٖٖ
 .مٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالطبعة: الثانية، ، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، األخضري

أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل الصقلي، ت: ٣تموعة باحثُت يف رسائل دكتوراه، ط:  الجامع لمسائل المدونة: .ٖٗ
جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -معهد البحوث العلمية وإحياء الًتاث اإلسالمي 

 م.ٖٕٔٓ -ىـ  ٖٗٗٔالطبعة األوىل: 
عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس، الرازي ابن أيب حاًب، ط: طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارف الجرح والتعديل:  .ٖ٘

 لطبعة األوىل. بَتوت، ا –ا٢تند، دار إحياء الًتاث العريب  –ْتيدر آباد الدكن  –العثمانية 
عالء الدين علي بن عثمان بن إبراىيم، أبو اٟتسن، الشهَت بابن  الجوىر النقي على سنن البيهقي: .ٖٙ

 .الًتكماين، ط: دار الفكر
أبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتدادي اليمٍت اٟتنفي، ط: ا١تطبعة ا٠تَتية،  الطبعة: األوىل،  الجوىرة النيرة: .ٖٚ

 ىـ.ٕٕٖٔ

عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم العاصمي اٟتنبلي النجدي،  رح زاد المستقنع:حاشية الروض المربع ش .ٖٛ
 ىـ.ٜٖٚٔالطبعة األوىل : 

شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن يونس بن حاشية الشِّْلِبيِّ على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  .ٜٖ
بوالق، القاىرة الطبعة:  -الكربى األمَتية إٝتاعيل بن يونس الشِّْليِبُّ، مطبوعا مع تبيُت اٟتقائق،  ط: ا١تطبعة 

 ىـ.ٖٖٔٔاألوىل، 
أٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل الطحطاوي اٟتنفي،  حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: .ٓٗ

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔلبنان الطبعة األوىل:  -ت: ٤تمد عبد العزيز ا٠تالدي، ط: دار الكتب العلمية بَتوت 
علي بن أٛتد الصعيدي العدوي، ت: يوسف الشيخ ى شرح كفاية الطالب الرباني:حاشية العدوي عل .ٔٗ

 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔبَتوت تاريخ النشر:  –٤تمد البقاعي ط: دار الفكر 



ٕٖ 

 

: علي بن ٤تمد البصري البغدادي الشهَت با١تاوردي، ت: الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي .ٕٗ
لبنان الطبعة  -ٛتد عبد ا١توجود، ط: دار الكتب العلمية، بَتوت الشيخ علي ٤تمد معوض والشيخ عادل أ

 م. ٜٜٜٔ-ىـ  ٜٔٗٔاألوىل: 
أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي،  ٖتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  دار الصميعي،   الخالفيات: .ٖٗ

 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔالطبعة األوىل.
بن علي بن ٤تمد اِٟتْصٍت ا١تعروف بعالء الدين  ٤تمد الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار:  .ٗٗ

 -ىـٖٕٗٔاٟتصكفي اٟتنفي، ت: عبد ا١تنعم خليل إبراىيم، ط: دار الكتب العلمية الطبعة األوىل: 
 م.ٕٕٓٓ

خسرو ، ط:  -أو منال أو ا١توىل  -٤تمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتال  درر الحكام شرح غرر األحكام:  .٘ٗ
 ية.دار إحياء الكتب العرب

٣تموعة من علماء ٧تد األعالم، ت: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم، الدرر السنية في األجوبة النجدية:  .ٙٗ
 .م ٜٜٙٔ-ىـٚٔٗٔالطبعة السادسة: 

مرعي بن يوسف الكرمى ا١تقدسي اٟتنبلى، ت: أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايب  دليل الطالب لنيل المطالب: .ٚٗ
 م.ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔض الطبعة: األوىل، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع، الريا

شهاب الدين أٛتد بن إدريس ا١تالكي الشهَت بالقرايف، حقق اٞتزء األول: ٤تمد حجي ط: دار  الذخيرة: .ٛٗ
 م.ٜٜٗٔبَتوت الطبعة األوىل:  -الغرب اإلسالمي

ابن ماجة أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزويٍت، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء  سنن ابن ماجو: .ٜٗ
 فيصل عيسى البايب اٟتليب.   -الكتب العربية 

٤َتمَّد كاِمل قره بللي،  -أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، ت: شَعيب األرنؤوط  سنن أبي داود: .ٓ٘
 .م ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔوىل ط: دار الرسالة العا١تية، الطبعة األ

أبو اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت، حققو وضبط نصو وعلق عليو: شعيب االرنؤوط، سنن الدارقطني:  .ٔ٘
لبنان، الطبعة  –حسن عبد ا١تنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أٛتد برىوم، ط: مؤسسة الرسالة، بَتوت 

