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  ((اإلهداءاإلهداء))
  

    حممدحممد  سيدي وحبييبسيدي وحبييب، ، ولولمعلم البشرية األمعلم البشرية األإىل إىل 
- -   صلى اهلل عليه وسلمصلى اهلل عليه وسلم  --

  ، ، اليت جرحتاليت جرحت، ، إىل أمي احلبيبةإىل أمي احلبيبة
  ا الشااء ا الشااء فأسأل اهلل هلفأسأل اهلل هل  

  لتعود حاملًة لواء الدين والعلم لتعود حاملًة لواء الدين والعلم 
  واحلضارة واحلضارة 

  بغداد بغداد 
  دار السالمدار السالم
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  ((تقديرتقديرشكر وشكر و))
  العالمةالعالمة  تنان لاضيلةتنان لاضيلةأتقدم بالشكر والتقدير واالمأتقدم بالشكر والتقدير واالم

الدين عتر الذي علمنا الدين عتر الذي علمنا   األستاذ الدكتور نوراألستاذ الدكتور نور  احملدثاحملدث
وملا أسدى إلينا وملا أسدى إلينا ، ، تعاىلتعاىل  حقيقة التاسري وخدمة كالم اهللحقيقة التاسري وخدمة كالم اهلل

اليت سهلت علينا عملية اليت سهلت علينا عملية   من اإلرشادات النافعةمن اإلرشادات النافعة
  ..البحث واالرتقاء مبستوانا العلميالبحث واالرتقاء مبستوانا العلمي

ناجي من ليبيا ملا ناجي من ليبيا ملا   أبوأبوس س احلبيب يوناحلبيب يون  أخيأخيكما اشكر كما اشكر 
  ..تنسىتنسى  من خدمة المن خدمة ال  إيلإيل  أسدىأسدى

اهلل اجلميع عين وعن املسلمني وطلبة العلم اهلل اجلميع عين وعن املسلمني وطلبة العلم   ىىجزجزوو
  ..خري جزاءخري جزاء
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  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ((مقدمة)) 
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن ، هديه ونستغفرهنستو نستعينهو ن احلمد هلل حنمدهإ

والصالة والسالم ، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، من يهده اهلل فهو املهتد، سيئات أعمالنا
صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه )خامت الرسل الكرام سيدنا حممد ، على خري األنام

 :بعدا ام، ومن اهتدى هبديهم وتبعهم بإحسان( الكرام
ونرباسًا للدعاة ، فقد جعل اهلل تعاىل كتابه معجزة رسوله العظمى واحلجة الدائمة على اخللق

وجيدون يف ، إىل يوم الدين يستمدون من نبعه الثر اهلدايات ويقتبسون من نوره مشاعل احلضارة
ا حاكت ويف إرشاداته برد اليقني كلم، ثناياه الرباهني السواطع كلما تراكمت ظالل الشبهات

 .الوساوس يف الصدور
باجملتمع اإلنساين وعالج مشكالته وذلك ألنه دين فمن ذلك وعلى سبيل املثال عنايته 

ففيه تتعانق املعاين الروحية واملعاين اإلنسانية وتسريان جنبًا  هإنساين جاء بتكرمي اإلنسان وحترير
 .إىل جنب

عناية خاصة بالفئات الضعيفة منه وهذا  وإذا كان اإلسالم قد عين باجملتمع عمومًا فإنه عين
سر ما نالحظه يف القرآن الكرمي من تكرار الدعوة إىل اإلحسان بالفقراء واملساكني وابن السبيل 

واليت سنتكلم عنها خاصة  ويف الرقاب يف آيات كثريات يف القرآن عامة ويف آية مصارف الزكاة
 .إن شاء اهلل تعاىل

فرض للفقراء  انهذلك من صلب أصوله ومن  األمره هبذا الكرمي عنايت جعل القرآنبل 
وذوي احلاجة حقًا ثابتًا ومقدرًا يف أموال األغنياء يكفر من جحده ويفسق من هترب منه 

 .ن منعه وتعلن احلرب من أجل استيفائه ممن أ ى ورمرددممويؤخذ بالقوة 
الكرمي وكذلك رسوله العظيم  الفريضة اإلسالمية اليت اهتم هبا القرآن، احلق هو الزكاة وهذا

 .وجعالها ثالثة دعائم اإلسالم
 استه وتعلمهدروعندما محل القران الكرمي كل هذه الصفات واملعاين التجأ املسلمون ل

واعتىن العلماء بتفسريه وبيانه واستدرار كنوزه فغاصوا يف آياته عمقًا وحتلياًل واستنباطًا للوصول 
 وعندما كثرت، كل كلمٍة من كلماته والغاية النبلى يف، من آياته  إىل املقصد األمسى يف كل أيٍة

التفاسري كثرت أنواعها وخاصة يف العصور املتأخرة فكان من البديهي للعلماء األجالء أن 
" األم"اعتمادًا على املصادر ، يرشدوا طلبة العلم ويعملوا على اتباع املنهج التحليلي يف تفسريه
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( رضي اهلل عنهم)زمن الصحابة  ل يف األرض السيما تلك اليت اقتربت منبواليت وضع اهلل هلا الق
، وبالغة التركيب والنظم وأسباب النزول، واليت اعتنت ببيان معىن األلفاظ يف اآلية، والتابعني

واختالف املفسرين يف اآلية وقد يزيد بتفصيل أقوال العلماء يف مسائل اآلية الفقهية أو املسائل 
مما يدل على أن هذا النوع يف التفسري ، البالغية واالهتمام بذكر الروابط بني اآليات أو النحوية

 .ع الباقيةهو األسبق وعليه تعتمد األنوا
فبدأت ببيان ، "األم"منحًى حتليليًا يعتمد على هذه التفاسري ، فنحيت يف حبثي املتواضع هذا 

، وبيان سبب نزوهلا،  سورة التوبة مناسبة اآلية الكرمية اليت تكلمت عن مصارف الزكاة يف
، وكيف ميكن أن نستفيد من إعراهبا يف تفسري اآلية، وعلى ماذا احتوت اآلية من مفردات

ومن بعدها التطرق ألقوال ، مث معىن اآلية الكرمية ومقصودها، وذكر أوجه القراءات إن وجدت
املعتمد على النظرة املتوازنة  أين يكمن القول الراجحوالعلماء وآرائهم يف آية مصارف الزكاة 

واهنيت حبثي خبارمة رايت فيها ما وجدته من  والعلمية واليت ختدم تفسري اآلية الكرمية ومفرداهتا
 .فوائد يف حبثي هذا

اما بالنسبة للحواشي فقد عرفت تعريفا تفصيليا بالكتاب الذي هو املصدر ومبؤلفه ودار 
 .اب مث اذكر الكتاب ومؤلفه فقط عندما اكررهالطبع وسنة الطبعة يف اول اشاريت للكت

وعندما اردت ان اشري اىل املصدر الول مرة فال اقول انظر وامنا اقول ينظر احتراما لشيخي 
 .العالمة نور الدين زاده اهلل نورا

مث فصلت ، األجبديةواما الفهارس فوضعت لكل موضوع فهرسا خاصا يبدا باحلروف 
   .ارس املصادراملصدر تفصيال دقيقا يف فه

واهلل أسأل أن يتقبل مين هذا العمل خالصا ًَ لوجهه الكرمي يف طريق السري لطلب العلم 
ومنه " جل وعال"وهو حسيب وال حول وال قوة إال به ، سائرين على خطى علمائنا بذلك

 .على آله وصحبه واملرسلني أمجعنيوصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا حممد و، استمد العون
 .هلل رب العاملني واحلمد

 
 

 مثىن الزيدي
 م2/4/4002االثنني التاريخ 
 ــه9241/حمرم/42
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 ( بسم اهلل الرمحن الرحيم)
 

ِإنََّما الصََّدق اُت ِلْلُفق َراِء َوامل َساِكنِي َوالَعاِمِلنَي َعل ْيَها َوامُلَؤلَّف ِة ُقُلوُبُهْم ﴿ :قال اهلل تعاىل
 ﴾ِفي َسِبيِل اهلِل َوِاْبِن السَِّبيِل ف ِريَضًة ِمَن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌمَوِفي الرِّق اِب َوالَغاِرِمنَي َو

  [.06 :التوبة]
 :مناسبة اآلية

شدة معاداهتم و بيان موقف املنافقني من الدعوة يف  ملا سبقت اآليات: املناسبة العامة
تثبيتًا للنيب وعليهم  ردًا تدبري املكائد إلحباط دعوته جاءت هذه اآليةو بالطعن فيه للنيب 
 تعاىلو تبارك ربهوامر أل اتنفيذو يف دعوته. 

اهتامهم إياه بأنه و قاتصديف ال ن اهلل ملز املنافقني للنيب عندما بَي: املناسبة اخلاصة
َوِمْنُهْم َمْن ﴿ :بقوله تعاىل يف اآلية السابقة اخلاصة خذها ملصلحته أالسالم ي الصالة عليه

 ﴾ِفي الصََّدق اِت ف ِإْن ُأْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوِإْن ل ْم ُيْعط ْوا ِمْنَها ِإذ ا ُهْم َيْسَخُطون َيْلِمُزَك 
 [.85 :التوبة]

إثباتا لبيان مصارف الزكاة باألصناف الثمانيةة  و ذلك جاءت اآلية هنا ردًا عليهم يف
  .( )املذكورة يف اآلية

 :سبب نزول اآلية
هةو يقسِّةم   و فسأله جاء أعرايب إىل النيب : قال ( ) روي عن جابر بن عبد اهلل

                                                 

ومةا  ( 66 /0 )، املشتهر خبطيب الري الرازيلإلمام فخر الدين بن ضياء الدين عمر، (مفاتيح الغيب)ينظر ( ) 
لإلمام أيب الفداء إمساعيل ( تفسري القرآن العظيم) رف بسيط منبتصو، 3ط ، دار إحياء التراث العريب، بعدها

لإلمام برهان الدين ( نظم الدرر)و ، 855  - ط ، بريوت/ دار اجليل ( 386-45 / )، بن كثري الدمشقي
لإلمةام  ( البحر احمليط)و، هة 384 / م  894  –  ط ، (5/864)، أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي

، دار الفكةر ، و ما بعدها( 89/ 8)اعتىن به صدقي حممد مجيل ، شهري بأيب حيان األندلسيحممد بن يوسف ال
 883 –  4 4 . 

