
 (65)من نكت القرآن 

 (1) مصارُف الزكاِة بين َحْرَفين

 

 يم وفي الرقابِ قموبُ  فةِ مييا والمؤلّ ع والعاممينَ  والمساكينِ  لمفقراءِ  ما الصدقاتُ إنّ )
 .60التوبة ( السبيلِ  وابنِ  اللِ  وفي سبيلِ  والغارمينَ 

 

 : حرفي جرّ : أعني بالحرفين

  .(مفقراءل: )في قولوالالم ىو : األول -
 (.سبيل الل فيو ... الرقاب  فيو : )في قولو( في)ىو  :والثاني -

 

سبق أن بحثُت في ىذه اآلية الكريمة من جوانَب أخرى جديدة، منيا دراسات الجدوى، 
واآلن . ومنيا أن الفقراء والمساكين قد يكونان مصرًفا واحًدا ذا مصرفين في الحجم

 .أبحث في اآلية من حيث اختالف حرِف الجرّ 

 

 :الصدقات



 (. الزكوات)الصدقات الواجبة 

 

 :في الرقاب

 .الرقاب( تحرير، عتق)في فّك 

 

 :الالم

 :فييا قوالن عند العمماء

 .الم التمميك -
 .ليس إال( المصرف)لبيان االستحقاق  -

 

 :مصارف الزكاة

 :الصدقات لـ -أواًل 
 .الفقراء -1
 .والمساكين -2
 .والعاممين عمييا -3
 .والمؤلفة قموُبيم -4



 .وفي الرقاب -5
 .والغارمين -6
 .وفي سبيل الل -7
 .وابن السبيل -8

 .ثمانية مصارف لمزكاة

 

، ولم لمفقراء(: الم التمميك)المصارف األربعة األولى جاءت بالالم  - ثانًيا
 .تتكرر الالم في أي منيا

 
، واثنان بال الم وال (في)المصارف األربعة الالحقة، جاء اثنان منيا بـ  - ثالثًا

 (.وفي سبيل الل: )عند قولو( في)كررت وبخالف الالم، ت(! في)

 

 :قال

 .وفي الرقاب -
 .وفي سبيِل الل -

 



 :ولم يقل

 .وفي الغارمين -

 

 :ولم يقل

 .وفي ابِن السبيل -

 

 (.في)معطوفان عمى الالم، وليس عمى ( ابن السبيل)و( الغارمين) – رابًعا

إنما الصدقاُت لمفقراِء والمساكيِن والعامميَن عمييا والمؤّلفِة قموُبيم والغارميَن : التقدير
 . وابِن السبيلِ 

 

 .(في)ومصرفان بـ ، ستة مصارف بالالم

 

 !محمد عبده

، وكنُت وصمُت إليو قبل اطالعي المنار صاحبُ لم يتنبو إلى ىذا من المفسرين إال 
 . عميو



 (. أشخاٌص ومصالحُ : الزكاة قسمان مصارفُ : )قال صاحب المنار -
وتقديم ... في ىذه األصناف لبيان األحّق فاألحّق لمصدقات  الترتيبو : )ثم قال -

 (. األىّم فاألىمّ 
 ثم ذكرَ ... ولوال إرادة الترتيب لَذَكَر المستحقين من األفراد بأوصافيم : )ثم قال -

 (.الرقاب، وسبيل الل: ، وىي(في)بعدىم المصالح التي أدخل عمييا 

 

 ! ىذا كالم في غاية الذكاء: لقمتُ ... لوال 

 

ال تصرف الزكاة لمرقاب، بل تصرف في الرقاب، أي ال تمّمك ليم، ألنيم  – خامًسا
، كذلك ال تصرف الزكاة لمن يقاتل في سبيل الل، أي ال تمّمك لو. ال يممكون أصالً 

بل تصرف في أدوات الجياد، وتقّدم ىذه األدوات لممقاتمين الستعماليا، ومن ثم 
 .إعادتيا

 

إنما الصدقاُت لمفقراِء والمساكيِن والعامميَن عمييا والمؤّلفِة : لماذا لم يقل – سادًسا
 قموُبيم والغارميَن وابِن السبيِل، وفي الرقاِب وفي سبيِل الِل؟

 



 .حسب أىميتيا، بدًءا باألىم، وىم الفقراء بةمرتّ ظاىر األمر أن ىذه المصارف 

 

 :ىذا الترتيب لو نظائر في مواضع أخرى من القرآن، كآية الوضوء – سابًعا

. 6المائدة ( وامسُحوا برؤوِسكم وأرجَمكم فاغِسموا وجوَىكم وأيدَيكم إلى الَمرافقِ )
 (.رؤوِسكم)ليس عمى ، و (أيدَيكم)معطوفة عمى (: أرجَمكم)

 

 :نقد

لإليذان بأنيم : في األربعة األخيرة؟ قمتُ ( في)ِلَم َعَدَل عن الالم إلى : )أبو حيانقال 
: في قولو تعالى( في)وتكرير ... أرسُخ في استحقاق التصدق عمييم ممن سبق ذكره 

 (.فيو فضل ترجيح ليذين عمى الرقاب والغارمين( وفي سبيل الل وابن السبيل)

 

ىذا منقول عن الكشاف لمزمخشري، وفيو تكمٌف ال أوافقيما عميو، بخالف ما : أقول
 .قالو صاحب المنار من كالم نفيس، والل أعمم

 

 :التفسير السائد



انظر تفسير الرازي، وفقو ) وفيو نظر(. في)الالم، وأربعة بـ أربعة مصارف ب -
 (.الزكاة لمقرضاوي

 

 : ما أرجحو

 . والستة الباقية بالالم. فقط( في)مصرفان بـ 

وجًيا مقبواًل بين وجوه التفسير  عمى األقل وما لم يكن ىذا الرأي راجًحا، إال أن لو
وقد سعدُت أن أجده عند صاحب  األخرى، أضعو تحت أنظار العمماء والباحثين،

 .والل أعمم بالصواب المنار،

 

 رفيق يونس المصري                       م               10/4/2012الثالثاء 

 في المجموعة هنشر تاريخ 

 

 


