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 )اإلهداء(

 
 ، حممد سيدي وحبييب،معلم البشرية االول إىل 

 صلى هللا عليه وسلم 
 إىل أمي احلبيبة، اليت جرحت،

   اا الشءاء فأسأل هللا 
 لتعود حاملًة لواء الدين والعلم 

 واحلضارة 
 بغداد 
 دار السالم
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 (تقدير)شكر و 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتور نور احملدث العالمة تنان لءضيلةأتقدم ابلشكر والتقدير واالم
وملا أسدى ، تعاىل الدين عرت الذي علمنا حقيقة التءسري وخدمة كالم هللا

ات النافعة اليت سهلت علينا عملية البحث واالرتقاء إلينا من اإلرشاد
 مبستواان العلمي .

 
س ابو انجي من ليبيا ملا اسدى ايل من خدمة كما اشكر اخي احلبيب يون

 التنسى.
 هللا اجلميع عين وعن املسلمني وطلبة العلم خري جزاء. ىجز و 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ((مقدمة))
ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن ، نستهديه ونستغفرهو  ستعينهنو  ن احلمد هلل حنمدهإ

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

 بعد :،اما م إبحسانومن اهتدى هبديهم وتبعه( وصحبه الكرام
فقد جعل هللا تعاىل كتابه معجزة رسوله العظمى واحلجة الدائمة على اخللق، ونرباساً 
للدعاة إىل يوم الدين يستمدون من نبعه الثر اهلداايت ويقتبسون من نوره مشاعل احلضارة، 

د اليقني كلما وجيدون يف ثناايه الرباهني السواطع كلما تراكمت ظالل الشبهات، ويف إرشاداته بر 
 حاكت الوساوس يف الصدور.

ابجملتمع اإلنساين وعالج مشكالته وذلك ألنه دين فمن ذلك وعلى سبيل املثال عنايته 
ففيه تتعانق املعاين الروحية واملعاين اإلنسانية وتسريان جنباً  هإنساين جاء بتكرمي اإلنسان وحترير 

 إىل جنب.
مًا فإنه عين عناية خاصة ابلفئات الضعيفة منه وإذا كان اإلسالم قد عين ابجملتمع عمو 

وهذا سر ما نالحظه يف القرآن الكرمي من تكرار الدعوة إىل اإلحسان ابلفقراء واملساكني وابن 
واليت سنتكلم خاصة  السبيل ويف الرقاب يف آايت كثريات يف القرآن عامة ويف آية مصارف الزكاة

 عنها إن شاء هللا تعاىل.
فرض للفقراء  انهذلك من صلب أصوله و من  الكرمي عنايته هبذا االمر جعل القرآنبل 

وذوي احلاجة حقًا اثبتًا ومقدرًا يف أموال األغنياء يكفر من جحده ويفسق من هترب منه 
 ن منعه وتعلن احلرب من أجل استيفائه ممن أ ى ورمردد.ممويؤخذ ابلقوة 
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م هبا القرآن الكرمي وكذلك رسوله الفريضة اإلسالمية اليت اهت ،احلق هو الزكاة وهذا
 العظيم وجعالها اثلثة دعائم اإلسالم.

واعتىن  استه وتعلمهدر وعندما محل القران الكرمي كل هذه الصفات واملعاين التجأ املسلمون ل
ى العلماء بتفسريه وبيانه واستدرار كنوزه فغاصوا يف آايته عمقًا وحتلياًل واستنباطًا للوصول إىل املقصد األمس

التفاسري كثرت أنواعها وخاصة  وعندما كثرت، كل كلمٍة من كلماته  يف كل أيٍة من آايته ،والغاية النبلى يف
يف العصور املتأخرة فكان من البديهي للعلماء األجالء أن يرشدوا طلبة العلم ويعملوا على اتباع املنهج 

ل يف األرض السيما تلك اليت  هلا القبو اعتمادًا على املصادر "األم" اليت وضع هللا ،التحليلي يف تفسريه
وبالغة ، زمن الصحابة )رضي هللا عنهم( والتابعني، واليت اعتنت ببيان معىن األلفاظ يف اآلية اقرتبت من

واختالف املفسرين يف اآلية وقد يزيد بتفصيل أقوال العلماء يف مسائل ، الرتكيب والنظم وأسباب النزول
مما يدل على أن هذا  ،أو البالغية واالهتمام بذكر الروابط بني اآلايت النحوية اآلية الفقهية أو املسائل

 ع الباقية.النوع يف التفسري هو األسبق وعليه تعتمد األنوا 
فبدأت ببيان  ،منحًى حتليلياً يعتمد على هذه التفاسري "األم" ،فنحيت يف حبثي املتواضع هذا 

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

ومن بعدها التطرق ألقوال العلماء وآرائهم يف آية ، مث معىن اآلية الكرمية ومقصودها، إن وجدت
قول الراجح املعتمد على النظرة املتوازنة والعلمية واليت ختدم تفسري اآلية أين يكمن الو مصارف الزكاة 
 . واهنيت حبثي خبارمة رايت فيها ما وجدته من فوائد يف حبثي هذا الكرمية ومفرداهتا

اما ابلنسبة للحواشي فقد عرفت تعريفا تفصيليا ابلكتاب الذي هو املصدر ومبؤلفه ودار 
 اشاريت للكتاب مث اذكر الكتاب ومؤلفه فقط عندما اكرره .الطبع وسنة الطبعة يف اول 

وعندما اردت ان اشري اىل املصدر الول مرة فال اقول انظر وامنا اقول ينظر احرتاما لشيخي 
 العالمة نور الدين زاده هللا نورا .
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واما الفهارس فوضعت لكل موضوع فهرسا خاصا يبدا ابحلروف االجبدية، مث فصلت املصدر 
  دقيقا يف فهارس املصادر .  تفصيال

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

 أمجعني .على آله وصحبه واملرسلني وصلى هللا على سيدان وحبيبنا حممد و ، العون
 

 واحلمد هلل رب العاملني .
 
 

 مثىن الزيدي                                                        
 م4/2/2008االثنني التاريخ    

 ــه1429/حمرم/25                                                                
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 )بسم هللا الرمحن الرحيم( 
     قاااال هللا تعااااىل:

 
 

  
  

  
   

    
     
   :[60]التوبة. 

 اآلية : مناسبة
 شااادة معااااداهتم للنااايب و  بياااان موقاااف املناااافقني مااان الااادعوة يف  ملاااا سااابقت اآلايت: املناســـبة العامـــة

 اتنفياااذو  يف دعوتاااه تثبيتااااً للنااايب و علااايهم  تااادبري املكائاااد إلحبااااا دعوتاااه جااااءت هااذه اآلياااة رداً و  ابلطعاان فياااه
 تعاىل .و  تبارك ربهوامر أل

 الصااالة اهتااامهم إايه هنااه عليااهو  قاتصااديف ال ملااز املنااافقني للناايب  هللا عناادما باانَي : املناســبة اصاصــة
  : بقولااااااه تعاااااااىل يف اآليااااااة السااااااابقة اخلاصااااااة خااااااذها ملصاااااالحته السااااااالم أ
    

   
    
    

 :[59]التوبة.  
إثبااال لبيااان مصااارف الزكاااة ابألصااناف الثمانيااة املااذكورة يف و  ذلااك جاااءت اآليااة هنااا رداً علاايهم يف

 .(1)اآلية
                                                 

( ومااا بعاادها، دار إحياااء 16/100)املشااتهر خبطيااب الااري،  الاارازي، لإلمااام فخاار الاادين باان ضااياء الاادين عمر ينظر)مفاااتيح الغيااب( (1) 
( 350-2/248)تفساري القارآن العظايم( لإلماام أيب الفاداء إمساعيال بان كثاري الدمشاقي، ) بتصارف بسايط مان، و 3الرتاث العريب، ا 

 – 1(، ا 8/504، و )نظم الدرر( لإلمام برهان الادين أيب احلسان إباراهيم بان عمار البقااعي، )1988 -1دار اجليل / بريوت، ا 
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 5هااا، و)البحاار ا اايط( لإلمااام حممااد باان يوسااف الشااهري هيب حيااان األندلسااي، اعتااىن بااه صاادقي حممااد مجياال ) 1394م /  1974
 . 1414 – 1993( و ما بعدها، دار الفكر، 57/
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 :سبب نزول اآلية 
ام قمساماً فاأعرض عناهو  فساأله جاء أعرايب إىل النايب : قال (1)روي عن جابر بن عبد هللا   هاو يقسدم

" وحيااك م ماان يعاادل إذا أان ؟ أعاادل؟ : فقااال  ، هللا مااا عاادلتو ؟رعاااء الشاااء  يجعاال يقساام قااال :أتعطااو 
 .( 2)فانزل هللا هذه اآلية 

                                                 

ق و سااائر و اخلناد اً و هاو الصاحايب اجلليال جااابر بان عباد هللا باان رعب بان النعماان باان سانان بان كعااب األنصااري، شاهد باادرا وأحاد( (1
و كان  74و هو أول من أسلم من األنصار قبل العقبة األوىل و آخر من مات ابملدينة ممن شهد العقبة سنة  املشاهد مع رسول هللا 

 ها. 94عمره 
الصاحابة( )اإلصاابة يف رميياز  ودار إحيااء الارتاث العاريب/ باريوت ( ا / 1/494ينظر )أسد الغابة( لإلمام عز الدين أيب حمسن الشيباين ) 

 ها.  1421 –م  1/2001(ضبط و مراجعة صدقي مجيل العطار، دار الفكر ا 1207/برقم 1لإلمام ابن حجر العسقالين,)
( لإلماام عباد الارمحن بان حمماد الارازي املشاهور اببان أيب 10347( بارقم )6/1817)القرآن العظايم( ) هأخرجه ابن أيب حامت يف تفسري ( 2)

 .م1999 -ها  1419 2الرايض ا –مكة املكرمة از لطيب، مكتبة نزار البحامت، حتقيق/ أسعد حممد ا
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 :اللغوية املءردات
ـــه تعـــاىل :)ادـــا الصـــدقات (: اااْدقاً وَصاااْدقاً و  مجاااع َصاااَدقة قول  َتْصاااداقاً،و  هاااي مااان َصاااَدَق َيْصااادوقو صم