 ًاشهد بدرا وأحد، و هو الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل بن رئاب بن النعمان بن سنان بن كعب األنصاري(  )
نصار قبل العقبة األوىل و آخر من مات و هو أول من أسلم من األ و اخلندق و سائر املشاهد مع رسول اهلل 

 .هة 84و كان عمره  94باملدينة ممن شهد العقبة سنة 
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" : فقةال  ، اهلل ما عةدلت و ؟رعاء الشاء يأتعط:جعل يقسم قالو ِقسمًا فأعرض عنه
 .( )من يعدل إذا أنا مل أعدل؟ فانزل اهلل هذه اآلية ! وحيك 

 :اللغوية املاردات
 ْصةُدُق ِصةْدقًا وَصةْدقاً   هي من َصَدَق َيو مجع َصَدقة (:امنا الصدقات ):قوله تعاىل

 .( )االعتقاد و األصل فيه من مساواة الفعل للقولو، َتْصداقًاو
تتحمل كوهنةا  و كل ما أعطيته يف ذات اهلل تعاىلو وهي ما تصدقت به على الفقراء

، ملا أهنا خصصت باألصناف الثمانية، و املراد هنا الزكاة املفروضة، كوهنا فرضًا و تطوعًا
وعلى هذا امجةاع  على غري األصناف احملصورة يف اآلية  تصح ذلك الك صدقة التطوعو

 .(3)كماسيايت تفصيل ذلك يف االستنباط اهل العلم
أصل و، وهو ضد الغىن: مجع فقري من ف ِقَر يفَتِقر افِتقارًا وأصله الفقر (:للاقراء):قوله

 .(4)وهو املكسور فقار الظهر، الفقري مفقور على وزن مفعول
 .(8)يكفي عيالهو نا من ال ميلك احلاجات الضرورية مما يكفيهو الفقري ه

مجع مسكني من َسك َن َيْسُكُن سكونًا وهو ضد احلركة فتقةول   (:واملساكني): قوله
 .(0)َسك َن الشيء سكونًا إذا ذهبت حركته

                                                                                                                                            

اإلصابة ) وبريوت / دار إحياء التراث العريب/ ط ( 484/ )لإلمام عز الدين أيب حمسن الشيباين ( أسد الغابة)ينظر  
دار الفكر ، راجعة صدقي مجيل العطارضبط و م(69  برقم / )،لإلمام ابن حجر العسقالين( يف رمييز الصحابة

 . هة   4  –م   66 / ط 
لإلمام عبد الرمحن بن حممةد  ( 6349 )برقم ( 9 5 /0( )القرآن العظيم) هأخرجه ابن أيب حامت يف تفسري(  )

  الريةاض ط  –مكة املكرمةة  از مكتبة نزار الب، أسعد حممد الطيب/ حتقيق، الرازي املشهور بابن أيب حامت
 .م888  - هة 8 4 

( القاموس احملةيط )و ، دار صادر بريوت/ مادة َصَدَق ( 80 /6 )البن منظوراألفريقي ( لسان العرب)ينظر   ))
 .هة مادة صدق 460  –م  850 / ط(  0  )جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي 

، دار الكتةاب العةريب  ، مةادة صةدق   ندمي مرعشلي/ للراغب األصفهاين حتقيق ( مفردات ألفاظ القرآن)ينظرمعجم ( 3)
 (.54 ص)

 .مادة فقر( 855ص)، (القاموس احمليط)و، مادة فقر(  0-8/06)، (لسان العرب)ينظر ( 4)
 .مادة ف ِقَر( 385ص)، (املفردات)ينظر ( 8)
 . مادة سكن( 880 ص)، (القاموس احمليط)و ، مادة سكن( 0  /3 )، (لسان العرب)ينظر ( 0)
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 .( )يف اآلية الكرمية من ال شيء له  و املسكني معناه هنا

  (:والعاملني): قوله
من َعِمل  َيْعَمُل َعَماًل إذا كانت له مهنة يقوم هبا والعامل أيضًا هو الةذي  مجع عاِمل 

 .( )عمله و ملكهو يتوىل أمور الرجل يف ماله
 .(3)هو املراد هنا و والعاملني هم الذين يتولَّون جباية الصدقة بأمر اإلمام

  (:واملؤلاة قلوهبم): قوله
 .إذا أِنسُت به، منه أِلفُت الشيءو تأ ُلفًا مجع مؤلَّف اسُم مفعوٍل من ألََّف يتألَُّف

يف صدر اإلسالم  قوم من سادات العرب أمر اهلل تعاىل نبيه ، واملؤلفة قلوهبم يف اآلية
 .(4)دخول اإلسالم بتأليف قلوهبم بإعطائهم من الصدقات لُيَرغ بوا يف

  (:ويف الرقاب): قوله
اية عن مجيع ذات اإلنسان كنفجعلت و هي يف األصل العنق (8)هو اململوكو مجع رقبة

 .كتسمية الشيء ببعضه
إذا و ألن األصل يف الرقيق أن ال يكون مكاتبًا، غري املكاتبنيو واملراد هبا هنا املكاتبون

 .(0)عتقها فإمنا ينصرف الذهن إىل الِقْنو أطلقت الرقبة
  (:والغارمني): قوله

غرامة إذا أثقله الدَّين ورجل غةارم أي  و ًامجع غارم وهو اسم فاعل من غ رََِِم َيغُرم ُغْرم
 .(9)عليه دين

                                                 

هذا و قد اختلف أهل العلم يف املسكني و الفقري أيهما أشةد  ، مادة سكن( 43 - 4 )، (تاملفردا)ينظر ( ( 
 (. 0 ص)حاجة على تفصيل سيأيت إن شاء اهلل يف األحكام الفقهية 

 .مادة عمل( 338 ص)، (القاموس احمليط)و، مادة َعِمل ( 499-498/  )، (لسان العرب)ينظر(  )
 .مادة عمل( 306ص)املفردات ( 3)

 .مادة أِلَف( 0 ص)، (املفردات)و، مادة الف(3 -6 /8ج)، (لسان العرب)ينظر( 4)

 .مادة رقب( 4 4/ )، (لسان العرب( )8)

ووقع يف ، وقد رجح الراغب األصفهاين معىن كوهنم املكاتبني، مادة رقب( 69 -60 ص)، (املفردات)ينظر( (0
 (.  ص)لفقهية الف بني الفقهاء سيأيت إن شاء اهلل يف األحكام ااختذلك 

 .مادة غرم( 439-430/  )، (لسان العرب)ينظر( (9
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 .( )هم الذين عليهم دَّين عجزو عن أدائه: و معىن الغارمني يف اآلية
 : (ويف سبيل اهلل): قوله

 .الطريق وما َوَضَح منه ومجُعُه ُسُبل: السبيل
 .( )أي جعله يف سبيل اهلل: سبَّله تسبيالو، من الطرق املسلوكة: والسابلة

َوِإنَُّهةْم  ﴿: قوله تعاىلو ] 6 نوح ]﴾ ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُباًل ِفَجاجًا﴿ ومنه قوله تعاىل
املراد هنةا الغةزاة يف   و ]39الزخرف[ ﴾ل َيُصدُّوَنُهْم َعِن السَِّبيِل َوَيْحَسُبون  أ نَُّهم مُّْهَتُدون 

 .(3)سبيل اهلل تعاىل ألنه هو املراد عند اإلطالق
 (:السبيلوابن : )قوله

وقيةل  طريق اهلل الذي دعا اليه ومجعه سبل : الطريق وما وضح منه وسبيل اهلل:السبيل
 .سوابل

 .ومسي ابن السبيل بذلك ملالزمته الطريق لكثرة سفره حىت مسي بابن الطريق
واملراد به هنا املسافر الذي انقطع عن ماله وبلده ويريد الرجوع اىل بلده وال جيد مةا  

 .(4)يتبلغ

                                                 

 .مادة غرم(  39ص)، (املفردات)ينظر( ( 

 .سبلمادة ( 5  ص)، (املفردات)ينظر( ( 

 .املصدر السابقينظر( (3

 .مادة سبل( 6 3/  )اللسان ينظر( (4
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 :عراب والقراءاتاإل
 .اخل ﴾...إمنا الصدقات﴿: قوله تعاىل

 .مكفوفةو كافة: إمنا
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: الصدقات

 .جمرور متعلقة مبحذوف خرب للصدقاتو جار: للفقراء
 .عطٌف على الفقراء: ما بعدهاو: واملساكني

 .ة الظاهرة على آخرهنائب فاعل السم املفعول مرفوع بالضم: واملؤلفة قلوهبم
 والبد الستقامة املعىن من تقدير مضاف أي يف فك الرقاب، رجار وجمرو: ويف الرقاب

 .( )ما بعدها و اجلملة يف حمل جر عطف على الفقراءو
التقةدير فةرض اهلل   و أهنا مصدر مؤكد: أحدمها، يف نصبها وجهان: فريضة من اهلل
 .الصدقات فريضًة

لوقوعه ( هلم)تكن يف اجلار فصاحب احلال الضمري املس، قراءإهنا حال من الف: واآلخر
 .( )إمنا الصدقات كانت هلم حال كوهنا فريضًة أي مفروضة: واملعىن، خربًا

