تفسي المامع لكحكمام القران /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
اك ٱلْ ََك ْوثَي َر {)(1
} إّ آن أَ ْعطَْيينَ َ
فيه مسألتمان:
ماك ٱلْ َك ْوثَـَر { قراءة العمامة .ءإّا أ َْعطينماك« بلعإ .وقرأ
الول :قوله تعمال } :إّ آن أ َْعطَْيـنَ َ
النب صلى ا عليه
السن وطلحة بن مصرف :ءأَنْطَْيـنَ َ
ماك« بلنونب وروته ّأم سلمة عن ّ
وسلمب وهي لغة ف العطماءب أنطيته :أعطيته .وءالكوثر« :فوعأ من الكثرةب مثأ النوفأ
من النفأ ،والوهر من الهر .والعرب تسمي كأ شيء كثي ف العدد والقدر والطر
كوثراً .قمال سفيمان :قيأ لعجوز رجع ابنهما من السفر :ب آب ابنك؟ قمالت :بكوثرب
أي بمال كثي .والكوثر من الرجمال :السيد الكثي الي .قمال الكميت:
ّ
ابن العقائّ ّل َك ْوثرا
يبن َم ْروا َن طَيّب وكان أبوك ُ
وأنت كثي َ
والكوثر :العدد الكثي من الصحماب والشيماع .والكوثر من الغبمار :الكثي .وقد تكوثر
)إذا كثر(ب قمال الشماعر:
وقد ثر نقع ّ
الوت حت تَ ََكوثرا
َ
الثمانية :واختلف أهأ التأويأ ف الكوثر الذي ّ
أعطيه النب صلى ا عليه وسلم على
التمذي أيضماً وقد
البخماري عن أنس و
الول :أنه نر ف النةب رواه
ستة عشر قولًّ :
ّ
ّ
ذكراه ف كتماب التذكرة .وروى التمذي أيضماً عن ابن عمر قمال :قمال رسول ا صلى
الدر
ا عليه وسلم " :ال ََك ْوثر :نر ف النة ،حافتاه من ذهب ،ومراه على ّ
والياقوت ،تربته أطيب من السك ،وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج "

النب صلى ا عليه وسلم ف الوقفب
هذا كحديث كحسن صحيح .الثمان :أنه كحوض ّ
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قماله عطماء .وف صحيح مسلم " عن أنس قال :بينما نن عند رسول ا صلى ا

عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ،ث رفع رأسه متبسماً فقلنا :ما أضحَكك ي رسول
اك
علي آنفاً سورة ي فقرأ ي بسم ا الرحن الرحيم } :إّ آن أَ ْعطَْيينَ َ
ااق ؟ قال :نللت آ
ك ُه َو ٱلَبْ َتُ { ي ث قال ي أتدرون ما
ك َو ْٱنَ ْر * إّ آن َشانّئَ َ
ص ّّل لَّربّّ َ
ٱلْ ََك ْوثَي َر * فَ َ
الَكوثر اق ؟ قلنا ا ورسوله أعلم .قال :فأنّه َنر َو َعدنّ ّيه َرّّب َع آل َو َج َل ،عليه َخي
منهم
َكثّي ُهو َح ْوض تَ ّرد َعلَْي ّه ّأمت يَي ْوَم القيامة آنّيَيتُهُ َع ُ
دد الن ُ
ُجوم ،فيُ ْختلَ ُج العب ُد ْ
ث بَي ْع َد َك " .والخبمار ف كحوضه
ُ
َح َد َ
فأقول إنآهُ من ّأمت ،فيقال إنك ل تَ ْد ّري ما أ ْ
ف الوقف كثية ،ذكراهما ف كتماب ءالتذكرة« .وأن على أركمانه الربعة لخل َفماءَه
الربعةب رضوان ا عليهم .وأ آن من أبغض واكحداً منهم ل ّ
نماك
يسقه الخر ،وذكرا له َ
من يلطَْرد عنه .فمن أراد الوقوف على ذلك تمله هنماك .ث يوز أن يسمى ذلك النهر
أو الوض كوثراً ،لكثرة الواردة والشماربة من ّأمة ممد عليه السلم هنماك .ويسمى به
والكتمابب قماله عكرمة.
