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یھدف : الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد وآلھ وصحبھ، وبعد

البحث لدراسة دور الزكاة في تحقیق مقصد حفظ النفس باإلنفاق على المرضى 

لمساكین، ومن أھم نتائج البحث؛ جواز اإلنفاق على والمستشفیات التي تعالج الفقراء وا

بناء المستشفیات واإلنفاق على جمیع احتیاجاتھا من مصارف الفقراء والمساكین وفي 

سبیل اهللا لكونھ الطریق المؤدي لتحقیق مقصد حفظ النفس الذي ھو أحد الِحكم المرجوة 

لدول من قلة إمكانیات من تشریع الزكاة، خاصة مع ما نعیشھ حالیا في العدید من ا
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 Abstract:  

Praise be to God alone and prayers and peace be upon the 
one after whom there is no Prophet, his family and 
companions, and after: The research aims to study the role of 
Zakat in achieving the goal of self-maintenance by spending 
on patients and hospitals that treat the poor and needy, and I 
have relied in my studies on the inductive and analytical 
approach, Among the most important results; It is permissible 
to spend on building hospitals and spending on all their needs 
from the banks of the poor and needy, and in the way of God, 
because it is the path leading to achieving the goal of self-
preservation, which is one of the desired rulings of zakat 
legislation, especially with what we currently live in in many 
countries because of the limited capabilities of hospitals to 
face a pandemic Corona Novelty - Covid ١٩ - Resulting in the 
loss of many lives due to lack of necessary care and medical 
assistance. 

Key words: Zakat, patients, hospitals, the poor and needy, 
Ibn Sabeel, self-preservation, and legal controls. 
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   :املقدمة

یھدف : الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد وآلھ وصحبھ، وبعد
اإلنفاق على المرضى البحث لدراسة دور الزكاة في تحقیق مقصد حفظ النفس ب

  .والمستشفیات التي تعالج الفقراء والمساكین

دراا  كثیر منا ال یضع أموال الزكاة في مصارفھا بشكل صحیح، وقد یظن 

البعض أن الزكاة تقتصر فقط على الفقراء والمساكین ووجوب إعطائھم لألموال في حین 
ة لتشمل اإلنفاق على صحة اإلنسان أن الشریعة اإلسالمیة السمحة وسعت مصارف الزكا

وحفظ نفسھ، وقد واجھنا في اآلونة األخیرة وباء عالمیا حصد الكثیر من النفوس دون 
 وعجزت -١٩كوفید –تمییز بین عرق ولون ودین ومكانة أال وھو وباء كورونا المستجد 

تقدیم  عن - كجمھوریة مصر العربیة–الكثیر من المستشفیات في بعض البلدان النامیة 
المساعدات الالزمة للمرضى نتیجة قلة اإلمكانیات الطبیة، فكان لزاما علي التطرق لھذا 
الموضوع لتوجیھ نظر المسلمین القادرین على دفع زكواتھم للمستشفیات لسد حاجتھا 

  .والقیام على حفظ نفوس المسلمین في بالدنا

ى مقصد حفظ النفس وھو  التوسعة في مصارف الزكاة لتشمل الحفاظ عل أداف اث

  .من الضروریات التي رعتھا الشریعة اإلسالمیة

  : تظھر أھمیتھ فیما یأتيأ اث

إن الزكاة ھي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقد ربطھا اهللا عز وجل بالصالة  .١
في أكثر من موضع في كتابة العزیز، مما یؤكد حاجة المسلم إلى معرفة أحكامھا، 

 .التطبیق األمثللتطبیقھا 
إن مسائل الزكاة ونوازلھا كثیرة ومتجددة، وال تنتھي، ومنھا النوازل المتعلقة  .٢

 .بصرفھا للمرضى وخدمتھم
یجتمع لدى عدد كبیر من الھیئات والمؤسسات الیوم أمواال طائلة من الزكاة؛  .٣

ك یمكن استخدامھا في منح المرضى حیاة جدیدة فكان ال بد من بیان مدى مشروعیة تل
 .التصرفات، وما ال یشرع لھا

 للمستشفیات حفاظا -الحالة والمقدمة–ضرورة تكاتف المسلمین بتوجیھ زكواتھم  .٤
  -١٩ كوفید –على نفوس المرضى خاصة مع مواجھة جائحة كورونا المستجد 
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دراا وقد اعتمدت في دراستي على المنھج االستقرائي التحلیلي .  

  ط اث

حكمھا وشروط وجوبھا، واألموال التي تجب فیھا، (عریف بأحكام الزكاة الت: التمھید
  )وكیفیة إخراجھا

  :إنفاق أموال الزكاة على المرضى ومشروعیتھ، وضوابطھ الشرعیة: المبحث األول

  .التعریف بإنفاق أموال الزكاة على المرضى ومشروعیتھ: المطلب األول

  .وال الزكاة على المرضىالضوابط الشرعیة إلنفاق أم: المطلب الثاني

مصدر النفقة على المرضى والمستشفیات من أسھم الصدقات، : المبحث الثاني
  .وتطبیقاتھ 

  :مصدر النفقة على المرضى والمستشفیات: المطلب األول

  .من سھم الفقراء والمساكین: الفرع األول

  .من سھم في سبیل اهللا: الفرع الثاني

  . على المرضى والمستشفیات من الزكاةتطبیقات اإلنفاق: المطلب الثاني

  .الخاتمة، وتتضمن أھم النتائج والتوصیات
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  التمهيد

  التعريف بأحكام الزكاة 

  )حكمها وشروط وجوبها، واألموال التي جتب فيها، وكيفية إخراجها(

  اطب اول

ًطوا  ةزف ار  

ماء والبركة والمدح وكلھ قد أصل الزكاة في للغة الطھارة والن: تعریف الزكاة لغة
)١(استعمل في القرآن والحدیث

 .  

  : تعریف الزكاة اصطالحًا

ھي تملیك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على : عرف الحنفیة الزكاة بأنھا
حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلیبا أو آنیة أو ما یساوي قیمتھ من 

  .)٢(تھ األصلیة ولو تقدیراعروض تجارة فارغ عن الدین وعن حاج

إْخَراُج َماٍل َمْخُصوٍص ِمْن َماٍل َمْخُصوٍص َبَلَغ ِنَصاًبا ِلُمْسَتِحقِِّھ ِإن : وعرفھا المالكیة بأنھا
  . )٣(َتمَّ اْلِمْلُك َوَحْوٌل َغْیِر َمْعِدٍن َوَحْرٍث

                                                           

: المحقق) ھـ٣٩٥:ت(حلیة الفقھاء، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین: ینظر) ١(
- ھـ١٤٠٣بیروت، الطبعة األولى، /ععبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزی. د

؛ مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد ) ٣/١٧(، )زكى(  مادة -.م١٩٨٣
 الدار -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة: المحقق) ھـ٦٦٦:ت(القادر الحنفي الرازي 

 ) .١٣٦(، ص)زكا(م، مادة١٩٩٩/ه١٤٢٠ صیدا، الطبعة الخامسة، –بیروت/النموذجیة
 توفي - أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي - حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح ) ٢(

: الطبعة- لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت :  الناشر-محمد عبد العزیز الخالدي :  المحقق- ھـ ١٢٣١
 سراج الدین عمر بن -دقائق ، النھر الفائق شرح كنز ال)١/٧١٣ (- م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة األولى 

 - دار الكتب العلمیة :  الناشر-أحمد عزو عنایة :  المحقق-)ھـ١٠٠٥ت (إبراھیم بن نجیم الحنفي 
 ).٤١٢- ١/٤١١ (-م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة

 لغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على -حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ) ٣(
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم (غیر الشرح الص

-)ھـ١٢٤١: المتوفى(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي :  المؤلف- )َماِلٍك
 ).١/٥٨٧ (-دار المعارف : الناشر



 - ١٨٧٦ -

  .)١(َلى َوْجٍھ َمْخُصوٍصاْسٌم ِلَما ُیْخَرُج َعْن َماٍل َأْو َبَدٍن َع: وعرفھا الشافعیة بأنھا

التعبد هللا ـ تعالى ـ بإخراج جزء واجب شرعًا في مال معین لطائفة : وعرفھا الحنابلة بأنھا
  .)٢(أو جھة مخصوصة

 الزكاة: یمكن أن یشتق تعریف الزكاة اصطالحا من تعریفات الفقھاء المتنوعة حیث أقول
 في وقت حق یجب في أموال مخصوصة على وجھ مخصوص لجھات مخصوصة

أموال محددة من الشرع طبقا لبلوغھا  فالزكاة حق واجب بالشرع في، )٣(مخصوص
  .نصابا معینا تخرج ھذه األموال لجھات محددة شرعا في األوقات المحددة

                                                           

كریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین ز:  لمؤلف-أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ١(
، إعانة الطالبین )١/٣٣٨ (-دار الكتاب اإلسالمي : الناشر-)ھـ٩٢٦: المتوفى(الدین أبو یحیى السنیكي 

عثمان بن محمد شطا الدمیاطي ) المشھور بالبكري(أبو بكر :  لمؤلف-على حل ألفاظ فتح المعین 
 ).٢/١٦٨ (- م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، :  الطبعة-فكر  دار ال: الناشر-)ھـ١٣١٠: المتوفى(الشافعي 

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن :  المؤلف-الروض المربع شرح زاد المستقنع) ٢(
، الشرح )١٩٥ (- مؤسسة الرسالة - دار المؤید : الناشر-)ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 

محمد بن صالح بن محمد :  المؤلف-ممتع على زاد المستقنع  لشرح ال-الممتع على زاد المستنقع 
 -  ھـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، : الطبعة- دار ابن الجوزي:  دار النشر-) ھـ١٤٢١: المتوفى(العثیمین 

)٦/١٣.( 

) ھـ١٠٠٥ت ( سراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي -النھر الفائق شرح كنز الدقائق: ینظر) ٣(
؛ ) ٤١٢ـ١/٤١١ (-م ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢و عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، أحمد عز: المحقق

محمد بن علي بن محمد الِحْصني المعروف :  المؤلف-الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار 
دار :  الناشر-عبد المنعم خلیل إبراھیم:  المحقق-)ھـ١٠٨٨: المتوفى(بعالء الدین الحصكفي الحنفي 

شمس الدین أبو عبد اهللا :  المؤلف-، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل)١٢٦ (-لكتب العلمیة ا
: المتوفى(محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

 شرح ؛ منح الجلیل) ٢/٢٥٥ (-م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة-دار الفكر : الناشر-)ھـ٩٥٤
-)ھـ١٢٩٩: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي :  لمؤلف-مختصر خلیل

زكریا بن :  المؤلف-، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٢/٣(-  بیروت - دار الفكر : الناشر
كتاب دار ال: الناشر-)ھـ٩٢٦: المتوفى(محمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

شمس الدین محمد بن أبي العباس :  المؤلف-؛ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج) ٣٣٨/ ١ (-اإلسالمي 
:  الطبعة-دار الفكر، بیروت : الناشر-)ھـ١٠٠٤: المتوفى(أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 

أحمد بن موسى بن :  المؤلف-، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل )٤٣/ ٣ (-م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
: المتوفى(موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا 

 .)٢٤٢/ ١ (-  لبنان–دار المعرفة بیروت :  الناشر-عبد اللطیف محمد موسى السبكي : المحقق-)ھـ٩٦٨
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ب اطا  

وروط وو ،ة وزم ا)١( 

ن فروضھ، وھي واجبة  ھي الركن الثالث من أركان اإلسالم وفرض م:ُحكم الزكاة: أوال
   . )٢(بالكتاب والسنة النبویة المشرفة واإلجماع

 الفقراء -استفادة المتصدق علیھم  للزكاة حكم متنوعة فأما عن :ِحَكمة الزكاة: ثانیا
 من الزكاة ؛ فھي أنھا تسد حاجتھم على تنوعھا وشدتھا؛ فیشعر آخذھا بقیمتھ -والمساكین

َوآُتوُھم :  أموال القادرین المأمورین بالعطاء؛ لقولھوقدره، فالزكاة حق للمحتاجین في
  .)٣( مِّن مَّاِل اللَِّھ الَِّذي آَتاُكْم

لداللتھا “ صدقة“ من بذل الزكاة والصدقة؛ فإنما سمیت الزكاة استفادة الغنيوأما عن 
وا َوَأِقیُم: على صدق العبد في العبودیة، وطاعة اهللا تعالى، وتنفیذ أوامره لقولھ تعالى

، وقد فطر اهللا اإلنسان على أن یعیش في )٤(الصََّلاَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعیَن
مجتمع تجول فیھ عالقات المحّبة واأللفة بین أفراده على تنوع طبقاتھم، وقد أثبتت 

سي الذي األبحاث الطبیة الحدیثة أن العطاء یزید من عمر اإلنسان؛ بسبب االستقرار النف
یشعر بھ بعد البذل مما یؤثر إیجابیًا على عمل أجھزة الجسم ویزید مناعتھ ضد 

إن الصدقة تطفئ غضب الرب «:  في قولھ ، وھذا ما وضحھ رسول اهللا) ٥(األمراض
  .)٦ (»وتدفع میتة السوء

                                                           

األبحاث تحدثت فیھم، لن أتحدث في ھذا المطلب عن حكم الزكاة وشروط وجوبھا لكون العدید من ) ١(
 .بید أنني سأتطرق للحدیث للحكمة من الزكاة حیث أنھا ذات عالقة وثیقة ببحثي

بیروت، / دار الكتب العلمیة) ھـ٥٤٠:ت(تحفة الفقھاء، أبو بكر عالء الدین السمرقندي : ینظر) ٢(
رح نور ؛ حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح ش) ١/٢٦٣ (- م ١٩٩٤- ھـ١٤١٤الطبعة الثانیة، 

 -» شرح إرشاد السالك في مذھب إمام األئمة مالك«؛ أسھل المدارك ) ٧١٣(اإلیضاح، 
 أبو اسحاق -؛ المھذب ) ١/٣٦٦ (- ت.بیروت، الطبعة الثانیة، د/دار الفكر) ھـ١٣٩٧:ت(الكشناوي

؛ بحر ) ١/٢٦٠ (-ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د) ھـ٤٧٦:ت(إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي 
) ھـ٥٠٢:ت( الرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل -مذھب في فروع المذھب الشافعي ال

 أبو محمد -؛ المغني ) ٣/٣ (- م ٢٠٠٩طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : المحقق
 بابن قدامة موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر

؛ الشرح الكبیر على متن ) ٣/٣٥ (-م ١٩٦٨-ھـ١٣٨٨ط، .مكتبة القاھرة، د) ھـ٦٢٠:ت(المقدسي
) ھـ٦٨٢:ت( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین- المقنع 

 -ت.ط، د.د. المنارمحمد رشید رضا صاحب : دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھ
)٢/٤٣٣.( 
 ) . ٣٣(اآلیة / سورة النور) ٣(

 ) .٤٣(اآلیة / سورة البقرة) ٤(
  موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم     ) ٥(

       http://kaheel٧.com/pdetails.php?id=٧٥٩&ft=٣٦ 
: تحقیق وتعلیق-) ھـ٢٧٩:ت(الترمذي أبو عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، -سنن الترمذي )  ٦(

 باب ما جاء في –م ١٩٧٥-ھـ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانیة،/أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 ).٦٦٤( رقم -)٤٣/ ٣(–فضل الصدقة 



 - ١٨٧٨ -

، فالمحتاجون على تنوع احتیاجاتھم من فقر وعالج وغیرھا )١ (استفادة المجتمعوأما عن 
م أحق جماعة في المجتمع اإلنساني، بالّرعایة والحمایة من آفة االحتیاج التي تفتك بھم، ھ

، فھي حمایة ألفراد - فوق أنھ واجب إنساني تفرضھ األخوة اإلنسانیة-ومحاربة ھذه اآلفة
المجتمع وضمانة ألمنھ واستقراره، من عدوان المحتاجین المتذرعین بكل وسیلة ممكنة 

ھم خطر االحتیاج والمرض والعوز، ومن ھنا تدبر اإلسالم أمر محاربة لیدفعوا عن أنفس
  .كل احتیاج إنساني عن طریق فرض الزكاة والحث على الصدقات

  : شروط وجوب الزكاة، وتنقسم إلى قسمین ھما: ثالثا

 ٤ (، البلوغ والعقل) ٣(،اإلسالم)٢ (الحریة: شروط تتعلق بمن یجب علیھ الزكاة، وھي(.  