كما يف معاين القران ونقل  بالرفع على تقدير تلك فريضٌة حبذف املبتدأ( فريضٌة)وقرئ 
 .(3)عن بعض النحويني اهنا منصوبة بالقطع

                                                 

علةي حممةد   /حتقيةق ، (049/ )العكربي أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني ( التبيان يف إعراب القرآن)ينظر ( ) 
 .855 دار ابن كثري ، (5  -9  /4)للشيخ حمي الدين درويش ( إعراب القرآن وبيانه)و ، البجاوي

أمحةد حممةد   . د/حتقيق، ( 0/9)ألمحد بن يوسف السمني احلليب ( الدراملصون يف علوم الكتاب املكنون)ينظر (  )
لإلمام أيب القاسم ( الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل)و(. 859 - ط)دمشق ، دار القلم، ، اخلراط

  (. .لبنان -بريوت)دار املعرفة ، (85 / )، جار اهلل عمر بن عمر الزخمشري
. هةة  463  –م  853 /3ط ، عامل الكتةب ( 444/ )أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء ( ومعاين القرآن)و(3)

زهري غازي .حتقيق د، (وما بعدها 4  / )، أمحد بن حممد الزجاج النحاسلإلمام أيب جعفر ( إعراب القرآن)و
  .858 / ط، مكتبة النهضة العربية، زاهد
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 :لوب البالغياملعىن واألس
  ﴾إمنا الصدقات﴿:قوله تعاىل

إذ املةال  ، مسَّاها صدقة ألهنا دليل على صدق صاحبها يف حمبةة اهلل و، الزكاة الواجبة: أي
كةون  البةد أن ي و، واإلنسان قد خيسر روحه مقابل دفاعه عن ماله، يعادل الروح يف حمبوبيته

لةئال  ، فكان ال بد من إخراج جزء منه  املال حمبوب لدى النفسو، متعلَّق الروح هو اهلل تعاىل
 .إن كانت زكاة واجبةو ومن هنا مسيت صدقة، تتعلق النفس به بشدةو رميل

إلفادة احلصر يف األقسام الثمانية املذكورة يف اآلية فإن املنافقني ملا طعنةوا  ( إمنا)و عرب بة 
محق تفكريهم و  تعاىل فريتهمبيًّن اهلل، جيمُع املال ملصاحلةو بأنه يأخذ الصدقات لنفسه بالنيب 

كما يف مفةاتيح   صورة على األصناف املذكورة ال تتعداهمقم: ن الصدقاتأفكأمنا صار املعىن 
 . ( )الغيب

 ﴾املساكنيو للاقراء﴿:قوله تعاىل
 .حىت لو ملكو القليلمن ال يفي دخلهم حاجاهتم و وهم احملتاجون

املشهور أنه إمنا قدم الفقةراء  و، املعاين ًَكما يف روح  من ال ميلكون شيئاوهم  واملساكني
ألن تقدميهم يوحي بأمهيتهم إذ الظاهر أنه ، هو الذي يشهد له ظاهر اآليةو، ألهنم أشد احتياجًا

: وكقول الشةاعر ، هكذاو أيب بكر وعمر: فاألهم كقولنا عند ذكر اخللفاء األربعة يقدَّم األهم
 .( )كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيًا 

 .يقصد ألمهيته جيب أن يقدم ؟قدَّم اإلسالم على الشيب هالَّ: ل عمرفقا
هذه الزكوات مال مستحق هلذه األصناف : فكأمنا قال. مليكوالالم إلفادة الت فوعرب باألل

                                                 

جامع البيان عن تأويةل آي  )و(. 68 - 6 /0 )لإلمام فخر الدين الرازي ( مفاتيح الغيب)بتصرف بسيط  ظرين( ( 
دار ، و مراجعة أمحد حممةد شةاكر  ، مود حممد شاكرحم/ حتقيق ، (85 /0) لإلمام حممد بن جرير الطربي( القرآن

حتقيق ، (06/ ) لإلمام ناصر الدين البيضاوي أيب سعيد الشريازي( أنوار التنزيل و أسرار التأويل)و. مصر -املعارف 
 666  –   4 ،  ط . دمشةق و بةريوت  ، حممد صبحي حسن خالف و حممد أمحد األطرش دار الرشةيد / 
( 90/ )لإلمام أيب السعود العمادي ( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن العظيم)و(. 8/446)، (البحر احمليط)و.م

 .نلبنا -بريوت  –دار إحياء التراث 
ينظةر  ، عمرية ودِّع أن جتهزت غاديةاً : و الشطر األول منه قوله ، البيت للشاعر سحيم وكان عبدا من بين احلسحاس(  )

، ةهة 464 ،  ط، بريوت، دار الكتاب العريب، سيد اجلميلي/ققاحملينظر تعليق ، نلآلمدي علي ابو احلس( االحكام)
 .(   /6 )وينظر روح املعاين لاللوسي  ( 8 /3)، (اإلصابة)و
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 .( )الثمانية فقط
 ﴾والعاملني عليها﴿: قوله تعاىل

اهنةم   احمليطويف البحةر كما يف روح املعاين  أي السعاة الذين يبعثهم اإلمام جلباية الصدقة
نوعني الساعي والعاشرفالساعي هو الذي يسعى يف القبائل لياخذ صدقة املواشي وغري ذلةك  

: كما يقةال ف، الوالية( على)إلفادة كلمة ( عليها)عبَّر بقوله و، والعاشر هو الذي يبعثه االمام
 .فالن على بلد كذا إذا كانت له واليٌة عليها

 .( )ليها الذين هلم والية على جباية الزكاةالعاملني عو: فكأمنا قال
  ﴾املؤلاة قلوهبمو﴿:قوله تعاىل

مل و هم بالظاهرقيل من أسلم منو، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم من زعماء املشركني
وتقوية نيتهم  تأليف قلوهبمو بالعطاء من الصدقات الستدراجهم تألفهم النيب ، حَيُسْن إسالمُه

 . (3) م وقيل اعطي ملن خياف شرهم لدفع شرهم عن املسلمنيللدخول يف اإلسال

  ﴾يف الرقابو﴿:قوله تعاىل
بةه قةال   و، قيل خاٌص باملكاتةب و، يعتقهاو أي يف فك الرقاب مطلقًا بأن يشتري رقابًا

يدخل فيه املكاتبون و األوىل تفسري اآلية مبطلق العتق ألنه املراد عند اإلطالقو، الشافعي وغريه
 . ( )خول اجلزء يف الكلمن باب د

 ﴾والغارمني﴿: قوله تعاىل
عاجزون عةن  و فهم مثقلون به، حصل بدون معصية الذين عليهم ديٌن الزم هلم :أي

وعبَّر به عن الةدَّين ؛  ، وأصله من الغرام ؛ ملا فيه من مشقٍة وعناء ومالزمة للنفس، أدائه
ومسي العشق ، النساء أي مولٌع هبنوذلك كقوهلم رجل ُمغَرٌم ب، إلفادة معىن الشدة واملشقة

                                                 

فتح القدير اجلامع بني الرواية و الدراية )و ( 06/ ()أنوار التنزيل)و(.834-0/833)، (احملرر الوجيز)ينظر ( ( 
/ بةريوت   –دمشةق  / دار الكلةم الطيةب   ، (4 4/ )مد بن علي الشوكاين لإلمام حم( من علم التفسري

دار إحياء ، ( 3 / )، لإلمام أبو الربكات عبد اهلل النسفي (مدارك التنزيل)و ، م 885  -هة  8 4 / ط
 (.90/ )، (إرشاد العقل السليم)و(. 8/446)، (البحر احمليط)، دار الفكر، الكتب العربية

 8)، (روح املعاين)و(. 90/ )، (إرشاد العقل السليم)و(.3  /5)، (مفاتيح الغيب)و(. لوجيزاحملرر ا)ينظر (  )
 (.8/443)، (البحر احمليط)و(. 5 4/

 (.5 4/ 8)، (روح املعاين)و(. 8 4/ )، (فتح القدير)و(. 3  /5)، (مفاتيح الغيب)ينظر ( (3

مفةاتيح  )و(. 8/444)، (البحر احملةيط )و(. 0/846)، (احملرر الوجيز)و(. 03 /0)، (جامع البيان)ينظر ( (4
 (.436/ 8)، (روح املعاين)و(. 4  /5)، (الغيب



 

 www.alukah.net 

01 

  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 . ( )غرامًا ملشقته ولزومه للنفس فأفاد التعبري بالغارمني شدة لزوم الدَّين هلم 
  ﴾ويف سبيل اهلل﴿ :قوله تعاىل

وهةو  ، ن كانوا أغنياءإفإهنم ُيعطون من الزكاة و، املرابطون والغزاة يف سبيل اهلل: أي
 ألن الغازي ال خيرج تاركًا مالةه ، بأنه يف سبيل اهلل وعبَّر عن الغزو، رأُي أكثر أهل العلم

فعبَّر عن فعلهم ذلك بأنه يف سةبيل اهلل  ، يدفعه دافع سوى مرضاة اهلل تعاىلو أهله وولدهو
هبذه املرتبة سةوى  و حىت كأنه ال يوجد فعل من الطاعات يستحق أن يكون يف سبيل اهلل

 .( )املرابطةو الغزو
 (:وابن السبيل) :قوله تعاىل

إن كةان  و، و يقصد به املسافر الذي انقطعت به األسباب فلم يستطع الرجوع لبلده
 .(3) إمنا ُنسب للسبيل وهو الطريق ملالزمته إياه حىت كأنه ابن لهو غنيًا يف بلده

 :(فريضة من اهلل) :قوله
فهي مصدر مؤكةد ويف  ، فرض اهلل الصدقات هلؤالء األصناف املذكورة فريضًة: أي
عةدم جةواز   و جوب إخراج الزكاة لتلك األصةناف و بفريضة مزيد تأكيد علىالتعبري 

 .وعبَّر باملصدر دون فعله زيادًة يف تأكيد املفروض، أخراجها عنهم
 :(واهلل عليم): قوله تعاىل

زيادة يف تأكيد علمه ( عليم)عبَّر بة و، أفعال عبادهو ال خيفى عليه شيء من أحوال
التهاون يف و، عن االستنكاف يف تطبيق األوامر الربانية ما يصلح هلم مما يردعهمو هبم

 .والتهاون يف أدائها مطلقًا، صرف الزكاة لتلك األصناف املذكورة
 . (4) ال يشرع إال األصلح للعباد وما ينفعهم يف دنياهم وأخراهم: (حكيم)

                                                 

، (مفاتيح الغيةب )بالنص منو(. 04 /0)، (جامع البيان)و(. 0/846)، (احملرر الوجيز) بتصرف بسيطينظر( ( 
(5/  8.) 