 .(1)االعتقاد و  األصل فيه من مساواة الفعل للقولو 
كوهنااا و  تتحماال كوهنااا تطوعاااً و  كاال مااا أعطيتااه يف ذات هللا تعاااىلو  قت بااه علااى الفقااراءوهااي مااا تصااد

 تصااح كااذلك ال  صاادقة التطااوع، و فرضاااً ،و املااراد هنااا الزكاااة املفروضااة، ملااا أهنااا خصصاات ابألصااناف الثمانيااة
 . (2)ستنبااكماسيايت تفصيل ذلك يف اال  وعلى هذا امجاع اهل العلمعلى غري األصناف ا صورة يف اآلية 

أصال الفقاري مفقاور و  وهاو ضاد الغاىن،: مجع فقري من َفقمَر يفَتقمر افتمقاراً وأصله الفقر قوله :)للءقراء(:
 . (3)وهو املكسور فقار الظهر، على وزن مفعول

 .(4)يكفي عيالهو  و الفقري هنا من ال ميلك احلاجات الضرورية مما يكفيه
َن َيْسااكونو سااكوانً وهااو ضااد احلركااة فتقااول َسااَكَن الشاايء مجااع مسااكني ماان َسااكَ  )واملســاكني(:: قولــه

 . (5)سكوانً إذا ذهبت حركته
 ( .6)يف اآلية الكرمية من ال شيء له  و املسكني معناه هنا

  )والعاملني(:: قوله
ااَل يَاْعَماالو َعَمااالً إذا كاناات لااه مهنااة يقااوم هبااا والعاماال أيضاااً هااو الااذي يتااوىل أمااور  اال ماان َعمم مجااع عامم

 . (7)عمله و  ملكهو  ل يف مالهالرج
 

 .(1)هو املراد هنا و  والعاملني هم الذين يتولَّون جباية الصدقة همر اإلمام

                                                 

( مااادة َصااَدَق / دار صااادر بااريوت، و )القاااموس ا اايط( جملااد الاادين حممااد باان 10/196ينظاار )لسااان العاارب( الباان منظااوراألفريقي ) 1))
 ها مادة صدق. 1406 –م  1/1986( ا1162يعقوب الفريوز آابدي )

 (.284ص)، دات ألفاظ القرآن( للراغب األصفهاين حتقيق / ندمي مرعشلي مادة صدق، دار الكتاب العريبينظرمعجم )مفر ( 2)
 ( مادة فقر.588ص( مادة فقر، و)القاموس ا يط(،)62-5/60ينظر )لسان العرب(،)( 3)
 ( مادة َفقمَر.398صينظر )املفردات(،)( 4)
 ( مادة سكن. 1556صاموس ا يط(،)( مادة سكن، و )الق13/216ينظر )لسان العرب(،)( 5)

( مااادة سااكن، هااذا و قااد اختلااف أهاال العلاام يف املسااكني و الفقااري أيهمااا أشااد حاجااة علااى تفصاايل 243-242ينظاار )املفااردات(،)( (6
 (. 16صسيأيت إن شاء هللا يف األحكام الفقهية )

 ( مادة عمل.1339( مادة َعممَل،و)القاموس ا يط(،)ص477-11/475( ينظر)لسان العرب(،)7)
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  )واملؤلءة قلوهبم(:: قوله
 منه ألمفتو الشيء، إذا أنمستو به .و  مجع مؤلَّف اسمو مفعوٍل من ألََّف يتألَّفو أتَلوفاً 
يف صااادر اإلساااالم بتاااأليف  رب أمااار هللا تعااااىل نبياااه واملؤلفاااة قلاااوهبم يف اآلياااة، قاااوم مااان ساااادات العااا

ََغبوا يف  . (2)دخول اإلسالم قلوهبم إبعطائهم من الصدقات لريو
  )ويف الرقاب(:: قوله

اياااة عااان مجياااع ذات اإلنساااان كتسااامية كنو هاااي يف األصااال العناااق فجعلااات  (3)هاااو اململاااوكو  مجااع رقباااة
 الشيء ببعضه .

 إذا أطلقات الرقباةو  ألن األصل يف الرقيق أن ال يكاون مكاتبااً ، كاتبنيغري املو  واملراد هبا هنا املكاتبون
 .( 4)عتقها فإمنا ينصرف الذهن إىل القمنْ و 

  )والغارمني(:: قوله
َم يَغروم غوْرماً  ًَ مجع غارم وهو اسم فاعل من َغرم
 .(5)غرامة إذا أثقله الدَّين ورجل غارم أي عليه دينو 

 . (6)لذين عليهم دَّين عجزو عن أدائههم ا: و معىن الغارمني يف اآلية
 : )ويف سبيل هللا(: قوله

 الطريق وما َوَضَح منه ومجعوهو سوبول .: السبيل
 .(7)أي جعله يف سبيل هللا: سبَّله تسبيالو  ، من الطرق املسلوكة: والسابلة

 
 

                                                                                                                                                                  

 ( مادة عمل.360ص( املفردات )1)
 ( مادة ألمَف.16(مادة الف،و)املفردات(،)ص13-9/10( ينظر)لسان العرب(،)ج2)
 ( مادة رقب.1/424( )لسان العرب(،)3)

 الف بااانياخااات( ماااادة رقااب، وقاااد رجاااح الراغااب األصااافهاين معاااىن كااوهنم املكااااتبني، ووقاااع يف ذلااك 207-206ص( ينظر)املفااردات(،)(4
 (.21الفقهاء سيأيت إن شاء هللا يف األحكام الفقهية )ص

 ( مادة غرم.437-12/436( ينظر)لسان العرب(،)(5
 ( مادة غرم.372ص( ينظر)املفردات(،)(6
 .سبل( مادة 228ص( ينظر)املفردات(،)(7
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َهاا سواابوالً فمَجاجااً  ومناه قولاه تعااىل   ناْ َوإمهنَّواْم لََيصوادَنوهَنوْم َعاانم   اىلقولاه تعاو  ] 20نااو   [ لمَتْسالوكووا مم
ااابميلم َوحَيَْسااابووَن َأهنَّوااام مَنْهتَااادووَن  املاااراد هناااا الغااازاة يف سااابيل هللا تعااااىل ألناااه هاااو املاااراد عناااد و  ]37الزخااارف[ السَّ

 . (1)اإلطالق
 قوله: )وابن السبيل(:

 وقيل سوابل .عه سبل السبيل :الطريق وما وضح منه وسبيل هللا: طريق هللا الذي دعا اليه ومج
 ومسي ابن السبيل بذلك ملالزمته الطريق لكثرة سفره حىت مسي اببن الطريق.

 واملراد به هنا املسافر الذي انقطع عن ماله وبلده ويريد الرجوع اىل بلده وال جيد ما يتبلغ 
(2). 

                                                 

 .املصدر السابق( ينظر (1
 .( مادة سبل11/320اللسان )( ينظر (2
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 اإلعراب والقراءات :
 اخل.إدا الصدقات ...قوله تعاىل: 
 ة .مكفوفو  إمنا: كافة
 : مبتدأ مرفوع ابلضمة الظاهرة على آخره .الصدقات
 جمرور متعلقة مبحذوف خرب للصدقات .و  : جارللفقراء

 ما بعدها: عطٌف على الفقراء .: و واملساكني
 : انئب فاعل السم املفعول مرفوع ابلضمة الظاهرة على آخره .واملؤلفة قلوهبم
اجلملاة يف و  ىن مان تقادير مضااف أي يف فاك الرقاابوالباد الساتقامة املعا ، ر: جار وجمارو ويف الرقاب

 .(1)ما بعدها و  حمل جر عطف على الفقراء
 .التقدير فرض هللا الصدقات فريضةً و  : أهنا مصدر مؤكدأحدمها، : يف نصبها وجهانفريضة من هللا

: املعىنو  ،تكن يف اجلار )هلم( لوقوعه خرباً فصاحب احلال الضمري املس، : إهنا حال من الفقراءواآلخر
 . (2)إمنا الصدقات كانت هلم حال كوهنا فريضًة أي مفروضة

كماا يف معااين القاران ونقال عان بعاو النحاويني   وقرئ )فريضٌة( ابلرفع علاى تقادير تلاك فريضاٌة حباذف املبتادأ
 . (3)اهنا منصوبة ابلقطع

                                                 

(،حتقياق/علي حمماد البجااوي، و )إعاراب القارآن 2/647قارآن( أليب البقااء عباد هللا بان احلساني العكاربي )ينظر )التبياان يف إعاراب ال(1) 
 .1988(،دار ابن كثري 118-4/117وبيانه( للشيخ حمي الدين درويش )

راا،، دار القلااام، (،حتقياااق/د. أمحاااد حمماااد اخلااا6/72ينظااار )الدراملصاااون يف علاااوم الكتااااب املكناااون( ألمحاااد بااان يوساااف السااامني احللااايب )( 2)
(. و)الكشاااااف عاااان حقااااائق التنزياااال و عيااااون األقاوياااال( لإلمااااام أيب القاساااام جااااار هللا عماااار باااان عماااار الز شااااري، 1987-1دمشااااق )ا

  لبنان(. . -(، دار املعرفة )بريوت2/198)
و)إعااراب القاارآن( لإلمااام أيب  هااا. 1403 –م  3/1983( عااا؟ الكتااب، ا 2/444و)ومعاااين القاارآن( أليب زكااراي حياا  باان زايد الفااراء )(3)

  .2/1985وما بعدها(، حتقيق د.زهري غازي زاهد، مكتبة النهضة العربية، ا 2/124جعفر أمحد بن حممد الزجاج النحاس،)
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 املعىن واألسلوب البالغي:
  إدا الصدقات  قوله تعاىل: 

واإلنساان قاد ، إذ املاال يعاادل الارو  يف حمبوبيتاه، مسَّاهاا صادقة ألهناا دليال علاى صادق صااحبها يف حمباة هللا، و أي: الزكاة الواجبة
املال حمبوب لدى النفس فكان ال بد مان إخاراج جازء مناه و ، كون متعلَّق الرو  هو هللا تعاىلالبد أن ي، و خيسر روحه مقابل دفاعه عن ماله

 إن كانت زكاة واجبة .و  ومن هنا مسيت صدقة، دةتتعلق النفس به بشو  ،لئال رميل
 هناه أخاذ الصادقات لنفساه و عرب باا )إمناا( إلفاادة احلصار يف األقساام الثمانياة املاذكورة يف اآلياة فاإن املناافقني ملاا طعناوا ابلنايب 