النبوةل
ل
لما فيه من الي الكثي والماء الكثي .الثمالث :أن الكوثَر ّ
الرابع :القرآنب قماله السن .المامس :السلمب كحكماه الغية .السمادس :تيسي القرآن
وتفيف الشرائعب قماله السإ بن الفضأ.
السمابع :هو كثرة الصحماب والمة والشيماعب قماله أبو بكر بن عيماش ويمان بن ّرئب.
الماوردي .العماشر:
الثمامن :أنه اليثمارب قماله ابن َكْيسمان .التماسع :أنه ّرفعة الذكر .كحكماه
ّ
اي .وعنه :هو الشفماعةب وهو المادي
علي ،وقطعك عمما سو َ
أنه نور ف قلبك دلك ّ
عشر .وقيأ :معجزات الرب ه ّ
الثعلب ،وهو
كحكماه
لدعوتكب
الجمابة
أهأ
بما
ي
د
ّ ل
َ
ل
ّ
الثمان عشر .الثمالث عشر :قمال هلل بن يسماف :هو ل إهله إل ا ممد رسول ا.

Page 2 of 10

hatisenang.com

وقيأ :الفقه ف الدين .وقيأ :الصلوات المسب وهما الرابع عشر والمامس عشر .وقمال
ابن إسحماق :هو العظيم من المرب وذكر بيت لبّيد:
ّ
ْحوب فُ ّجعنا ّ
آخر َك ْوثَر
بفقد ّه
وعن َد ال آر ّ
وصاحب َمل ٍ ْ
داع بيت َ
أي عظيم.
النب صلى ا عليه وسلم نص
قلت :أصح هذه القوال ّ
الول والثمانب لنه ثبت عن ّ
ف الكوثرّ .
وسع أنس قومماً يتذاكرون الوض فقمال :مما كنت أرى أن أعيش كحت أرى
ّ
منهن إل سألت
ممارْون ف الوض ،لقد تركت عجمائز خلفي ،مما تصلّي امرأة ّ
أمثمالكم يَـتَ َ
ا أن ّ
النب صلى ا عليه وسلم .وف كحوضه يقول الشماعر:
كحوض
من
يهما
يسق
ّ
ّ
حبيب ب ّريَكا
وأنت َح ًقا
الوض َم ْن يُ َداني ََكا
صاحب
ي
َ
ُ
َ

وجيع مما قيأ بعد ذلك ف تفسيه قد أ ْلعطيه رسول ا صلى ا عليه وسلم زيدة على
كحوضه صلى ا عليه وسلم تسليمماً كثياً.
ك َو ْٱنَ ْر {)(2
ص ّّل لَّربّّ َ
} فَ َ
فيه خس مسمائأ:

ص ّّأ { أي أقم الصلة الفروضة عليكب كذا رواه الضحماك عن
الول :قوله تعمال } :فَ َ
ابن عبماس .وقمال قتمادة وعطماء ّ
وعكرمة :ءفصأ لّربك« صلة العيد يوم النحر.
النب صلى ا عليه وسلم ينحر ث يصلي ،فأ ّلمر أن
ءو ْانَْر« نل لسكك .وقمال أنس :كمان ّ
ي ّ
ص ّّأ لربك صلة الصبح الفروضة َْبمع،
صلّي ث يَـْن َحر .وقمال سعيد بن جبي أيضماًَ :
لَ
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و ْان ّر الب ْدن ّبن .وقمال سعيد بن جبي أيضماً :نزلت ف ال َديبّي ّة كحإ كح ّ
النب صلى
ر
ص
ل ً
ل
ل َْ
ّ
ا عليه وسلم عن البيت ،فأمره ا تعمال أن يلصلّّ َي ويَـْن َحر البل ْد َن وينصرفب ففعأ
ص ّّأ { الصلوات
العرب :ءأمما من قمال :إن الراد بقوله تعمال } :فَ َ
ذلك .قمال ابن ّ
المسب فلنماركن العبمادات ،وقماعدة السلم ،وأعظم دعمائم الدين .وأمما من قمال:
إنما صلة الصبح ّ
بلنحر ،وهو ف ذلك اليوم ،ول صلة فيه
َ
بلزدلفةب فلنما مقرونة ْ
بلنحر«.