 .م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔاألوىل: 
ُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ت: ٤تمد عبد القادر عطا، ط: دار أٛتد بن اٟتس السنن الكبرى: .ٕ٘

 .م ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔلبنان، الطبعة الثالثة:  -الكتب العلمية، بَتوت
قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي  شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني: .ٖ٘

 -ىـ ٕٛٗٔلبنان الطبعة األوىل:  -ط: دار الكتب العلمية، بَتوت  القَتواين، أعتٌت بو: أٛتد فريد ا١تزيدي
 م.ٕٚٓٓ

اعتٌت بو: أبو الفضل الدمياطي أٛتد ، عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي ا١تالكي: شرح الرسالة .ٗ٘
 م ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔالطبعة: األوىل، ، الناشر: دار ابن حزم، بن علي

عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي،   :الشرح الكبير على متن المقنع .٘٘
 أشرف على طباعتو: ٤تمد رشيد رضا، ط: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.



ٕٗ 

 

أٛتد بن أٛتد بن ٤تمد بن عيسى الربنسي الفاسي، ا١تعروف بـ زروق،    شرح زروق على متن الرسالة: .ٙ٘
 م.ٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔلبنان الطبعة األوىل:  –دار الكتب العلمية، بَتوت أعتٌت بو: أٛتد فريد ا١تزيدي، ط: 

أبو اٟتسن علي بن خلف ابن بطال، ت: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم، دار  شرح صحيح البخارى البن بطال: .ٚ٘
 م.  ٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔالسعودية، الرياض، الطبعة الثانية:  -النشر: مكتبة الرشد 

 -ىـ ٗٔٗٔن يونس البهوتى اٟتنبلى، ط: عامل الكتب الطبعة األوىل: منصور ب :شرح منتهى اإلرادات .ٛ٘
 م.ٖٜٜٔ

أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىري، ت: أٛتد عبد الغفور عطار، ط:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: .ٜ٘
 م. ٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔبَتوت، الطبعة الرابعة:  –دار العلم للماليُت 

يح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو الجامع المسند الصح»صحيح البخاري= .ٓٙ
-٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري، عناية: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة «: وأيامو

 .ىـٕٕٗٔ، الطبعة األوىل -مصورة عن السلطانية
ل اهلل صلى اهلل عليو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسو »صحيح مسلم=  .ٔٙ

مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء  «:وسلم
 بَتوت.   –الًتاث العريب 

القاضي أبو يعلى ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد ابن الفراء، حققو وعلق عليو وخرج العدة في أصول الفقو:  .ٕٙ
 م. ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔباركي، ط: بدون ناشر، الطبعة  الثانية: نصو: د أٛتد بن علي بن سَت ا١ت

رتبو على كتب اٞتامع: أبو طالب ، ٤تمد بن عيسى بن َسْورة الًتمذي، أبو عيسى: علل الترمذي الكبير .ٖٙ
مكتبة ، الناشر: عامل الكتب، ٤تمود خليل الصعيدي ،أبو ا١تعاطي النوري  ،: صبحي السامرائي، تالقاضي
 ٜٓٗٔالطبعة: األوىل، ، بَتوت -العربية النهضة 

٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ  العناية شرح الهداية: .ٗٙ
 ٚتال الدين الرومي البابرٌب، ط: دار الفكر.

، إبراىيم بورويبة : علي ٤تمَّد، تعبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي ا١تالكيعيون المسائل:  .٘ٙ
 م ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔالطبعة: األوىل، ، لبنان -الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت 

أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل ا٢تروي، ت: د. ٤تمد عبد ا١تعيد خان، ط: مطبعة غريب الحديث:  .ٙٙ
 م.  ٜٗٙٔ -ىـ  ٖٗٛٔاألوىل الدكن، الطبعة  -دائرة ا١تعارف العثمانية، حيدر آباد

أٛتد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، قام بإخراجو وصححو فتح الباري شرح صحيح البخاري:  .ٚٙ
 ىـ. ٜٖٚٔبَتوت:  –وأشرف على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب، ط: دار ا١تعرفة 

 .: دار الفكرالناشر، كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي ا١تعروف بابن ا٢تمامفتح القدير:  .ٛٙ
: ٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، مشس الدين ا١تقدسي الراميٌت ٍب الصاٟتي اٟتنبلي، الفروع .ٜٙ

 مـ. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔت: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
٤تمد بن قدامة ا١تقدسي ٍب الدمشقي موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن  الكافي في فقو اإلمام أحمد: .ٓٚ

 م. ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔاٟتنبلي، ط: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 



ٕ٘ 

 

 : منصور بن يونس البهوتى اٟتنبلى، ط: دار الكتب العلمية.كشاف القناع عن متن اإلقناع .ٔٚ
. سائد بكداش ط: أبو الربكات عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمود حافظ الدين النسفي ، ت: أ. د كنز الدقائق: .ٕٚ