كما   صورة على األصناف املذكورة ال تتعداهمقم :ن الصدقاتأمحق تفكريهم فكأمنا صار املعىن و  جيمعو املال ملصاحلة، بنين هللا تعاىل فريتهمو 
 . (1)يف مفاتيح الغيب

 املساكني و  للءقراء قوله تعاىل:
 . حىت لو ملكو القليلمن ال يفي دخلهم حاجاهتم و  وهم ا تاجون

هو الاذي يشاهد لاه و  ، اجاً املشهور أنه إمنا قدم الفقراء ألهنم أشد احتي، و كما يف رو  املعاين ً   من ال ميلكون شيئاوهم  واملساكني
وكقاول ، هكاذاو  أيب بكر وعمر: فاألهم كقولنا عند ذكر اخللفاء األربعة ألن تقدميهم يوحي همهيتهم إذ الظاهر أنه يقدَّم األهم، ظاهر اآلية
 .(2)كفى الشيب واإلسالم للمرء انهياً :  الشاعر

 .ب أن يقدمقدَّم اإلسالم على الشيب ؟ يقصد ألمهيته جي هالَّ : فقال عمر
 .(3). فكأمنا قال: هذه الزكوات مال مستحق هلذه األصناف الثمانية فقطمليكوالالم إلفادة الت فوعرب ابألل
 والعاملني عليها: قوله تعاىل

لاذي اهنم نوعني الساعي والعاشرفالساعي هاو ا ا يطكما يف رو  املعاين ويف البحر   أي السعاة الذين يبعثهم اإلمام جلباية الصدقة
كما ف ، ( الواليةعلى( إلفادة كلمة )عليهاعربَّ بقوله )و  ، يسعى يف القبائل لياخذ صدقة املواشي وغري ذلك والعاشر هو الذي يبعثه االمام

 .فالن على بلد كذا إذا كانت له واليٌة عليها: يقال

                                                 

ن (. و)جامع البيان عن أتويل آي القارآن( لإلماام حمماد با109-16/102)مفاتيح الغيب( لإلمام فخر الدين الرازي )بتصرف بسيط  ظرين( (1
مصار. و)أناوار التنزيال و أسارار التأويال(  -(، حتقيق / حممود حممد شاكر، و مراجعة أمحد حممد شااكر، دار املعاارف 6/158) جرير الطربي

(، حتقيق / حممد صبحي حسن خالف و حممد أمحاد األطارد دار الرشايد، دمشاق 2/60) لإلمام انصر الدين البيضاوي أيب سعيد الشريازي
(. و)إرشااااد العقااال الساااليم إىل مااازااي القااارآن العظااايم( لإلماااام أيب الساااعود 5/440م.و)البحااار ا ااايط(،) 2000 – 1421 ،1و باااريوت. ا 

 .نلبنا -بريوت  –( دار إحياء الرتاث 2/76العمادي )
ر )االحكاام( لممادي علاي اباو البيت للشاعر سحيم وكان عبدا من بين احلسحاس، و الشطر األول منه قولاه : عمارية وددمع أن جتهازت غاادايً، ينظا( 2)

وينظااار رو  املعاااااين لاللوسااااي  (3/251(،)اإلصااااابةو)ا، هاااا1404 ،1ا ،قق/ساااايد اجلميلاااي، دار الكتاااااب العااااريب، باااريوتا ينظر تعليااااق احلسااان،
(10/122). 
اية من علم التفساري( لإلماام ( و )فتح القدير اجلامع بني الرواية و الدر 2/60(.و)أنوار التنزيل()534-6/533( ينظر )ا رر الوجيز(،)(3

لإلمام  م، و )مدارك التنزيل( 1998 -ها  2/1419بريوت / ا –(، دار الكلم الطيب / دمشق 2/424حممد بن علي الشوكاين )
(. و)إرشاااااد العقاااال 5/440، )البحاااار ا اااايط(،)(، دار إحياااااء الكتااااب العربيااااة، دار الفكاااار2/131أبااااو الربكااااات عبااااد هللا النساااافي، )

 (.2/76)السليم(،
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 . (1)العاملني عليها الذين هلم والية على جباية الزكاة: و فكأمنا قال

 
  املؤلءة قلوهبم و  : تعاىلقوله 

ابلعطاء  , أتلفهم النيب ؟ حَيسوْن إسالمهو و  هم ابلظاهرقيل من أسلم منو  ، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم من زعماء املشركني
 . (2) سلمنيوتقوية نيتهم للدخول يف اإلسالم وقيل اعطي ملن خياف شرهم لدفع شرهم عن امل أتليف قلوهبمو من الصدقات الستدراجهم

 

 

  في الرقاب و  قوله تعالى:

 ً ، بأ  قأاا التأافعي وهيأر ، وقيأ  اأا ب بالاتا أ ، وشعيقهأاو أي في فك الرقاب مطلقاً بأن  شتأيري اقابأا

شأ ا  فيأ  الاتأا  م  مأب بأاب ااأما ال أ   فأي و األولى  فسأير ايشأب باطلأل العيأل أللأ  الاأراا طالأ  ا  أ  و

 . (3)الت 

                                                 

(. و)البحاااار 428/ 9(. و)رو  املعاااااين(،)2/76(.و)إرشاااااد العقاااال السااااليم(،)8/113( ينظاااار )ا اااارر الااااوجيز(. و)مفاااااتيح الغيااااب(،)1)
 (.9/443ا يط(،)

 (.428/ 9(. و)رو  املعاين(،)2/425(. و)فتح القدير(،)8/113( ينظر )مفاتيح الغيب(،)(2
(. و)رو  8/114(. و)مفااتيح الغياب(،)5/444(. و)البحار ا ايط(،)6/540رر الاوجيز(،)(. و)ا ا6/163( ينظر )جامع البيان(،)(3

 (.430/ 9املعاين(،)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16 

  الغارمنيو قوله تعاىل: 
وأصله من ، عاجزون عن أدائهو  فهم مثقلون به، حصل بدون معصية الذين عليهم ديٌن الزم هلم أي:

الغاارام مل ملااا فيااه ماان مشااقٍة وعناااء ومالزمااة للنفس،وعااربَّ بااه عاان الاادَّين مل إلفااادة معااىن الشاادة واملشااقة، وذلااك  
ملشااقته ولزومااه للاانفس فأفاااد التعبااري ابلغااارمني  ومسااي العشااق غراماااً ، كقااوهلم رجاال موغااَرٌم ابلنساااء أي مولااٌع هباان

 . (1)شدة لزوم الدَّين هلم 
  ويف سبيل هللا  قوله تعاىل: 

وهااو رأيو أكثاار أهاال ، ن كااانوا أغنياااءإفااإهنم يوعطااون ماان الزكاااة و ، أي: املرابطااون والغاازاة يف ساابيل هللا
يدفعااه دافااع سااوى و  أهلااه وولاادهو  رج لركاااً مالااهألن الغااازي ال خياا، وعااربَّ عاان الغاازو هنااه يف ساابيل هللا، العلاام

فعربَّ عن فعلهم ذلاك هناه يف سابيل هللا حاىت كأناه ال يوجاد فعال مان الطاعاات يساتحق أن ، مرضاة هللا تعاىل
 . (2)املرابطةو  هبذه املرتبة سوى الغزوو  يكون يف سبيل هللا
 )وابن السبيل(: :قوله تعاىل

 إن كااان غنياااً يف بلااده، و ه األسااباب فلاام يسااتطع الرجااوع لبلاادهو يقصااد بااه املسااافر الااذي انقطعاات باا
 . (3) إمنا نوسب للسبيل وهو الطريق ملالزمته إايه حىت كأنه ابن لهو 

 قوله:)فريضة من هللا( :
فهااي مصاادر مؤكااد ويف التعبااري بفريضااة ، فاارض هللا الصاادقات هلااؤالء األصااناف املااذكورة فريضااةً : أي

وعاربَّ ابملصادر دون فعلاه ، عدم جاواز أخراجهاا عانهمو  الزكاة لتلك األصنافجوب إخراج و  مزيد أتكيد على
 زايدًة يف أتكيد املفروض .

 
 

                                                 

 (.8/115)مفاتيح الغيب(،)ابلنص من(. و 6/164(. و)جامع البيان(،)6/540)ا رر الوجيز(،) بتصرف بسيط( ينظر (1
(. و)فااتح 430/ 9(. و)رو  املعااين(،)8/115)مفاااتيح الغياب(،)(. و6/165(. و)جاامع البياان(،)6/541( ينظار )ا ارر الااوجيز(،)(2

 (.5/445(مع اجلزء و الصفحة. و)البحر ا يط(،)2/426القدير(،)
(. 431/ 9(. و)رو  املعاين(،)8/116وما بعدها(. و)مفاتيح الغيب(،)6/167(. و)جامع البيان(،)6/541( ينظر )ا رر الوجيز(،)(3

 (.5/445و)البحر ا يط(،)
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 :وهللا عليم( قوله تعاىل: )
ما يصلح و  عربَّ با )عليم( زايدة يف أتكيد علمه هبم، و أفعال عبادهو  ال خيفى عليه شيء من أحوال

، التهاون يف صرف الزكاة لتلك األصناف املذكورة، و ر الرابنيةهلم مما يردعهم عن االستنكاف يف تطبيق األوام
 والتهاون يف أدائها مطلقاً.