روح )و(. 8  /5)، (لغيةب مفةاتيح ا )و(. 08 /0)، (جامع البيان)و(.  0/84)، (احملرر الوجيز)ينظر ( ( 
 (.8/448)، (البحر احمليط)و. مع اجلزء و الصفحة(0 4/ )، (فتح القدير)و(. 436/ 8)، (املعاين

(. 0  /5)، (مفةاتيح الغيةب  )و(. وما بعدها09 /0)، (جامع البيان)و(.  0/84)، (احملرر الوجيز)ينظر ( (3
 (.8/448)، (البحر احمليط)و(.  43/ 8)، (روح املعاين)و

روح )و(. 99/ )، (إرشاد العقل السليم)و(. 5  /5)، (مفاتيح الغيب)و(. 0/840)، (احملرر الوجيز)ينظر ( (4
 (.0 4/ )، (فتح القدير)و(. 433/ 8)، (املعاين
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 :األحكامباط الاوائد وناست
 ﴾......إمنا الصدقات للاقراء﴿:قوله تعاىل

يف اآلية يدل على أنه ليس ألحد حق يف الصدقات سوى األصةناف   رالقصظاهر  -
 .( )على هذا إمجاع أهل العلمو الثمانية املذكورة

إن كنت من األصـناف   : ))لأنه قال لرج و يدل على ذلك ما روي عن النيب 
  .( ) ((داء يف البطنو إال فهو صداع يف الرأسو الثمانية فلك فيها حق
ِإنََّما الّلةُه  : اليت تفيد احلصر كقوله تعاىل ﴾إمنا﴿ةأيضا التعبري بلفظو يدل على ذلك 

املراد هنا يف آيةة  و، فاملراد بيان نفي األلوهية عن غري اهلل، [ 9 النساء ]. ﴾ِإل ةٌه َواِحٌد
 .(3)ثمانية املذكورة يف اآلية للزكاةالصدقات بيان نفي استحقاق غري األصناف ال

م الزكاة لبعض األصناف الثمانية أو يصةرف هلة   صرف زئواختلف الفقهاء هل جي
 .(للفقراء)وسبب اختالفهم هو الالم يف  ؟مجيعا
هو أحد الروايتني و ه قال املالكيةبو ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل جواز صرفها لبعضهمف

ان االضافة يف )ودليلهم  غريهو (8)سعيد بن جبريو (4)ابن عباسو عن أمحد وهو قول عمر
ء لبيان اهنم مصارف ال الثبات االستحقاق وامنا لالختصاص الذي هو املعىن الكلي للفقرا

                                                 

 –بةريوت  /دار إحياء التراث العةريب  ، (66 / )، إلمام كمال الدين ابن اهلمامل( شرح فتح القدير) بتصرف بسيط ينظر ( )
و  .663 دار إحياء التةراث  ، (80 /3)، للعالمة حممد أمني ابن عمر ابن عابدين( رد احملتار على الدر املختار)و ، لبنان

و ، 856 - بةريوت ط ، دار الكتةاب العةريب  ، (65 )، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن جزي املالكي( القوانني الفقهية)
الدار ، دمشق –د حممد الزحيلي دار القلم/حتقيق، ( 80/ )، الشريازي إسحاقلإلمام أيب ( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي)

د حممد شرف الةدين خطةاب و   /حتقيق( 4/58)، لإلمام ابن قدامة املقدسي( املغين)و ،  88 - ط، بريوت –الشامية 
 .880  –  ط/القاهرة مصر  –دار احلديث / صادق  إبراهيمالدكتور حممد السيد و أستاذ سيد 

وقال اهليثمي فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيةه   (49 8)برقم ( 8  /8) يف معجمه الكبري اينالطرب أخرجه ( )
 (.88 /8)انظرجممع الزوائد . ضعف وبقية رجال امحد ثقات

 (.4 4/ )و فتح القدير ( 69 /5)ينظر مفاتيح الغيب  (3)

 05-ت( ]صلى اهلل عليه و سلم)م رسول اهلل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن ع (4)
كةان  ، كف بصره يف آخر حياته، ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وهو أحد العبادلة األربعة املكثرين للحديث[ 

( سري أعةالم النةبالء  )ينظر (( اللهم فقهه يف الدين و علمه التأويل))من املفسرين وهو من دعا له النيب بقوله 
 (.لبنان –بريوت )مؤسسه الرسالة ، ( 3/33)، مد بن أمحد بن عثمان الذهيبلإلمام مشس الدين حم

أخذ من عبد اهلل بن عباس ( هة 48)سعيد بن جبري أبو عبد اهلل األسدي  تابعي و أصله من احلبشة ولد عام  (8)
سةط عةام   و أرسله إىل احلجاج فقتله بوا( خالد القسري)و ابن عمر و ذهب ملكة فقبض عليه واليها آنذاك 

 .دار العلم للماليني/ ط( 3/83)للزركلي ( األعالم)ينظر   (.88)
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وهذا ملا عرف ان الزكاة حق اهلل تعاىل وبعلة الفقر صاروا  مبعىن اهنم امجعني اصحاهبا كلها
 .(مصارف فال يبايل باختالف جهاته كما يف مفاتيح الغيب
إال فاملوجود و ية إن وجدوا مجيعاوذهب الشافعية إىل وجوب صرفها لألصناف الثمان

الن الالم عندهم لالستحقاق وامللك ) غريمهاو (3)الزهري و ( )وهو قول عكرمة  ( )منهم
فالبةد مةن   ( فريضة) واحتج الشافعي بانه ذكر القسمة يف نص القران وتاكيدها بقوله 

عشةرة  تسوية االنصبة الثمانية فمثال انك ان وجدت مخسة اصناف ولزمك ان تتصدق ب
 .كما يف مفاتيح الغيب(دراهم جعلت العشرة مخسة اسهم لكل سهم درمهان

فاما النقل فقةول اهلل  واعترض على هذا القول بالعقل والنقل )وقال صاحب املفاتيح 
فاثبةت مخةس    .( 4 :نفالاأل) ...(.منا غنمتم من شيء فان هلل مخسهأواعلموا )تعاىل 

ان كل شيء يغنم بعينه يوزع على هؤالء مجيعا بةل  مث مل يقل احد ، الغنيمة هلؤالء فقط 
اتفقوا على ان املراد باثبات جمموع الغنيمة هلؤالء االصناف فاما ان يكون كل جزء مةن  

فهكذا ههنا جمموع الصدقات وال يدل على ما . اجزاء الغنيمة يوزع على كل هؤالء فال
  .قالوه الشافعية البتة

 .جمموع اليوجب ثبوته يف كل جزء من اجزاءهواما العقل فان احلكم الثابت يف 
 :والذي يدل على صحة قول احلنفية وجوه

دينار وجب عليه اخراج نصف دينةاره فلةو    6 ان الرجل الذي الميلك اال  :االول
كلفناه على ان جنعله موزعا على كل هؤالء لصار قسم كل واحد من هؤالء حقريا صغريا 

، قول احلنفية لفعل ذلك الصحابة رضةي اهلل عنةهم   ولو كان االمر كما ي، الينتفع به 
                                                 

( املهذب)و ( 38  -8  /3)، (مواهب اجلليل)و (  0 /3)، (رد املختار)و ( 68 / )، (فتح القدير)ينظر ( )
 (.    /4( )املغين)و (  80/  )

دث عن ابن عباس و عائشة و أيب هريرة و ابن ح، الرببري، املدين، احلافظ املفسر أبو عبد اهلل عكرمة القرشي ( )
عمر و علي و عقبة و كثري من الصحابة و حدث عنه إبراهيم النخعي و الشعيب و عمرو بن دينار و األعمش و 

سنة و كان يفيت بالباب و ابن عباس موجودا و أيده على ذلك و كان من سةكان   46طلب العلم ، آخرون
 (. 38-  /8( )سري أعالم النبالء)ينظر (. 64 )و قيل ( 68 )قدي تويف سنة قال الوا، أبيض اللحية، املدينة

، أول من دون احلديث و أحد حفاظه، من قريش، الزهري حممد بن مسلم بن عبد اهلل بن شهاب من بين زهرة (3)
د قال اجلزري مات بشعب آخر حد احلجاز و أول ح، تابعي من أهل املدينة كان حيفظ الفني و مئيت حديث

 (.9/89)للزركلي ( األعالم)ينظر . فلسطني
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وكذلك فلو مل يكن يف مكان او مدينة مجيع هذه االصناف لوجب السفر من اجل اجيةاد  
 (4).كما قال صاحب املفاتيح (هؤالء وهذا ما مل يقل به احد ويوجبه 