                                                           

 -)ھـ١٣٩٠بعد : المتوفى(عبد الكریم یونس الخطیب :  المؤلف-التفسیر القرآني للقرآن  : ینظر)  ١(
 ).٨٠٩ -٨٠٦/ ٥ (– القاھرة -دار الفكر العربي : الناشر

) ھـ١٠٠٥ت (النھر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي : ینظر) ٢(
؛ ) ٤١٣ـ١/٤١٢ (- م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢أحمد عزو عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : المحقق

 عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي الدمشقي المیداني -اللباب في شرح الكتاب 
محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : حققھ، وفصلھ، وضبطھ، وعلق حواشیھ) ھـ١٢٩٨:ت(الحنفي
 ابن عبد البر بن عاصم -؛ الكافي في فقھ أھل المدینة ) ١٣٧-١/١٣٦ (-ت .ط، د.بیروت، د/العلمیة

محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض : المحقق) ھـ٤٦٣:ت(النمري القرطبي
؛ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو ) ١/٢٨٤ (-م ١٩٨٠- ھـ١٤٠٠الریاض، الطبعة الثانیة، /الحدیثة

دار ) ھـ٥٩٥:ت(الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید
؛ اللباب في الفقھ الشافعي ) ١/٣٦٦(؛ أسھل المدارك ) ٢/٥(- م ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ط، .القاھرة، د/الحدیث

: المحقق) ھـ٤١٥:ت( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعّي-
؛ ) ١٦٦ (-ھـ ١٤١٦المدینة المنورة، الطبعة األولى، / عبد الكریم بن صنیتان العمري، دار البخارى

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر - ناع في الفقھ الشافعي اإلق
 محمد بن أحمد - ؛ حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء ) ٦٨( ص- ت .ط، د.د) ھـ٤٥٠:ت(بالماوردي

راھیم یاسین أحمد إب. د: المحقق) ھـ٥٠٧:ت(بن الحسین بن عمر، أبوبكر الشاشي القفال الفارقّيا
؛  كفایة األخیار ) ٣/٧ (-م١٩٨٠ عمان، الطبعة األولى،-بیروت/ دار األرقم-درادكة، مؤسسة الرسالة
، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي -في حل غایة االختصار 

دمشق، / دار الخیرعلي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان،: المحقق) ھـ٨٢٩:ت(الدین الشافعي
 أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن -؛ الكافي ) ٢/٤٦٤(؛ المغني ) ١٦٩( ص-م١٩٩٤الطبعة األولى، 

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 
؛ كشاف القناع ) ١/٣٧٩ (-م١٩٩٤/ ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، ) ھـ٦٢٠:ت(المقدسي

 منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى -عن متن اإلقناع 
 ).٢/١٦٨(- ت .ط، د.دار الكتب العلمیة، د) ھـ١٠٥١:ت(الحنبلى

؛ اللباب في شرح الكتاب، ) ١٢٦(؛ الدر المختار، ص) ٤١٦ -١/٤١٢(النھر الفائق، : ینظر) ٣(
؛ اإلقناع، ) ١/٣٦٦(؛ أسھل المدارك، ) ٢/٥(؛ بدایة المجتھد، ) ١/٢٨٤(؛ الكافي، ) ١٣٧- ١/١٣٦(
؛ الكافي، ) ٥/٣٢٨(؛ المجموع شرح المھذب ) ١٦٩(؛ كفایة األخیار، ) ٣/٧(؛ حلیة العلماء، ) ٦٨(
 ).٢/١٦٩(؛  كشاف القناع، ) ٢/٤٦٤(؛ المغني، ) ١/٣٧٩(
 ).١/١٣٧(، ؛ اللباب في شرح الكتاب) ٤١٣ـ١/٤١٢(النھر الفائق، : ینظر) ٤(



 - ١٨٧٩ -

  

 ١(أن یكون المال مما تجب فیھ الزكاة: لقة بعین ما تجب فیھ الزكاة، وھيلمتعالشروط ا(   
 ) ٥(وحوالن الحول)٤( والملك التام) ٣(وفیھ النماء) ٢(ویبلغ النصاب أو مقدارًا بقیمة النصاب

 ، وأن یكون المال فاضًال عن حاجة صاحب المال األصلیة
)٦(

.   

                                                           

 .سیتم الحدیث حول ھذا الشرط في المطلب التالي) ١(
 شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى -البنایة : ینظر) ٢(

 -م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠بیروت، الطبعة األولى، / دار الكتب العلمیة) ھـ٨٥٥:ت(الحنفى بدر الدین العینى
 أو منال أو - شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال - ؛ درر الحكام) ٣/٢٨٩(

ألقرب - ؛ بلغة السالك ) ١٧٢ (-ت.ط، د.دار إحیاء الكتب العربیة، د) ھـ٨٨٥:ت( خسرو -المولى 
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر (المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي ) مسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍكلكتابھ المسمى أقرب ال
؛ بحر ) ١/٣٦٦(؛ أسھل المدارك، ) ١/٥٨٧ (-ت.د، ط.دار المعارف، د) ھـ١٢٤١:ت(المالكي

 ؛ المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن) ١٦٩(؛  كفایة األخیار، ) ٣/٤(المذھب، 
بیروت، الطبعة األولى، / دار الكتب العلمیة) ھـ٨٨٤:ت(محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین

 ).٢/٢٩٥ (- م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨
 علي بن محمد الربعي، أبو - ؛ التبصرة ) ١/١٣٧(؛ اللباب في شرح الكتاب ) ١٢٦(الدر المختار ) ٣(

مد عبد الكریم نجیب، وزارة األوقاف أح. د: دراسة وتحقیق) ھـ٤٧٨: ت(الحسن، المعروف باللخمي 
؛ التنبیھ على مبادئ التوجیھ ) ٢/٨٨٢ (- م٢٠١١-ھـ١٤٣٢قطر، الطبعة األولى، /والشؤون اإلسالمیة

. د: المحقق) ھـ٥٣٦بعد : ت(أبو الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد التنوخي المھدوي ) قسم العبادات(
؛ الحاوي الكبیر ) ٢/٧٧٦ (- م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨ى، بیروت، الطبعة األول/ محمد بلحسان، دار ابن حزم

في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، 
بیروت، الطبعة /الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة: المحقق) ھـ٤٥٠:ت(الشھیر بالماوردي 

 ).٣/١٤١(لمطلب في درایة المذھب، ؛ نھایة ا) ٣/١٨٩ (-م١٩٩٩-ھـ١٤١٩األولى، 
؛ بلغة السالك ألقرب المسالك ) ١٧٢(درر الحكام، ص: ینظر. اختلفوا ھل ھو سبب أو شرط) ٤(

 ).١/٥٨٧(المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 
؛ التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن ) ١/٤١٥(؛ النھر الفائق، ) ٣/٢٨٩(البنایة : ینظر) ٥(

أحمد بن عبد الكریم نجیب، . د: المحقق) ھـ٧٧٦:ت(، ضیاء الدین الجندي المالكي المصريالحاجب
؛ أسھل ) ٢/١٧٢ (-م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى، 

؛ المبدع، ) ١٦٩(؛ كفایة األخیار ص) ٢/٥٣٠(؛ العزیز شرح الوجیز، ) ٣٦٦/ ١(المدارك، 
عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشَّْیَباني ، بَشرح َدِلیُل الطَّاِلب-  الَمآِرب ؛ َنْیُل) ٢/٣٠٢(
الكویت، الطبعة / مكتبة الفالح-  رحمھ اهللا - محمد ُسلیمان عبد اهللا األشقر . د: المحقق) ھـ١١٣٥:ت(

 ).١/٢٣٩ (-م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣األولى، 
 ).١٢٦(؛ الدر المختار، ص) ١/٤١٥(النھر الفائق، ) ٣/٣٠٣(البنایة : ینظر) ٦(



 - ١٨٨٠ -

  اطب اث

  ب وال اا رة، وز١(ا(  

 وھما الذھب والفضة -النقدان : أوجب اهللا تعالى  الزكاة في أموال، متنوعة وھي 
  ،  -)٤(وھي الزروع والثمار -رج من األرض ، والخا)٣( ، وعروض التجارة-)٢ ()األثمان(

  . )٦(، والركاز)٥(وبھیمة األنعام 
   )٨) (٧(الفقراء والمساكین:  وھيیھا،مصارف الزكاة الواجب بذلھا فوجل  وقد حدد اهللا عز

                                                           

 خالد -مصارف الزكاة وتملیكھا في ضوء الكتاب والسنة : أي األصناف الذین تصرف لھم الصدقات ، ینظر)  ١(
 ).١٢٨ (-م ١٩٩٩عمان، /عبد الرزاق العاني، الطبعة األولى، دار أسامة

مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن : ینظر)٢(
 عبد الرحمن -؛ ملتقى األبحر ) ٢/١٨ (-م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، ) ھـ٥٨٧:ت(الحنفي

دار إحیاء التراث العربي، ) ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زادها
؛ ) ٢/٤٣(؛ األم، ) ١/٣٦٦(؛ أسھل المدارك،) ١/٨٦٣( ؛ التبصرة، )١/٢٨٥(؛ الكافي ) ١/٣٠٣ (-ت.ط، د.د

 ).١/٤٠٤(؛ الكافي، ) ٤٦(؛ مختصر الخرقي، ص) ٣/١٣٤(بحر المذھب، 
بدایة المبتدي في فقھ اإلمام أبي حنیفة، علي بن أبي بكر المرغیناني، : ؛ ینظر) ٢/٢١(بدائع الصنائع، ) ٣(
؛ ) ٣/١٥٨(؛ بحر المذھب، ) ٣٥( ص-ت.ط، د.القاھرة، د/حمكتبة ومطبعة محمد علي صبی) ھـ٥٩٣:ت(

: المحقق) ھـ٦٢٣ت( عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني-العزیز شرح الوجیز 
-م ١٩٩٧-ھـ١٤١٧بیروت، الطبعة األولى، / عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة-علي محمد عوض

 ).٣/٢٦٢(؛ حاشیة الروض المربع، ) ٢/٢٤٠(لقناع، ؛ كشاف ا) ٣/١١٥(
 دار الكتب العلمیة، -؛ المدونة، اإلمام مالك ) ١/١٥٠(؛ اللباب في شرح الكتاب، ) ١/١٠٧(الھدایة، : ینظر) ٤(

 القاضي أبو محمد عبد -؛ اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ١/٣٧٧(-م ١٩٩٤-ھـ١٤١٥الطبعة األولى، 
الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة : المحقق) ھـ٤٢٢:ت(نصر البغدادي المالكي الوھاب بن علي بن 

؛ بحر المذھب )٦٣(؛ اإلقناع، ص) ١/٢٨٣(؛ المقدمات الممھدات، ) ١/٣٩٤ (-م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، 
؛ منتھى اإلرادات، منصور بن یونس البھوتى ) ٣/٣(؛ المغني، )٤٤(؛ مختصر الخرقي )٣/٩٩(

 ). ١/٤٦٩ (-م١٩٩٣-ھـ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة األولى، -) ھـ١٠٥١:ت(الحنبلى
فؤاد عبد المنعم أحمد، دار : المحقق) ھـ٣١٩:ت(اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري)  ٥(

 ).٤٥( ص -مـ ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 
الدقائق وحاشیة الشِّْلِبّي، عثمان بن علي فخر الدین الزیلعي تبیین الحقائق شرح كنز : ینظر) ٦(

؛ التبصرة، )١/٢٨٨ (-ھـ ١٣١٣القاھرة، الطبعة األولى، / المطبعة الكبرى األمیریة، بوالق-) ھـ٧٤٣:ت(الحنفي
 نزار ؛ عقد الجواھر، الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبومحمد جالل الدین عبد اهللا بن نجم بن شاس بن) ٣/٩٦٢(

بیروت، الطبعة /حمید بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي. د: تحقیق) ھـ٦١٦:ت(الجذامي السعدي المالكي
؛ الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ) ١/٢٣٧ (-م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣األولى، 

؛ شرح ) ٣/٦٧ (-م ١٩٩٤بعة األولى، بیروت، الط/، دار الغرب اإلسالمي)ھـ٦٨٤:ت(المالكي الشھیر بالقرافي 
؛ ) ٢/٥٠٦ (-م ١٩٩٣-ھـ١٤١٣دار العبیكان، الطبعة األولى، ) ھـ٧٧٢:ت(الزركشي، شمس الدین الزركشي 

 ).١/٤٨١(منتھى اإلرادات، 
اھرة الق/ مطبعة الحلبي) ھـ٦٨٣: ت(؛ االختیار لتعلیل المختار، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )١/٣٩٣(أسنى المطالب، ) ٧(

؛ حاشیة الدسوقي، على الشرح الكبیر، )١/١٨٨(؛ درر الحكام، )١/٢٩٦(؛ تبیین الحقائق، )١/١٢٢ (-م ١٩٣٧ -ھـ١٣٥٦
 أبو -؛ المجموع شرح المھذب )١/٤٩٢(-ت .ط، د.دار الفكر، د) ھـ١٢٣٠:ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

؛ دقائق أولي النھى، لشرح )٦/١٨٩ (-ت .ط، د.دار الفكر، د) ھـ٦٧٦:ت(زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي
عالم الكتب، الطبعة األولى، ) ھـ١٠٥١:ت(المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن یونس البھوتى الحنبلى

 ).١/٢٦٣(؛ َنْیُل الَمآِرب، )١/٤٥٣ (-م ١٩٩٣-ھـ١٤١٤
، اإلسالم سؤال )١٠/٧(فتاوى اللجنة الدائمة، : ة ویسد حاجتھ، ینظریعطى الفقیر والمسكین ما یكفیھ لنفقاتھ المباح) ٨(

 م   ٢٣/١٠/٢٠٠٦) ٨٢٩٧٤(وجواب، من ھو الفقیر المستحق للزكاة؟، فتوى 
https://islamqa.info/ar/answers/٨٢٩٧٤/. 
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  ، )٨) (٧(، والغارمون)٦) (٥(، والرقاب )٤() ٣( ، والمؤلفة قلوبھم )٢) (١( ، والعاملون علیھا

                                                           

 ).٤٨(اإلجماع، البن المنذر)١(
ع الحاكم للعامل على الزكاة إن عمل بقدر عملھ، فیعطیھ ما یسعھ وأعوانھ ِكَفاَیَتُھْم واشترط الحنفیة أن ال یدف) ٢(

؛ الجوھرة النیرة، أبو بكر ) ١/٢٩٧(؛ تبیین الحقائق، ) ١/١١٠(الھدایة، : یزید على نصف مال الزكاة ، ینظر
المطبعة الخیریة، الطبعة األولى، ) ھـ٨٠٠:ت(لحنفيبن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي الیمني اا

) ھـ٣٧٨:ت(؛ التفریع في فقھ اإلمام مالك، ابن الَجلَّاب المالكي)١/٤٥٩(؛ النھر الفائق، )١/١٢٨ (-ھـ ١٣٢٢
؛ أحكام )١/١٦٦ (-م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨بیروت، الطبعة األولى، /سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة: المحقق

محمد عبد القادر عطا، دار : تحقیق) ھـ٥٤٣:ت(مد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المالكي القرآن، القاضي مح
؛ المھذب ) ١/٤١٠(؛ أسھل المدارك ) ٥٢٥ـ ٢/٥٢٤ (-م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة،/الكتب العلمیة

 ).٢/٤٤٨(؛ شرح الزركشي) ١/٤٢٣(؛ الكافي ) ٦/١٨٧(؛ المجموع ) ١/٣١٣(
أحمد : المحقق) ھـ٦٢٠:ت(ة الفقھ، أبومحمد موفق الدین ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي عمد: ینظر)٣(

) ١/٢٩٩(؛ تبیین الحقائق، ) ٥/٣٥٩(؛ العنایة، ) ٣٩ (- ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ط، .محمد عزوز، المكتبة العصریة، د
 والشرح والتوجیھ والتعلیل ؛ البیان والتحصیل)٣/٩٧٢(؛ التبصرة، )١/١٦٧(؛ التفریع في فقھ اإلمام مالك، 

محمد حجي وآخرون، دار . د: حققھ) ھـ٥٢٠:ت(لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
؛ األم، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس )١٨/٥١٦ (-م١٩٨٨-ه١٤٠٨بیروت، الطبعة الثانیة، /الغرب اإلسالمي

؛ العزیز شرح الوجیز، المعروف بالشرح )٢/٧٧ (-م١٩٩٠-ھـ١٤١٠ط، .بیروت، د/دار المعرفة) ھـ٢٠٤:ت(
 -علي محمد عوض: المحقق) ھـ٦٢٣ت(الكبیر، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني

؛ َنْیُل الَمآِرب )٧/٣٨٥(-م ١٩٩٧-ھـ١٤١٧بیروت، الطبعة األولى، /عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة
عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّْیَباني ، ح َدِلیُل الطَّاِلببَشر

الكویت، الطبعة األولى، / مكتبة الفالح- رحمھ اهللا -محمد ُسلیمان عبد اهللا األشقر . د: المحقق) ھـ١١٣٥:ت(
 ).١/٢٦٤ (-م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣

ًا من المال ما یكفیھ، ویعینھ في البقاء على دینھ، ویحببھ في الدین، كما یعطي یعطى من اعتنق اإلسالم حدیث) ٤(
العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین : األعداء ما رأى الحاكم ذلك ، ینظر

؛ ) ٢/٤٥١(؛ شرح الزركشي) ١٥٧ (-م٢٠٠٣ه ـ١٤٢٤ط، .القاھرة، د/دار الحدیث) ھـ٦٢٤:ت(المقدسي 
؛ اإلسالم سؤال وجواب، ) ١٨/٥٢٩(مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین، 

  م٢٣/١٠/٢٠٠٦) ٨٢٩٧٤(من ھو الفقیر المستحق للزكاة في أمریكا؟، فتوى
.  https://islamqa.info/ar/answers/٨٢٩٧٤/  

؛ الكافي، ) ١/١٦٧(، التفریع في فقھ اإلمام مالك، ) ١/٤٦٠(؛ النھر الفائق، ) ٢/٤٥(بدائع الصنائع، : ینظر)٥(
) ٦/٢٠٠(؛ المجموع، ) ٦/٣٣٨(؛ بحر المذھب، ) ٢/٧٧(، األم، ) ٢/٣٤٩(؛ التوضیح، )١/٣٢٦(البن عبدالبر

 ).٢/٤٠٩(، المبدع، )١/٤٢٥(،الكافي، )٦/١٦٧(؛ كفایة النبیھ، 
: یعطى من الزكاة ما یفك رقبتھ، وكذلك یستحق األسیر حدیثا الزكاة لفك أسره من بین ید األعداء ، ینظر) ٦(

؛ التنبیھ على ) ٣/٩٧٥(؛ التبصرة، ) ٣٢٨ـ١/٣٢٧(؛ الكافي، ) ٧/١٢٠(؛ بدائع الصنائع، )٣٠/٢٧١(المبسوط، 
 محمد بن أحمد میارة المالكي، - والمورد المعین ؛ الدر الثمین) ١/٢٤٤(؛ التوضیح، ) ٢/٨٥٢(مبادئ التوجیھ، 