 . (1) ال يشرع إال األصلح للعباد وما ينفعهم يف دنياهم وأخراهم: )حكيم(

                                                 

(. 433/ 9(. و)رو  املعاااين(،)2/77(. و)إرشاااد العقاال السااليم(،)8/118(. و)مفاااتيح الغيااب(،)6/546( ينظاار )ا اارر الااوجيز(،)(1
 (.2/426و)فتح القدير(،)
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 األحتام ا  الفمائ  والاسي

 إدا الصدقات للءقراء ...... قوله تعاىل :
لااايس ألحاااد حاااق يف الصااادقات ساااوى األصاااناف الثمانياااة  يف اآلياااة يااادل علاااى أناااه رظااااهر القصااا -
 .(1)على هذا إمجاع أهل العلمو  املذكورة

إن كنــت مــن األصــناف الثمانيــة فلــ   ل: ))أنااه قااال لرجاا و ياادل علااى ذلااك مااا روي عاان الناايب 
  .(2) ((داء يف البطنو  إال فهو صداع يف الرأسو  فيها حق

ادٌ : الايت تفياد احلصار كقولاه تعااىل  إدـا  ةو يدل على ذلك أيضا التعبري بلفظا َاا اهدو إملَااٌه َواحم .  إممنَّ
املاراد هناا يف آيااة الصادقات بيااان نفاي اسااتحقاق و  ، فااملراد بيااان نفاي األلوهيااة عان غااري هللا ، [171النسااء ]

 .(3)ثمانية املذكورة يف اآلية للزكاةغري األصناف ال
وساابب  ؟ م مجيعاااألصااناف الثمانيااة أو يصاارف هلااالزكاااة لاابعو ا صاارف واختلااف الفقهاااء هاال جياازئ
 . اختالفهم هو الالم يف )للفقراء( 

هو أحد الروايتني عن أمحد وهو و  ه قال املالكيةبو  ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل جواز صرفها لبعضهمف
ف ال ان االضااافة يف للفقااراء لبيااان اهناام مصااار )ودلاايلهم  غااريهو  (5)سااعيد باان جبااريو  (4)اباان عباااسو  قااول عماار

وهاذا ملاا عارف  الثبات االستحقاق وامنا لالختصاص الذي هو املعىن الكلي مبعىن اهنم امجعني اصحاهبا كلهاا
 .ان الزكاة حق هللا تعاىل وبعلة الفقر صاروا مصارف فال يبايل ابختالف جهاته كما يف مفاتيح الغيب( 

                                                 

رد ا تااار علااى لبنااان، و ) –(، دار إحياااء الاارتاث العااريب /بااريوت 2/200إلمااام كمااال الاادين اباان اهلمااام، )ل)شاار  فااتح القاادير(  بتصاارف بساايط ينظر  (1)
و )القااوانني الفقهيااة( لإلمااام أيب عبااد هللا حممااد باان  .2003(، دار إحياااء الاارتاث 3/256الاادر املختااار( للعالمااة حممااد أمااني اباان عماار اباان عاباادين، )

(، 1/562ازي، )الشااري  إسااحاق، و )املهااذب يف فقااه اإلمااام الشااافعي( لإلمااام أيب 1980-2(, دار الكتاااب العااريب، بااريوت ا108جاازي املااالكي، )
( حتقيااق/د حممااد 4/89, و )املغااين( لإلمااام اباان قداماة املقدسااي، )1992-1باريوت، ا –دمشااق، الاادار الشااامية  –حتقياق/د حممااد الزحيلااي دار القلام

 .1996 – 1القاهرة مصر /ا –صادق / دار احلديث  إبراهيمشرف الدين خطاب و الدكتور حممد السيد و أستاذ سيد 

وقال اهليثمي فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاال امحاد  (5147( برقم )5/219 يف معجمه الكبري )اينأخرجه الطرب  (2)
 (.5/199ثقات. انظرجممع الزوائد )

 (.2/424( و فتح القدير )8/107ينظر مفاتيح الغيب ) (3)

[ ولاد قبال اهلجارة  68-ل هللا )صالى هللا علياه و سالم( ]تالصحايب اجلليل عبد هللا بان عبااس بان عباد املطلاب اهلاا ي ابان عام رساو  (4)
بثالث سنني وهو أحد العبادلة األربعة املكثرين للحاديث، كاف بصاره يف آخار حياتاه، كاان مان املفسارين وهاو مان دعاا لاه النايب بقولاه 

(، 3/331ن أمحد بن عثمان الذهيب، )))اللهم فقهه يف الدين و علمه التأويل(( ينظر )سري أعالم النبالء( لإلمام  س الدين حممد ب
 لبنان(. –مؤسسه الرسالة )بريوت 

هاا( أخاذ مان عباد هللا بان عبااس و ابان عمار و ذهاب  45سعيد بن جبري أبو عبد هللا األسدي  لبعي و أصله من احلبشاة ولاد عاام ) (5)
( ا/ 3/93)األعالم( للزركلي )ينظر   (.95م )ملكة فقبو عليه واليها آنذاك )خالد القسري( و أرسله إىل احلجاج فقتله بواسط عا

 دار العلم للماليني.
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وهاو  (1)إال فااملوجود مانهم, و  اوذهب الشافعية إىل وجوب صرفها لألصناف الثمانية إن وجدوا مجيع
)الن الالم عندهم لالستحقاق وامللك واحتج الشافعي ابنه ذكر القسمة  غريمهاو  (3)الزهري و  (2)قول عكرمة 

يف نااص القااران ولكياادها بقولااه ) فريضااة( فالبااد ماان تسااوية االنصاابة الثمانيااة فمااثال انااك ان وجاادت  سااة 
ت العشاارة  سااة اسااهم لكاال سااهم درمهان(كمااا يف مفاااتيح اصااناف ولزمااك ان تتصاادق بعشاارة دراهاام جعلاا

 .الغيب 
فاماا النقال فقاول هللا تعااىل )واعلماوا واعرتض على هاذا القاول ابلعقال والنقال وقال صاحب املفاتيح )

. فاثبات  اس الغنيماة هلاؤالء فقاط ،مث ؟ يقال احاد  (41)االنفاال:امنا غنمتم مان شايء فاان هلل  ساه ....(
بعيناااه ياااوزع علاااى هاااؤالء مجيعاااا بااال اتفقاااوا علاااى ان املاااراد ابثباااات جمماااوع الغنيماااة هلاااؤالء  ان كااال شااايء يغااانم

االصناف فاما ان يكون كل جزء من اجزاء الغنيمة يوزع على كل هؤالء فال. فهكذا ههنا جمماوع الصادقات 
  وال يدل على ما قالوه الشافعية البتة.

 بوته يف كل جزء من اجزاءه.واما العقل فان احلكم الثابت يف جمموع اليوجب ث
 والذي يدل على صحة قول احلنفية وجوه :

ديناار وجاب عليااه اخاراج نصاف ديناااره فلاو كلفنااه علااى ان  20االول : ان الرجال الاذي الميلااك اال 
جنعلاه موزعااا علااى كال هااؤالء لصااار قساام كال واحااد ماان هااؤالء حقاريا صااغريا الينتفااع بااه ،ولاو كااان االماار كمااا 

فعااال ذلاااك الصاااحابة رضاااي هللا عااانهم ، وكاااذلك فلاااو ؟ يكااان يف مكاااان او مديناااة مجياااع هاااذه يقاااول احلنفياااة ل

                                                 

( و 562/ 1( و )املهااااذب( )235 -3/119( و )مواهااااب اجللياااال(، )3/262( و )رد املختااااار(، )2/205ينظاااار)فتح القاااادير(، ) (1)
 (. 4/111)املغين( )

ابن عباس و عائشة و أيب هريرة و ابن عمر و علي و عقبة و   احلافظ املفسر أبو عبد هللا عكرمة القرشي، املدين، الرببري، حدث عن (2)
سنة و كان يفايت  40كثري من الصحابة و حدث عنه إبراهيم النخعي و الشعيب و عمرو بن دينار و األعمش و آخرون، طلب العلم 
( و قياال 105ويف ساانة )ابلباااب و اباان عباااس موجااودا و أيااده علااى ذلااك و كااان ماان سااكان املدينااة، أباايو اللحيااة، قااال الواقاادي تاا

 (. 35-5/12(. ينظر )سري أعالم النبالء( )104)

الزهري حممد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب من بين زهرة، من قريش، أول من دون احلديث و أحد حفاظه، لبعي من أهل املديناة   (3)
 (.7/97)األعالم( للزركلي )ينظر طني. كان حيفظ الفني و مئيت حديث، قال اجلزري مات بشعب آخر حد احلجاز و أول حد فلس
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كمااااا قااااال صاااااحب   االصااااناف لوجااااب الساااافر ماااان اجاااال اجياااااد هااااؤالء وهااااذا مااااا ؟ يقاااال بااااه احااااد ويوجبااااه (
 (4).املفاتيح

 
 وهكاذا ظاااهر اآلياة يشااهد ملااا ذهاب إليااه احلنفياة واملالكيااة ماان جاواز صاارف الزكااة لاابعو األصااناف،

والن الناايب صاالى هللا عليااه وساالم اله مااال فجعلااه يف صاانف وهاام املؤلفااة  هلااذه االدليااة العقليااة والنقليااة السااابقة
 .اعلم  تعاىل وهللا قلوهبم واله مال اخر فجعله يف الغارمني فدل على صحة ما ذهب اليه الشافعية

صااارف الزكااااة لالصاااناف  اماااا صااااحب تفساااري املاااامون فنقااال كاااالم ابااان كثاااري يف اخاااتالف العلمااااء يف
الثمانية هل جيزيء صرفها لبعضهم او يصرف هلم مجيعا ولكنه ؟ يشر اىل سابب اخاتالفهم وحجاة كال واحاد 

 (5). منهم ودليله(

                                                 

و )القااوانني  ،و(2/200إلمااام كمااال الاادين اباان اهلمااام، )ل)شاار  فااتح القاادير( ،و ومااا بعاادها(16/102انظاار مفاااتيح الغيااب لالمااام الاارازي ) (4)
 .(108الفقهية( لإلمام أيب عبد هللا حممد بن جزي املالكي، )

 املصدر السابق نفسه. (ينظر5) 
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 . املساكني و  للءقراء قوله تعاىل :
علاااى هاااذا و  املسااااكني هااام ا تااااجون الاااذين ال يفاااي خاااراجهم بااادخلهمو  أن الفقاااراء الظااااهر مااان اآلياااة

 . اختلفوا يف أيهما أشد حاجةو  ، قد اإلمجاعانع
استدلوا بقولاه و  أصحابه إىل أن املسكني أشد حاجة من الفقريو  مالكو  أصحابهو  فذهب أبو حنيفة 

ذلاك يادل و  [ حيث أن هللا تعاىل وصف املسكني بكونه ذا مرتبة16: ]البلد  أو مسكينا ذا مرتبة: تعاىل
 . (1)منا أراد بيان شدة فقره ابلتصاق يديه ابلرتابالشدة فكأو  رعلى أنه يف غاية الضر 

أمـــا  : اساااتدلوا بقولاااه تعااااىلو  أصاااحابه إىل أن الفقاااري أشاااد حاجاااة مااان املساااكنيو  و ذهاااب الشاااافعي
ماان ملااك و  ن هللا أثباات للمساااكني ساافينةإ: [ حيااث قااالوا79: ] الكهااف ... الســءينة فكانــت ملســاكني

؟ أت دلياال علااى أن الفقااري و  مااع هااذا مساااهم مساااكنيو  الااداننريو  الالساافينة فكأمنااا ملااك مااا يقابلهااا ماان املاا
 مسي فقريا .و  ميلك شيئا

ردها و  خذها من أغنيائهم)) عندما بعثه للايمن (2)عاذ بن جبل ملسيدان  كما استدلوا بقول النيب 
إلاايهم هن   إال ألرشااده الناايبو  ممااا ياادل علااى أنااه ال يوجااد أحااد أشااد حاجااة ماان الفقااراء (3)((علــى فقــرائهم

 ردها على مساكينهم .و  قال
صاااف دل علااى أناااه الو د هبااذا كني ذا املرتبااة ملاااا قاويدماااملالكيااة هن املساااو  و أجااابوا عاان اساااتدالل احلنفيااة

 (4). سكني ميكن أن يكون مالكا لألشياءملعليه فا، و شيئا ما ميكن أن خيلوا عنه بتملكه
 

                                                 

( و )مواهااااااب اجللياااااال(، 108( و )القااااااوانني الفقهياااااة( )257-3/256( و )رد ا تاااااار(، )2/202)شاااااار  فاااااتح القاااااادير( و )ينظااااار  (1)
(3/219.) 