بعض وهكذا ظاهر اآلية يشهد ملا ذهب إليه احلنفية واملالكية من جواز صرف الزكاة ل
والن النيب صلى اهلل عليه وسلم اتاه مةال   هلذه االدلية العقلية والنقلية السابقة، األصناف

فجعله يف صنف وهم املؤلفة قلوهبم واتاه مال اخر فجعله يف الغارمني فدل على صحة ما 
 .اعلم تعاىل واهلل ذهب اليه الشافعية

العلماء يف صرف الزكةاة   اما صاحب تفسري املامون فنقل كالم ابن كثري يف اختالف
لالصناف الثمانية هل جيزيء صرفها لبعضهم او يصرف هلم مجيعا ولكنه مل يشر اىل سبب 

 (8).(اختالفهم وحجة كل واحد منهم ودليله
 .﴾املساكنيو للاقراء﴿:قوله تعاىل

 املساكني هم احملتاجون الذين ال يفي خراجهم بدخلةهم و أن الفقراء الظاهر من اآلية
 .اختلفوا يف أيهما أشد حاجةو، ا انعقد اإلمجاععلى هذو

 أصحابه إىل أن املسكني أشد حاجة من الفقةري و مالكو أصحابهو فذهب أبو حنيفة 
حيث أن اهلل تعاىل وصةف  [ 0 : البلد] ﴾أو مسكينا ذا متربة: استدلوا بقوله تعاىلو

كأمنا أراد بيان شدة الشدة فو رذلك يدل على أنه يف غاية الضرو املسكني بكونه ذا متربة
 . ( )فقره بالتصاق يديه بالتراب

اسةتدلوا بقولةه   و أصحابه إىل أن الفقري أشد حاجة من املسكنيو و ذهب الشافعي
ن اهلل أثبةت  إ: حيث قةالوا [ 98: الكهف]  ﴾...أما الساينة فكانت ملساكني﴿:تعاىل

مةع هةذا   و الدنانريو لمن ملك السفينة فكأمنا ملك ما يقابلها من املاو للمساكني سفينة
 .مسي فقرياو مل يأت دليل على أن الفقري ميلك شيئاو مساهم مساكني

                                                 

، إلمام كمال الدين ابةن اهلمةام  ل( شرح فتح القدير)و،  (وما بعدها 6 /0 )انظر مفاتيح الغيب لالمام الرازي  (4)
 .(65 )، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن جزي املالكي( القوانني الفقهية)و  و، (66 / )

 .ينظر املصدر السابق نفسه(8) 
و ( 65 ( )القةوانني الفقهيةة  )و ( 89 -80 /3)، (رد احملتار)و (  6 / )و ( شرح فتح القدير)ينظر  ( )

 (.8  /3)، (مواهب اجلليل)
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خذها مـن  )) عندما بعثه لليمن ( )عاذ بن جبل ملسيدنا  كما استدلوا بقول النيب 
 مما يدل على أنه ال يوجد أحد أشد حاجة من الفقراء (3)((ردها على فقرائهمو أغنيائهم

 .ردها على مساكينهمو إليهم بأن قال  إال ألرشده النيبو
صف دل الود هبذا كني ذا املتربة ملا ُقيِّاملالكية بأن املسو و أجابوا عن استدالل احلنفية

سكني ميكةن أن يكةون مالكةا    ملعليه فاو، شيئا ما على أنه ميكن أن خيلوا عنه بتملكه
 (4). لألشياء

 املسةاكني و ه ال فرق بني الفقراءمن احلنفية إىل أن ( )حممد و ( )و ذهب أبو يوسف 
 .(3)األصول يف األصناف الثمانية  ألهنم إمنا ذكرهم لتأكيد أمرهمو

 ملا أن يف تقةدمي ، و ظاهر اآلية يدل على أن رأي الشافعية هو األقرب يف هذه املسألة
ليفةة  كقول اخل، ملقدَّمباهتمام االو ولويةيقيد األألن التقدمي و، اإلشعار بأولويتهم الفقراء

                                                 

اإلمام املقدم ، الصحايب اجلليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب أبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي ( )
روى عن النيب صلى اهلل عليةه و سةلم   ، شهد املشاهد كلها، الكان من أمجل الرج، يف علم احلالل و احلرام

سنة و أمدره النيب على اليمن و دعى له عندما بعثه وهو من الةذين مجعةوا      شهد بدرا وهو ابن ، أحاديث
، (االصةابة )ينظةر  ، سةنة  34بالطاعون يف بالد الشام و عةاش   9 تويف سنة ، القرآن على عهد الرسول

(8/ 48- 88 ) 

بةرقم  ، (8 8/ )، (باب ال تؤخذ كرائم أموال النةاس يف الصةدقة  )، (كتاب الزكاة)واه البخاري يف صحيحه ر (3)
( 358.) 

، لإلمام أيب حيىي زكريا بن حيىي النووي( روضة الطالبني و عمدة املفتني)و ( 808-804/ )، (املهذب)ينظر  (4)
 . 858  –  ط/لبنان  –بريوت / املكتب اإلسالمي ، (و ما بعدها 365/ )

هة   5  – 3  ] ، صاحب أيب حنيفة/ اإلمام أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب األنصاري الكويف  ( )
تةوىل  ، أقواله معتمدة يف مذهب احلنفيةة ، حدث عن أيب حنيفة و اإلمام أمحد بن حنبل و كثري من األئمة، [

 (. 838 – 5/838)، (نبالءسري أعالم ال)ينظر ، القضاء يف زمن اخلليفة هارون الرشيد

أخذ الفقه عةن  ، (هة 58 ت )، صاحب أيب حنيفة، الكويف، أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين اإلمام ( )
 34 /8( )سري أعالم النةبالء )ينظر . و عن مالك بن أنس و أخذ عن الشافعية و غريهم، اإلمام األعظم و روى عنه

–  30.)  
حممد الصةادق  /حتقيق، (و ما بعدها   4/3)، لإلمام أيب بكر أمحد بن علي اجلصاص( لقرآنأحكام ا)ينظر  (3)

 -3 8/ )، لإلمام أيب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب( أحكام القرآن)دار إحياء التراث العريب و، قمحاوي
 (.    – 6  /5)، (مفاتيح الغيب)و . حتقيق علي حممد البجاوي دار املعرفة، (4 8
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اإلسالم للمةرء  و كفى الشيب :قد مسعه يقولو (4)(سحيم ) للشاعررضي اهلل عنه عمر 
 ناهيا 

 .(8)كان عمر من أهل اللسانو لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك :فقال له
املسةاكني  و غريهم من الفقةراء و و يدل ظاهر اآلية على عموم الصدقة يف املسلمني

دم جةواز  موم إال أهنا خمصوصة باألخبار اليت تدل على عة الالم الدالة على العو لأللف
 .(0)صرف املال لغري املسلمني

( هةذا قريةب   )واما يف تفسري املامون فرجح ماذهب اليه االمام ابو حنيفة وقةال  
واستدالله ان املسكني يتعفف عن السؤال بعكس الفقري بداللة احلديث عةن ايب هريةرة   

عندما ساله الصحابة فمن املسكني  لاهلل عليه وسلم قا هلل صلىرضي اهلل عنه ان رسول ا
الذي الجيد غىن يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يسةال النةاس    :يا رسول اهلل؟قال

 .(9)(شيئا
 .﴾العاملني عليهاو﴿:قوله تعاىل

رواية عند احلنابلة إىل أهنةم  و الشافعيةو املالكيةو ذهب احلنفيةف، و هم اجلباة للزكاة
أجةرة العمةل   و، الدليل على ذلك أن اجلباية عملو، من الصدقات بقدر أعماهلم يعطون

غريه إىل أهنم يعطةون  و (3)ذهب جماهد و ( )غريه و ( )هو قول ابن عمر و، تقدر بقدرها

                                                 

 .سبقت ترمجته (4)
 .سبق ختريج بيت الشعر (8)
 (. 9  /5)، (مفاتيح الغيب)ينظر  (0)

  تفسري  املامون (9)

شهد اخلنةدق و  ، مدين و فقيه، (هة 94ت )أبو عبد الرمحن ، الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ( )
كمني مع وجود أمثال اإلمام علةي  كان ممن يصلح للخالفة معني لذلك يوم احل، كان من أهل بيعة الرضوان

 (. 3/346( )أسد الغابة)ينظر   .ووصفه بالصالح أثىن عليه النيب ( رضي اهلل عنه)

و ( 65 )، (القوانني الفقهيةة )و ، (85  -89 / 3)، (تاررد احمل)و ( 64 /  )، (فتح القدير)ينظر شرح  ( )
  .(4/88)، (املغين)، (3 3/ )، (روضة الطالبني)

روى عن ابن عباس فأكثر ، (هة  6 )ت ، مام أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي موىل السائب املخزومياإل (3)
، (سةري أعةالم النةبالء   )ينظر . أعلم من بقي بالتفسري: و عن ابن عمر و عائشة و أيب هريرة قال عنه قتادة 

(4/448.) 
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 .(4)الثمن من الصدقات 
اهلامشي يف عموم من تصح عليه الصةدقة مةن   و و ظاهر اللفظ ال مينع دخول املّطليب

نها مةا  م، لكن جاء التخصيص من وجوه أخرى، الالمو مال عليها لأللفحيث كونه عا
 لبين هاشم كان مواًلو عامال على الصدقات(2)ىب أن يبعث أبا رافع أ» أنه روي عنه 

 .(9)»(6)أما علمت أن موىل القوم منهم: قال لهو

 .(5)»إن الصدقة ال حتل آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس»: و حلديث
من و، على أن اإلمام هو اآلخذ هلا حقيقة ﴾العاملني عليهاو﴿قوله تعاىل و يدل ظاهر

  ؟مث اختلفوا هل لإلمام حق يف الزكاة أم ال
ك العامل على فإن اإلمام هو الذي ملَّ، الكرميةفذهب بعضهم إىل إثبات ذلك له لآلية 

 . جباية الزكاة فالعامل حقيقة هو اإلمام
على  ن اآلية بظاهرها ال تدل إالأل، كاةيف مال الزو ذهب آخرون إىل أنه ال حق له 

 . ( )ليس منهم اإلمامو حصر املستحقني هلا يف األصناف الثمانية املذكورين
 –العرف جريا بأن اإلمام و ن العادةألو و لعل هذا الرأي أقرب للصواب لظاهر اآلية

نصيب له من الزكاة  ُلال يكون إال أغىن الناس فجع –كما هو احلال يف العصور املتأخرة و
 .اهلل أعلمو، هو أخذ من حق غريه من املستحقني هلا

                                                 

، (مفاتيح الغيب)و ( 4 8/ )، ن العريبالب( أحكام القرآن)و ( 4 4/3)، للجصاص( أحكام القرآن)ينظر  (4)
(5/  3.) 