؛ ) ١/٤٢٥(؛ الكافي، ) ٤٤٥ (-م ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩ط، .القاھرة، د/عبد اهللا المنشاوي، دار الحدیث: المحقق
 ).٢/٤٠٩(؛ المبدع، )٢/٦٩٨(الشرح الكبیر، 

؛ اللباب في ) ٢/٢٩٠(لدقائق، ؛ البحر الرائق شرح كنز ا) ١/١١٢(؛ الھدایة، ) ١/٢٦٤(َنْیُل الَمآِرب، : ینظر)٧(
؛ الفتاوى الھندیة، ، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر، الطبعة ) ١/١٥٣(شرح الكتاب، الغنیمي

) ٤/٥٦٣(؛ الوسیطـ، في المذھب، ) ١/٤١٠(؛ بدایة المجتھد، ) ١/٣٢٦(؛ الكافي، ) ١/١٨٨ (-ھـ ١٣١٠الثانیة، 
؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ) ١/١٢٩(اع في حل ألفاظ أبي شجاع، ؛ اإلقن) ٦/٢٠٦(؛ المجموع، 

دار إحیاء التراث العربي، الطبعة ) ھـ٨٨٥:ت(عالء الدین أبو الحسن المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 ).١/٤٢٦(؛ الكافي، ) ٣/١٦٥(ت، .الثانیة، د

؛ الفتاوى الھندیة، ) ١/٤٦٠(النھر الفائق، : ینظریعطون بقدر حاجتھم في قضاء ما علیھم من الدیون ) ٨(
؛ المغني، ) ٦/٢٠٦(؛ المجموع، ) ٢/٧٨(؛ األم، ) ٣/١٤٩(؛ الذخیرة، ) ٢/٣٩(؛ بدایة المجتھد، ) ١/١٨٨(
 ).٢/٤٥١(؛ شرح الزركشي ) ١٥٦ -١٥٥(؛ العدة شرح العمدة، ) ١/٤٢٦(؛ الكافي، ) ٦/٤٨١(
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  .)٢(، وابن السبیل)١(وفي سبیل اهللا
  
  
  

  

                                                           

لمصرف، فأخذ الحنفیة بصرف مصرف في سبیل اهللا في جمیع اختلف الفقھاء في التوسع بھذا ا) ١(
؛ ) ١/٤٦١(؛ النھر الفائق، ) ٢/٤٥(بدائع الصنائع، :  ینظر-القرب، فأدخلوا فیھ جمیع وجوه الخیر 

-، بینما الجمھور قصروا المصرف على الجھاد ونصرة دین اهللا - ) ١/١٥٤(اللباب في شرح الكتاب، 
؛ كفایة النبیھ، ) ١/٣١٧(؛ المھذب، ) ٢/٧٨(؛ األم، ) ٢/٣٥٢(؛ التوضیح، ) ١/٣٢٦(الكافي، 

 ).٢٢١(؛ الروض المربع، ص) ١٥٦(؛ العدة شرح العمدة، ) ١/٤٢٦(؛ الكافي، ) ٦/١٨١(
) ھـ٤٢٨:ت(مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، أحمد بن محمد أبو الحسین القدوري: ینظر) ٢(

؛ )٥٩( ص-م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ة، الطبعة األولى، كامل محمد عویضة، دار الكتب العلمی: المحقق
؛ اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد ) ١/٤٦١(؛ النھر الفائق، ) ١/١١٢(الھدایة، 

الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، : المحقق) ھـ٤٢٢:ت(عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
؛ مواھب )٢/٣٥٢(؛ التوضیح، ) ١/٣٢٧(؛ الكافي، ) ١/٤٢٢ (-م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الطبعة األولى، 

؛ الكافي، ) ١/١٣٠(؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ) ٦/٢١٥(؛ المجموع، ) ٢/٣٥٢(الجلیل، 
 ).٣/١٦٨(؛ اإلنصاف، ) ١٥٦(؛ العدة شرح العمدة، ) ١/٤٣٢(
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  املبحث األول

  إنفاق أموال الزكاة على املرضى ومشروعيته، وضوابطه الشرعية

  اطب اول

را ق أف إروو را  ةزوال ا  

  :تعریف النفقة لغة واصطالحا: الفرع األول
أنفق ینفق إنفاقا فھو منفق، وتدور ھذه المادة حول :  مصدر أنفق، یقال:اإلنفاق لغة

معنیین أحدھما یدل على انقطاع شيء وذھابھ، واآلخر على إخفاء شيء وإغماضھ، 
 . )١(لمعنى األولوصفة اإلنفاق إنما ھي من ا

، وعرف أیضا بأنھ بذل المال )٢( ما یلزم المرء صرفھ لمن علیھ مؤونتھ:واصطالحا
  .)٤(اإلنفاق بذل المال ونحوه في وجھ من وجوه الخیر :  وزید علیھ بقول)٣(ونحوه 

  :مشروعیة إنفاق أموال الزكاة على المرضى: الفرع الثاني
قدم العلمي والطبي الذي ظھر في العصر الحدیث، بناء على الت) ٦)(٥(لما تنوعت األمراض

فقد أصبح لزاما علینا البحث في كیفیة مساعدة المرضى ، وبیان مدى مشروعیة اإلنفاق 
  .علیھم من أموال الزكاة

                                                           

- ١٩٩١-ھـ١٤١١، ١ ط-بیروت-ل دار الجی- تحقیق عبدالسالم ھارون-معجم مقاییس اللغة، أحمد القزویني) ١(
 - ١٩٧٠-١٣٩٠ - القاھرة- تحقیق عبدالحلیم الطحاوي-، بصائر ذوي التمییز ، محمد الفیروزأبادي)٥/٤٥٥(
بیروت، الطبعة /دار صادر) ھـ٧١١:ت(، لسان العرب أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري )٥/١٠٤(

 –، المصباح المنیر ، في غریب الشرح الكبیر للرافعي )٢/٩٥٠(، المعجم الوسیط )١٠/٣٥٧(-ھـ ١٤١٤الثالثة، 
 محمد مرتضى –، تاج العروس من جواھر القاموس )٢/٢٨٩ (- دار الفكر بیروت –أحمد المقري الفیومي 

 ).٣٥٧(، القاموس الفقھي )٧/٧٩(- منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان –الزبیدي 
 بیروت – دار الفكر المعاصر – تحقیق محمد الدایة – محمد المناوي -التوقیف على مھمات التعریف، ) ٢(

 ) . ٧٠٨ (-١٩٩٠-١٤١٠-١ ط-لبنان
 ).٣٥٧(القاموس الفقھي ) ٣(
 ).٩٥١(المعجم الوسیط ) ٤(
للمرض أنواع عدة تختلف من حیث إمكانیة الشفاء منھا ومن حیث توقیت العالج وتكالیفھ : أنواع المرض) ٥(

اثیة، واألمراض المزمنة، واألمراض الساریة، واألمراض األیضیة، وأمراض القصور، األمراض الور: وھي
أنواع األمراض   : ینظر. وأمراض الحساسیة، وأمراض االنحالل، واألمراض النفسیة

https://mawdoo٣.com/ 
 الذي اجتاح العالم بأجمع وال طاقة للمستشفیات التي -١٩ كوفید –خاصة مع ظھور جائحة كورونا المستجد ) ٦(

  . تقل بھا اإلمكانیات لمساعدة المرضى
منظمة السیاحة : ١٩-بیان مشترك بشأن السیاحة ومرض كوفید:  مقال بعنوان–منظمة الصحة العالمیة : موقع 

 المیة ومنظمة الصحة العالمیة تدعوان إلى التنسیق والعمل بحس المسؤولیةالع
  https://www.who.int/ar/news-room/detail/١٤٤١-٠٧-٠٣-a-joint-statement-

on-tourism-and-covid-١٩---unwto-and-who-call-for-responsibility-
and-coordination 

منظمة الصحة العالمیة تطالب العالم بالتأھب وتبحث إعالن الطوارئ الصحیة :  مقال بعنوان  BBC موقع 
 ٥١٣٠٥٤٧٦-https://www.bbc.com/arabic/worldعالمیا        
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كانت الصدقة قبل الھجرة واجبة على الجملة موكولة إلى ِحرص المؤمن، وقد ُاطلق 
د تلك اآلیات الصدقة الواجبة، وكانت غیر علیھا الزكاة في آیات كثیرة، ولكن ُمرا

مضبوطة، ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادیر مخرجة عنھا بعد الھجرة، فصار ما 
، وقد )١(عداھا من الصدقة غیر واجب، وقصر اسم الزكاة على ما وجب من الصدقات

  :وردت النفقة في القرآن الكریم على وجوه منھا

 ؛ أي )٢( َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقون: عالىفقال ت: الفرضیة فجاءت بمعنى الزكاة )١(
 .)٣(یزكون ویتصدقون

) ٤( الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء:  فقال تعالى: التطوعیة بمعنى الصدقات )٢(

 ِنَیةَوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُھْم ِسرا َوَعَلا : وقال تعالى  ،)٥(؛ أي یتطوعون بالصدقة وشبھھا
)٦(.  

را  ةزق اإ رو أد  

  القرآن الكریم: أوال

قرن اهللا تعالى الصالة بالزكاة في أكثر من موضع، مصرحا أحیانا بلفظ الزكاة ومنھا 
، وذكرھا أحیانا أخرى بلفظ اإلنفاق داال )٧(َوَأِقیُموا الصََّلاَة َوآُتوا الزََّكاَة: قولھ تعالى

 َوالَِّذیَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِھ َربِِّھْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأنَفُقوا : ا قولھ تعالىعلیھا، ومنھ
 ،)٨(  ِممَّا َرَزْقَناُھْم ِسرا َوَعَلاِنَیًة َوَیْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّیَِّئَة ُأوَلِٰئَك َلُھْم ُعْقَبى الدَّاِر

 بالزكاة لكون الصالة داللة على خضوع اإلنسان وجل الصالة ربط اهللا عز: والشاھد

                                                           

-السیرة النبویة الصحیحة محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد روایات السیرة النبویة ، : ینظر) ١(
 السادسة، : الطبعة- مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة :  الناشر-أكرم ضیاء العمري . د: المؤلف
صلى اهللا علیھ (، صحیح األثر وجمیل العبر من سیرة خیر البشر )٢/٦٢٦(-  م ١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٥

عبد الرحمن بن . محمد بن صامل السَُّلميُّ أستاذ التاریخ اإلسالمي المشارك، د. د:  المؤلف-،) وسلم
ذ التاریخ اإلسالمي سعد بن موسى الموسى أستا. جمیل قصَّاص األستاذ المشارك في قسم الدعوة، د

 –مكتبة روائع المملكة :  الناشر- خالد بن محمد الغیث أستاذ التاریخ اإلسالمي المساعد. المشارك، د
 )١/١٨١  (- م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى، :  الطبعة-جدة

 ).٣(اآلیة / سورة البقرة) ٢(

ین بن علي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن عماد الد:  المؤلف-التبیان في تفسیر غریب القرآن، ) ٣(
دار الغرب : الناشر- د ضاحي عبد الباقي محمد :  المحقق- ) ھـ٨١٥: المتوفى(شھاب الدین، ابن الھائم 

أبو :  المؤلف-، غریب القرآن البن قتیبة ، )١/٤٨ (- ھـ١٤٢٣ - األولى :  الطبعة- بیروت–اإلسالمي 
دار :  الناشر- أحمد صقر :  المحقق-) ھـ٢٧٦: المتوفى(محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري 

 ).١/٣٩(- م ١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨:  السنة-الكتب العلمیة 

 ).١٣٤(اآلیة / سورة آل عمران) ٤(

 ، )٥/١٠٦(بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب ) ٥(

 ).٢٢(اآلیة / سورة الرعد) ٦(

 ).١١٠(اآلیة / سورة البقرة ) ٧(

 ).٢٢(اآلیة / سورة الرعد) ٨(
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واستسالمھ بجسده، وأما الزكاة فھي خضوعھ ببذل مالھ صدقة وزكاة سرا وعالنیة 
لمواساة غیره في عوزه وحاجتھ، ومن الحاجات الضروریة اإلنفاق على المرضى 

  .المحتاجین

  السنة الشریفة: ثانیا

إدخال السرور على : (ضل األعمال فقالعن أف ُسئل الرسول : عن ابن المنكدر قال
) سد جوعھ وفك كربتھ وقضاء دینھ: وما إدخال السرور على المؤمن، قال: المؤمن، قیل

 على تكاتف المسلمین بفك الكرب، وھل یوجد كربة حث رسول اهللا : ، والشاھد)١(
ة أعظم من المرض والعوز الذي قد یؤدي بالمریض إلى الدین لعدم القدرة على نفق

  !.العالج؟

إن األشعریین إذا « : قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنھ-وعن أبي موسى األشعري 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثم 

 بما كان سرور رسول اهللا : ، والشاھد )٢ (»اقتسموه بینھم بالسویة، فھم مني وأنا منھم
شعریون إذا أرملوا وبشرھم بأنھ منھم وھم منھ، وھذا دلیل على أنھ ال یرید أن األ یفعلھ

طبقة مترفة تكدس األموال في جیوبھا، وطبقة معوزة ال تجد غنى : یكون المجتمع طبقتین

                                                           

 -) ھـ٤٥٨: المتوفى(أحمد بن الحسین الخراساني، أبو بكر البیھقي :  المؤلف-شعب اإلیمان ، ) ١(
:  الطبعة-مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند: الناشر

یل الفالحین ، دل)٩/٥٨١(، التنویر شرح الجامع الصغیر )١٠/١٣٠ (- م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، 
محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراھیم البكري الصدیقي :  المؤلف-لطرق ریاض الصالحین، 

دار المعرفة للطباعة والنشر : الناشر-خلیل مأمون شیحا :  اعتنى بھا-)ھـ١٠٥٧: المتوفى(الشافعي 
مد بن محمد بن علي أح:  المؤلف-، الفتح المبین بشرح األربعین )٣/١٩ (- لبنان –والتوزیع، بیروت 

 المملكة العربیة -دار المنھاج، جدة :  الناشر- )  ھـ٩٧٤: ت(بن حجر الھیتمي السعدي األنصاري، ا
، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، )١/٥٧١ (- م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٨األولى، :  الطبعة-السعودیة

ي، مؤسسة الرسالة، الطبعة بكري حیان: المحقق) ھـ٩٧٥:ت(عالء الدین الشھیر بالمتقي الھندي
-، السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر )١٥/٧٧٠ (-م١٩٨١/ھـ١٤٠١الخامسة، 

- عصام موسى ھادي :  تعلیق- محمد ناصر الدین األلباني-الحافظ جالل الدین السیوطي : المؤلف
، )٢/١٠٦٨ (- م٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الثالثة، :  الطبعة- توزیع مؤسسة الریان-دار الصدیق : الناشر

محمد نصر :  المؤلف- ، الضیاء الالمع في صحیح الكتب الستة )١/١٠٨٣٩(الجامع الصغیر وزیاداتھ 
محمد ناصر الدین :  المؤلف-، صحیح الترغیب والترھیب، )١/٥٠٥ (- ت. د-الدین محمد عویضة

:  الطبعة- المملكة العربیة السعودیة -مكَتبة الَمعارف ِللَنْشِر والتوزْیع، الریاض :  الناشر- األلباني 
 ).١/١١٤(، صحیح كنوز السنة النبویة )٢/٤٨٠ (-  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢١األولى، 

محمد زھیر بن ناصر : صحیح البخاري، عبداهللا البخاري، المحقق. متفق علیھ واللفظ للبخاري) ٢(
شركة في الطعام والنِّْھد  كتاب الّشركة، باب ال- ھـ١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

) ھـ٢٦١:ت(؛ صحیح مسلم، أبو الحسن القشیري النیسابوري)٢٤٨٦(، ح )٣/١٣٨(والعروض 
 كتاب الفضائل، باب -ت .ط، د.بیروت، د/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي: المحقق

 ).٢٥٠٠(، ح)٤/١٩٤٤(من فضائل اْلَأْشَعِریِّیَن رضي اهللا عنھم 
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، مع تضافرھم وتكاتفھم في مواجھة المحنة التي )١ (یغنیھا، وفي ذلك من الفساد ما فیھ
  .یاج إلى الطعام لندرتھألمت بھم وھي محنة االحت

فجاءه :  في صدر النھار، قالكنا عند رسول اهللا  :قال أبیھ عن المنذر بن جریر وعن
بل كلھم  مضر قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السیوف عامتھم من

فتمعر وجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لما رأى بھم من الفاقة، فدخل ثم  مضر من
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم   :فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال بالال خرج فأمر

، تصدق رجل من دیناره من درھمھ من ثوبھ من صاع ...من نفس واحدة إلى آخر اآلیة
فتتابع الناس حتى رأیت كومین من : ولو بشق تمرة، قال: اع تمره؛ حتى قالبره من ص

، )٢(طعام وثیاب حتى رأیت وجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتھلل كأنھ مذھبة 
 وجود مضطرین في المجتمع المسلم وفیھ من یملك داللة الحدیث على كراھتھ : الشاھد

 إلى مواساة ھؤالء تھلل رأى إسراع الصحابة مواساتھم، وإزالة الضرورة عنھم، فلما 
وجھھ ورضي بما صنعوا، إیماء إلى أن ھذا ھو الذي ینبغي أن یكون علیھ أعضاء 

   .)٣(المجتمع المسلم كلھ

  األثر: ثالثا

بسم اهللا : ( كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة- رضي اهللا عنھ-ن عمرإ .١
 أمیر المؤمنین، إلى العاصي بن العاصي، الرحمن الرحیم من عبد اهللا عمر بن الخطاب