الصحايب اجلليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب أبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي، اإلمام املقدم يف علم احلالل و احلرام،   (2)
سنة و أمدره النايب  21املشاهد كلها، روى عن النيب صلى هللا عليه و سلم أحاديث، شهد بدرا وهو ابن  كان من أمجل الرجال، شهد

 34ابلطاعون يف بالد الشام و عاد  17على اليمن و دعى له عندما بعثه وهو من الذين مجعوا القرآن على عهد الرسول، تويف سنة 
 ( 155-5/145سنة، ينظر )االصابة(، )

 (.1389(، برقم )2/529خاري يف صحيحه )كتاب الزكاة(، )ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة(، )رواه الب (3)

و ماااا  2/308( و )روضاااة الطاااالبني و عمااادة املفتاااني( لإلماااام أيب حيااا  زكاااراي بااان حيااا  الناااووي، )565-1/564ينظااار )املهاااذب(، ) (4)
 . 1985 – 2لبنان /ا –بعدها(, املكتب اإلسالمي / بريوت 
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إمنااا ذكاارهم و  املساااكنيو   أنااه ال فاارق بااني الفقااراءماان احلنفيااة إىل (2)حممااد و  (1)و ذهااب أبااو يوسااف 
 . (3)األصول يف األصناف الثمانية  ألهنم لتأكيد أمرهم

 الفقااااراء ملااااا أن يف تقااادمي، و ظااااهر اآليااااة يااادل علااااى أن رأي الشاااافعية هااااو األقااارب يف هااااذه املساااألة
 للشااعررضاي هللا عناه ول اخلليفاة عمار كقا  ، ملقادَّمابهتمام االو  ولويةيقيد األألن التقدمي ، و اإلشعار هولويتهم

 اإلسالم للمرء انهيا و  كفى الشيب  :قد مسعه يقولو  (4)(سحيم )
 .(5)كان عمر من أهل اللسانو  لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك :فقال له

الاااالم و  املساااكني لأللااافو  غااريهم مااان الفقاااراءو  و ياادل ظااااهر اآليااة علاااى عماااوم الصاادقة يف املسااالمني
 .(6)دم جواز صرف املال لغري املسلمنيلى العموم إال أهنا  صوصة ابألخبار اليت تدل على عالدالة ع

واماااا يف تفسااااري املااااامون فاااارجح ماذهااااب اليااااه االماااام ابااااو حنيفااااة وقااااال )هااااذا قريااااب ( واسااااتدالله ان 
 صالى املسكني يتعفف عان الساؤال بعكاس الفقاري بداللاة احلاديث عان ايب هريارة رضاي هللا عناه ان رساول هللا

عندما ساله الصحابة فمن املسكني اي رسول هللا؟قال : الذي الجيد غاىن يغنياه وال يفطان  لهللا عليه وسلم قا
 .(7) له فيتصدق عليه وال يسال الناس شيئا(

 
 
 

                                                 

هااا [، حاادث عاان أيب  182 – 113اإلمااام أبااو يوسااف يعقااوب باان ابااراهيم باان حبيااب األنصاااري الكااويف / صاااحب أيب حنيفااة، ]  (1)
حنيفة و اإلمام أمحد بن حنبل و كثري من األئمة، أقواله معتمدة يف مذهب احلنفية، توىل القضاء يف زمن اخلليفة هارون الرشيد، ينظر 

 (. 539 – 8/535) )سري أعالم النبالء(،

هاا(، أخاذ الفقاه عان اإلماام األعظاام و روى  189أباو عباد هللا حمماد بان احلسان بان فرقاد الشاايباين، الكاويف، صااحب أيب حنيفاة، )ت  اإلماام (2)
  (.136 – 9/134عنه، و عن مالك بن أنس و أخذ عن الشافعية و غريهم. ينظر )سري أعالم النبالء( )

و ماا بعادها(, حتقيق/حمماد الصاادق قمحااوي, دار إحيااء  4/322لإلمام أيب بكر أمحد بان علاي اجلصااص، )ينظر )أحكام القرآن(  (3)
(, حتقيااق علااي حممااد البجاااوي دار 524 -2/523الاارتاث العااريب و)أحكااام القاارآن( لإلمااام أيب بكاار حممااد باان عبااد هللا باان العااريب, )

 (. 11 – 8/110املعرفة. و )مفاتيح الغيب(, )

 .ترمجتهسبقت  (4)
 سبق ختريج بيت الشعر. (5)
 (. 8/117ينظر )مفاتيح الغيب(، ) (6)

  تفسري  املامون (7)
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 . العاملني عليها و  : قوله تعاىل
إىل أهنااام يعطاااون مااان  رواياااة عناااد احلنابلاااةو  الشاااافعيةو  املالكياااةو  ذهب احلنفياااةفااا، و هااام اجلبااااة للزكااااة
 هاااو قاااول و  ، أجااارة العمااال تقااادر بقااادرهاو  ، الااادليل علاااى ذلاااك أن اجلباياااة عماالو  ، الصاادقات بقااادر أعمااااهلم

 .(4)غريه إىل أهنم يعطون الثمن من الصدقات و  (3)ذهب جماهد و  (2)غريه و  (1)ابن عمر 
صاادقة ماان حيااث كونااه اهلااا ي يف عمااوم ماان تصااح عليااه الو  و ظاااهر اللفااظ ال مينااع دخااول املطدلاايب

ىب أن أ» أنااه نهااا مااا روي عنااه م ، لكاان جاااء التخصاايص ماان وجااوه أخاارى ، الااالمو  عااامال عليهااا لأللااف
أمــا علمــت أن مــوىل القــوم : قــال لــهو  لبــين هاشــم كــان مــوالً و  عــامال علــى الصــدقات(5)يبعــث أاب رافــع 

 . (7)»(6)منهم
 . (8)»الناس إن الصدقة ال حتل آلل حممد إدا هي أوساخ»: و حلديث

مااان مث و  ، علاااى أن اإلماااام هاااو اآلخاااذ هلاااا حقيقاااة  العـــاملني عليهـــاو و يااادل ظااااهر قولاااه تعااااىل 
 اختلفوا هل لإلمام حق يف الزكاة أم ال ؟ 

                                                 

هااا(، ماادين و فقيااه، شااهد اخلناادق و كااان ماان أهاال بيعااة  74الصااحايب اجللياال عبااد هللا باان عماار باان اخلطاااب، أبااو عبااد الاارمحن )ت  (1)
ووصافه  وجاود أمثاال اإلماام علاي )رضاي هللا عناه( أثاىن علياه النايب  الرضوان، كان ممن يصلح للخالفاة معاني لاذلك ياوم احلكماني ماع

 (. 3/340ينظر )أسد الغابة( )  ابلصال .

( و )روضاااة الطاااالبني(، 108(، و )القاااوانني الفقهياااة(، )258 -257/ 3تاااار(، )( و )رد ا 204/ 2ينظااار شااار  )فاااتح القااادير(، ) (2)
  .(4/95(، )املغين(، )2/313)

ها(، روى عن ابن عباس فأكثر و عن ابن عمر و عائشة  102احلجاج جماهد بن جرب املكي موىل السائب املخزومي، ت ) اإلمام أبو (3)
 (.4/449و أيب هريرة قال عنه قتادة : أعلم من بقي ابلتفسري. ينظر )سري أعالم النبالء(، )

 (.8/113( و )مفاتيح الغيب(، )2/524، )( و )أحكام القرآن( البن العريب4/324ينظر )أحكام القرآن( للجصاص، ) (4)

و زوجه النيب سلمة موالته فولدت له عبيد هللا بن  الصحايب اجلليل أبو رافع و امسه ابراهيم و قيل اثبت كان للعباس مث أصبح للنيب  (5)
لاي علاى اخاتالف. ينظار أيب رافع شهد أحد و اخلندق و ماا بعادها مان املشااهد قيال ماات قبال قتال عثماان و قيال ماات يف خالفاة ع

ابان  (178-1/177( و )4/219( و )اإلستيعاب يف معرفة األصحاب( لإلمام أباو عمار بان عباد هللا القارطيب )1/29)اإلصابة(, )
عبااد الاارب، حتقيااق/علي حممااد معااوض و عااادل أمحااد عبااد املوجااود و تقاادمي حممااد عبااد املاانعم الااربي و مجعااة طاااهر النجااار، دار الكتااب 

 (. 1/130م  و )أسد الغابة( ) 2002ها  1422/  2وت، االعلمية، بري 

 ( عن أيب رافع عن أبيه.2612( و برقم )5/107 0أخرجه النسائي يف سننه، )كتاب الزكاة(، )ابب موىل القوم منهم(، ) (6)

 (.2/539( و)أحكام القرآن( البن العريب )113/ 8ينظر )مفاتيح الغيب(، ) (7)