و زوجه النيب سلمة موالته  الصحايب اجلليل أبو رافع و امسه ابراهيم و قيل ثابت كان للعباس مث أصبح للنيب  (8)
فولدت له عبيد اهلل بن أيب رافع شهد أحد و اخلندق و ما بعدها من املشاهد قيل مات قبل قتل عثمان و قيل 

لإلمام أبو ( اإلستيعاب يف معرفة األصحاب)و ( 8 / )، (اإلصابة)ينظر . خالفة علي على اختالفمات يف 
علي حممد معوض و عادل أمحد /حتقيق، ابن عبد الرب (95 -99 / )و ( 8  /4)عمر بن عبد اهلل القرطيب 

   4 /   ط، بريوت، يةدار الكتب العلم، عبد املوجود و تقدمي حممد عبد املنعم الربي و مجعة طاهر النجار
 (. 36 / ( )أسد الغابة)م  و   66 هة 

 .عن أيب رافع عن أبيه(   0 )و برقم ( 69 /8 6)، (باب موىل القوم منهم)، (كتاب الزكاة)، أخرجه النسائي يف سننه (0)
 (.838/ )البن العريب ( أحكام القرآن)و( 3  / 5)، (مفاتيح الغيب)ينظر  (9)

 .( 69 )برقم ( 983/ )، (ترك استعمال آل النيب على الصدقة)باب ، سلم يف صحيحهأخرجه اإلمام م (5)
 (.8/443)، (البحر احمليط)و ( 9   – 0  /5( )مفاتيح الغيب)ينظر  ( )
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 .﴾املؤلاة قلوهبمو﴿:قوله تعاىل
غةري  و ها للمؤلفة قلوهبم مطلقا مسلمنيفرصيدل ظاهر اآلية على أن الصدقات جيوز 

دليلهم عدم نسخ اآلية إذ مل يأت دليل على نسخها و، احلنابلةو به قال املالكيةو مسلمني
 .( )لبتة ا

أعطى يوم حنني أبا سةفيان   ابن عباس هذه اآلية بأن النيب  فسرو بناءا على ذلك 
 .(8)إذ مل يكونوا مسلمني آنذاك تأليفا لقلوهبم ، غريهم و (4)حكيم بن حزامو (3)

 إىل أنه ال جيوز إعطاء غري املسلمني تأليفًا، الشافعية يف األصح عندهمو و ذهب احلنفية
نه ال جيةوز صةرف   ألو  يئا بعد رسول اهللمل يعطوا ش الراشدين اخللفاء ألن، لقلوهبم

بأنه ، أجابوا على االستدالل بإعطاء النيب يوم حننيو، شيء من أموال املسلمني للمشركني
اخللفاء يف و مجاع الصحابةإ نعقادواليكون قد أعطاهم من مال الفيء ال الزكاة جيوز أن 

 .( )عهد الصديق
لفعل اخللفاء الراشدين بعد النيب ، الشافعيةو  أعلم هو رأي احلنفيةاهللو و الراجح

( ) 
الذين هم و، املساكني يف دار اإلسالمو لوجود الفقراءو، لتمكن اإلسالم من بعد الضعفو

 . أوىل بصدقات املسلمني من غريهم

                                                 

 (88 – 4/85( )املغين)، (65 ( )القوانني الفقهية)، ( 3 /3( )مواهب اجلليل)ينظر  ( )
رأس ، رب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كةالب الصحايب اجلليل أبو سفيان صخر بن ح (3)

شهد قتةال  ، كان من دهاة العرب و من أهل الرأي و الشرف فيهم، قريش و قائدهم يوم أحد و يوم اخلندق
( سري أعالم النبالء)ينظر . سنة 86و كان عمره حوايل ،  3و قيل   3تويف مسلما يف املدينة سنة ، الطائف

( / 69.) 

الصحايب اجلليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي األسدي عمته خدجية زوج الةنيب   (4)
 ،6  و كان عمره ، 06مات سنة ، شهد حنني و أعطي من غنائمها، ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة 
 (.   8/ ( )اإلصابة)ينظر ، سنة

بةرقم  ، (36 ، 4 )، (باب إعطاء املؤلفةة قلةوهبم  )، (ةكتاب الزكا)، البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام  (8)
و برقم ( 6 8/8)، (باب إعطاء املؤلفة قلوهبم)، (كتاب الزكاة)، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحهو، (88 4)
( 989.)  

روضةة  )و ( 0 بةرقم   9/ )، (املهذب)و ( 06 /3( )رد احملتار)و ( 64 / ( )شرح فتح القدير)ينظر  ( )
 (. 4 3/ ( )الطالبني

 (. 3  /8)، (روح املعاين)ينظر  ( )
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  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 .﴾..يف الرقابو﴿:قوله تعاىل
ذلك بأن يشتري عبيدا مبال الصدقة و، يدظاهر اآلية يدل على أن املراد بالرقاب مطلق العب

أو غةري  ، الالم تعم كل العبيد مكاتبنيو واأللف، ألنه املراد من الرقبة عند اإلطالق، مفيعتقه
وهو األقةرب   (4)به قال إسحاقو (3)احلنابلة يف رواية عندهمو إىل هذا ذهب املالكيةو مكاتبني

 .(8)اهلل أعلمو للصواب لظاهر اآلية
 رقبةبه  ُقَتْعُت من الزكاة ماٌل ىط ْعُيال  إىل أنه (0)سعيد بن جبري و م أبو حنيفةو ذهب اإلما

تدلوا بقولةه  اسة و، بشيء منها مكاتةب  اُنَعُيو ي شيئا من الزكاة يف عتق رقبةِطْعكاملة بل ُي
ال العتةق   ﴾يف﴿حيث قالوا يفيد هذا أن يكون له مدخل يف العتق لقوله ﴾يف الرقابو﴿تعاىل

 .(9)كامال 
استدلوا مبا روي عن ابن عباس و ( )و ذهب الشافعية إىل أنه موضوع يف املكاتبني فحسب 

وقال صاحب الكشةاف عةن   .( ) (يريد املكاتب ﴾يف الرقابو﴿قوله) رضي اهلل عنه أنه قال
م ارسخ يف استحقاق يف االربعة االخرية وذلك لاليذان باهن( يف )اىل (الالم )سبب  العدول عن 

للوعاء فنبه على اهنم احقاء بان توضع فيهم الصدقات ( يف )هم ممن سبق ذكره الن الصدقة علي
وجيعلوا مضنة هلا ومصبا وذلك ملا يف فك الرقاب من الكتابة  او الةرق او االسةر ويف فةك    

 وكذلك جلمع الغازي الفقري بني الفقر والعبادة.......الغارمني من الغرم من التخليص واالنقاذ
يف قوله ويف سبيل اهلل ( يف )سبيل مجع بني الفقر والغربة عن االهل واملال وتكرير وكذلك ابن ال

 .كما يف الكشاف، وابن السبيل فيه فضل ترجيح هلذين على الرقاب والغارمني

                                                 

 (. 6 /4( )املغين)و (  3 /3( )مواهب اجلليل)ينظر (3)

عةامل  ، هةة  00 ولد سنة ، إسحاق بن ابراهيم بن خملد احلنظلي التميمي املروزي أبو يعقوب ابن راهويه (4)
البالد جلمع احلةديث و   وهو أحد كبار احلفاظ و طاف( قاعدة خراسان)من سكان مرو ، خراسان يف عصره

له تصانيف منها ، كان ثقة يف احلديث، أخذ عن اإلمام أمحد بن حنبل و البخاري و مسلم و النسائي و غريهم
 (. 8 / )للزركلي ( األعالم)ينظر(. هة 43 )استوطن نيسابور و تويف هبا سنة ( املسند)

 (.8/436( )روح املعاين)و ( 4  /5( )مفاتيح الغيب)ينظر  (8)

 .8 ت ترمجته صسبق، سعيد بن جبري (0)
 (.88 /3( )تاررد احمل)و، (64 / ( )القدير فتح شرح)ينظر  (9)

 (.8 3/ ( )روضة الطالبني)و ( 805/ ( )املهذب)ينظر  ( )

مفاتيح )ينظر ، (04 /6 ( )معجمه الكبري)القاسم سليمان بن أمحد الطرباين يف  واخلرب أخرجه بنحوه اإلمام أب ( )
 (. 4  /5( )الغيب
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 .﴾..غارمنيالو﴿:قوله تعاىل
ألن ، يأبةاه مراد اآلية و، ال كان أو حراماأثقله الدين حالالظاهر دخول كل مديون 

فمن دفعنا له الزكةاة  ، اإلعانة على احلرام حرامو، من صرف الزكاة هو اإلعانة املقصود
، املعاصيو فكأمنا ساعدناه ليستدين مرة ثانية للمحرمات، ليؤدي دينا كان عليه من احلرام