، والشاھد أن )٤()سالم علیك، أما بعد أفتراني ھالكًا ومن قبلي، وتعیش أنت ومن قبلك؟
 رأى ضرورة تكاتف المسلمین لمواجھة ما ألم بھم من محنة الجوع التي تجلب عمر 

لك طائفة المرض والھالك، فال یجوز أن تنعم طائفة من المسلمین برغد العیش وتھ
 .أخرى بالجوع والمرض، وإال لما كان المسلمین كالجسد الواحد

أن زادھم : -رضي اهللا عنھم -عن أبي عبیدة بن الجراح وثالثمائة من الصحابة  .٢
فني في إحدى الغزوات، فأمرھم أبو عبیدة فجمعوا أزوادھم في مزودین، وجعل یقوتھم 

 تكاتفوا في مواجھة محنة قلة لصحابة ، والشاھد أن أبا عبیدة وا)٥(أیھا على السواء
الطعام حینئذ، فعلینا العمل بأثرھم حدیثا والتكاتف من أجل مواجھة عوز مرضى 

                                                           

 رسالة ماجستیر من -: جمیل محمد بن مبارك.  د-نظریة الضرورة الشرعیة حدودھا وضوابطھا) ١(
م، وھو ١٩٨٥محمد بلتاجي سنة / كلیة دار العلوم بجامعة القاھرة بإشراف أستاذنا المرحوم الدكتور

 ). ٣٤٢( ص -م ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤مطبوع بدار الوفاء بالمنصورة، الطبعة الثانیة 

باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طیبة وأنھا  - كتاب الزكاة- مسلم صحیح : ینظر) ٢(
 ) .١٠١٧رقم  (- حجاب من النار

 ).٣٤٢(نظریة الضرورة، ) ٣(

أبو عبد اهللا محمد بن سعد :  المؤلف-كبرى، القسم المتمم لتابعي أھل المدینة ومن بعدھمالطبقات، ال) ٤(
زیاد : المحقق-)ھـ٢٣٠: المتوفى(بن منیع الھاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد ا

 ).٣١٠/ ٣ (-  المدینة المنورة-مكتبة العلوم والحكم :  الناشر-محمد منصور

) ھـ٤٥٦: المتوفى(محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري المحلى، بو ) ٥(
 ).٦/١٥٨ ( -ت . د– بیروت -دار الفكر : الناشر

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=97
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=433&idfrom=2852&idto=2860&bookid=53&startno=4
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 -فھذا إجماع مقطوع بھ من الصحابة : المسلمین في الدولة ، وفي ھذا یقول ابن حزم
   .)١( ال مخالف لھ منھم -رضي اهللا عنھم

  المعقول: رابعا

ریع الزكاة رعایُة وإقامُة الكلیات الخمس ومنھا حفظ لما كان من مقاصد تش .١
النفس بالتداوي من األمراض، فمن المعلوم أن حاجات اإلنسان المتعددة من أھمھا العالج 

 .وغیرھا، وھذه داَخَلٌة تحت سدِّ َخلَّة الفقراء والمحتاجین، التي ھي من مقاصد الزكاة
لقادرین من أجل معونتھم شرعت الزكاة من أجل سد حاجات المسلمین غیر ا .٢

والنھضة من خاللھم بالدین اإلسالمي الذي ھو الغایة من خلق اإلنسان واستخالفھ في 
، ولما كان المریض ال )٢(  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن: األرض قال تعالى

جھ من أجل أداء مھمة یقوى على العبادة التي خلق من أجلھا فقد وجبت معونتھ بعال
العبادة، وھذا ال یتأتى إال بدفع الزكاة لھ للعالج طبقا للقاعدة ما ال یتم الواجب  إال بھ فھو 

  .واجب
، ومن األخوة تكاتف المسلمین في ) ٣( ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة : یقول اهللا تعالى .٣

حوه، فإن أخرج المسلمون المجتمع الواحد لمواجھة ما یصیبھم من المحن كالمرض ون
زكواتھم ولم تف بمواجھة المحنة فیتعین علیھم التكاتف من أجل مواجھة المحنة، وفي 

إن المفروض إخراجھ ھو الزكاة المفروضة إال أنھ : (ھذا یقول الجصاص الحنفي یقول
تحدث أمور توجب المواساة واإلعطاء، نحو الجائع المضطر، والعاري المضطر، أو 

، فإذا لم تجود نفس المعطي إال بالزكاة لمواجھة ) ٤ ()ھ من یكفنھ أو یواریھمیت لیس ل
: المحنة فیتعین على ولي األمر قبولھا منھ وعدُّ ذلك من الزكاة، وفي ھذا یقول أبو عبید

كل اآلثار دلیل على أن مبلغ ما یعطى أھل الحاجة من الزكاة لیس على المحظور، بل "
رأى أھل بیت من صالح المسلمین أھل فقر ومسكنة، وھو فیھ المحبة والفضل؛ كرجل 

ذو مال كثیر، وال منزل لھؤالء یؤویھم ویستر خلتھم، فاشترى من زكاة مالھ مسكنا یكنھم 
من كلب الشتاء وحر الشمس، أو كانوا عراة ال كسوة لھم، فكساھم ما یستر عوراتھم في 

 التي ال تنال إال بأموال الكثیرة، فلم صالتھم ویقیھم الحر والبرد، ھذه الخالل وما أشبھھا
تسمح نفس الفاعل أن یجعلھ نافلة فجعلھا من زكاة مالھ، أما یكون ھذا مؤدیا للفرض؟ 
بلى، ثم یكون إن شاء اهللا محسنا، وإني لخائف على من صّد مثلھ عن فعلھ ألنھ ال یجود 

                                                           

 ).٦/١٥٨( المرجع السابق، ) ١(

 ).٥٦(اآلیة / سورة الذاریات) ٢(

 ).١٠(اآلیة / سورة الحجرات) ٣(

: المتوفى( بكر الرازي الجصاص الحنفي أحمد بن علي أبو: أحكام القرآن للجصاص، المؤلف) ٤(
:  الناشر- عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر الشریف-محمد صادق القمحاوي : المحقق- ) ھـ٣٧٠

 )٣/١٣١ (- ھـ١٤٠٥:  تاریخ الطبع- بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
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، وقد نقل )١(ھابالتطوع، وھذا یمنعھ بفتیاه عن الفریضة فتضیق الحقوق ویعطب أھل
اإلجماع بضرورة تكاتف مواجھة المسلمین في المحن ابن العربي المالكي، والقرطبي، 

ولیس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت : (قال ابن العربي المالكي
، والشاھد أن ابن العربي )٢ ()بعد ذلك حاجة، فإنھ یجب صرف المال إلیھا باتفاق العلماء

ر كلمة الحاجة دون تخصیص، فشملت كل حاجة ومحنة تواجھ المسلمین ومن ذلك ذك
  . مواجھة محنة المرض، فتدفع فیھا الزكوات والصدقات حتى تنقضي المحنة

كلما كان المرض أشد، والدواء أنجع، والمریض أحوج إلى العون، كانت النفقة  .٤
 عن مؤمن كربة من كرب من نفس: (على عالجھ من أعظم القربات، لقول رسول اهللا 

الدنیا ، نفس اهللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة ، ومن یّسر على معسر ، یّسر اهللا علیھ 
، فالمریض ھنا في )٣( )في الدنیا واآلخرة ، ومن ستر مؤمنا ستره اهللا في الدنیا واآلخرة

 : تعالىكربة المرض وضیق الید وعسر الحال، فكان دافع الزكاة لھ مثابا لقول اهللا 
، فإن لم تجود نفس المعطي بمساعدة المحتاج )٤( َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا 

من باب الصدقة فلھ أن یساعده من باب الزكاة، فمواجھة المرض إحیاء لحیاة المریض 
 .  فكانت واجبا وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب

  رأي الفقھاء : خامسا

یرى الفقھاء أن المقصد األساس من تشریع الزكاة سد عوز المحتاج ورفعة الدولة 
  :، وفي ذلك یقول-وال یتأتى ذلك إال بالصحة–اإلسالمیة بقوة أفرادھا 

إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعیف وإغاثة اللھیف وإقدار العاجز : الكاساني الحنفي
 علیھ من التوحید والعبادات، والوسیلُة إلى أداء وتقویتھ على أداء ما افترض اهللا عز وجل

  . )٥(المفروض، مفروٌض

   ، وقال ابن )٦ (مقصود الزكاة إنما ھو شكر النعمة وسد الخلة: وقال القرافي المالكي

                                                           

بیروت، /ار الفكرخلیل محمد ھراس، د: المحقق) ھـ٢٢٤:ت(األموال، أبو عبید القاسم بن سالم) ١(
ت ، ِكَتاُب الصََّدَقِة َوَأْحَكاِمَھا َوُسَنِنَھا، َباُب َأْدَنى َما ُیْعَطى الرَُّجُل اْلَواِحُد ِمَن الصََّدَقِة، َوَكْم َأْكَثِر َما .د

 ).١٧٨٧(،)٦٧٧(َیِطیُب َلُھ ِمْنَھا؟ 

 أبو -تفسیر القرطبي = -آن ، وانظر الجامع ألحكام القر)٦٠-١/٩٥( أحكام القرآن البن العربي ) ٢(
أحمد البردوني وإبراھیم : تحقیق-)ھـ٦٧١: المتوفى(عبد اهللا محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي 

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر )٢/٢٤٢ (-  القاھرة–دار الكتب المصریة : الناشر-أطفیش
٢/١١٦. 

الستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، صحیح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا) ٣(
 ).٤٨٧٣(رقم 

 ).٣٢(اآلیة / سورة المائدة ) ٤(

 ).٣/٣٧٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ) ٥(

، )٤/٣٦٨(، أنوار البروق في أنواع الفروق )٣/١٦(تھذیب الفروق بھامش الفروق للقرافي ) ٦(
 ). ٤/٢٨٢( البن العربي، ، أحكام القرآن)١٠/٢٣٧(التحریر والتنویر 
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 فما كان في )١(الصدقة لسد خلة المسلمین أو لسد خلة اإلسالم وتقویتھ: العربي المالكي
:  ، وقال ابن عاشور المالكي)٢(ھ فإنھ یعطاه الغني والفقیرمعونة اإلسالم وتقویة أسباب

  ).٣(َوَھَذا الَِّذي اْخَتاَرُه ُحذَّاُق النُّظَّاِر ِمَن اْلُعَلَماِء مثل ابن العربي، وفخر الدین الرازي 

المعتمد أن مقصود الزكاة سدُّ َخلَّة الفقیر باإلغناء من مال األغنیاء : وقال النووي الشافعي
الصدقة لسد خلة المسلمین أو :  ، وقال الطبري الشافعي)٤(هللا تعالى، وتطھیرًا للمالشكرًا 

لسد خلة اإلسالم وتقویتھ، وذلك مفھوم من مآخذ القرآن الكریم في بیان األصناف 
  ) . ٥(وتعدادھم

ومن فروض الكفایة دفع ضرر المسلمین، ككسوة عار، وإطعام : وقال الرملي الشافعي
ندفع بزكاة وبیت مال، على القادرین وھم من عنده زیادة على كفایة سنة جائع، إذا لم ی

   )٦(.  لھم ولممونھم، ویلحق بالطعام والكسوة ما في معناھما من أجرة طبیب، وثمن دواء

إن : ، وقال ابن مفلح الحنبلي )٧(إن الزكاة ُشرعت للمواساة : وقال ابن تیمیة الحنبلي
  .  )٨(ءالزكاة شرعت لدفع حاجة الفقرا

ومن ھنا یتجلى بحق أن مقصد الزكاة حفظ نفوس الفقراء والمحتاجین من ھالك 
، ومن جھة )٩(األمراض بمواساتھم وسد حاجة المعوزین والبائسین والمحرومین من جھة

أخرى إن في أدائھا شكرًا هللا تعالى على ما أسبغ على المزكي من نعمة المال باالمتثال 
دلیل صدق إیمانھ؛ ألن المال المحبوب ال یخرج إال لمحبوب أكثر ألوامر اهللا تعالى وھي 

محبة، ولھذا سمیت صدقة؛ لصدق طلب صاحبھا لمحبة اهللا، ورضاه مما یحقق التكافل 
ومن : (، یؤكد ذلك ابن قیم الجوزیة في قولھ)١٠ (والتعاون والمحبة بین أفراد المجتمع

نة والخلة من عباد اهللا الذین یعجزون مقاصد تشریع الزكاة مواساة ذوي الحاجات والمسك

                                                           

 ).٤/٢٨٢(أحكام القرآن البن العربي ، ) ١(

 ).٢/٤٤٩(تربیة ملكة االجتھاد من خالل بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد الحفید )٢(

 ).١٠/٢٣٧(، التحریر والتنویر ٤/٢٨٢أحكام القرآن البن العربي )٣(

 ، )٢٠/١٤(، عمدة األحكام )٢/١٦٤(اج ، دلیل المحت)٦/١٨٢، ٥/٣٣٠( المجموع : ینظر) ٤(

 ).١٠/٢٣٧(التحریر والتنویر . ٤/٢٨٢أحكام القرآن البن العربي ) ٥(

 ).١٤٩/ ٧(نھایة المحتاج )٦(

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد : المحقق) ھـ٧٢٨:ت(مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة الحراني )٧(
 )٢٥/٨ (-م ١٩٩٥/ھـ١٤١٦بویة، المدینة الن/ لطباعة المصحف الشریف

 ).٦/١٧١( ، الشرح الممتع )٣/٢٩(المبدع شرح المقنع )٨(

 ).٥٢/١٦(مجلة البیان : ینظر) ٩(

مجمع الملك فھد : الناشر -مجموعة من المؤلفین: الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة ، المؤلف : ینظر) ١٠(
 -، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب، )١/١٢٤ (-ھـ١٤٢٤:  سنة الطبع -لطباعة المصحف الشریف

فضیلة -ناصر الدین األلباني /  فضیلة الشیخ- مع تعلیقات فقھیة معاصرة-أبو مالك كمال ابن السید سالم: المؤلف
 - مصر–المكتبة التوفیقیة، القاھرة :  الناشر-محمد بن صالح العثیمین/  فضیلة الشیخ-عبد العزیز بن باز/ الشیخ

 -محمد بن إبراھیم بن عبد اهللا التویجري:  المؤلف-، موسوعة الفقھ اإلسالمي، )٢/١٣( م، ٢٠٠٣: شرعام الن
، فتاوى دار اإلفتاء المصریة، )٣/٦٨ (- م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، :  الطبعة-بیت األفكار الدولیة: الناشر

 ).٩/٢٠٩ (- المكتبة الشاملة–دار اإلفتاء المصریة : المؤلف
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عن إقامة نفوسھم، ففي الزكاة من الرحمة واإلحسان والبر والطھارة وإیثار أھل اإلیثار، 
واالتصاف بصفة الكرم والجود والفضل، والخروج من سمات أھل الشح والبخل والدناءة 

  . )١() نفأمر ال یستریب عاقل في حسنھ ومصلحتھ، وأن اآلمر بھ أحكم الحاكمی

ب اطا  

رط اواارا  ةزوال اق أ   

إن مواساة ذوي الحاجات وسدُّ َخلَّتھم وحفظ نفوسھم من المقاصد األساسیة التي ُشرعت 
الزكاة ألجلھا، وال شكَّ أن من أشدِّ حاجات اإلنسان التداوي من األمراض، وخاصة مع 

طیرة كالسرطان وغیره، فدفُع الزكاة في مجال العالج انتشار األمراض المزمنة والخ
والتداوي وإجراء العملیات الجراحیة، وقد أجاز الفقھاء المتقدمون والمعاصرون دفع 

 ، ولكن )٣(، ولكن یشترط لدفع الزكاة في ھذا المصرف ضوابط)٢(الزكاة في ھذا المجال
 للمستشفیات ولوازمھا للغني ھذه الضوابط ال یمكن تطبیقھا إال في حالة توفیر الدولة

والفقیر، فإن لم تتمكن الدولة من القیام بمھمة االھتمام بصحة رعایاھا لظروفھا المادیة 
  .فعلى المسلمین التكاتف فیما بینھم لمواجھة محنة المرض

  : الضوابط الشرعیة إلنفاق أموال الزكاة على المرضى، ھي

 رین على نفقات العالجضوابط دفع الزكاة للمرضى غیر القاد  :أوال:  
أن یكون العالج ضرورة وحاجة ماسة تؤدي بعدم االمتثال لھ إلى التھلكة، ولیس  .١

 .من قبیل التحسینیات كعملیات التجمیل الكمالیة
حاجة المریض وعدم قدرتھ على تكالیف العالج؛ إما لكونھ فقیرا محتاجا ، أو  .٢

 . وق طاقتھ كالعملیات الجراحیة لكونھ غیر قادر على التكالیف ألنھا باھضھ الثمن ف
عدم توفیر الدولة للعالج بالمجان في المستشفیات الحكومیة، أو لكونھ مما ال  .٣

 .-لعدم وجود تأمین صحي مثال –تنطبق علیھ شروط العالج بتلك المستشفیات 
عدم توفر عالج المریض داخل دولتھ وحاجتھ الماسة الضروریة للعالج خارج  .٤

 .البالد
عتدال في اإلنفاق على العالج بعدم اإلسراف واإلقتار، فمتى تحقق مراعاة اال .٥

المقصود من العالج بتكالیف أقلَّ لم یلجأ إلى ما ھو أعلى من ذلك؛ ألن القصد ھو دفع 

                                                           

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد :  المؤلف-ار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادةمفتاح د) ١(
 )٢/٣٥٦ (-  بیروت–دار الكتب العلمیة :  الناشر-)ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 ).٣٦٤- ١/٣٦٣(أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة، : ینظر) ٢(