 .(1072( برقم )2/753صحيحه، ابب )ترك استعمال آل النيب على الصدقة(، )أخرجه اإلمام مسلم يف  (8)
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ك العاماال علااى جبايااة فااإن اإلمااام هااو الااذي ملَّاا ، الكرميااةفااذهب بعضااهم إىل إثبااات ذلااك لااه لميااة 
 . الزكاة فالعامل حقيقة هو اإلمام

علااااى حصاااار  ن اآليااااة بظاهرهااااا ال تاااادل إالأل ،كاااااةو ذهااااب آخاااارون إىل أنااااه ال حااااق لااااه يف مااااال الز 
 . (1)ليس منهم اإلمامو  املستحقني هلا يف األصناف الثمانية املذكورين

كما هو احلاال و  –العرف جراي هن اإلمام و  ن العادةألو  و لعل هذا الرأي أقرب للصواب لظاهر اآلية
نصااايب لاااه مااان الزكااااة هاااو أخاااذ مااان حاااق غاااريه مااان  ال يكاااون إال أغاااىن النااااس فجعااالو  – يف العصاااور املتاااأخرة

 هللا أعلم .و ، املستحقني هلا
 . املؤلءة قلوهبم و  : قوله تعاىل

بااه و  غااري مساالمنيو  ها للمؤلفااة قلااوهبم مطلقاا مساالمنيفر صاايادل ظاااهر اآليااة علااى أن الصادقات جيااوز 
 .(2)سخ اآلية إذ ؟ أت دليل على نسخها البتة دليلهم عدم نو  ،احلنابلةو  قال املالكية

حكايم بان و  (3)أعطى يوم حناني أاب سافيان  ابن عباس هذه اآلية هن النيب  فسرو بناءا على ذلك 
 .(5)إذ ؟ يكونوا مسلمني آنذاك أتليفا لقلوهبم ،غريهم و  (4)حزام

 ، لقلااوهبم ء غاري املساالمني أتليفااً إىل أناه ال جياوز إعطااا ، الشااافعية يف األصاح عناادهمو  و ذهاب احلنفياة
نااااه ال جيااااوز صاااارف شاااايء ماااان أمااااوال املساااالمني ألو   يئا بعااااد رسااااول هللا؟ يعطااااوا شاااا الراشاااادين ألن اخللفاااااء
يكااون قااد أعطاااهم ماان مااال هنااه جيااوز أن  ، أجااابوا علااى االسااتدالل إبعطاااء الناايب يااوم حناانيو  ، للمشااركني

 .(1)اخللفاء يف عهد الصديقو  مجاع الصحابةإ نعقادوالالفيء ال الزكاة 
                                                 

 (.5/443( و )البحر ا يط(، )117 – 8/116ينظر )مفاتيح الغيب( ) (1)

 (99 – 4/98(، )املغين( )108(، )القوانني الفقهية( )3/231ينظر )مواهب اجلليل( ) (2)

مياة بان عباد  اس بان عباد منااف بان قصاي بان كاالب، رأس قاريش و قائادهم ياوم الصحايب اجلليل أبو سافيان صاخر بان حارب بان أ (3)
و  31أحد و يوم اخلندق، كان من دهاة العرب و من أهال الارأي و الشارف فايهم، شاهد قتاال الطاائف، تاويف مسالما يف املديناة سانة 

 (.2/107سنة. ينظر )سري أعالم النبالء( ) 90، و كان عمره حوايل 32قيل 

, ولااد قباال الفياال اجللياال حكاايم باان حاازام باان خويلااد باان أسااد باان عبااد العاازى باان قصااي األساادي عمتااه خدجيااة زوج الناايب  الصااحايب (4)
 (. 1/521سنة، ينظر )اإلصابة( ) 120، و كان عمره 60بثالث عشرة سنة، شهد حنني و أعطي من غنائمها، مات سنة 

أخرجااه اإلمااام و  (،4299(، باارقم )230, 14ب إعطاااء املؤلفااة قلااوهبم(،)البخاااري يف صااحيحه، )كتاااب الزكاااة(، )ابأخرجااه اإلمااام  (5)
  (.1757( و برقم )5/920مسلم يف صحيحه، )كتاب الزكاة(، )ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم(، )

 (. 2/314( و )روضة الطالبني( )16برقم  1/7( و )املهذب(، )3/260( و )رد ا تار( )2/204ينظر )شر  فتح القدير( ) (1)
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لااتمكن و   (2)لفعاال اخللفاااء الراشاادين بعااد الناايب  ، الشااافعيةو  هللا أعلاام هااو رأي احلنفيااةو و الااراجح
الاذين هام أوىل بصادقات املسالمني و  ، املساكني يف دار اإلساالمو  لوجود الفقراءو  ، اإلسالم من بعد الضعف

 . من غريهم
 . يف الرقاب ..و  قوله تعاىل :

ألناه املاراد مان الرقباة عناد  ، مذلك هن يشرتي عبيدا مبال الصدقة فيعتقهو  ، ظاهر اآلية يدل على أن املراد ابلرقاب مطلق العبيد
 (4)به قال إسحاقو  (3)احلنابلة يف رواية عندهمو  إىل هذا ذهب املالكيةو  أو غري مكاتبني ، الالم تعم كل العبيد مكاتبنيو  واأللف, اإلطالق
 .(5)هللا أعلمو قرب للصواب لظاهر اآليةوهو األ

ي شايئا مان الزكااة يف طماعْ كاملاة بال ياو   رقباةباه  قو تَ عْ تاو  من الزكاة مالٌ  ىطَ عْ ياو ال  إىل أنه (6)سعيد بن جبري و  و ذهب اإلمام أبو حنيفة
 يف أن يكون له مدخل يف العتق لقوله حيث قالوا يفيد هذا   يف الرقابو تدلوا بقوله تعاىل اسو  ، بشيء منها مكاتب انو عَ ياو و  عتق رقبة

  (7)ال العتق كامال . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (. 9/123ينظر )رو  املعاين(، ) (2)

 (.4/101( و )املغين( )3/232ينظر)مواهب اجلليل( ) (3)

ها، عاا؟ خراساان يف عصاره، مان ساكان  166إسحاق بن ابراهيم بن  لد احلنظلي التميمي املروزي أبو يعقوب ابن راهويه، ولد سنة  (4)
جلمع احلاديث و أخاذ عان اإلماام أمحاد بان حنبال و البخااري و مسالم و مرو )قاعدة خراسان( وهو أحد كبار احلفاظ و طاف البالد 

هااا(. ينظاار)األعالم(  243النسااائي و غااريهم، كااان ثقااة يف احلااديث، لااه تصااانيف منهااا )املسااند( اسااتوطن نيسااابور و تااويف هبااا ساانة )
 (.1/292للزركلي )

 (.9/430( و )رو  املعاين( )8/114ينظر )مفاتيح الغيب( ) (5)

 .15ت ترمجته صبن جبري, سبق سعيد (6)

 (.3/259تار( ))رد ا و(، 2/204القدير( ) فتح ينظر )شر  (7)
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يف و قولاه ) اساتدلوا مباا روي عان ابان عبااس رضاي هللا عناه أناه قاالو  (1)و ذهب الشافعية إىل أنه موضوع يف املكاتبني فحسب 
م )يف ( يف االربعاة االخارية وذلاك لالياذان ابهناوقاال صااحب الكشااف عان سابب  العادول عان )الاالم (اىل . (2) (يرياد املكاتاب  الرقاب

ارسااخ يف اسااتحقاق الصاادقة علاايهم مماان ساابق ذكااره الن )يف ( للوعاااء فنبااه علااى اهناام احقاااء ابن توضااع فاايهم الصاادقات وجيعلااوا مضاانة هلااا 
االنقاااذ .......وكااذلك جلمااع ومصاابا وذلااك ملااا يف فااك الرقاااب ماان الكتابااة  او الاارق او االساار ويف فااك الغااارمني ماان الغاارم ماان التخلاايص و 

باان الغااازي الفقااري بااني الفقاار والعبااادة وكااذلك اباان الساابيل مجااع بااني الفقاار والغربااة عاان االهاال واملااال وتكرياار )يف ( يف قولااه ويف ساابيل هللا وا
 السبيل فيه فضل ترجيح هلذين على الرقاب والغارمني، كما يف الكشاف .

 . .. غارمنيالو  : قوله تعاىل
ألن املقصااود ماان  ، أابهمااراد اآليااة و  ، ال كااان أو حراماااأثقلااه الاادين حااالدخااول كاال مااديون الظاااهر 

 ، فمن دفعنا لاه الزكااة لياؤدي ديناا كاان علياه مان احلارام ، اإلعانة على احلرام حرامو  ، صرف الزكاة هو اإلعانة
 .(3)احلنابلةو  املالكيةو  هبذا قال احلنيفةو  ، املعاصيو  فكأمنا ساعدانه ليستدين مرة اثنية للمحرمات

 .(4)سببه احلرام السابق لو كان دينهو  ، فإنه يعطى من مال الزكاة ، ة من لبو استثىن الشافعية توب
 نيناة يف اجلملاا قضاى ابلغار  جيوز دفع الزكاة لغري املديون إذا عجز عن أداء احلق الاذي علياه لقولاه و  

 .(5)  عنهم هن يعينوهم بغرة من صدقاهتمالصحابة رضي هللاذلك، أمر أحد ؟ رملك العاقلة و 
 
 
 
 

 . يف سبيل هللا ..و  : قوله تعاىل

                                                 

 (.2/315( و )روضة الطالبني( )1/568ينظر )املهذب( ) (1)

 (. 8/114ينظر )مفاتيح الغيب( ) (،10/164القاسم سليمان بن أمحد الطرباين يف )معجمه الكبري( ) واخلرب أخرجه بنحوه اإلمام أب (2)

( و )املغين(، 3/229)مواهب اجلليل(، )و( 109( و )القوانني الفقهية( )3/261( و)رد ا تار( )2/204ينظر )شر  فتح القدير( ) (3)
(4/102.) 