غيهماب فخصهما بلذكر من جلة الصلوات لقتانما ْ
قبأ النحر َ
قلت :وأمما من قمال إنما صلة العّيدب فذلك بغي مكةب إذ ليس بكة صلة عيد
العرب :ءفأمما ممالك فقمال :مما سعت فيه شيئماً،
بجماع ،فيمما كحكماه ابن عمر .قمال ابن ّ
علي
النحر ،و ْ
والذي يقع ف نفسي أن الراد بذلك صلة يوم ْ
النحر بعدهما« .وقمال ّ
ّ
النحر ف
رضي ا عنه وممد بن كعب :العن ضع اليل ْم َن على اليسرى كحذاء ْ
الصلة .ل ّ
علي أيضماً :أن يرفع يديه ف التكبي إل
وروي عن ابن عبماس أيضماً .وروي عن ّ
نره .وكذا قمال جعفر بن علي } :فَ ّ
ك َو ْٱنَْر { قمال :يرفع يديه ّأوَل مما يل َكّّب
ص ّّأ لَربّّ َ
َ
ّ
للكحرام إل النحر .وعن علي رضي ا عنه قمال :لما نزلت } فَ ّ
ك َو ْٱنَْر { "
ص ّّأ لَربّّ َ
َ
ّ
قال النب صلى ا عليه وسلم لبيل :ما هذه ّ
النحية الت أمرن ا با اق ؟ قال:
ّ
يديك إذا َك آبت ،وإذا
ترمت للصلة ،أن ترفع َ
ليست بنحية ،ولَكنه يمرك إذا ّ
رفعت رأسك من الركوع ،وإذا سجدت ،فأنا صلتنا وصلة اللئَكة الذين هم ف
السموات السبع ،وإن لَكل شيء زينة ،وإن زينة الصلة رفع اليدين عند كل
ّ
الفراء
تَكبية " وعن أب صمال عن ابن عبماس قمال :استَـ ْقبأ القبلة بنحركب وقماله ّ
الكلب وأبو الكحوص .ومنه قول الشماعر:
و ّ
أهل الَبطَ ّح الُت ّ
وسيّّ ُد ّ
ناح ّر
ت َع ُم ُمالّ ٍد
أب حَكم ما أَنْ َ
َ
َ
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الفراء :سعت بعض العرب يقول :منمازلنما تتنماكحرب أي نتقمابأ ،نر
أي التقمابأ .قمال ّ
العراب :هو انتصماب الرجأ ف الصلة بزاء
هذا بنحر هذاب أي قلبمالتّه .وقمال ابن
ّ
ّ
وروي عن عطماء قمال :أمره أن يستوي
الحرابب من قولم :منمازلم تتنماكحرب أي تتقمابأ .ل
بإ السجدتإ جمالسماً كحت يبدو نره .وقمال سليممان الت ّ
آيم ّي :يعن وارفع يدك بلدعماء
صأ« معنماه :واعبد.
إل نرك .وقيأ :ءفَ ّّ
ماك ٱلْ َكوثَـر * فَ ّ
ّآ
ك َو ْٱنَْر { يقول :إن
ص ّّأ لَربّّ َ
َ
ظي } :إن أ َْعطَْيـنَ َ ْ َ
وقمال ممد بن كعب ال لقَر ّ
اسماً يصلون لغي ا ،وينحرون لغي اب وقد أعطينماك الكوثر ،فل تكن صلتك ول
نرك إل ل .قمال ابن العرب :ءوالذي عندي أنه أراد :اعبد ربك ،وانر له ،فل يكن
وبلََرى أن يكون جيع العمأ يوازي هذه اللصوصية
عملك إل لن خصك بلكوثرْ ،
من الكوثر ،وهو الي الكثي ،الذي أعطماكه ا ،أو النهر الذي ّطينه مسك ،وعدد
ّ
ي هذا صلة يوم النحر ،وذبح كبش أو بقرة أو َبدنَة،
آنيته نوم السمماءب أمما أن يواز َ
فذلك يبعد ف التقدير والتدبي ،وموازنة الثواب للعبمادة« .وا أعلم.