عبد اهللا بن منصور :  المؤلف- » سة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاةدرا«نوازل الزكاة ، : ینظر) ٣(
 جمھوریة - المملكة العربیة السعودیة، القاھرة -دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض :  الناشر-الغفیلي 

، فتاوى الھیئة الشرعیة ، ) وما بعدھا١/٣٧٠(-  م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، :  الطبعة-مصر العربیة
خالد بن علي بن محمد :  المؤلف- ) الزكاة(، فقھ النوازل في العبادات )٥/٩٩ (- ٢٠٠٥-١٤٢٦، ٥ط
 ).وما بعدھا٤٥ (- ت. د–بن حمود بن علي المشیقح ا
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المرض، فمتى تحقق ذلك بمقدار معین، كانت مجاوزتھ سرًفا، وھو محرم، كما قال 
  .)١(  اْلُمْسِرِفیَنَوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّھ َلا ُیِحبُّ: تعالى

  :ضوابط دفع الزكاة للمستشفیات والجھات المعنیة بعالج المرضى: ثانیا

احتیاجات المستشفیات متعددة منھا اإلنشاء وشراء اللوازم واألدوات والمعدات 
وغیرھا، ومن المعلوم أنھ یرد على المستشفیات للعالج القادر والمحتاج، وسوف 

  :نتحدث في ھذا عبر قسمین

 المستشفیات المقامة لعالج المرضى الفقراء وغیر القادرین فقط: 
  
أن یكون بناء المستشفیات وشراء مستلزماتھا الضروریة ودفع أجور العاملین  .١

علیھا بھدف عالج الفقراء وغیر القادرین، فإن قیل ال یجوز دفعھا في البناء وشراء 
ة المریض الفقیر وغیر القادر دون المستلزمات ودفع أجور العاملین، قلنا كیف یتم معالج

ذلك فھو من باب تمام الواجب، واألصل أن األحكام الشرعیة تدور مع غایتھا وجودا 
وعدما، فإذا كانت الغایة ھي عالج المرضى غیر القادرین فلتمام ذلك یستلزم بناء 
مستشفیات وشراء المستلزمات للوصول للغایة المرجوة، ومن ثم یجوز وضع أموال 

أن المعتبر في كفایة الفقیر والمسكین : (كاة في ھذا المصرف، قال النووي الشافعيالز
المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما البدَّ لھ منھ، على ما یلیق بحالھ، لنفس الشخص 

كلمٌة عامٌة مرنٌة تتسع للحاجات ) سائر ما البدَّ لھ منھ: (، وقولھ)٢ ()ولمن ھو في نفقتھ
المنشآت : ة بتغیر الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرناالمتجددة والمتغیر

 . )٣(الصحیة التي تعتبر من تتّمات المحافظة على النفس، وھما من الضروریات الخمس 
 

تخصص المستشفیات لعالج الحاالت الضروریة لغیر القادرین، ولیست  .٢
  .للعالجات التحسینیة الكمالیة كعملیات التجمیل

                                                           

 ).١٤١(اآلیة / سورة األنعام) ١(
 )٦/١٩٠(المجموع ، ) ٢(
مجمع الفقھ تصدر عن :  المؤلف- مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي؛ ) ٣(

 ، رقم ٧: (  رقم القرار-١٦/١٠/١٤٢٥ - المكتبة الشاملة- .اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 ).٩: الدورة
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شفیات إلدارة طبیة حكومیة متخصصة؛ وذلك بإشراف حاكم أن تخضع المست .٣
المسلمین وولي أمرھم؛ لكونھ الموكل شرعا بمصالح المسلمین فلھ أن یجمع أموال الزكاة 
ویضعھا فیما فیھ صالحھم وتبرئ ذمة المزكي بتسلیم زكاتھ للحاكم وھو رأي فقھاء 

 .)٤(، والحنابلة)٣(، الشافعیة)٢(، والمالكیة)١(الحنفیة
  
 المستشفیات المقامة لعالج المرضى القادرین وغیر القادرین: 
  
تدفع الزكاة في عالج المرضى الفقراء وغیر القادرین المضطرین للذھاب  .١

للمستشفیات والمراكز الطبیة الحكومیة والخاصة دون األغنیاء منھم، سواء أكان ذلك 
 . الحكومیة المجانیةللعالج أو للعملیات الجراحیة التي ال تقوم بھا المستشفیات

تدفع الزكاة في سداد دیون المرضى الفقراء للمستشفیات والمراكز الطبیة  .٢
الحكومیة والخاصة، ویجوز دفُعھا مباشرًة للمستشفیات والمراكز الطبیة، ألنھ یجوز 

 . تسدید دیِن الغارم من مال الزكاة دون تملكیھ لھ، ولكن بعلمھ
لمراكز الطبیة الحكومیة والخاصة من ال یجوز دفع الزكاة للمستشفیات وا .٣

مصرف الفقراء والمساكین، ال في بنائھا وال في تزویدھا باألجھزة والمعدات الطبیة 
 .وغیرھا، ألنھ یرد لھذه المستشفیات للعالج القادرین وغیر القادرین

  

                                                           

 ).١/١٨٨(؛ الفتاوى الھندیة، ) ١/١٨٨(درر الحكام، : ینظر) ١(
 ).٢/٢٢٣(؛ شرح مختصر خلیل للخرشي) ٣/١٥٢(الذخیرة، : ینظر) ٢(
انیة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر األحكام السلط: ینظر) ٣(

؛ ) ٦/٣٣٣(؛ بحر المذھب، ) ١٩٨( ص -ت.ط، د.القاھرة، د/دار الحدیث) ھـ٤٥٠: ت(بالماوردي 
: ؛ حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج ، اإلمام عبد الحمید الشرواني، روجعت) ٦/١٧٥(المجموع، 

 ـ ٣/٢٣٨ (-م ١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧ط، .بمصر، د/علماء، لمكتبة التجاریة الكبرىبمعرفة لجنة من ال
، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، ابن حجر الھیتمي، روجعت )١٨٦/ ٤(، مغني المحتاج )٢٣٩

-ھـ١٣٥٧ط، .بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، د
 ).١٦٥/ ٧ (-م١٩٨٣

 البن مفلح أبو عبد اهللا، شمس الدین -؛ الفروع ومعھ تصحیح الفروع ) ٢/٤٨٠(المغني، : ظرین) ٤(
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : المحقق) ھـ٧٦٣:ت(المقدسي ثم الصالحي الحنبلي

 ).٢/٢٧٦(؛ كشاف القناع، )٤/٣٢٧(م ٢٠٠٣- ھـ١٤٢٤الطبعة األولى 
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 املبحث الثاني

  مصدر النفقة على املرضى واملستشفيات من أسهم الصدقات وتطبيقاته

  ب اولاط

  در ا  ار وات

ِإنََّما  :األصل أن الزكاة ال تكون إال لألصناف الثمانیة الواردین في قولھ سبحانھ 
الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن 

 والقائلون بجواز دفع  ،)١( َوِفي َسِبیِل اِهللا َواْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اِهللا َواُهللا َعِلیٌم َحِكیٌم
الزكاة في اإلنفاق على المرضى والمستشفیات اختلفوا في أي األصناف الثمانیة یندرج 

ي سھم اإلنفاق على المرضى والمستشفیات فمنھم من یرى أن اإلنفاق علیھم داخل ف
  .الفقراء والمساكین، ومنھم من یرى أنھ داخل في سھم في سبیل اهللا

 من سھم الفقراء والمساكین: الفرع األول

األصل أن الدولة ھي المسؤولة عن توفیر احتیاجات رعایاھا، ومن ضمن تلك 
االحتیاجات توفیر مستلزمات الصحة؛ كاإلقامة المستشفیات من األدویة والمعدات 

لطبیة، فإذا عجزت عن ذلك ألسباب سیاسیة أو اقتصادیة، ولم تتوفر صدقة، واألجھزة ا
أو غلة أوقاف لشرائھا جاز إقامة تلك المستشفیات وتجھیزھا من سھم الفقراء والمساكین 

   . الذي یخدم جمیع أفراد المجتمع)٣(، ومن سھم في سبیل اهللا)٢( بالضوابط المذكورة سالفا

وَمْن في - ُتملَّك للفقیر، إال إن الفقھاء أجازوا لولي األمر ومع أن األصل في الزكاة أن
  الحق في إنفاق أموال الزكاة على إقامة المستشفیات العامة لكونھ القائم على -حكمھ

  :مصالح المسلمین المتعین علیھ العمل على ما ینفعھم فقالوا

وال لعبد، وال ال تصرف الزكاة في كفن میت وال بناء مسجد : (قال الحطاب المالكي
تصرف لقاض وال إلمام مسجد وال لفقیھ وال لغاز؛ ألن أرزاقھم من بیت المال، فإذا 
انقطع ذلك عنھم من بیت المال، ولم یجدوا فیجوز صرف الزكاة لھم من سھم الفقراء 

  . )٤( )والمساكین

                                                           

 ).٦٠(اآلیة / سورة التوبة )  ١(

 /.https://www.ibn-jebreen.comموقع ابن جبرین ، )  ٢(

سنتحدث فیما یلي عن جواز اإلنفاق على جمیع رعایا الدولة األغنیاء والفقراء لتأمین الصحة )  ٣(
 .للجمیع

 ).٢/٣٥١،٣٥٠( مواھب الجلیل : راجع)  ٤(
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اًرا إن لإلمام أن یشتري عق: (قال سلیمان العجیلي األزھري الشافعي، المعروف بالجمل
أن ُیلزمھ بالشراء وعدم إخراجھ عن ملكھ  ما كان في ذلك مصلحتھ، ولھ للفقیر یستغلھ

  .)١( )لما في ذلك من المصلحة العامة وكل ذلك من سھم الفقراء والمساكین

إن المعتبر في كفایة الفقیر المطعم والملبس والمسكن : ( وقال اإلمام النووي الشافعي
 ، وسائر ما البد لھ منھ، على ما یلیق بحالھ، لنفس الشخص وكتب العلم التي البد منھا

یشمل الحاجات المتجددة ) سائر ما البد لھ منھ (:، فعموم قولھ)٢()  ولمن ھو في نفقتھ
المنشآت الصحیة  التي تعتبر من : ومن ذلك والمتغیرة بتغیر الزمان والمكان والحال،

ات الخمس، ومما ال شك فیھ أن العالج تتّمات المحافظة على النفس لكونھا من الضروری
   .)٣( أیضا یعتبر من تمام الكفایة

وقد أجاز الفقھاء حدیثا شراء األشیاء العینیة للفقراء والمساكین ما كان في ذلك مصلحة 
ویجوز أن : " المـَُملك منھم، ویكون ھذا من سھم الفقراء والمساكین، قال الشیخ ابن باز 

ن األقمشة واألطعمة وغیرھا، إذا رأى المصلحة ألھل الزكاة یخرج عن النقود عروضًا م
في ذلك مع اعتبار القیمة، وتكون المصلحة لھ في إعطائھ طعامًا ، أو لباسًا ینتفع بھ من 

، والشاھد جواز )٤(" زكاة النقود بقدر القیمة الواجبة، وھذا كلھ في أصح أقوال أھل العلم
فیات نیابة عن الفقراء والمساكین أو شراء مستلزمات شراء األدویة لھم أو تملیكھا المستش

  .المستشفى الخادمة لھم

إذا : وقال الشیخ عبداهللا بن جبرین حین ُسئل عن حكم شراء أجھزة طبیة من أموال الزكاة
توفر لدیكم صدقة، أو غلة أوقاف فإنكم تشترون ھذه األجھزة منھا، وإذا لم تتوفر جاز 

الذین یحتاجونھا ُیعتبرون من الُفقراء، والمساكین، وحیث شراؤھا من الزكاة؛ حیث أن 
أن العالج ألولئك المرضى أصبح من الضروریات، فإن الزكاة ُتصرف في حاجة 

كاألكل، والُشرب، والكسوة، : الُفقراء، والمساكین الذین ال یفي دخلھم بحاجتھم الضروریة
حة التي ُیحبھا اهللا تعالى، والُسكنى، والعالج، ونحو ذلك، فكلھا من األعمال الصال

َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍء َفُھَو ُیْخِلُفُھ  : وُتضاعف فیھا الصدقات، والنفقات، لقولھ تعالى
  .)٦( )٥(َوُھَو َخْیُر الرَّاِزِقیَن

                                                           

  ).٧/١٦٥( ، تحفة المحتاج)٤/١٨٦(، مغني المحتاج )١٠٤/ ٤(حاشیة الجمل على شرح المنھج )  ١(

 ).٣/١٦٥(، األنصاف  )٦/١٩١(المجموع : راجع)  ٢(

، رقم ) ٧( ،رقم القرار١٦/١٠/١٤٢٥مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي )  ٣(
 ).٩(الدورة 

 ).٢٥٣ / ١٤(وقال الشیخ ابن باز في الفتاوى )  ٤(

 ).٣٩(اآلیة / سورة سبأ) ٥(

-١٨٠٣-http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal  - بن جبریناموقع : ینظر) ٦(
.html 
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  من سھم في سبیل اهللا : الفرع الثاني

ات التطوعیة تعتمد الدول حدیثا في إقامة المستشفیات واالنفاق علیھا على الصدق
والزكوات الفرضیة لكون میزانیة الدولة غیر قادرة على القیام بعبء حفظ نفوس 
رعایاھا عن طریق االھتمام بالصحة، ولما كان مصرف في سبیل اهللا من مصارف 

ْیَھا ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَل : الزكاة الواردة في قولھ تعالى
َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اللَِّھ َواْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة مَِّن اللَِّھ 

:  ، فقد اختلف الفقھاء والمفسرین في بیان المقصود بقول تعالى)١(  َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم
 جمیع القرب، أم یقتصر على مصرف الجھاد دون غیره؟  فھل یشمل﴿َوِفي َسِبیِل اللَِّھ﴾

  :انقسمت آراؤھم إلى ثالثة آراء إجماال، وھي
  

  :  المقصود بمصرف في سبیل اهللا الجھاد ؛ وانقسم ھذا الرأي إلى قسمین:الرأي األول

اإلنفاق على غزاة الفقراء المجاھدین دون أغنیائھم، وھو رأي أبي حنیفة وَأُبو : األول
   )٢ (ُیوُسَف

  

، )٣(یرى اإلنفاق على المجاھدین واحتیاجات الجھاد، وھو رأي بعض الحنفیة : الثاني
  .)٦( والحنابلة)٥( والشافعیة) ٤(والمالكیة

                                                           

 ) .٦٠(اآلیة / سورة التوبة) ١(

، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور )١١٩/ ١(االختیار في لتعلیل المختار؛ : ینظر) ٢(
، الھدایة في شرح بدایة المبتدي؛ ) ٢٤٠/ ١(، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك )١/٧٢٠(اح اإلیض

)١١٠/ ١ .( 
،  أحكام القرآن )٧٢٠/ ١(حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح؛ : ینظر) ٣(

الفتاوى ، )١٨ -١٧/ ٢(، العنایة على شرح الھدایة بھامش فتح القدیر؛ )١٥٧ -١٥٦/ ٣(للجصاص؛ 
 ) .٤٥/ ٩(، عمدة القاري؛ )١٨٨/ ١(الھندیة؛ 

،  )٣٩٧ – ٣٩٦/ ١(، أحكام القرآن الكریم آلبن العربي ؛ )٩/١٨٥(الجامع ألحكام القرآن؛ : ینظر) ٤(
، التاج واألكلیل لمختصر خلیل بھامش مواھب ) ٤٥٦/ ١(الشرح الكبیر ھامش على حاشیة الدسوقي؛ 

 ) .١٢٨(، وقوانین األحكام الفقھیة؛ ص )٣٢٦/ ١(، الكافي؛ ) ٣٥١ /٢(الجلیل لشرح مختصر خلیل؛ 

، الدر المنثور؛ جالل الدین ) ٦٠/ ٢(، األم؛ ) ٩٢/ ٣(التأویل في معاني التنزیل؛ : ینظر) ٥(
عبد اهللا التركي، مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة، : ، تحقیق)ھـ٩١١:ت(السیوطي

، روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو )٢٤٩/ ١(، المجموع؛ ) ٣٥٢/ ٣ (- ـ ھ١٤٢٤الطبعة األولى، 
 - دمشق-بیروت/ زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي: تحقیق) ھـ٦٧٦: ت(زكریا محیي الدین النووي 

، وإعانة الطالبین؛ ) ١١١/ ٣(، ومغني المحتاج؛ )٣٢١/ ٢ (-م١٩٩١-ھـ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة، 
)١٩٣/ ٢.( 

) ٩/٣٢٦(، والمغني؛ ) ٢٣٥/ ٣(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف؛ )٣٤٩/ ١(المقنع؛ : ینظر) ٦(
 ).٢٨٣/ ٢(وكشاف القناع؛ 
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 المقصود بمصرف في سبیل اهللا الجھاد والحج والعمرة، وھو رأي ُمَحمٍَّد :الرأي الثاني
   .)٢(، وبعض الحنابلة)١(بن الحسن الحنفيا
  

 المقصود بمصرف في سبیل اهللا جمیع القرب والطاعات ما كانت في :لثالثالرأي ا
 وھو المختار عندي، ویعتمد )٤( والشافعیة ) ٣(صالح المسلمین، وھو رأي بعض الحنفیة

  :ھذا الرأي على

  

ْھُلَكِة ﴿َوَأنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّ:  قال تعالى:القرآن الكریم -
وجل باإلنفاق في سبیل  أمر اهللا عز: ، وجھ الداللة)٥ (َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن﴾