 (.317/ 2( و )روضة الطالبني( )571-1/570ينظر )املهذب( ) (4)

 –ام عبااد الكاارمي الرافعااي / دار الكتااب العلميااة، بااريوت ( لإلماا1/335احلااديث أورده صاااحب كتاااب )التاادوين يف أخبااار قاازوين(، ) (5)
 م. 1987
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)وهاام اجملاهاادون الطااالق هااذه اللفظااة علاايهم  ياادل ظاااهر اللفااظ علااى أنااه يعطااى الغاازاة يف ساابيل هللا
. ألناه ؟ (1) احلنابلاةو  الشاافعيةو  إىل هاذا ذهاب املالكياةو  ، من الصدقة سواء كانوا أغنيااء أم الوهو االغلب( 

إىل عاادم جااواز إعطاااء الغااازي إن   ، حمماادو  أبااو يوساافو  ذهااب احلنفيااة. و أت  صااص للفقااراء دون األغنياااء
 .(2)كان غنيا 

 فلم تقيد الغازي بغناه أو عدمه . و الظاهر جواز إعطاء الغازي ولو كان غنيا لظاهر اآلية أوالً 
قاد يفقاد و  اثنياا ه ألن الكل يف أرض املعركة ساواءغري و  و ألن حال الغازي ال يقبل التفريق بني الفقري

 هللا أعلم .و ، اثلثا الغين ماله برتكه إايه
 . ابن السبيل و  : قوله تعاىل

سااواء   ، ماان الزكاااة يسااتعني هبااا علااى ساافره يف غااري معصااية شاايءٌ ياادل علااى أنااه ياادفع ملاان أراد الساافر 
يشاهد لاه و  ، (3)ة ملان انقطاع عان مالاه يف غاري بلاده كما جيوز أن تدفع الزكا  ، غريهو  كان ذلك يف طلب علم

ار فحــــث علــــى الصــــدقة مــــقــــوم ذو حاجــــة  تــــا  الن جــــاء إىل النــــيب » مااااا ورد يف الصااااحيح ماااان أنااااه
 .(4)«عليهم

فهااي ختتلااف ابخااتالف وضااع  ، مكااانو  و البااد ماان العلاام أن احلاجااة تقاادر بقاادرها عنااد كاال وقاات
 أعلم . هللا تعاىلو مكانهو  زمن حاجتهو  ا تاج

                                                 

( و )املغاااين( 321/ 2( و)روضااة الطاااالبني( )1/57( و )املهاااذب( )3/235)مواهاااب اجللياال( )و(، 109ينظاار )القاااوانني الفقهيااة( ) (1)
(4/104.) 

 (.3/261تار( ))رد ا و(، 205/ 2ينظر )شر  فتح القدير( ) (2)

)روضاااة و(، 1/571( و )املهاااذب( )209)القاااوانني الفقهياااة( )و( 3/261)رد املختاااار( )و(، 205/ 2تح القااادير( )ينظااار )شااار  فااا (3)
 (.106-4/105)املغين( )و(، 321/ 2الطالبني( )

( 2/704رواه مسلم يف صحيحه، )كتاب الزكاة(، ابب)احلث على الصدقة ولو بشق رمرة أو بكلمة طيبة و إهنا حجاب من الناار( ) (4)
 (.18381( برقم )39/180(، و اإلمام أمحد يف مسنده )1017رقم )ب
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 (()اصامتة)
 

تستطيع بعد محاد  ،العظيمة يف فوائدها، القليلة يف مادهتا، ويف ختام هذه الرحلة القصرية يف زمنها
 هللا تعاىل أن نقول :

ال خيااتص بناحيااة دون ، لااذلك فهااو أ اال العلااوم، إن علاام التفسااري هااو علاام كااالم هللا تعاااىل -1
كماااا جتااااد البالغااااة ،  لفقااااه والنحاااو واللغااااةعلااام ا، أخااارى باااال جتاااد يف تفسااااري اآلياااة الواحاااادة

 والعقيدة وهكذا.

، العماال ابلتفسااري حيتاااج ماان املفساارين شااديد ورع وخااوف ماان هللا فهااو قااائم علااى كااالم هللا -2
وال بد من االعتماد على تفسري النيب )صلى هللا علياه وسالم( والصاحابة )رضاي هللا عانهم( 

 .مبا يناقضهوليس ألحد التجرؤ عليهم من خالل التفسري 

، نزولالكأسباب ،  علمنا من خالل هذا البحث املتواضع والتحليلي أن اإلملام بعلوم القرآن -3
كماااا أن املفسااار احلقيقاااي ال خيلاااو مااان علاااٍم ومعرفاااة ودراياااة ،  ,أمٌر الباااد مناااهعلااام املناساااباتو 

يقاي ألهنا السبيل يف معرفة املقصاد احلق، ابللغة العربية وعلومها من بالغة وصرف واشتقاق
 من آايت هذا الكتاب الكرمي . لكل آية

لااه وكااذلك االلتاازام ابألدب  دياادانً  البااد أن يتخااذ املفساار سااعة الصاادر والااتفهم للمخااالف -4
 .بني اآلراء والرتجيح على املخالف واخللق القرآين حىت عند الرد

لاااه األثااار  ،التعااارف علاااى املفسااارين وطااارق أباااواهبم واألخاااذ مااان علمهااام وتفاساااريهم وكتااابهم -5
وكااذلك فهااي الساابيل ملعرفااة مهااارة البحااث والتنقيااب منهااا ، لواضااح علااى التفسااري ونتائجااها

 .وأدلة, وهذا ما مر معي يف حبثي ووجود ما يبتغي املفسر يف هذه التفاسري من مسائل

إن املاانهج التحليلااي يف التفسااري هااو الااذي يضااع املفساار علااى حمااك االسااتفادة ماان العلااوم  -6
 .اآللة كالبالغة واللغة وإىل آخره من علوم  ،الباقية خلدمة كتاب هللا
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هااذا عنااد العلماااء األجااالء مااا هااو إال تنااافس خلدمااة   إن االخااتالف الااذي وجدتااه يف حبثااي -7
يصااحبها ، كالم هللا, وال يتعدى أن يكون اختالف لنظارات املفسارين للجزئياات املختلفاة

 اختالف األزمنة واألمكنة لكل مفسر من املفسرين.

اإلخاااالص يف القااااول  أدعاااو هللا العلااااي القااادير أن ياااارزقين أن الإ هاااد ال يسااااعينوبعاااد ذلااااك اجل
 .عليه إنه ويل ذلك والقادر  علماً ويعلمين ما ينفعينوالعمل وأن يزدين

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني .
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 )) الءهارس العلمية ((
 

 فهرس اآلايت -
 حاديثفهرس األ -

 فهرس األشعار -

 فهرس األعالم -

 املراجعو  فهرس املصادر -

 فهرس املوضوعات -
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 )) فهرس ايشات (( 

 

 صءحة ال رقم اآلية رقمها السورة اآلية 

1-   أما السفينة فكانت ملساكني....... 16 79 18 الكهف 

2- 

  
  

..  
 5 60 9 التوبة

3-  ََّدٌ إممن  15 171 4 النساء  ................ا اهدو إملَاٌه َواحم
4- أو مسكينا ذا مرتبة................  16 16 90 البلد 
5-  خذ من أمواهلم صدقة.............  16 103 9 التوبة 
6-   ًَها سوبوالً فمَجاجا ناْ  9 20 71 نو   ........لمَتْسلوكووا مم
7-   َالسَّبميلم  لََيصودَنوهَنوْم َعنم  إمهنَّومْ و............ 9 37 43 الزخرف 

8- 

   
 

......... 
 

 5 59 9 التوبة
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 )فهرس األحاديث(
 

 صءحة ال الراوي طرف احلديث 
 18 أبو رافع )أما علمت أن موىل ....( -1
 18 ة بن احلارثعبد املطلب بن ربيع )إنَّ الصدقة ال حتل ....( -2

 15  ...(األصناف)إن كنت من  -3
 6 جابر بن عبد هللا )جاء أعرايب إىل النيب....( -4
 21  )جاء قوم إىل النيب... ( -5
 17 ابن عباس رضي هللا عنهما )خذها من أغنيائهم...( -6

7- 
8_ 

 )ليس فيما دون ....(
 

 16 أيب سعيد اخلدري
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 )) فهرس األعالم (( 
 

 صءحة ال سماال 
 18 إبراهيم )) أبو رافع (( 1
 19 إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 2
 16 عكرمة () أبو عبد هللا القرشي 3
 6 جابر بن عبد هللا 4
 17 حكيم بن حزام 5
 17 سحيم 6
 15 سعيد بن جبري 7
 19 صخر بن حرب بن أمية )) أبو سفيان (( 8
 15 عبد هللا بن عباس 9
 18 بن عمر بن اخلطابعبد هللا  10
 18 جماهد بن جرب املكي 11
 16 حممد بن مسلم بن عبد هللا )) الزهري (( 12
 16 معاذ بن جبل 13
 17 حممد بن احلسن )) اإلمام حممد (( 14
 17 يعقوب بن إبراهيم )) أبو يوسف (( 15
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 (فهرس األشعار)
 
 صءحةال حبر البيت الشاعر ر البيتصد 
 18و11 البحر الطويل سحيم واإلسالم للمرء انهياً كفى الشيب  -1
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 35 

  

 فهرس املصادر واملراجع()
 

أحكااام القاارآن، أبااو بكاار أمحااد باان علااي اجلصاااص، حتقيااق / حممااد الصااادق قمحاااوي، دار  .1
 إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.