صمافّمات« ف ال ّ
لضحية وفضلهما ،ووقت ذبهماب فل
الثمانية :قد مضى القول ف سورة ءال آ
العرب:
معن لعمادة ذلك .وذكرا أيضماً ف سورة ءالج« جلة من أكحكمامهما .قمال ابن ّ
ءومن عجيب المر :أن الشمافعي قمال :إن من ض آحى قبأ الصلة أجزأه ،وا تعمال
ص ّأ لّربّ
النب
قمال
وقد
النحر،
قبأ
بلصلة
فبدأ
،
{
ر
ٱن
ْ
و
ك
َ
َ
ّ
يقول ف كتمابه } :فَ َ ّ َ َ ْ
ّ

البخماري وغيه ،عن الباء بن عمازب ،قمال(ّ " :أول ما ْنب َدأ به
صلى ا عليه وسلم )ف
ّ
ّ
سَكاً ،ومن َذبَح
ف يومنا هذا :أن نُصلّ َي ،ث َ
نرجع فننحر ،من فعل فقد أصاب نُ ُ
قبل ،فأنا هو لم ق ّدمه لهله ،ليس من النُسك ف شيء " وأصحمابه ينكرونه،
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وكحبذا الوافقة«.
علي عليه السلم ءفصأ لّربك وانر« قمال :وضع اليمإ على
الثمالثة :وأمما مما روي عن ّ
ن( ،فقد اختلف علمماؤا ف ذلك على ثلثة أقوال:
)خرجه َ
الشممال ف الصلة ّ
الدارقلطْ ّ
الول :ل توضع فريضة ول افلةب لن ذلك من بب العتمماد .ول يوز ف الفرض،
ّ
ول يستحب ف النفأ .الثمان :ل يفعلهما ف الفريضة ،ويفعلهما ف النمافلة استعمانةب لنه
موضع ترخص .الثمالث :يفعلهما ف الفريضة والنمافلة .وهو الصحيحب لنه ثبت أن رسول
ا صلى ا عليه وسلم وضع يده اليمن على اليسرى من كحديث وائأ بن كحجر
الشمافعي.
وغيه .قمال ابن النذر :وبه قمال ممالك وأحد وإسحماق ،وكحكي ذلك عن
ّ
واستحب ذلك أصحماب الرأي .ورأت جماعة إرسمال اليد .ومن روينما ذلك عنه ابن
البصري وإبراهيم النخعّ ّي.
النذر والسن
ّ
ي أيضماً عن ممالك .قمال ابن عبد الب :إرسمال اليدين ،ووضع اليمن
قلت :وهو َم ْرّو ّ
على الشممال ،كأ ذلك من سنة الصلة.
ّ
علي بن أب طمالب :أنه
الرابعة :واختلفوا ف الوضع الذي توضع عليه اليدب فروي عن ّ
السرة .وقمال :ل
وضعهمما على صدره .وقمال سعيد بن لجبي وأحد بن كحنبأ :فوق ّ
علي
السرة .وقمالت طمائفة :توضع تت ّ
بس إن كمانت تت ّ
السرة .وروي ذلك عن ّ
الثوري وإسحماق.
النخعي وأب ّملَز .وبه قمال سفيمان
ّ
وأب لهريرة و ّ
المامسة :وأمما رفع اليدين ف التكبي عند الفتتماح والركوع والرفع من الركوع والسجود،
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ارقطن من كحديث حيد عن أنس قمال :كمان رسول ا
فماختلف ف ذلكب فروى ال ّد ّ ُ
صلى ا عليه وسلم يرفع يديه إذا دخأ ف الصلة ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسه من
الركوع ،وإذا سجد.