اهللا دونما تحدید لجھة ما، وھل ھناك إحسانا أكثر من وضع النفقة في سد حاجات 
 !.المسلمین بحفظ نفوسھم من ھالك المرض؟

 اهللا عنھم المشتغلین بالعلم من عطاء الزكاة، أخذ الصحابة والتابعین رضي: األثر -
فدل على جواز صرف سھم في سبیل اهللا في باب العلم؛ ألنھ داخل في عموم القرب 

 )٦ (.والطاعات

 فالمرض التي یتعرض لھ المسلمون في الدیار تقتضي مواجھة محنة :المصلحة -
ف ال یفي المرض من مصرف في سبیل اهللا ما دام دخل الدولة من جمیع المصار

عاجزین عن دفع نفقات عالجھم بمواجھة ھذه المحنة، ما كان المرضى غیر قادرین و
نیة المزكي عند الدْفع تكون ُمنعقدًة الحتساب ما دَفع من الزكاة، دون أن یحرم  على أن

  .)٧(من الزكاة ما وجدھم  بقیُة األصناف األخرى المذكورة في اآلیة الكریمة

                                                           

، تبین الحقائق؛ ) ١٠ / ٣(، المبسوط؛ )٤٥/ ٢(، بدائع الصنائع )١١٩/ ١(االختیار في لتعلیل المختار؛ ) ١(
)١/٢٩٨.( 
 ).٢٤٩/ ٧(، واإلنصاف؛ )  ٢/٦١٢(، والفروع؛ ) ٢/٢٥٦(كشاف القناع عن متن اإلقناع؛ ) ٢(
 .)٧١٩/ ١(أحكام القرآن للجصاص؛ ، ) ٣٤٣/ ٢( ، الدر المختار ؛) ٤٥/ ٢(بدائع الصنائع؛ ) ٣(

، مراح لبید لكشف معنى ) ٣/٤٩١(، غرائب القرآن؛ ) ١٢٧ / ١٠(اللباب في علوم الكتاب، ) ٤(
/ ٢(، سبل السالم ) ٥٠٦/ ٨( اسب اآلیات والسور؛، نظم الدرر في تن) ٤٥٥/ ١(القرآن المجید؛ 

 )  .٣٧٦/ ٢(، تفسیر الخازن لباب التأویل في معاني القرآن ؛ )١٩٨

 )١٩٥(اآلیة / سورة البقرة ) ٥(

  ).  ٥٠١/ ١(الروضة الندیة؛: راجع) ٦(
 zakat.org.lb/pages/ar/questions-and-answers/١٣٥٤ 

تغییر الدین ، ٢٠٥ص  ؛ ٢٠١٤ دراسة حالة احداث الموصل الدور الخلیجي في العراق: ینظر) ٧(
 وكالة أنباء أطلس -أو الموت،  التطھیر العرقي للمسلمین في جمھوریة إفریقیا الوسطى 

                          ١٠٢٨/http://anbaatlas.com/node -  ٠٨/٢٠/٢٠١٥، الخمیس
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 راا  

ھو سھم ق أنھ ال فرق بین كون مصدر النفقة على المرضى والمستشفیات یظھر مما سب
الفقراء والمساكین أو سھم سبیل اهللا؛ ألن الھدف من ذلك ھو تحقیق كفایة المرضى بحفظ 

والتي یجب أن تكون حیاتھم وتقویتھم على ما كلفوا بھ والحفاظ من خاللھم على الدولة، 
  حقیًقا لحكمتھا األساسیة التي أشار إلیھا النبيفي المقام األول عند صرف الزكاة؛ ت

وھي ال تتحقق إال بدفع أموال الزكاة ، )١ ()ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَیاِئِھْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِھْم: (بقولھ
  . لھم سواء مباشرة أو بدفعھا إلى المستشفیات الحكومیة الملتزمة بكفایتھم حاجة المرض

اعد الفقھیة التالیة تأییدا لإلنفاق على المرضى بإقامة المستشفیات ولنا في تطبیق القو
  :والقیام بلوازمھا من سھم الفقراء والمساكین وسھم في سبیل اهللا 

ماال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فمن المعلوم أن تحقیق كفایة الفقراء  .١
لزكاة؛ ال والمساكین واجب، وإذا كان ھذا الواجب وھو مقصد أساس لتشریع فرض ا

 .یتحقق إال بدفع الزكاة لھم أو للمستشفیات التي تقوم بعالجھم فیكون دفعھا لھم واجب
 فإذا قصرت أموال الصدقات وغلة األوقاف ودخل الدولة ،إذا ضاق األمر اتسع .٢

عن القیام بمعالجة المرضى الفقراء وبناء المستشفیات وشراء األجھزة والمعدات الطبیة، 
سع من األخذ من مصارف الزكاة األخرى لمواجھة محنة المرض التي فال مانع من التو

 .قد تؤدي إلى ھالك أرواح العباد وانھیار الدولة اإلسالمیة
المشقة تجلب التیسیر، بني الدین على التیسیر في جمیع األمور، فالمشقة التي  .٣

لھم بدفع تلحق المرضى الفقراء من عدم توفر األدویة والمعدات الطبیة توجب التیسیر 
الزكاة للمستشفیات التي تقوم بمعالجتھم فیعطیھا المزكي من سھم الفقراء والمساكین، 
ویعطیھا ولي األمر من سھم في سبیل اهللا الذي یشمل جمیع أنواع القرب التي تعود على 

 . جمیع المسلمین
  

                                                           

، رقم )٢/١٠٤(صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة . متفق علیھ، واللفظ للبخاري) ١(
، رقم )١/٥٠(؛ صحیح مسلم، كتاب األیمان، باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع اإلسالم ) ١٣٩٥(
)٢٩.( 
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ب اطا  

  طت اق  ار وات ن ازة

بناء وتجھیزا وجمیع احتیاجاتھا كان من ) البیمارستانات(قدیما على المستشفیات اإلنفاق 
األوقاف، حیث كثرت أوقاف المسلمین عبر العصور بغیة الصدقة التي ال تنقطع حتى 
بعد موت صاحبھا، فلما كثر الناس حدیثا وزاد بالء الحاجة والفقر قلَّت أوقاف المسلمین 

كان البحث حول نازلة اإلنفاق على المستشفیات من باب لعدم توفر ما یتصدقون بھ، ف
الزكاة المفروضة، مع زیادة أعباء الدولة وقلة مواردھا وعدم قدرتھا على االھتمام 

  .بصحة رعایاھا على الوجھ األكمل

یذكر التاریخ أن الحكام والقادرین كانوا یقومون ببناء المستشفیات التي تخدم الفقیر 
دة إذا ضاق األمر أتسع فإذا نزلت الضائقة ببلد وسع على الجمیع والغني عاملین بقاع

  :غنیھا وفقیرھا بالعالج، مھتمین بالفقیر بعالجھ ومنحھ األدویة الالزمة ومن ذلك أنھ

 یروى أن الشَّْیخ اِإلَمام اْلَعالم موفق الّدین عبد اْلَعِزیز بن عبد اْلَجبَّار بن أبي ُمَحمَّد 
 اْلَخْیر محبا َلُھ مؤثرا للجمیل َشِدید الشََّفَقة وخصوصا لمن َكاَن َضِعیف الّسلِمّي َكاَن كثیر

، ) ١(اْلَحال یفتقدھم ویعالجھم ویوصل ِإَلْیِھم النََّفَقة َوَما یحتاجونھ من اْلَأْدِوَیة واألغذیة 
أن اإلمام كان یتفقد الفقراء والمساكین بمنحھم الدواء واألغذیة مما دل على : والشاھد

از الزكاة العینیة طالما أنھا لمصلحة الفقیر المریض، وغالبا ما كان ذلك من مصرف جو
  .سھم الفقراء والمساكین وإال لما تفقد أحوالھم قبل إعطائھم األموال واألدویة واألغذیة

نورالدین محمود ابن «ویروى أن البیمارستان الكبیر النوري الذي شیده الملك العادل 
 أن یخصص للفقراء والمساكین، ولكنھ إذا وجد فیھ دواء لیس بدمشق، اشترط» زنكي

أن : ، والشاھد)٢(موجودًا في البالد فال یمنع عن األغنیاء، حالة تعذر حصولھم علیھ
البیمارستان كان وقفا على الفقراء دون األغنیاء فلما أحتاج لھ األغنیاء وسع في خدمتھم 

لقاعدة لما ضاق األمر أتسع، وحفاظا على مع الفقراء الذین ھم الموقوف علیھم؛ طبقا 
صحة رعایا الدولة دون تفریق بین غنیھا وفقیرھا ألن المرض ال یفرق بینھم وقت 

  .إصابتھم بھ

لما مات الراضي باهللا أستدعى األمیر أبو : ویروي ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة قال
ه فعمل بواسط في وقت الحسن بـجكم والدي سنانا وسألھ أن ینحدر إلى واسط، ثم أمر

المجاعة دار ضیافة وببغداد بیمارستانا یعالج فیھ الفقراء ویعّللون، وأنفق في ذلك جملة 

                                                           

أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس الخزرجي موفق :  المؤلفعیون األنباء في طبقات األطباء،)  ١(
دار مكتبة : الدكتور نزار رضا، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٦٨: المتوفى(الدین، أبو العباس ابن أبي أصیبعة 

 ).١/٦٧١ (-  بیروت–الحیاة 

 ).١/٢٠٦(البیمارستان الكبیر النوري )  ٢(
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أن : ، والشاھد)١(من بیت مال المسلمین، ورفھ الرعیة وأرفقھا وأكرم سنانا غایة اإلكرام
ین من المجاعة كانت في منطقة بغداد لكن ولي األمر عالجھا بعمل دار ضیافة للمحتاج

بیت مال المسلمین، واھتماما منھ بالصحة أقام أیضا بیمارستان لمعالجة الفقراء وكل ھذا 
من بیت مال المسلمین باعتبار أنھ ولي األمر القائم على مصالح الرعایا في الدولة 

  .اإلسالمیة

ویروى أنھ كان لبیمارستان ابن قالوون في مصر وقف كاف للصرف علیھ، وكانت لھ 
مصادر أخرى متعددة لإلبراء مثل التریاق المعمول بھ في القاھرة، فقد كان عدا ذلك 

محتكرا لھ ومخصصا إیراده للصرف على البیمارستان إال أن المارستان قد أخذ في 
االضمحالل ففتحھ جنتمكان الحاج محمد علي باشا ورتب لھ مبلغا من الدراھم من زكاة 

، والشاھد أن البیمارستان )٢(الذین یأتون إلیھمالھ أیضا یصرف على الفقراء والمساكین 
في البدایة قام على األوقاف فلما قل دخلھ من األوقاف ولم تكف احتیاجاتھ من النفقات قام 
محمد علي باشا بوضع زكاة أموالھ وصدقاتھ بھ، لخدمة الموقوف علیھم من الفقراء 

  .والمحتاجین

صرف الزكاة في ( العربیة السابق مصر وحدیثا أجاز الشیخ علي جمعة مفتي جمھوریة
دعم المستشفیات المجانیة بما یرجع بشكل مباشر في عالج المرضى؛ كاألجھزة الطبیة 
 واألدویة والمستلزمات واَألِسرَّة؛ وذلك عند عدم كفایة موارد التبرعات والصدقات

عمًلا   َوِفي َسِبیِل اِهللا ومصرف   ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِنالجاریة بذلك؛ من مصرف 
بقول بعض العلماء الذین جعلوا مجاًلا للتوسع في صرف الزكاة في كل الُقَرب وسبل 

 ، مما وسع على أھل بالده في بناء )٣()الخیر ومصالح الناس عند الحاجة إلى ذلك
 .جانیة التي تعالج الفقراء لرفع صحتھم المستشفیات الم

                                                           

 ).١/١٨٥(، تاریخ البیمارستانات في اإلسالم )١/٣٠٤(عیون األنباء في طبقات األطباء )  ١(
دار الرائد : ، الناشر)ھـ١٣٦٥: ت(َأحمد ِعیسى . د: تاریخ البیمارستانات في اإلسالم، ، المؤلف)  ٢(

 ).١/١٠٧ (- م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١الثانیة، :  لبنان، الطبعة–العربي، بیروت 

   التاریخ-  ٢٢٤٢: المسلسل  الرقم -صرف الزكاة للمستشفیات الحكومیة المجانیة )  ٣(
   دار اإلفتاء المصریة ٢٧/٠٥/٢٠٠٨ : 

- http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات وبعد، فقد كان یؤلمني كثیرا رؤیة الكثیر من 
المرضى الفقراء في بلدي جمھوریة مصر العربیة وھم ال یجدون ثمنا للعالج، ومنھم من 

تي لیس لدیھا میزانیة كافیة لشراء مستلزمات طبیة یذھب إلى المستشفیات الحكومیة ال
لعالج المرضى لكون مواردھا ومخصصاتھا محدودة، كما قد یموت منھم الكثیرون أو 
تسوء حالتھم نتیجة عدم وجود أجھزة ذات تقنیة خاصة ضروریة لمعالجتھم، خاصة مع 

ذي اجتاح العالم  ھذا الفیروس ال-١٩كوفید -نواجھھ حالیا في جائحة كورونا المستجد 
  .فعمل على قتل مالیین البشر دون فرق بین عرق ولون ودین

ولقد حاولت جاھدة التبرع أكثر من مرة لبعض المستشفیات لشراء المستلزمات الطبیة 
الناقصة إال أنھ یقف أمام ذلك عقبات كثیرة، ومنھا ضرورة موافقة جھات مختلفة على 

  . التخلي عن دفع زكاتھ لھذه المستشفیاتھذا األمر، مما قد یؤدي بالمزكي إلى

وقد یجد المزكي أن األسھل لھ إعطاء المرضى الفقراء الزكاة لیتمكنوا من شراء 
احتیاجاتھم من المستلزمات الطبیة الضروریة والتي ال توجد بالمستشفیات، وھذا یتطلب 

الج الالزمة الدخول للمرضى المحجوزین بالمستشفیات وعیادتھم، ثم إعطائھم نفقات الع
: لیتمكنوا من شرائھا من خارج المستشفیات، إال أن األمر یحول دونھ عقبات عدة منھا

رفض بعض المرضى ھذه األموال رغم شدة عوزھم وحاجتھم لما فیھ من إھدار 
لكرامتھم اإلنسانیة، وفي حال قبول بعضھم وشراء تلك األدویة والمستلزمات یرفض 

ا لكونھا من خارج المستشفیات خوفا من المـَُسائلة القانونیة، األطباء أخذھا ومعالجتھم بھ
وفي النھایة یموت الكثیر من المرضى، أو تسوء حالتھم، أو تبتر أعضاؤھم؛ نتیجة عدم 

  .)١(اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المحدد

كاة، لذا وجدت لزاما عَليَّ البحث في مدى جواز اإلنفاق على المستشفیات من أموال الز
خاصة مع وجود الكثیرین ممن یتعین علیھم الزكاة إال إنھم ال یعلموا أین یضعوھا، 
فیذھبوا بھا لمؤسسة األزھر الشریف التي لدیھا من األعباء ما یكفیھا، أو یدفعوھا للبنوك 
تحت بند الزكاة وذلك لیتمكنوا من أخذ وثیقة تدل على أنھم أدوا ما علیھم من زكاة، 

 األزھر الشریف والبنوك التي تأخذ الزكاة تضع ھذه النقود في ورغم أن مؤسسة
مصارف الزكاة المطلوبة إال أنھا ال تصل إلى الكثیر من المرضى، وإن وصلت فال تفید 

                                                           

یؤكد كل ھذه المعلومات األستاذ الدكتور أحمد موسى استشاري جراحة األوعیة الدمویة بمستشفى ) ١(
:  ومشاركوه في أبحاث عدة منھا- ة جامعة األزھر الشریف بجمھوریة مصر العربی- الحسین الجامعي

 –دراسة مرجعیة إلصابات األوعیة الدمویة الطرفیة من الجانب السریري وجانب الطب الشرعي
خبراتنا في : ، التدخل الجراحي لعالج إصابات الشرایین الطرفیة في األطفال والبالغین )١٦١-١٤٥(

یدي في األطراف لدى األطفال الرجع ، عالج تخثر الدم الور)٧٦٧ -٧٦١( ص -تحدیات نقص الموارد
 مجلة - الدكتور أحمد موسى ومشاركوه–خبراتنا في تحدیات نقص الموارد: واألطفال حدیثي الوالدة 

، التحدیات في عالج )٧-١( ص- ٢٥ العدد - ٥/١٢/٢٠١٨ –الخثار والتجلط السریري والتطبیقي 
 مجلة الجمعیة - الدكتور أحمد موسى ومشاركوه–ما ھو االختیار األفضل؟ : الدوالي األولیة في الساقین

 ). ٥٩- ٥٠( ص- ١ رقم ٣ العدد -٣/٦/٢٠١٩ -العلمیة بكلیة طب األزھر بنات
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الكثیر منھم ألن حاالتھم تحتاج إلى أجھزة طبیة ال تتوفر في المستشفیات الحكومیة، وإن 
مكن من اإلعالن عن حاجتھا عن طریق وصلت فإنھا تصل لبعض المستشفیات التي تت

وسائل اإلعالم، أما المستشفیات الحكومیة التي تخدم العدید من المرضى والتي لیس لدیھا 
نقود لإلعالن عن حاجتھا وعوزھا فال یصل إلیھا أي دعم من الزكاة وتكتفي 

  .بمخصصاتھا القلیلة التي ترد لھا من میزانیة الدولة

ري إصدار فتوى شرعیة بجواز إعطاء الزكاة للمستشفیات ومن ثم یتعین من وجھة نظ
الحكومیة للجھة المتخصصة لشراء ما یلزمھا على أن یأخذ المزكي صك یفید ھذا دون 
أن یحول ذلك كم العراقیل التي تؤدي بالمزكي عن التخلي عن رغبتھ في مساندة 