 .(3)احلنابلةو املالكيةو هبذا قال احلنيفةو
 السةابق  و كان دينهلو، فإنه يعطى من مال الزكاة، ة من تابو استثىن الشافعية توب

 .(4)سببه احلرام
ملا قضةى   جيوز دفع الزكاة لغري املديون إذا عجز عن أداء احلق الذي عليه لقوله و 
الصحابة رضي اهلل عنهم بأن يعينةوهم  أمر أحد ، ذلكمل رملك العاقلة و نينة يف اجلبالغر

 .(8) بغرة من صدقاهتم
 .﴾..يف سبيل اهللو﴿:قوله تعاىل

وهم اجملاهدون الطةالق هةذه   ) فظ على أنه يعطى الغزاة يف سبيل اهلليدل ظاهر الل
 إىل هذا ذهب املالكيةو، من الصدقة سواء كانوا أغنياء أم ال( اللفظة عليهم وهو االغلب

أبةو  و ذهب احلنفيةو. ألنه مل يأت خمصص للفقراء دون األغنياء. ( )احلنابلة و الشافعيةو
 .( )الغازي إن كان غنيا  إىل عدم جواز إعطاء، حممدو يوسف

فلم تقيد الغازي بغناه أو  و الظاهر جواز إعطاء الغازي ولو كان غنيا لظاهر اآلية أواًل
 .عدمه

 غريه ألن الكل يف أرض املعركة سواءو و ألن حال الغازي ال يقبل التفريق بني الفقري
 .اهلل أعلمو، ثالثا قد يفقد الغين ماله بتركه إياهو ثانيا

                                                 

، (مواهب اجلليل)و( 68 ( )القوانني الفقهية)و (  0 /3( )رد احملتار)و( 64 / ( )شرح فتح القدير)ينظر  (3)
 (. 6 /4)، (املغين)و ( 8  /3)

 (.9 3/  ( )روضة الطالبني)و (  89-896/ ( )املهذب)ينظر  (4)

دار الكتب / لإلمام عبد الكرمي الرافعي ( 338/ )، (التدوين يف أخبار قزوين)احلديث أورده صاحب كتاب  (8)
 .م 859  –بريوت ، العلمية

/  ( )روضة الطالبني)و( 89/ ( )املهذب)و ( 38 /3( )مواهب اجلليل)و، (68 ( )القوانني الفقهية)ينظر  ( )
 (.64 /4( )املغين)و (   3

 (. 0 /3( )تاررد احمل)و، (68 /  ( )شرح فتح القدير)ينظر  ( )
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 .﴾ابن السبيلو﴿:اىلقوله تع
من الزكاة يستعني هبةا علةى    يف غري معصية شيٌءيدل على أنه يدفع ملن أراد السفر 

كما جيوز أن تدفع الزكاة ملن انقطع عن ماله ، غريهو سواء كان ذلك يف طلب علم، سفره
قوم ذو حاجة  جاء إىل النيب » يشهد له ما ورد يف الصحيح من أنهو، (3)يف غري بلده 

 .(4)«ار فحث على الصدقة عليهمميب النجمتا
فهةي ختتلةف   ، مكةان و و البد من العلم أن احلاجة تقدر بقدرها عند كل وقةت 

 .اهلل تعاىل أعلمو مكانهو زمن حاجتهو باختالف وضع احملتاج

                                                 

( املهةذب )و ( 68 ( )القوانني الفقهيةة )و(  0 /3( )رد املختار)و، (68 /  ( )شرح فتح القدير)ر ينظ (3)
 (.60 -68 /4( )املغين)و، (  3/  ( )روضة الطالبني)و، ( 89/ )

احلث على الصدقة ولو بشق رمرة أو بكلمة طيبة و إهنا حجاب )باب، (كتاب الزكاة)، رواه مسلم يف صحيحه (4)
 (. 535 )برقم ( 56 /38)و اإلمام أمحد يف مسنده ، (9 6 )برقم ( 964/ ( )من النار
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 ((اخلامتة))
عد تستطيع ب، العظيمة يف فوائدها، القليلة يف مادهتا، ويف ختام هذه الرحلة القصرية يف زمنها

 :محد اهلل تعاىل أن نقول
ال خيتص بناحية دون ، لذلك فهو أمشل العلوم، إن علم التفسري هو علم كالم اهلل تعاىل - 

كما جتد البالغة والعقيدة ، علم الفقه والنحو واللغة، أخرى بل جتد يف تفسري اآلية الواحدة
 .وهكذا

هو قائم على كالم العمل بالتفسري حيتاج من املفسرين شديد ورع وخوف من اهلل ف - 
( رضي اهلل عنهم)والصحابة ( صلى اهلل عليه وسلم)وال بد من االعتماد على تفسري النيب ، اهلل

 .مبا يناقضهوليس ألحد التجرؤ عليهم من خالل التفسري 

كأسباب ، علمنا من خالل هذا البحث املتواضع والتحليلي أن اإلملام بعلوم القرآن -3
كما أن املفسر احلقيقي ال خيلو من علٍم ومعرفة ودراية ، البد منه أمٌر،علم املناسباتو، نزولال

ألهنا السبيل يف معرفة املقصد احلقيقي لكل ، باللغة العربية وعلومها من بالغة وصرف واشتقاق
 .من آيات هذا الكتاب الكرمي آية

له وكذلك االلتزام باألدب  ديدنًا البد أن يتخذ املفسر سعة الصدر والتفهم للمخالف -4
 .بني اآلراء والترجيح على املخالف واخللق القرآين حىت عند الرد

له األثر ، التعرف على املفسرين وطرق أبواهبم واألخذ من علمهم وتفاسريهم وكتبهم -8
وكذلك فهي السبيل ملعرفة مهارة البحث والتنقيب منها ووجود ، الواضح على التفسري ونتائجه

 .وهذا ما مر معي يف حبثي، وأدلة املفسر يف هذه التفاسري من مسائلما يبتغي 

إن املنهج التحليلي يف التفسري هو الذي يضع املفسر على حمك االستفادة من العلوم  -0
 .اآللة كالبالغة واللغة وإىل آخره من علوم، الباقية خلدمة كتاب اهلل

جالء ما هو إال تنافس خلدمة هذا عند العلماء األ إن االختالف الذي وجدته يف حبثي -9
يصاحبها ، وال يتعدى أن يكون اختالف لنظرات املفسرين للجزئيات املختلفة، كالم اهلل

 .اختالف األزمنة واألمكنة لكل مفسر من املفسرين

اإلخالص يف القول  أدعو اهلل العلي القدير أن يرزقين أن الإ وبعد ذلك اجلهد ال يسعين
 .عليه إنه ويل ذلك والقادر ويعلمين ما ينفعين علمًا والعمل وأن يزدين

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني
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 ((الاهارس العلمية )) 
 

 فهرس اآليات -
 فهرس األحاديث -

 فهرس األشعار -

 فهرس األعالم -

 املراجعو فهرس املصادر -

 فهرس املوضوعات -
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 ((فهرس اآليات ))  

 

 رقمها السورة اآلية م

 5  الكهف ﴾.......أما السفينة فكانت ملساكني﴿- 1

2 -﴿﴿      ..﴾ 8 التوبة 

3 -4 النساء ﴾................ِإنََّما الّلُه ِإل ةٌه َواِحٌد 
  -86 البلد ﴾................أو مسكينا ذا متربة 
 8 التوبة ﴾.............خذ من أمواهلم صدقة﴿- 5
  9 نوح ﴾........ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُباًل ِفَجاجًا﴿- 6
 43 الزخرف ﴾............السَِّبيِل َوِإنَُّهْم ل َيُصدُّوَنُهْم َعِن﴿- 7
8 -﴿     .........﴾ 8 التوبة 
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  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 (فهرس األحاديث)
 

 الراوي طرف احلديث 
 أبو رافع ...(.موىلأما علمت أن )-  
 عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث ...(.إنَّ الصدقة ال حتل)-  

 ...(إن كنت من األصناف)- 3
 ....(جاء أعرايب إىل النيب)- 4 جابر بن عبد اهلل

 ... (جاء قوم إىل النيب)- 8

 ابن عباس رضي اهلل عنهما ...(خذها من أغنيائهم)- 0

9 -
5_ 

 أيب سعيد اخلدري .(...ليس فيما دون)
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 ((فهرس األعالم ))  
 

 االسم م
 ((أبو رافع )) إبراهيم   
 إسحاق بن إبراهيم بن راهويه  
 (عكرمة )أبو عبد اهلل القرشي  3
 جابر بن عبد اهلل 4
 حكيم بن حزام 8
 سحيم 0
 سعيد بن جبري 9
 ((أبو سفيان )) صخر بن حرب بن أمية  5
 عبد اهلل بن عباس 8

 عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 6 
 جماهد بن جرب املكي   
 ((الزهري )) حممد بن مسلم بن عبد اهلل    
 معاذ بن جبل 3 
 ((اإلمام حممد )) حممد بن احلسن  4 
 ((أبو يوسف )) يعقوب بن إبراهيم  8 
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 (فهرس األشعار)
 
 حبر البيت الشاعر صدر البيت 

 البحر الطويل سحيم مرء ناهيًاكفى الشيب واإلسالم لل-  
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

  
 (فهرس املصادر واملراجع)

 
حممةد الصةادق   / حتقيةق  ، أبو بكر أمحد بن علي اجلصةاص ، أحكام القرآن . 