 م.ٕٔٔٓ -ىـ ٕٖٗٔدار البشائر اإلسالمية، دار السراج الطبعة: األوىل، 
: إبراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برىان الدين، ط: المبدع في شرح المقنع .ٖٚ

 م. ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔلبنان الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية، بَتوت 
بَتوت الطبعة: بدون طبعة  –٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، ط: دار ا١تعرفة  المبسوط: .ٗٚ

 م.ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔتاريخ النشر: 

يعرف بداماد  ،عبد الرٛتن بن ٤تمد بن سليمان ا١تدعو بشيخي زاده مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: .٘ٚ
 أفندي، ط: دار إحياء الًتاث العريب.

أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي، ط: ٣تمع ا١تلك : مجموع الفتاوى .ٙٚ
 م . ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔفهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية السعودية، عام النشر: 

عة كاملة معها طب-: أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرف النووي، ط: دار الفكرالمجموع شرح المهذب .ٚٚ
 .-تكملة السبكي وا١تطيعي

٤تمد بن صاحل العثيمُت، ٚتع وترتيب : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:  .ٛٚ
 .ىـ   ٔٗٔ –دار الثريا، سنة النشر  –فهد بن ناصر بن إبراىيم السليمان، ط: دار الوطن 

عبد السالم بن عبد اهلل بن ا٠تضر بن ٤تمد، ابن : المحرر في الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل .ٜٚ
-ىـ ٗٓٗٔالرياض الطبعة: الطبعة الثانية  -تيمية اٟتراين، أبو الربكات، ٣تد الدين، ط: مكتبة ا١تعارف

 مـ.ٜٗٛٔ
 -أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري، ط: دار الفكر  المحلى باآلثار: .ٓٛ

 بَتوت  
: إٝتاعيل ا١تزين، بعناية ٤تمد عبدالقادر شاىُت، ط: دار الكتب العلمية، لمزني في فروع الشافعيةمختصر ا .ٔٛ

 . ٜٔٗٔالطبعة األوىل:
: عبد اهلل  بن أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالل بن أسد مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل .ٕٛ

 م.ٜٔٛٔ -ىـٔٓٗٔطبعة األوىل: بَتوت ال –الشيباين، ت: زىَت الشاويش ط: ا١تكتب اإلسالمي 
: صاحل بن أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالل بن أبي الفضل صالح ومسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن .ٖٛ

 ا٢تند. –أسد الشيباين، ط: الدار العلمية 
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: .ٗٛ

 ٕٓٗٔتاين، ت: أيب معاذ طارق بن عوض اهلل بن ٤تمد ط: مكتبة ابن تيمية، مصر الطبعة األوىل: السِِّجسْ 
 م.ٜٜٜٔ -ىـ 

بن منصور بن هبرام، أبو  :  إسحاقمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو=مسائل الكوسج  .٘ٛ
يعقوب ا١تروزي، ا١تعروف بالكوسج، ط: عمادة البحث العلمي، اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة 

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔالعربية السعودية. الطبعة: األوىل: 



ٕٙ 

 

ط: دار أبو يعلى أٛتد بن علي بن ا١تُثٌت التميمي، ا١توصلي ، ت: حسُت سليم أسد، مسند أبي يعلى: .ٙٛ
 . ٜٗٛٔ - ٗٓٗٔدمشق، الطبعة األوىل  -ا١تأمون للًتاث 

أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين، ت: شعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل:  .ٚٛ
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة  -األرنؤوط 

 م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔاألوىل 
 آل تيمية، ت: ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ط: دار الكتاب العريب. المسودة في أصول الفقو: .ٛٛ
الرياض،  -أبو بكر بن أيب شيبة، ت: كمال يوسف اٟتوت، ط: مكتبة الرشد  :مصنف ابن أبي شيبة .ٜٛ

 . ٜٓٗٔالطبعة األوىل 
ا٢تند، يطلب من:  -ظمي، ط: اجمللس العلميعبد الرزاق الصنعاين، ت: حبيب الرٛتن األع المصنَّف: .ٜٓ

 .  ٖٓٗٔبَتوت، الطبعة الثانية:  –ا١تكتب اإلسالمي 
: مصطفى بن سعد السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا ٍب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .ٜٔ

 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔالدمشقي، ط: ا١تكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية: 
٤تمد بن أٛتد الفتوحي، الشهَت بابن النجار، ط: مكتبة األسدي، الطبعة منتهى: معونة أولي النهى شرح ال .ٕٜ

 م.ٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔا٠تامسة: 
: موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، ط: مكتبة القاىرة المغني .ٖٜ