  .المحتاجین من المرضى الفقراء والمساكین

  :أھم النتائج
رض من فروض اإلسالم بشروط مخصوصة في مال مخصوص الزكاة ف .١

 .لمصارف مخصوصة في وقت مخصوص
ال ُتصرف إال في المصارف الثمانیة المذكورة في اآلیة الكریمة، وال حقَّ ألحٍد  .٢

 .من الناس فیھا سواھم
إن من مقاصد تشریع الزكاة رعایُة وإقامُة الكلیات الخمس ومنھا وحفظ النفس،  .٣

 .حفظ النفس بالتداوي من األمراض من مقاصد الزكاةوأن اإلسھام في 
یجوز دفع الزكاة إلقامة المستشفیات والمراكز الطبیة المخصصة وشراء  .٤

لوازمھا ودفع أجور العاملین علیھا ما كانت مخصصة لعالج الفقراء وغیر القادرین دون 
 . األغنیاء

والخاصة، ال في ال یجوز دفع الزكاة للمستشفیات والمراكز الطبیة الحكومیة  .٥
بنائھا وال في تزویدھا باألجھزة والمعدات الطبیة وغیرھا من مصرف الفقراء 
والمساكین، ألنھا لیست من مصارف الزكاة، وإنما یجوز دفع الزكاة للمرضى الذین 

 .یعالجون في ھذه المستشفیات والمراكز الطبیة بالضوابط المذكورة
ي بناء المستشفیات وشراء لوازمھا یجوز وضع األوقاف والزكوات والصدقات ف .٦

واحتیاجاتھا سواء كانت تلك المستشفیات الخدمیة تقوم بخدمة الفقراء والمساكین أم 
 .األغنیاء القادرین، حفاظا على صحة المسلمین وتقویة للدولة اإلسالمیة

تكاتف المسلمین ودفع زكواتھم ولو مقدما للمستشفیات لمواجھة وباء كورونا  .٧
ة مع قلة موارد الدولة وحاجة المستشفیات لألدوات الطبیة واألجھزة المستجد خاص
 . الالزمة للعالج

  :التوصیات أھم
 .دراسة نوازل الزكاة المتجددة وفقا لحاجیات العصر .١
 .التوسع في فھم مقصود الزكاة من تكاتف المسلمین ووحدتھم وحفظھم للنفوس .٢
یة لشراء مستلزماتھا إصدار فتوى تجیز إعطاء الزكاة للمستشفیات الحكوم .٣

 .الضروریة مع منح المزكي صك یفید زكاتھ
وجود جھة مختصة داخل المستشفیات الحكومیة ملزمة بأخذ أموال الزكاة  .٤

وصرفھا في احتیاجات المستشفیات ذات الموارد المحدودة والتي یرد لھا الفقراء 
 . والمساكین
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  فھرس المراجع

/ ة، محمد شبیر، وآخرون، دار النفائسأبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصر .١
 ھـ١٤٢٤األردن، الطبعة الثالثة، 

فؤاد : المحقق) ھـ٣١٩:ت(اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري .٢
مـ، كما تم ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 

أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، مكتبة .  تحقیق، داالستعانة بكتاب اإلجماع، ابن منذر،
 .ھـ١٤٢٠اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة الثانیة، /  مكتبة مكة الثقافیة-الفرقان

األحكام السلطانیة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  .٣
 .ت. دط،.القاھرة، د/دار الحدیث) ھـ٤٥٠: ات(الشھیر بالماوردي 

: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي :  المؤلف-أحكام القرآن  .٤
 عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر -محمد صادق القمحاوي : المحقق-) ھـ٣٧٠

   ھـ١٤٠٥:  تاریخ الطبع- بیروت –دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-الشریف
 أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا .٥

محمد عبد القادر عطا، دار : راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ) ھـ٥٤٣:ت(المالكي 
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة،/الكتب العلمیة

االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین  .٦
من علماء الحنفیة (الشیخ محمود أبو دقیقة : علیھا تعلیقات) ھـ٦٨٣: ت( الحنفي أبو الفضل

وصورتھا دار الكتب (القاھرة /مطبعة الحلبي) ومدرس بكلیة أصول الدین سابقا
 .م١٩٣٧ -ھـ١٣٥٦)بیروت، وغیرھا/العلمیة

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین األلباني  .٧
 - ھـ ١٤٠٥بیروت، الطبعة الثانیة /زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي: إشراف) ـھ١٤٢٠:ت(

 .م١٩٨٥
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین  .٨

 . ت.ط، د.دار الكتاب اإلسالمي، د) ھـ٩٢٦:ت(الدین أبو یحیى السنیكي
» األئمة مالكشرح إرشاد السالك في مذھب إمام «أسھل المدارك  .٩

 . ت.بیروت، الطبعة الثانیة، د/دار الفكر) ھـ١٣٩٧:ت(الكشناوي
اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر  .١٠

الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة األولى، : المحقق) ھـ٤٢٢:ت(البغدادي المالكي 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
سوط، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد األصل المعروف بالمب .١١

كراتشي، /أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : المحقق) ھـ١٨٩:ت(الشیباني
 .ت.ط، د.د

اإلقناع في الفقھ الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .١٢
 .ت.ط، د.د) ھـ٤٥٠:ت(البغدادي، الشھیر بالماوردي

قناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني اإل .١٣
  ت.ط، د.بیروت، د/مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: المحقق) ھـ٩٧٧:ت(الشافعي 
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اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى  .١٤
عبد : المحقق) ھـ٩٦٨:ت(ف الدین، أبو النجا بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرا

 .ت.ط، د.بیروت، د/اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة
األم، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  .١٥

-ھـ١٤١٠ط، .بیروت، د/دار المعرفة) ھـ٢٠٤:ت(عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 .م١٩٩٠
خلیل محمد ھراس، دار : المحقق) ھـ٢٢٤:ت(ل، أبو عبید القاسم بن سالماألموا .١٦

 . ت.بیروت، د/الفكر
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  .١٧

دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، ) ھـ٨٨٥:ت(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
 .ت.د

 تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم بن عبد اهللا بن أمیر أنیس الفقھاء في .١٨
یحیى حسن مراد، دار الكتب العلمیة، : المحقق) ھـ٩٧٨:ت(علي القونوي الرومي الحنفي

 .ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤ط، .د
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  .١٩

تكملة البحر الرائق، لمحمد بن حسین الطوري الحنفي : وفي آخره) ھـ٩٧٠:ت(المصري 
منحة الخالق البن عابدین، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة : وبالحاشیة) ھـ١١٣٨: ت(القادري 
 .ت.الثانیة، د

الرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد بن ) في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  .٢٠
رق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، طا: المحقق) ھـ٥٠٢:ت(إسماعیل 

 . م٢٠٠٩
بدایة المبتدي في فقھ اإلمام أبي حنیفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني  .٢١

القاھرة، /مكتبة ومطبعة محمد علي صبح) ھـ٥٩٣:ت(المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین
 .ت.ط، د.د

الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو  .٢٢
 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ط، .القاھرة، د/دار الحدیث) ھـ٥٩٥:ت(القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  .٢٣
 .م١٩٨٦-ـھ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، ) ھـ٥٨٧:ت(الحنفي
 - القاھرة- تحقیق عبدالحلیم الطحاوي-بصائر ذوي التمییز محمد الفیروزأبادي .٢٤

١٩٧٠-١٣٩٠.  
الشرح (بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  .٢٥

أبو ) الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك
، ط.دار المعارف، د) ھـ١٢٤١:ت(باس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكيالع
 .ت.د

البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین  .٢٦
بیروت، الطبعة األولى، /دار الكتب العلمیة) ھـ٨٥٥:ت(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠



 - ١٩٠٤ -

 
التحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد البیان و .٢٧

محمد حجي وآخرون، دار الغرب . د: حققھ) ھـ٥٢٠:ت(بن أحمد بن رشد القرطبيا
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨بیروت، الطبعة الثانیة، /اإلسالمي

 منشورات دار مكتبة – محمد مرتضى الزبیدي –تاج العروس من جواھر القاموس  .٢٨
  . بیروت لبنانالحیاة
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري  .٢٩

دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، ) ھـ٨٩٧:ت(الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦
: المتوفى(الدُّْكُتور َأحمد ِعیسى : تاریخ البیمارستانات في اإلسالم ، المؤلف .٣٠

 ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١الثانیة، :  لبنان، الطبعة–دار الرائد العربي، بیروت : ، الناشر)ھـ١٣٦٥
 .م
) ھـ٤٧٨: ت(التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي  .٣١

قطر، الطبعة /أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة. د: دراسة وتحقیق
  .م٢٠١١-ھـ١٤٣٢األولى، 
أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي، :  المؤلف-التبیان في تفسیر غریب القرآن  .٣٢

د ضاحي عبد الباقي :  المحقق-) ھـ٨١٥: المتوفى(أبو العباس، شھاب الدین، ابن الھائم 
   ھـ ١٤٢٣ -األولى :  الطبعة- بیروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر-محمد 
اشیة الشِّْلِبّي، عثمان بن علي بن محجن تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وح .٣٣

شھاب الدین أحمد بن محمد بن : الحاشیة) ھـ٧٤٣:ت(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي
المطبعة الكبرى )  ھـ١٠٢١: المتوفى(أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ 

 .ھـ١٣١٣القاھرة، الطبعة األولى، /األمیریة، بوالق
 الدكتور –ما ھو االختیار األفضل؟ :  عالج الدوالي األولیة في الساقینالتحدیات في .٣٤

 ٣ العدد -٣/٦/٢٠١٩ - مجلة الجمعیة العلمیة بكلیة طب األزھر بنات-أحمد موسى ومشاركوه
 .١رقم 
تحفة الفقھاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي  .٣٥

 .م١٩٩٤- ھـ١٤١٤ت، الطبعة الثانیة، بیرو/دار الكتب العلمیة) ھـ٥٤٠:ت(
تحفة المحتاج في شرح المنھاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، روجعت  .٣٦

على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا : وصححت
 .م١٩٨٣-ھـ١٣٥٧ط، .مصطفى محمد، د

خبراتنا في : رفیة في األطفال والبالغین التدخل الجراحي لعالج إصابات الشرایین الط .٣٧
 ٢٠١٩ – مجلة الجراحة األسیویة - الدكتور أحمد موسى ومشاركوه–تحدیات نقص الموارد 

 .٧ رقم -٤٢الدوریة 
، عبید اهللا بن الحسین بن الحسن -  رحمھ اهللا -التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس  .٣٨

سید كسروي حسن، دار الكتب : المحقق) ھـ٣٧٨:ت(أبو القاسم ابن الَجلَّاب المالكي
  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨بیروت، الطبعة األولى، /العلمیة
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أبو الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد بن ) قسم العبادات(التنبیھ على مبادئ التوجیھ  .٣٩

بیروت، /محمد بلحسان، دار ابن حزم. د: المحقق) ھـ٥٣٦بعد : ت(بشیر التنوخي المھدوي 
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨الطبعة األولى، 

التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، خلیل بن إسحاق بن موسى،  .٤٠
أحمد بن عبد الكریم نجیب، . د: المحقق) ھـ٧٧٦:ت(ضیاء الدین الجندي المالكي المصري

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى، 
 دار الفكر – تحقیق محمد الدایة –  محمد المناوي-التوقیف على مھمات التعریف .٤١

  . ١٩٩٠- ١٤١٠-١ ط-  بیروت لبنان–المعاصر 
 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن -تفسیر القرطبي= الجامع ألحكام القرآن  .٤٢

أحمد البردوني :  تحقیق-)ھـ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
  . القاھرة -لكتب المصریة دار ا:  الناشر-وإبراھیم أطفیش

الجوھرة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي الیمني  .٤٣
 .ھـ١٣٢٢المطبعة الخیریة، الطبعة األولى، ) ھـ٨٠٠:ت(الحنفي
حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمین بن عمر بن عبد  .٤٤

ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة، / دار الفكر) ھـ١٢٥٢:ت(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي
 .م١٩٩٢ـ

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  .٤٥
 .ت.ط، د.دار الفكر، د) ھـ١٢٣٠:ت(

حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  .٤٦
  . ھـ١٣٩٧الطبعة األولى، ) ـھ١٣٩٢: ت(الحنبلي النجدي 

حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنھاج، اإلمام عبد الحمید  .٤٧
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، لمكتبة التجاریة : الشرواني، روجعت وصححت

 . م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧ط، .بمصر، د/الكبرى
 بن محمد بن حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، أحمد .٤٨

محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب : المحقق) ھـ١٢٣١:ت(إسماعیل الطحطاوي الحنفي
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، /العلمیة
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، أبو الحسن  .٤٩

) ھـ٤٥٠:ت(یر بالماوردي علي بن محمد ابن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھ
 الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب -الشیخ علي محمد معوض: المحقق
 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩بیروت، الطبعة األولى، /العلمیة
حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء، محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر، أبوبكر  .٥٠

ین أحمد إبراھیم درادكة، مؤسسة یاس. د: المحقق) ھـ٥٠٧:ت(الشاشي القفال الفارقّي
 . م١٩٨٠ عمان، الطبعة األولى،-بیروت/ دار األرقم-الرسالة
) ھـ٣٩٥:ت(حلیة الفقھاء، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبوالحسین .٥١

بیروت، الطبعة األولى، /عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزیع. د: المحقق
  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣
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الخالصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، محمد العربي القروي، دار الكتب  .٥٢

 .ت.ط، د.بیروت، د/العلمیة
) شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین(الدر الثمین والمورد المعین  .٥٣

ط، .القاھرة، د/عبد اهللا المنشاوي، دار الحدیث: محمد بن أحمد میارة المالكي، المحقق
 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩
الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي الِحْصني المعروف  .٥٤

عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب : المحقق) ھـ١٠٨٨:ت(بعالء الدین الحصكفي الحنفي
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣العلمیة، الطبعة األولى، 

د اهللا التركي، مركز ھجر عب: ، تحقیق)ه٩١١:ت(الدر المنثور، جالل الدین السیوطي .٥٥
 .ھـ١٤٢٤للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة، الطبعة األولى، 

دراسة مرجعیة إلصابات األوعیة الدمویة الطرفیة من الجانب السریري وجانب الطب  .٥٦
 المجلة المصریة للعلوم الطبیة الشرعیة والسموم - الدكتور أحمد موسى ومشاركوه–الشرعي

 .١ رقم -١٩ العدد -٢٠١٩ مارس –الطب جامعة القاھرة  كلیة –التطبیقیة 
 أو منال أو -درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال  .٥٧

 .  ت.ط، د.دار إحیاء الكتب العربیة، د) ھـ٨٨٥:ت( خسرو -المولى 
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن  .٥٨
عالم الكتب، ) ھـ١٠٥١:ت(س بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلىیون

 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤الطبعة األولى، 
محمد علي بن محمد بن عالن بن :  المؤلف-دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین  .٥٩

-خلیل مأمون شیحا :  اعتنى بھا-)ھـ١٠٥٧: المتوفى(إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي 
  . لبنان–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر
الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر  .٦٠

سعید أعراب، : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : المحقق) ھـ٦٨٤:ت(بالقرافي 
بیروت، الطبعة األولى، /محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣جزء 

 .م١٩٩٤
الروض المربع شرح زاد المستقنع منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن  .٦١

حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ : ومعھ) ھـ١٠٥١:ت(إدریس البھوتى الحنبلى
 .ت. د-ط. مؤسسة الرسالة، د-عبد القدوس محمد نذیر، دار المؤید : السعدي، خرج أحادیثھ

روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  .٦٢
 عمان، - دمشق-بیروت/ زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي: تحقیق) ھـ٦٧٦: المتوفى(

 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 
الحافظ جالل الدین : المؤلف-السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر  .٦٣

-عصام موسى ھادي :  رتَّبھ وعلق علیھ- العالمة محمد ناصر الدین األلباني- السیوطي
   م٢٠٠٩ -  ھـ ١٤٣٠الثالثة، :  الطبعة- توزیع مؤسسة الریان-دار الصدیق : الناشر
سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  .٦٤

، وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة أحمد محمد شاكر: تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩:ت(أبوعیسى 
 .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانیة،/مصطفى البابي الحلبي
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السِّیرُة النََّبویَُّة الصَّحْیَحُة ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْیِق َقَواِعِد الُمَحدِّثْیَن ِفْي َنْقِد رَواَیاِت السِّْیَرِة  .٦٥
 -كتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة م:  الناشر-أكرم ضیاء العمري . د:  المؤلف-النََّبویَِّة
  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥السادسة، : الطبعة
دار العبیكان، الطبعة األولى، ) ھـ٧٧٢:ت(شرح الزركشي، شمس الدین الزركشي  .٦٦

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣
الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .٦٧

دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، ) ه٦٨٢:ت(، شمس الدینالجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج
 .ت.ط، د.د. محمد رشید رضا صاحب المنار: أشرف على طباعتھ

 .ت.ط، د.الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل دار الفكر، د .٦٨
دار ) ھـ١٤٢١:ت(شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  .٦٩

 .ه١٤٢٦ط، .اض، دالری/الوطن للنشر
شرح مختصر خلیل، الخرشي محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد  .٧٠
 .ت.د، ط.بیروت، د/دار الفكر للطباعة) ھـ١١٠١:ت(اهللا
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي :  المؤلف-شعب اإلیمان  .٧١

: صھ وخرج أحادیثھحققھ وراجع نصو-) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 
مختار أحمد :  أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ-الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد 

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي :  الناشر-الندوي
   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة-بالھند
مجد الدین أبو طاھر محمد :  المؤلف-عزیز صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب ال .٧٢