/مراجعه هاا(543- 468ريب، )عاأحكام القرآن، أباو بكار حمماد بان عباد هللا املعاروف اببان ال .2
 لبنان. –، بريوت 1وتعليق / حممد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية / ا

األحكااام، لإلمااام علااي باان حممااد اآلماادي أبااو احلساان /حتقيق/د.ساايد اجلميلااي, دار الكتاااب  .3
 ها.1/1404لبنان ا –العريب بريوت 
، دار إحياااء الاارتاث إرشاااد العقاال السااليم إىل ماازااي القاارآن الكاارمي لإلمااام أيب السااعود العمااادي .4

 لبنان. –العريب، بريوت 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الارب القارطيب  .5

حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عباد املوجاود، تقادمي /حمماد عباد املانعم الاربي ومجعاة طااهر  462/ت/
 م.2002-ها2/1422البنان / –النجار، دار الكتب العلمية، بريوت 

أسد الغابة، عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بان حمماد بان عباد الكارمي بان عباد  .6
 لبنان. –(، دار إحياء الرتاث العريب, بريوت 630-555الواحد الشيباين، ابن األثري، )

بيضاااوي، أنااوار التنزياال وأساارار التأوياال، انصاار الاادين أيب سااعيد عبااد هللا باان عماار الشااريازي ال .7
هاااا(، حتقياااق حمماااد صااابحي خاااالف وحمماااد أمحاااد األطااارد، دار الرشااايد ومؤسساااة اإلمياااان، دمشاااق 791ت)

 م.2000 -ها 1421، 1وبريوت، ا

هاااا(، 338إعااراب القااارآن، لإلمااام أيب جعفااار باان أمحاااد باان حمماااد باان إمساعيااال النحاااس، ت) .8
 م.1985-ها1405، 2حتقيق د.زهري غازي زاهد، عا؟ الكتب، مكتبة النهضة العربية، ا

 ها. 1408 -م 1988إعراب القرآن وبيانه، للشيخ حمي الدين درويش، دار ابن كثري،  .9
اإلصاااابة يف رميياااز الصاااحابة، احلاااافظ شاااهاب الااادين أمحاااد بااان علاااي بااان حجااار العساااقالين،  .10

 .1421-1/2001لبنان ا–ضبط ومراجعة / صدقي مجيل العطار، دار الفكر,بريوت  852ت/
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م ألشاااهر الرجاااال والنسااااء مااان العااارب واملساااتعربني واملستشااارقني/خري األعاااالم، قااااموس تاااراج .11
 م.5/1980لبنان، ا –الدين الزركلي، دارالعلم للماليني، بريوت 

شاااف عاان حقااائق التنزياال وعيااون األقاوياال يف وجااوه التأوياال، أبااو القاساام جااار هللا حممااود كلا .12
 لبنان . -ت (, دار املعرفة، بريو 538-467بن عمر الز شري اخلوارزمي، )

( 745-654البحاار ا اايط، حممااد باان يوسااف الشااهري هيب حيااان األندلسااي الغرانطااي، ت) .13
 م.1992ها1412عناية صدقي حممد مجيل /دارالفكر،  

التبيااااان يف إعااااراب القاااارآن، أيب البقاااااء عبااااد هللا باااان احلسااااني العكااااربي, حتقيااااق /علااااي حممااااد  .14
 البجاوي .

 –لبناان  –الكرمي الرافعي، دار الكتب العلمية، باريوت  التدوين يف أخبار قزوين، اإلمام عبد .15
 م. 1987

تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( والصابة والتابعني،  لإلمام  .16
حتقياااق / أساااعد حمماااد الطياااب،  327احلاااافظ عباااد الااارمحن بااان حمماااد بااان إدرياااس الااارازي ابااان أيب حاااامت، ت/

 م.1999 -ها 1419 1،  مكة املكرمة والرايض /امكتب مكتبة نزار الباز
 –تفسااري القاارآن العظاايم،  اإلمااام أيب الفااداء امساعياال باان كثااري الدمشااقي / دار اجلياال، لبنااان  .17

 م.1/1988بريوت,ا
(هاا 310-224جامع البيان عن أتويل آي القرآن /أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، مان ) .18

 مصر. –د حممد شاكر دار املعارف /حتقيق/ حممود حممد شاكر، مراجعة أمح
اجلااامع ألحكااام القاارآن لإلمااام أيب عبااد هللا حممااد باان أمحااد األنصاااري القاارطيب /تقاادمي/ مفاايت  .19

 1995-1415البقاع خليل حمي الدين امليس,مراجعة /صدقي حممد مجيال، ختاريج /عرفاان العشاا,دارالفكر,
 لبنان . –بريوت 

أمحد بن يوسف السمني احلليب /حتقيق/ أمحد حممد   الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، .20
 .م1/1987اخلراا، دار القلم دمشق ا
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الدر املنثور يف التفسري ابملاأثور،  اإلماام جاالل الادين عباد الارمحن بان أيب بكار السايوطي دار  .21
 .1990 -1الكتب العلمية، بريوت,ا

ار إحياااء الاارتاث العااريب، رد ا تااار علااى الاادر املختااار،  حممااد أمااني ب عماار باان عاباادين، د .22
 م.1/1998بريوت لبنان، ا
رو  املعاااااين يف تفسااااري القاااارآن العظاااايم والساااابع املثاااااين / اإلمااااام أيب الفضاااال شااااهاب الاااادين  .23

 اآللوسي البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.
ب روضاااااة الطاااااالبني وعمااااادة املفتاااااني، أيب حيااااا  زكاااااراي بااااان حيااااا  بااااان شااااارف الناااااووي،  املكتااااا .24

 .2/1985اإلسالمي، بريوت لبنان،  ا
(هااا حتقيااق 303-215ساانن النسااائي/ األمااام أمحااد باان شااعيب أبااو عبااد الاارمحن النسااائي /) .25

 .2عبد الفتا  أبو غدة مكتب املطبوعات اإلسالمية /حلب /ا
هااا( / حتقيااق 748سااري أعااالم الناابالء،  ااس الاادين حممااد باان أمحااد باان عثمااان الااذهيب /ت) .26

رئايس قسام التااريخ يف جامعاة بغاداد / مؤسساة الرساالة،  –تقدمي /د.بشاار عاواد معاروف شعيب األرانؤوا، 
 م.1986-ها4/1406بريوت لبنان، ا
شاار  فااتح القاادير,للعاجز الفقااري اإلمااام اباان احلجاااج كمااال الاادين حممااد باان عبااد الواحااد دار  .27

 إحياء الرتاث العريب،  بريوت لبنان .
هاااااا/حتقيق 256حمماااااد بااااان امساعيااااال البخااااااري /ت صاااااحيح البخااااااري /األماااااام أيب عباااااد هللا .28

 م.1987-ها3/1407اليمامة، بريوت ا –/د.مصطفى ديب البغا،  دار ابن كثري 
-206صاااااحيح مسااااالم /اإلماااااام أيب احلساااااني مسااااالم بااااان احلجااااااج القشاااااريي البيساااااابوري /) .29

 (,دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان /حتقيق /حممد فؤاد عبد الباقي .261
دير، اجلاااامع باااني فاااين الرواياااة والدراياااة يف علااام التفساااري / حمماااد بااان علاااي بااان حمماااد فاااتح القااا .30

 م.1998-1419/  2بريوت ا–ها(, دار الكلم الطيب،  دمشق 1520-1173الشوكاين )
 ها.1406-1986/ 1القاموس ا يط،  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي /ا .31

This file was downloaded from QuranicThought.com



 38 

 –ماااااد بااااان جااااازي املاااااالكي، دار الكتااااااب العاااااريب القاااااوانني الفقهياااااة,اإلمام أباااااو عباااااد هللا حم .32
 م. 1989 – 2بريوت/ا

 لبنان . –لسان العرب, ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، بريوت  .33
ا اارر الااوجيز يف تفسااري الكتاااب العزيااز، أبااو حممااد عبااد احلااق باان عطيااة األندلسااي /حتقيااق /  .34

العاااايل السااايد اباااراهيم وحمماااد الشاااايف صاااادق الرحاااايل الفااااروق وعباااد هللا بااان اباااراهيم األنصااااري والسااايد عباااد 
 .1العناين،  طبع أمري دولة قطر، الدوحة,ا

مدارك التنزيل واملسمى تفسري النفي،  أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حمماود النسافي، دار  .35
 إحياء الكتب العربية,دار الفكر.

وعاااادل مرشاااد (هاااا حتقياااق /شاااعيب أرناااؤوا 241مساااند اإلماااام أمحاااد، أمحاااد بااان حنبااال، ت) .36
 م بريوت لبنان.1991 -ها 2/1420/مؤسسة الرسالة /ا

(هاااااااااااا، عاااااااااااا؟ الكتاااااااااااب 207معااااااااااااين القااااااااااارآن، أيب زكاااااااااااراي حيااااااااااا  بااااااااااان زايد الفاااااااااااراء، ت/) .37
 ها.1403م,3,1983/ا

 (.360املعجم الكبري، اإلمام أبو القاسم سليمان بن أمحد,ت) .38
د.حممااد شاارف الاادين حطاااب  املغااين يف الفقااه احلنبلااي، لإلمااام اباان قدامااة املقدسااي،  حتقيااق .39

 م.1/1996القاهرة/ا –ود.حممد السيد وأ. سيد ابراهيم صادق، دار احلديث، مصر 
،  حمماااد فخااار الااادين ابااان ضاااياء الااادين عمااار الااارازي املشاااتهر خبطياااب الاااري، بياااغمفااااتيح ال .40

 ها.1414-1993ها(،  تقدمي مفيت البقاع خليل حمي الدين امليس، دار الفكر /554-604)
ت، مفااردات ألفاااظ قاارآن، الراغااب األصاابهاين /حتقيااق / ناادمي مرعشاالي, دار الكتاااب املفااردا .41

 العريب .
املهاااذب يف الفقاااه الشاااافعي،  لإلماااام أيب إساااحق الشاااريازي /حتقياااق /د. حمماااد الزحيلاااي، دار  .42

 م.1/1992بريوت،  ا–القلم دمشق، الدار الشامية 
، ضاابط الشاايخ زكااراي عمااريات، دار مواهااب اجللياال، اإلمااام أيب عبااد هللا حممااد حممااد احلطاااب .43
 م.2003عا؟ الكتب 
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( بتحريار 807جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحاافظ ناور الادين علاي ابان ايب بكار اهليثماي )ت .44
 .1988_1408احلافظني اجلليلني العراقااااي وابن حجاااااار/دار الكتب العلمية /بريوت لبنان /

 1الادين أيب احلسان اباراهيم بان عمار البقااعي ا نظم الدر يف تناسب اآلايت والسور، برهان .45
1974- 1394. 
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 فهرس املوضوعات
 
 الصءحة املوضوع

 2 اإلهداء
 3 الشكر والتقدير

 4 املقدمة
 7 مناسبة اآلية الكرمية
 8 سبب نزول اآلية
 9 مفردات اآلية

 11 أوجه اإلعراب والقراءات
 13 املعىن واألسلوب البالغي

 17 واألحكام استنباا الفوائد
 27 اخلارمة والتوصيات
 29 الفهارس العلمية
 30 فهرس اآلايت

 31 فهرس األحاديث
 32 فهرس األعالم
 33 فهرس األشعار

 34 فهرس املصادر واملراجع
 39 فهرس املوضوعات
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