 م.ٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔمطبوع يف عشر ٣تلدات، تاريخ النشر: 
إبراىيم بن ٤تمد بن سامل، ت: زىَت الشاويش ط: ا١تكتب  ل في شرح الدليل ابن ضويان:منار السبي .ٜٗ

 م.ٜٜٛٔ-ىـ ٜٓٗٔاإلسالمي، الطبعة السابعة: 
: تقي الدين ٤تمد بن أٛتد الفتوحي اٟتنبلي الشهَت بابن النجار، ت: عبد اهلل بن عبد منتهى اإلرادات .ٜ٘

 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ: احملسن الًتكي ط: مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
أبو اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازي ، ط: دار الكتب اإلمام الشافعي:  والمهذب في فق .ٜٙ

 العلمية.  
إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهَت، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط:  الموافقات: .ٜٚ

 م.ٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔدار ابن عفان، الطبعة األوىل 
٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن الطرابلسي ا١تغريب، ا١تعروف  الجليل في شرح مختصر خليل:مواىب  .ٜٛ

 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔباٟتطاب الرُّعيٍت ا١تالكي، ط: دار الفكر، الطبعة الثالثة: 
على الرابط التايل:  :وقع الرسمي لجمعية زمزم للخدمات الصحيةالم .ٜٜ

https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12  
 http://tahoor-على الرابط التايل: :لجمعية طهور بعنيزة الموقع الرسمي .ٓٓٔ

sa.org/inner/30أموالك-زكاة-يستحقون-من-/لدينا 
احملقق: ماىر ياسُت ، : برىان الدين إبراىيم بن عمر البقاعيالنكت الوفية بما في شرح األلفية .ٔٓٔ

 م ٕٚٓٓىـ /  ٕٛٗٔالطبعة: األوىل، ، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، الفحل

https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12
https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=programs&id=12
http://tahoor-sa.org/inner/30/لدينا-من-يستحقون-زكاة-أموالك
http://tahoor-sa.org/inner/30/لدينا-من-يستحقون-زكاة-أموالك


ٕٚ 

 

ويٍت، أبو : عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتنهاية المطلب في دراية المذىب .ٕٓٔ
ا١تعايل، ركن الدين، ا١تلقب بإمام اٟترمُت، حققو وصنع فهارسو: أ. د/ عبد العظيم ٤تمود الّديب ط: دار 

 م.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔا١تنهاج، الطبعة األوىل: 
أبو السعادات ا١تبارك بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن األثَت، النهاية في غريب الحديث واألثر:  .ٖٓٔ

 .مٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔبَتوت،  -٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: ا١تكتبة العلمية  -ت: طاىر أٛتد الزاوى 
، عبد اهلل بن منصور الغفيلي.: د-دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة-نوازل الزكاة  .4ٓٔ

، ٚتهورية مصر العربية -ا١تملكة العربية السعودية، القاىرة  -الناشر: دار ا١تيمان للنشر والتوزيع، الرياض 
 .م ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔاألوىل، الطبعة: 

علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل الفرغاين ا١ترغيناين، ت: طالل  الهداية في شرح بداية المبتدي: .٘ٓٔ
 لبنان. –بَتوت  -يوسف،  ط: دار احياء الًتاث العريب 

ماىر ياسُت  -: ٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن، أبو ا٠تطاب الكلوذاين ت: عبد اللطيف ٫تيم الهداية .ٙٓٔ
 م.ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ، ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل: الفحل

 
  



ٕٛ 

 

 فهارسال
 

 ٕ ................................................................................... المستخلص

 وفيو النقد، من الفقير تمكين دون بالعالج لتقوم الطبية للمنشأة الزكاة صرف حكم: األول المبحث
 1 ........................................................................................ :مطالب ثالثة

 ٘ -------------------------------------- :ا١تسألة صورة: األول ا١تطلب

 ٘ -------------------------------- :للمسألة الفقهي التكييف: الثاين ا١تطلب

 ٚ ------------ :الزكاة يف القيمة إخراج مسألة يف -اهلل رٛتهم-الفقهاء خالف: الثالث ا١تطلب

 ٚ --------------------------------------------- :األول الفرع

 ٚ --------------------------------------------- :الثاين الفرع

 1ٔ ................ :مطلبان وفيو الفقراء، بعالج تُعنى أوقاف على الزكاة صرف حكم: الثاني المبحث

 ٙٔ ------------------------------------- :ا١تسألة صورة: األول ا١تطلب

 ٙٔ ------------------------------------- :ا١تسألة حكم: الثاين ا١تطلب

 1ٔ .................................... .الزكاة من الفقير ألخذ المبيح المرض حد: الثالث المبحث

 1ٔ .................................................................................. الخـــــاتمـــــــة

 ٕٓ ........................................................................... والمراجع المصادر

 1ٕ ..................................................................................... الفهارس

 