 .بريوت لبنان، دار إحياء التراث العريب، قمحاوي
- 405)، ريبعة أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعةروف بةابن ال  ، أحكام القرآن . 
 –بريوت ،  ط/ دار الكتب العلمية ، حممد عبد القادر عطا/ مراجعه وتعليق (/هة843
 .لبنان

دار ، سيد اجلميلةي .د/حتقيق/لإلمام علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ، األحكام .3
 .هة464 / لبنان ط –الكتاب العريب بريوت 

دار إحياء ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي لإلمام أيب السعود العمادي .4
 .لبنان –بريوت ، العريب التراث
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبةد  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب .8

حممةد  /تقدمي ، حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود  40/ت/الرب القرطيب 
لبنةان   –بةريوت  ، دار الكتةب العلميةة  ، عبد املنعم الربي ومجعة طةاهر النجةار  

 .م 66 -هة  4 / ط/
عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي ، سد الغابةأ .0

 –بريوت ، دار إحياء التراث العريب، (036-888)، ابن األثري، بن عبد الواحد الشيباين
 .لبنان

ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر الشةريازي  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل .9
دار الرشيد ، حتقيق حممد صبحي خالف وحممد أمحد األطرش، (هة 98)ت، البيضاوي

 .م666  -هة   4 ،  ط، دمشق وبريوت، ومؤسسة اإلميان
، لإلمام أيب جعفر بن أمحد بن حممةد بةن إمساعيةل النحةاس    ، إعراب القرآن .5

،  ط، مكتبة النهضةة العربيةة  ، عامل الكتب، زهري غازي زاهد.حتقيق د، (هة335)ت
 .م858 -هة468 
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 -م 855 ، دار ابةن كةثري  ، للشيخ حمي الدين درويش، القرآن وبيانه إعراب .8
 . هة465 
احلافظ شهاب الدين أمحد بن علةي بةن حجةر    ، اإلصابة يف رمييز الصحابة .6 

لبنةان  –بريوت ،دار الفكر، صدقي مجيل العطار/ ضبط ومراجعة   58/ت، العسقالين
 .  4 - 66 / ط

نسةاء مةن العةرب واملسةتعربني     قاموس تراجم ألشهر الرجال وال، األعالم .  
 .م856 /8ط، لبنان –بريوت ، دارالعلم للماليني، خري الدين الزركلي/واملستشرقني

أبو القاسم جار ، شاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلكلا .  
 .لبنان -بريوت ، دار املعرفة، (835-409)، اهلل حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي

، حممد بن يوسف الشهري بةأيب حيةان األندلسةي الغرنةاطي    ، حمليطالبحر ا .3 
 .م 88 هة  4 ، دارالفكر/عناية صدقي حممد مجيل ( 948-084)ت

علةي  /حتقيق ، أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي، التبيان يف إعراب القرآن .4 
 .حممد البجاوي

بريوت ، الكتب العلميةدار ، اإلمام عبد الكرمي الرافعي، التدوين يف أخبار قزوين .8 
 .م 859  –لبنان  –

والصةابة  ( صلى اهلل عليه وسةلم )تفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول اهلل  .0 
 9 3/ت، لإلمام احلافظ عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حامت، والتابعني

  ط/مكةة املكرمةة والريةاض    ، مكتب مكتبة نزار الباز، أسعد حممد الطيب/ حتقيق 
 .م888  -هة 8 4 
، دار اجليل/ اإلمام أيب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم .9 

 .م855 / ط،بريوت –لبنان 
مةن  ، أبو جعفر حممد بن جرير الطةربي /جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .5 

 –مراجعة أمحد حممد شاكر دار املعارف ، حممود حممد شاكر/ حتقيق/هة (6 4-3  )
 .مصر

اجلامع ألحكام القرآن لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصةاري القةرطيب    .8 
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

عرفةان  /ختريج ، صدقي حممد مجيل/مراجعة ،مفيت البقاع خليل حمي الدين امليس/ تقدمي/
 .لبنان –بريوت  888 -8 4 ،دارالفكر،العشا

/ حتقيق/يب أمحد بن يوسف السمني احلل، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .6 
 .م859 / دار القلم دمشق ط، أمحد حممد اخلراط

اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بةن أيب بكةر   ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور .  
 .886  - ط،بريوت، السيوطي دار الكتب العلمية

دار إحياء التةراث  ، حممد أمني ب عمر بن عابدين، رد احملتار على الدر املختار .  
 .م885 / ط، ت لبنانبريو، العريب

اإلمام أيب الفضل شةهاب  / روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  .3 
 .بريوت لبنان، دار إحياء التراث العريب، الدين اآللوسي البغدادي

، أيب حيىي زكريا بن حيىي بن شةرف النةووي  ، روضة الطالبني وعمدة املفتني .4 
 .858 / ط، بريوت لبنان، املكتب اإلسالمي

-8  /)األمام أمحد بن شعيب أبو عبةد الةرمحن النسةائي    / سنن النسائي .8 
 . ط/حلب /هة حتقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب املطبوعات اإلسالمية (363

( هة945)ت/مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، سري أعالم النبالء .0 
س قسم التاريخ يف جامعة رئي –بشار عواد معروف .د/تقدمي ، حتقيق شعيب األرناؤوط/ 

 .م850 -هة460 /4ط، بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة/ بغداد 
للعاجز الفقري اإلمام ابن احلجاج كمال الدين حممد بن عبةد  ،شرح فتح القدير .9 

 .بريوت لبنان، الواحد دار إحياء التراث العريب
هلل حممةد بةن امساعيةل البخةاري     األمةام أيب عبةد ا  /صحيح البخةاري   .5 

بةريوت  ، اليمامةة  –دار ابةن كةثري   ، مصطفى ديب البغةا .د/حتقيق /هة80 ت/
 .م859 -هة469 /3ط

اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجةاج القشةريي البيسةابوري    /صحيح مسلم  .8 
 .حممد فؤاد عبد الباقي/حتقيق /بريوت لبنان ، دار إحياء التراث العريب،( 0 -60 /)

حممد بن علي بن / ية يف علم التفسري اجلامع بني فين الرواية والدرا، فتح القدير .36
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

/   بةريوت ط –دمشةق  ، دار الكلم الطيةب ، (هة6 8 -93  )حممد الشوكاين 
 .م885 -8 4 
-850 /  ط/جمد الدين حممد بن يعقوب الفةريوز آبةادي   ، القاموس احمليط . 3
 .هة460 
 – دار الكتاب العريب، اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن جزي املالكي،القوانني الفقهية . 3
 .م 858  –  ط/بريوت

 .لبنان –بريوت ، دار صادر، ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب .33
أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسةي  ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .34

الرحايل الفاروق وعبد اهلل بن ابراهيم األنصاري والسيد عبد العايل السيد ابراهيم / حتقيق /
 . ط،الدوحة، طبع أمري دولة قطر، ق العناينوحممد الشايف صاد

أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممةود  ، مدارك التنزيل واملسمى تفسري النفي .38
 .دار الفكر،دار إحياء الكتب العربية، النسفي
شةعيب أرنةؤوط   /هة حتقيق ( 4 )ت، أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد .30

 .م بريوت لبنان 88  -هة 6 4 / ط/مؤسسة الرسالة /وعادل مرشد 
عةامل الكتةب   ، هة(69 /)ت، أيب زكريا حيىي بن زياد الفراء، معاين القرآن .39

 .هة463 ،م853 ،3ط/
 (.306)ت،اإلمام أبو القاسم سليمان بن أمحد، املعجم الكبري .35
حممد شرف الةدين  .حتقيق د، لإلمام ابن قدامة املقدسي، املغين يف الفقه احلنبلي .38

 –مصةر  ، دار احلةديث ، سةيد ابةراهيم صةادق    .حممةد السةيد وأ  .حطةاب ود 
 .م880 / ط/القاهرة
حممد فخر الدين ابن ضياء الدين عمر الرازي املشتهر خبطيةب  ، بيغمفاتيح ال .46

دار الفكةر  ، تقدمي مفيت البقاع خليل حمةي الةدين املةيس   ، (هة064-884)، الري
 .هة4 4 -883 /

دار ، ندمي مرعشلي/ قيق حت/الراغب األصبهاين ، مفردات ألفاظ قرآن، املفردات . 4
 .الكتاب العريب
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

حممةد  . د/حتقيةق  /لإلمام أيب إسحق الشةريازي  ، املهذب يف الفقه الشافعي . 4
 .م 88 / ط، بريوت–الدار الشامية ، دار القلم دمشق، الزحيلي
ضبط الشةيخ زكريةا   ، اإلمام أيب عبد اهلل حممد حممد احلطاب، مواهب اجلليل .43
 .م663 دار عامل الكتب ، عمريات
جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي ابةن ايب بكةر اهليثمةي     .44

بةريوت  /دار الكتب العلميةة  /ةرجلليلني العراقي وابن حجبتحرير احلافظني ا( 569ت)
 .855 _465 /لبنان 

برهان الدين أيب احلسن ابراهيم بن عمةر  ، نظم الدر يف تناسب اآليات والسور .48
 .384  -894   البقاعي ط
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  مصارف الزكاة من خالل آية التوبةمصارف الزكاة من خالل آية التوبة
  ((دراسة حتليليةدراسة حتليلية))

 

 فهرس املوضوعات
 

 الصاحة املوضوع
   اإلهداء

 3 الشكر والتقدير
 4 املقدمة

 0 مناسبة اآلية الكرمية
 0 سبب نزول اآلية

 9 مفردات اآلية
 6  أوجه اإلعراب والقراءات
    املعىن واألسلوب البالغي

 4  استنباط الفوائد واألحكام
 4  اخلارمة والتوصيات

 8  الفهارس العلمية
 0  فهرس اآليات

 9  فهرس األحاديث
 5  فهرس األعالم
 8  فهرس األشعار

 36 فهرس املصادر واملراجع
 38 فهرس املوضوعات

 