المجلس :  الناشر-محمد علي النجار :  المحقق-) ھـ٨١٧: المتوفى(بن یعقوب الفیروزآبادى 
   لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاھرة-األعلى للشئون اإلسالمیة 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  .٧٣
بیروت، الطبعة الرابعة، /أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین: تحقیق) ھـ٣٩٣ت(

 .م ھـ١٤٠٧
. د:  المؤلف-) صلى اهللا علیھ وسلم(َصِحیُح األَثر وَجَمیُل العبر من سیرة خیر البشر  .٧٤

ص عبد الرحمن بن جمیل قصَّا. محمد بن صامل السَُّلميُّ أستاذ التاریخ اإلسالمي المشارك، د
سعد بن موسى الموسى أستاذ التاریخ اإلسالمي . األستاذ المشارك في قسم الدعوة، د

مكتبة روائع :  الناشر-خالد بن محمد الغیث أستاذ التاریخ اإلسالمي المساعد. المشارك، د
  . م٢٠١٠ -  ھـ ١٤٣١األولى، :  الطبعة- جدة–المملكة 
  :المؤلف( -) صلى اهللا علیھ وسلم(ر َصِحیُح األَثر وَجَمیُل العبر من سیرة خیر البش .٧٥

عبد الرحمن بن جمیل . د  محمد بن صامل السَُّلميُّ أستاذ التاریخ اإلسالمي المشارك. د
سعد بن موسى الموسى أستاذ التاریخ اإلسالمي . د  قصَّاص األستاذ المشارك في قسم الدعوة

مكتبة روائع  : الناشر-مساعدخالد بن محمد الغیث أستاذ التاریخ اإلسالمي ال. د  المشارك
   م٢٠١٠ -  ھـ ١٤٣١األولى،  : جدة الطبعة–المملكة 
محمد زھیر بن ناصر الناصر، :  المحقق-عبداهللا البخاري : صحیح البخاري، المؤلف .٧٦

  .ھـ١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 
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مكَتبة :  الناشر-ي محمد ناصر الدین األلبان:  المؤلف-َصِحیُح التَّْرِغیب َوالتَّْرِھیب  .٧٧

 - ھـ ١٤٢١األولى، :  الطبعة- المملكة العربیة السعودیة-الَمعارف ِللَنْشِر والتوزْیع، الریاض 
   م ٢٠٠٠
أبو مالك كمال بن السید :  المؤلف-صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة .٧٨

عبد / فضیلة الشیخ-ناصر الدین األلباني /  فضیلة الشیخ- مع تعلیقات فقھیة معاصرة-سالم
 –المكتبة التوفیقیة، القاھرة :  الناشر-محمد بن صالح العثیمین/  فضیلة الشیخ-العزیز بن باز

   م٢٠٠٣:  عام النشر-مصر
: المحقق) ھـ٢٦١:ت(صحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري .٧٩

 .ت.ط، د.بیروت، د/محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي
محمد نصر الدین :  المؤلف-الضیاء الالمع من صحیح الكتب الستة وصحیح الجامع  .٨٠

  ت. د-محمد عویضة
العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي  .٨١

 . م٢٠٠٣ه ـ١٤٢٤ط، .القاھرة، د/دار الحدیث) ھـ٦٢٤:ت(
، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر .٨٢

 عادل أحمد عبد - علي محمد عوض: المحقق) ھـ٦٢٣ت(أبو القاسم الرافعي القزویني
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧بیروت، الطبعة األولى، /الموجود، دار الكتب العلمیة

عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبومحمد جالل الدین عبد اهللا بن نجم  .٨٣
حمید بن محمد . د.أ: دراسة وتحقیق) ھـ٦١٦:ت(بن نزار الجذامي السعدي المالكيبن شاس ا

 .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣بیروت، الطبعة األولى، /لحمر، دار الغرب اإلسالمي
: عالج تخثر الدم الوریدي في األطراف لدى األطفال الرجع واألطفال حدیثي الوالدة  .٨٤

 مجلة الخثار والتجلط -موسى ومشاركوه الدكتور أحمد –خبراتنا في تحدیات نقص الموارد 
 .٢٥ العدد - ٥/١٢/٢٠١٨ –السریري والتطبیقي 

عمدة الفقھ، أبومحمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .٨٥
أحمد محمد : المحقق) ھـ٦٢٠:ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي

 .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥ط، .عزوز، المكتبة العصریة، د
عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  .٨٦

 .ت.ط، د.بیروت، د/بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، دار إحیاء التراث العربيا
العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن الشیخ  .٨٧

 . ت.ط، د.دار الفكر، د) ھـ٧٨٦:ت(دین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي شمس ال

أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس : عیون األنباء في طبقات األطباء، المؤلف .٨٨
الدكتور : ، المحقق)ھـ٦٦٨: المتوفى(الخزرجي موفق الدین، أبو العباس ابن أبي أصیبعة 

 . بیروت–اة دار مكتبة الحی: نزار رضا، الناشر

: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري :  المؤلف-غریب القرآن  .٨٩
   م١٩٧٨ -  ھـ ١٣٩٨:  السنة-دار الكتب العلمیة :  الناشر-أحمد صقر :  المحقق-) ھـ٢٧٦
الفتاوى الكبرى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد  .٩٠

دار الكتب ) ھـ٧٢٨:ت( القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي اهللا بن أبي
 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨العلمیة، الطبعة األولى، 
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، اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، )المجموعة األولى(فتاوى اللجنة الدائمة  .٩١
إلفتاء، اإلدارة أحمد بن عبد الرزاق الدویش، رئاسة إدارة البحوث العلمیة وا: جمع وترتیب
 .ت.ط، د.الریاض، د/العامة للطبع

الفتاوى الھندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانیة،  .٩٢
 .ھـ١٣١٠
   ٢٠٠٥- ١٤٢٦، ٥فتاوى الھیئة الشرعیة ، ط .٩٣
   المكتبة الشاملة–دار اإلفتاء المصریة :  المؤلف-فتاوى دار اإلفتاء المصریة .٩٤
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي :  المؤلف-بین بشرح األربعین الفتح الم .٩٥

:  عني بھ-)  ھـ٩٧٤: المتوفى(السعدي األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 
أحمد جاسم محمد المحمد، قصي محمد نورس الحالق، أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشیخي 

 ١٤٢٨األولى، :  الطبعة- المملكة العربیة السعودیة-ة دار المنھاج، جد:  الناشر-الّداغستاني
   م ٢٠٠٨ -ھـ 
الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح  .٩٦

بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي 
لتركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة عبد اهللا بن عبد المحسن ا: المحقق) ھـ٧٦٣:ت(الحنبلي
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤األولى 
: الناشر -مجموعة من المؤلفین: المؤلف -الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة .٩٧

  ھـ ١٤٢٤:  سنة الطبع -مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف
خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي :  المؤلف-فقھ النوازل في العبادات  .٩٨

  ت. د–المشیقح 
 – دمشق سوریة - دار الفكر– سعدي أبو جیب -القاموس الفقھي لغة واصطالحا .٩٩

  .١٩٨٨-١٤٠٠-٢ط
) ھـ٨١٧:ت(القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى .١٠٠

محمد نعیم العرقُسوسي، : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحقیق
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦بیروت، الطبعة الثامنة، /نشر والتوزیعمؤسسة الرسالة للطباعة وال

الكافي في فقھ اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن  .١٠١
دار ) ھـ٦٢٠:ت(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي

 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٤الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
) ھـ٤٦٣:ت(افي في فقھ أھل المدینة، ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيالك .١٠٢

الریاض، الطبعة /محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة: المحقق
 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠الثانیة، 
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن  .١٠٣

 .ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د) ھـ١٠٥١:ت(حنبلىإدریس البھوتى ال
كفایة األخیار في حل غایة االختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن  .١٠٤

علي عبد الحمید بلطجي : المحقق) ھـ٨٢٩:ت(معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي
 .م١٩٩٤دمشق، الطبعة األولى، /ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر

فایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، أبو الحسن المالكي، تحقیق یوسف ك .١٠٥
 ).١/٦٣٧(ه ١٤١٢ط، .الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، د
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كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم  .١٠٦
سرور باسلوم، دار الكتب مجدي محمد : المحقق) ھـ٧١٠:ت(الدین، المعروف بابن الرفعة

 .م٢٠٠٩العلمیة، الطبعة األولى، 
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدین علي بن حسام الدین الشھیر  .١٠٧

صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة -بكري حیاني: المحقق) ھـ٩٧٥:ت(بالمتقي الھندي
 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الخامسة، 
  .ت.  د–رع عرفان توفیق با: المؤلف-كنوز السنة النبویة  .١٠٨
اللباب في الفقھ الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن  .١٠٩

المدینة /عبد الكریم بن صنیتان العمري، دار البخارى: المحقق) ھـ٤١٥:ت(المحاملي الشافعّي
 .ه١٤١٦المنورة، الطبعة األولى، 

 حمادة بن إبراھیم الغنیمي الدمشقي اللباب في شرح الكتاب عبد الغني بن طالب بن .١١٠
محمدمحیي الدین : حققھ، وفصلھ، وضبطھ، وعلق حواشیھ) ھـ١٢٩٨:ت(المیداني الحنفي

 .ت.ط، د.بیروت، د/عبد الحمید، المكتبة العلمیة
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  .١١١

 .ھـ١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة، /ر صادردا) ھـ٧١١:ت(الرویفعى اإلفریقى
المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو  .١١٢

 -ھـ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، / دار الكتب العلمیة) ھـ٨٨٤:ت(إسحاق، برھان الدین
 .م١٩٩٧
دار ) ھـ٤٨٣:ت(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي  .١١٣

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ط، .بیروت، د/المعرفة
 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث -مجلة البحوث اإلسالمیة  .١١٤

 .ه١٤٠٧العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد التاسع عشر، من رجب إلى شوال
ع تصدر عن مجمع الفقھ اإلسالمي التاب:  المؤلف-مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي  .١١٥

  .  المكتبة الشاملة-.لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  .١١٦

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : المحقق) ھـ٧٢٨:ت(
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦المدینة النبویة، / الشریف
أبو زكریا محیي الدین یحیى ) كملة السبكي والمطیعيمع ت(المجموع شرح المھذب  .١١٧

 .ت.ط، د.دارالفكر، د) ھـ٦٧٦:ت(بن شرف النوويا
جمع ) ھـ١٤٢١:ت(مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین  .١١٨

فھد ابن ناصر بن إبراھیم السلیمان، دار الوطن ـ دار الثریا، الطبعة األخیرة، : وترتیب
 .ھـ١٤١٣
الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار  .١١٩

 الدار -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة: المحقق) ھـ٦٦٦:ت(الرازي 
 .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ صیدا، الطبعة الخامسة، –بیروت/النموذجیة
مر مختصر الخرقي على مذھب أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشیباني، أبو القاسم ع .١٢٠

  . م١٩٩٣-ھـ١٤١٣بن الحسین ابن عبد اهللا الخرقي، دار الصحابة للتراث، الطبعة ا
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مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو  .١٢١

كامل محمد محمد عویضة، دار الكتب العلمیة، الطبعة : المحقق) ھـ٤٢٨:ت(الحسین القدوري
 . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، 
دار ) ھـ١٧٩:ت(المدونة، اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  .١٢٢

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
مصارف الزكاة وتملیكھا في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرزاق العاني، الطبعة  .١٢٣

 .م١٩٩٩عمان، /األولى، دار أسامة
 دار – أحمد المقري الفیومي –بیر للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرح الك .١٢٤

  . الفكر بیروت
 – المكتبة العلمیة -المعجم الوسیط إخراج إبراھیم مصطفى وأحمد الزیات وآخرون .١٢٥

  .طھران
 -بیروت- دار الجیل- تحقیق عبدالسالم ھارون-معجم مقاییس اللغة، أحمد القزویني .١٢٦

  .١٩٩١-ھـ١٤١١، ١ط
فاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب مغني المحتاج إلى معرفة معاني أل .١٢٧

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، ) ھـ٩٧٧:ت(الشربیني الشافعي 
المغني، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .١٢٨

ط، .تبة القاھرة، دمك) ھـ٦٢٠:ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي
 .م١٩٦٨-ھـ١٣٨٨
محمد بن أبي بكر بن :  المؤلف- مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة .١٢٩

 -دار الكتب العلمیة :  الناشر-)ھـ٧٥١: المتوفى(أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
  بیروت 
خرح آیاتھ ) ھـ٩٥٦: ت(ملتقى األبحر، إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الَحَلبي الحنفي  .١٣٠

-ھـ١٤١٩بیروت، الطبعة األولى، / وأحادیثھ خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة
 .م١٩٩٨
منتھى اإلرادات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن  .١٣١
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، : المحقق) ھـ٩٧٢(النجار

 . م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩
المنثور في القواعد الفقھیة، بدر الدین الزركشي، وزارة األوقاف الكویتیة، الطبعة  .١٣٢

 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الثانیة، 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا  .١٣٣

 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ط، .بیروت، د/دار الفكر) ھـ١٢٩٩:ت(المالكي
فة الملوك، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد منحة السلوك في شرح تح .١٣٤

أحمد عبد الرزاق . د: المحقق) ھـ٨٥٥:ت(بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینىا
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨قطر، الطبعة األولى، /الكبیسي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

 یحیى بن شرف المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین .١٣٥
 .ه١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة، /دار إحیاء التراث العربي) ھـ٦٧٦:ت(النووي 
المھذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  .١٣٦

 .ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د) ھـ٤٧٦:ت(
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ن محمد بن مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ب .١٣٧
دار ) ھـ٩٥٤:ت(عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

 . م١٩٩٢-ھـ١٤١٢الفكر، الطبعة الثالثة، 
:  الناشر-محمد بن إبراھیم بن عبد اهللا التویجري:  المؤلف-موسوعة الفقھ اإلسالمي .١٣٨

    م٢٠٠٩ -  ھـ ١٤٣٠األولى، :  الطبعة-بیت األفكار الدولیة
 رسالة -: جمیل محمد بن مبارك.  د-نظریة الضرورة الشرعیة حدودھا وضوابطھا .١٣٩

محمد بلتاجي / ماجستیر من كلیة دار العلوم بجامعة القاھرة بإشراف أستاذنا المرحوم الدكتور
  .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤م، وھو مطبوع بدار الوفاء بالمنصورة، الطبعة الثانیة ١٩٨٥سنة 
منھاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة نھایة المحتاج إلى شرح ال .١٤٠

م، بعده ١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بیروت، الطبعة األخیرة، /دارالفكر) ھـ١٠٠٤ت(شھاب الدین الرملي
 .حاشیة أبي الضیاء نور الدین بن علي الشبراملسي) مفصوال بفاصل(

حققھ ) ھـ٤٧٨:ت(نھایة المطلب في درایة المذھب، الجویني، الملقب بإمام الحرمین  .١٤١
-ھـ١٤٢٨عبد العظیم محمودالّدیب، دار المنھاج، الطبعة األولى، /د.أ: وصنع فھارسھ

 .م٢٠٠٧
ت (النھر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي  .١٤٢

 .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢أحمد عزو عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : المحقق) ھـ١٠٠٥
عبد اهللا بن :  المؤلف-» دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة«ة نوازل الزكا .١٤٣

 المملكة العربیة السعودیة، -دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض :  الناشر-منصور الغفیلي 
   م٢٠٠٩ -  ھـ ١٤٣٠األولى، :  الطبعة- جمھوریة مصر العربیة-القاھرة 
د القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي عب، َنْیُل الَمآِرب بَشرح َدِلیُل الطَّاِلب .١٤٤

 -محمد ُسلیمان عبد اهللا األشقر . د: المحقق) ھـ١١٣٥:ت(تغلب بن سالم التغلبي الشَّْیَباني 
 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣الكویت، الطبعة األولى، / مكتبة الفالح-رحمھ اهللا 

ني المرغیناني، الھدایة شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغا .١٤٥
طالل یوسف، دار إحیاء التراث : المحقق) ھـ٥٩٣:ات(أبو الحسن برھان الدین 

 .ت.د، ط.بیروت، د/العربي

 


	 شروط تتعلق بمن يجب عليه الزكاة، وهي: الحرية (�)،الإسلام(�) ، البلوغ والعقل (�).
	�
	 الشروط المتعلقة بعين ما تجب فيه الزكاة، وهي: أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة(�) 
	ويبلغ النصاب أو مقداراً بقيمة النصاب(�) وفيه النماء(�)  والملك التام(�)وحولان الحول(�)  ، وأن يكون المال فاضلاً عن حاجة صاحب المال الأصلية (�) .
	الفرع الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاحا:
	الإنفاق لغة: مصدر أنفق، يقال: أنفق ينفق إنفاقا فهو منفق، وتدور هذه المادة حول معنيين أحدهما يدل على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه، وصفة الإنفاق إنما هي من المعنى الأول(�). 
	لما تنوعت الأمراض(�)(�) بناء على التقدم العلمي والطبي الذي ظهر في العصر الحديث، فقد أصبح لزاما علينا البحث في كيفية مساعدة المرضى ، وبيان مدى مشروعية الإنفاق عليهم من أموال الزكاة.
	كانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حِرص المؤمن، وقد اُطلق عليها الزكاة في آيات كثيرة، ولكن مُراد تلك الآيات الصدقة الواجبة، وكانت غير مضبوطة، ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادير مخرجة عنها بعد الهجرة، فصار ما عداها من الصدقة غير واجب، وقصر اسم الزكاة على ما وجب من الصدقات(�)، وقد وردت النفقة في القرآن الكريم على وجوه منها:



