تفسي المامع لكحكمام القران /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
ِ
ِ
ض
ب بِٱل ِّدي ِن { * } فذلِك ٱلَ ِذي ي ُدعُ ٱلتيتِيم { * } ول يُ ُ
} أرأيتت ٱلَذي يُك ّذ ُ
ي { * } ففويل لِّل ِ
عل ٰى طع ِام ٱل ِتم تس ِك ِ
اهون
تمصلّي { * } ٱلَ ِذين ُه تم عن صلتِِ تم س ُ
تٌ ُ
اعون {)(7-1
{ * } ٱلَ ِذين ُه تم يُفرآءُون { * } ويتنف ُعون ٱلتم ُ
فيه ست مسمائل:
ِ
ِ
ب بِٱل ِّدي ِن { أي بلزاء والسماب ف الخرة؛
الول :قوله تعمال } :أرأيتت ٱلَذي يُك ّذ ُ
وقد تق ّدم ف »الفماتة« .و } أرأيتت { بثبمات الزمزة الثمانية؛ إذ ل يُقمال ف أرأيت:
ريتت ،ولكن ألف الستفهمام سهلت الزمزة ألفماً؛ ذكره الَزجماج .وف الكلم كحذف؛
والعن :أرأيت الذي يكذب بلدين :أ ُمصيب هو أم مُتطىء .واختلِف فيزمن نزل هذا
فيه؛ فذكر أبو صمال عن ابن عبماس قمال :نزلت ف العماص بن وائل ال َس ته ِزم ّي؛ وقماله
ي:
الكلب ومقماتل .وروى الضحماك عنه قمال :نزلت ف رجل من النمافقي .وقمال ال دس ّد ّ
ّ
نزلت ف الوليد بن اليغية .وقيل ف أب جهل .الضحماك :ف عزمرو بن عمائذ .قمال ابن
جريج :نزلت ف أب سفيمان ،وكمان ينحر ف كل أسبوع جُزوراً ،فطلب منه يتيم شيئماً،
فقرعه بعصماه؛ فأنزل ا هذه السورة .و } ي ُدعد { أي يدفع ،كزمما قمال:
}يُدعُون إِ ٰل ن ِر جهنَم دعًا{
ع ٱلتيتِيم {
]الطور [13 :وقد تق ّدم .وقمال الضحماك عن ابن عبماس } .فذلِك ٱلَ ِذي ي ُد د
أي يدفعه عن كح ّقه .قتمادة :يقهره ويظلزمه .والعن متقما ِرب .وقد تق ّدم ف سورة
»النسماء« أنم كمانوا ل يـُوّرثون النسماء ول الصيغمار ،ويقولون :إنما يوز المال من يطت ُعن
بلسنمان ،ويضرب بلُسمامِ ُ .
النب صلى ا عليه وسلم أنه قمال " :م تن ض َم
وروي عن ّ
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وجبت له النة " وقد مضى هذا العن ف غي
يستفغت ِن ،فقد
ت
يتيما من السلمي حت ت
موضع.

ض عل ٰى طع ِمام ٱلت ِزمس ِك ِ
يمُر به ،من أجل بله
الثمانية :قوله تعمال } :ول يُ د
ي { أي ل ت
ت
وتكذيبه بلزاء .وهو ِمثل قوله تعمال ف سورة الماقة:
ض عل ٰى طع ِام ٱل ِتم تس ِك ِ
ي{
}ول يُ ُ
عمامما كحت يتنماول من تركه عجزاً ،ولكنهم كمانوا
]الماقة [34 :وقد تق ّدم .وليس الذم ّ
يـتبخلُون ويعتذرون لنفسهم ،ويقولون:
}أنُط ِتع ُم من لَ تو يشآءُ ٱلُ أطتعمهُ{
س]يس ،[47 :فنزلت هذه الية فيهم ،وتوجه الذم إليهم .فيكون معن الكلم :ل
يفعلونه إن قدروا ،ول يثدون عليه إن ِ
عسروا.
