
 

 القرآن ت  ك  ن ن  م  

(122) 

 (2) ينف  ر  بين ح   الزكاة   مصارف  

 

 هم وفي الرقاب  قلوب   فة  ليها والمؤل  ع والعاملين   والمساكين   للفقراء   ما الصدقات  إن  )
 .06التوبة ( السبيل   وابن   الل   وفي سبيل   والغارمين  

 

  :حرفي جر  : أعني بالحرفين

  .(لفقراءل: )في قولهالالم هو : األول -
 (.سبيل الل فيو ... الرقاب  فيو : )في قوله( في)هو : والثاني -

 

، منها دراسات الجدوى، جديدة أخرى في هذه اآلية الكريمة من جوانب   سبق أن بحثت  
 واآلن. في الحجم ومنها أن الفقراء والمساكين قد يكونان مصرًفا واحًدا ذا مصرفين

 .الجر   من حيث اختالف حرف   أبحث في اآلية



 

 :الصدقات

 (. الزكوات)الصدقات الواجبة 

 

 :في الرقاب

 .الرقاب( ، عتقتحرير)في فك  

 

 :الالم

 :عند العلماء فيها قوالن

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

 

 :مصارف الزكاة

 :الصدقات لـ -أواًل 
 .الفقراء -2



 .والمساكين -1
 .والعاملين عليها -3
 .والمؤلفة قلوب هم -4
 .وفي الرقاب -5
 .والغارمين -0
 .وفي سبيل الل -7
 .وابن السبيل -8

 .ثمانية مصارف للزكاة

 

، ولم للفقراء(: الم التمليك)المصارف األربعة األولى جاءت بالالم  - ثانًيا
 .تتكرر الالم في أي منها

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

 (.وفي سبيل الل: )عند قوله( في)وبخالف الالم، تكررت (! في)

 

 :قال

 .في الرقابو  -



 .الل وفي سبيل   -

 

 :ولم يقل

 .في الغارمينو  -

 

 :ولم يقل

 .السبيل في ابن  و  -

 

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

 هم والغارمين  قلوب   فة  عليها والمؤل   والعاملين   والمساكين   إنما الصدقات  للفقراء  : التقدير
 . السبيل   وابن  

 

 .(في)ومصرفان بـ ، ستة مصارف بالالم

 

 !محمد عبده



إليه قبل اطالعي  وصلت   ، وكنت  المنار صاحب  إال  من المفسرين لم يتنبه إلى هذا
  .عليه

  (.ومصالح   أشخاص  : الزكاة قسمان مصارف  : )قال صاحب المنار -
وتقديم ... للصدقات  فاألحق   في هذه األصناف لبيان األحق   الترتيبو : )ثم قال -

  (.فاألهم   األهم  
 ثم ذكر  ... من األفراد بأوصافهم  نالمستحقي ر  ك  ولوال إرادة الترتيب لذ  : )ثم قال -

 (.الرقاب، وسبيل الل: ، وهي(في)بعدهم المصالح التي أدخل عليها 

 

 ! هذا كالم في غاية الذكاء: لقلت  ... لوال 

 

ال تصرف الزكاة للرقاب، بل تصرف في الرقاب، أي ال تمل ك لهم، ألنهم  – خامًسا
كذلك ال تصرف الزكاة لمن يقاتل في سبيل الل، أي ال تمل ك له، . ال يملكون أصالً 

م هذه األدوات للمقاتلين الستعمالها، ومن ثم بل تصرف في أدوات الجهاد، وتقد  
 .إعادتها

 



 فة  عليها والمؤل   والعاملين   والمساكين   للفقراء   صدقات  إنما ال: لماذا لم يقل – سادًسا
 ؟الل   وفي سبيل   ، وفي الرقاب  السبيل   وابن   هم والغارمين  قلوب  

 

 .حسب أهميتها، بدًءا باألهم، وهم الفقراء بةمرت  ظاهر األمر أن هذه المصارف 

 

 :الوضوءله نظائر في مواضع أخرى من القرآن، كآية الترتيب هذا  – سابًعا

لوا وجوه كم وأيدي كم إلى الم رافق  ) كم وأرجل كم فاغس  وا برؤوس  . 0المائدة ( وامسح 
 (.كمرؤوس  )على ، وليس (أيدي كم)معطوفة على (: كمأرجل  )

 

 :نقد

لإليذان بأنهم : في األربعة األخيرة؟ قلت  ( في)عن الالم إلى  ل  د  ع   م  ل  ): أبو حيانقال 
: في قوله تعالى( في)وتكرير ... في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره  أرسخ  

 .(فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين( وفي سبيل الل وابن السبيل)

 

بخالف ما ، عليه ماال أوافقه تكلف  منقول عن الكشاف للزمخشري، وفيه هذا : أقول
 .والل أعلمقاله صاحب المنار من كالم نفيس، 



 

 :التفسير السائد

انظر تفسير الرازي، وفقه ) وفيه نظر(. في)الالم، وأربعة بـ أربعة مصارف ب -
 (.الزكاة للقرضاوي

 

 : ما أرجحه

 . والستة الباقية بالالم. فقط( في)مصرفان بـ 

وجًها مقبواًل بين وجوه التفسير  على األقل وما لم يكن هذا الرأي راجًحا، إال أن له
أن أجده عند صاحب  وقد سعدت   األخرى، أضعه تحت أنظار العلماء والباحثين،

 .والل أعلم بالصواب المنار،

 

 م                                      رفيق يونس المصري26/4/1621الثالثاء 

 