الثقفي .والصواب :من فعأ أنس .وف
ل يرّوه عن حيد مرفوعماً إل عبد الوهماب
ّ
الصحيحإ من كحديث ابن عمر ،قمال :رأيت رسول ا صلى ا عليه وسلم إذا قمام
إل الصلة رفع يديه ،كحت تكوا كحذو ّ
منكبيه ،ث يكب،وكمان يفعأ ذلك كحإ ي َكّّب
للركوع ،ويفعأ ذلك كحإ يرفع رأسه من الركوع ،ويقول ّسع ا لن ّ
حده .ول يفعأ
ذلك كحإ يرفع رأسه من السجود .قمال ابن النذر :وهذا قول الليث بن سعد،
الشمافعي وأحد وإسحماق وأب ثور .وكحكى ابن وهب عن ممالك هذا القول .وبه
و
ّ
أقولب لن الثمابت عن رسول ا صلى ا عليه وسلم .وقمالت طمائفة :يرفع الصلي
الثوري وأصحماب
يديه كحإ يفتتح الصلة ،ول يرفع فيمما سوى ذلك .هذا قول سفيمان
ّ
الرأي.
ّ
ارقطن من
قلت :وهو الشهور من مذهب ممالكب لديث ابن مسعودّ ،
)خرجه ال ّد ّ
كحديث إسحماق بن أب إسرائيأ( ،قمال :كح ّدثنما ممد بن جمابر عن حماد عن إبراهيم
النب صلى ا عليه وسلم ومع أب بكر وعمر
عن علقمة عن عبد ا قمال :صليت مع ّ
رضي ا عنهمماب فلم يرفعوا أيديهم إل ّأولً عند التكبية الول ف افتتماح الصلة .قمال
ّ
تفرد به ممد بن جمابر )وكمان
ارقطنّ :
إسحماق :به نخذ ف الصلة كلهما .قمال ال ّد ّ
ضعيفماً( عن حماد عن إبراهيم .وغي حماد يرّويه عن إبراهيم مرسلً عن عبد ا ،من
النب صلى ا عليه وسلمب وهو الصواب .وقد روى يزيد بن أب
فعله ،غي مرفوع إل ّ
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النب صلى ا عليه وسلم كحإ
زيد عن عبد الرحن بن أب ليلى عن ََ
الباء :أنه رأى ّ
ّ
ي بمما ألذنيه ،ث ل يعد إل شيء من ذلك كحت فرغ
افتتح الصلة رفع يديه كحت يماذ َ
ارقطن :وإنما لقن يزيد ف آخر عمره :ءثلآ َلْ يَـ لع ْد«ب فتلقنه وكمان
من الصلة .قمال ال ّد ّ
قد اختلط .وف )متصر مما ليس ف الختصر( عن ممالك :ل يرفع اليدين ف شيء من
إل ترك
الصلة .قمال ابن القماسم :ول أر ممالكماً يرفع يديه عند الكحرام .قمال :وأ ُ
َكحب ّ
رفع اليدين عند الكحرام.
ك ُه َو ٱلَبْ َتُ {)(3
} إّ آن َشانّئَ َ
أي مبغّضكب وهو العماص بن وائأ .وكمانت العرب تسمي من كمان له بنون وبنمات ،ث
النب صلى ا عليه وسلم
ممات البنون وبقي البنمات :أبت .فيقمال :إن العماص وقف مع ّ
يكلمه ،فقمال له جع من صنماديد قريش :مع من كنت واقفماً؟ فقمال :مع ذلك البت.
وكمان قد تلـ لوّّف قبأ ذلك عبد ا بن رسول ا صلى ا عليه وسلم،وكمان من خديةب
ك له َو ٱلَبَْتل { أي القطوع ّذكره من خي الدنيما
فأنزل ا جأ شأنه } :إّ آن َشمانّئَ َ
والخرة .وذكر عكرمة عن ابن عبماس قمال :كمان أهأ الماهلية إذا ممات ابن الرجأ
قمالوا :بّ
النب صلى ا عليه وسلم خرج أبو جهأ إل
ابن
اهيم
ر
إب
ممات
فلمما
فلن.
ت
ل
ّ
ك له َو ٱلَبَْتل { يعن بذلك
أصحمابه فقمالّ :بت ممدب فأنزل ا جأ ثنماؤه } :إّ آن َشمانّئَ َ
أب جهأ .وقمال ّشر بن عطية :هو عقبة بن أب لم َعيط .وقيأ :إن قريشماً كمانوا يقولون
لن ممات ذكور ولده :قد بلّت فلن .فلمما ممات لرسول ا صلى ا عليه وسلم ابنه
القماسم بكة ،وإبراهيم بلدينة ،قمالواّ :بت ممد ،فليس له من يقوم بمره من بعدهب
فنزلت هذه اليةب قماله الس ّدي وابن زيد .وقيأ :إنه جواب لقريش كحإ قمالوا لكعب بن
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الشرف لما قدم مكة :نن أصحماب السقماية وال آسدانة والّجمابة واللّواء ،وأنت سيد
صنَـْيّبل اللبَـْيّتل من قومه؟ قمال كعب :بأ أنتم خيب
أهأ الدينة ،فنحن خي أم هذا ال ُ
فنزلت ف كعب:
صيباً ّمن ٱل ّ
}أَ َل تَير إّ َل ٱلآ ّذين أُوتُواْ نَ ّ
ت وٱلطآاغُ ّ
َْكتَ ّ ّ ّ ّ ّ
وت{
اب يُي ْؤمنُو َن بٱ ْل ْب َ
َّ
َ
ْ َ
ك له َو ٱلَبَْتل {ب قماله ابن عبماس
]النسماء ...[51 :الية .ونزلت ف قريش } :إّ آن َشمانّئَ َ
أيضماً وعكرمة .وقيأ :إن ا عز وجأ لما أوكحى إل رسوله ،ودعما قريشماً إل اليمان،
قمالوا :انبت منما ممدب أي خمالفنما وانقطع عنما .فأخب ا تعمال رسوله صلى ا عليه
وش ْهر بن َكح ْو َشب .قمال أهأ اللغة :البت
وسلم أنم هم البتورونب قماله أيضماً ّعكرمة َ
اب الذي ل ذنب له .وكأ أمر انقطع من الي
من الرجمال :الذي ل ولد له ،ومن الدو ّ
أثره ،فهو أبت .والبَ ْت :القطع .بََ ْتت الشيء بَْتاً :قطعته قبأ التمام .والنبتمار:
النقطماع .والبماتر :السيف القماطع .والَبْت :القطوع ال آذنَب .تقول منه :بلّت )بلكسر(
يـلْب َتل بَْتاً .وف الديث " :ما هذه البُيتَياء " وخطب زيد لخطبته البتاءب لنه ل يمد

الع ْي
النب صلى ا عليه وسلم .ابن السكيت :البتانَ :
ا فيهما ،ول يصأ على ّ
العْبدب قمال سيما أبتين لقلة خيهما .وقد أبته ا :أي صيه أبت .ويقمال :رجأ ألبتّلر
وَ
)بضم المزة( :الذي يقطع ّرحه .قمال الشماعر:
ت ف أَنّْف ّه ُخ ْني ُلوانَة على قَط ّع ّذي ال ُق ْرَب أَح ُذ أُبتُّر
لَئّيم نَي َل ْ
ّ
صنبور فلفظ
وأمما ال ُ
والبلْتية :فرقة من الزيديةب نسبوا إل الغية بن سعد ،ولقبه البتّ .
مشتك .قيأ :هو النخلة تبقى منفردةّ ،
أسفأ
ب
ن
ص
يقمال:
ويتقشرب
أسفلهما
ق
ويد
ْ
َ
َ
َ
ل
ّ
الوض
النخلة .وقيأ :هو الرجأ الفرد الذي ل ولد له ول أخ .وقيأ :هو َمثْـ َعب
ماصةب كحكماه أبو عبيد .وأنشد:
خ ّ
ص ْنبو ٍر إّ َل الز ّاء
ما بي ُ
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صبة تكون ف الداوة من كحديد أو رصماص يشرب منهما .كحكى جيعه
وال ُ
صنبور :قَ َ
الوهري رحه ا .وا سبحمانه وتعمال أعلم.
ّ
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