ُ

الثمالثة :قوله تعمال } :فـويت ٌل لِّتل ُزمصلِّي { أي عذاب لم .وقد تق ّدم ف غي موضع.
ِِ
ِ
ماهون {  ،فروى الضحماك عن ابن عبماس قمال :هو الصلَي
} ٱلَذين ُه تم عن صلت تم س ُ
الذي إن صلى ل يـترج لما ثوابً ،وإن تركهما ل يَش عليهما عقمابً .وعنه أيضماً :الذين
يؤخرونما عن أوقماتما .وكذا روى اليغية عن إبراهيم ،قمال :سماهون بضماعة الوقت .وعن
أب العمالية :ل يصلونما لِزمواقِيتِهما ،ول يُتِ دزمونركوعهما ول سجودهما.
قلت :ويدل على هذا قوله تعمال:
صلة{
اعوات ٱل َ
}فخلف ِمن بف تع ِد ِه تم خل ٌ
تف أض ُ
]مري [59 :كح تسب مما تق ّدم بيمانه ف سورة »مري« عليهما السلم .وروي عن إبراهيم
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أيضماً :أنه الذي إذا سجد قمام برأسه هكذا ملتفتماً .وقمال قطرب :هو أل يقرأ ول يذكر
ا.
وف قراءة عبد ا »الَ ِذين ُه تم ع تن صلتِِ تم ل ُهون« .وقمال سعد بن أب وقَماص " :قال
النب صلى ا عليه وسلم ف قوله } :ففويت ٌل لِّل ُتمصلِّي * ٱلَ ِذين ُه تم عن صلتِِ تم
اهون { ف قال ف »الذين يؤ ِّخرون الصلة عن وقتها ،تاون با " وعن ابن عبماس
سُ
أيضماً :هم النمافقون يتكون الصلة ِسارا ،يصلونما علنية
ال{
}وإِذا ق ُام اوات إِل ٱل َ
صل ِة ق ُاموات ُكس ٰ
]النسماء ...[142 :الية .ويدل على أنما ف النمافقي قوله } :ٱلَ ِذين ُه تم يـُرآءُون { ،
وقماله ابن وهب عن ممالك .قمال ابن عبماس :ولو قمال ف صلتم سماهون لكمانت ف
الؤمني .وقمال عطماء :الزمد ل الذي قمال» :ع تن صلتِِم« ول يقل ف صلتم .قمال
أي فرق بي قوله» :عن صلتِم« ،وبي قولك :ف صلتم؟
الزمتش ِر د
ي :فإن قلتّ :
قلت :معن »عن« أنم سماهون عنهما سهو ترك لما ِ
وقلة التفمات إليهما ،وذلك فعل
ُ
النمافقي ،أو الفسقة ال دشطَمار من السلزمي .ومعن »ف« أن السهو يعتيهم فيهما،
بوسوسة شيطمان ،أو كحديث نفس ،وذلك ل يكماد يلو منه مسلم .وكمان رسول ا
صلى ا عليه وسلم يقع له السهو ف صلته ،فضلً عن غيه؛ ِ
ومن ثّ أثبت الفقهماء
ب :لن السلمة من السهو ممال ،وقد
بب سجود السهو ف كتبهم .قمال ابن العر ّ
سهما رسول ا صلى ا عليه وسلم ف صلته والصحمابة .وكل من ل يسهو ف
صلته ،فذلك رجل ل يتدبـَرهما ،ول ِ
يعقل قراءتما ،وإنما هه ف أعدادهما؛ وهذا رجل
ُ
يكل القشورِ ،
كمان
ومما
اللب.
ي
ويرم
النب صلى ا عليه وسلم يسهو ف صلته إل
ّ
لفكرته ف أعظم منهما؛ اللهم إل أنه قد يسهو ف صلته من يقبل على وسواس
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الشيطمان إذا قمال له :اذكر كذا ،اذكر كذا؛ لِزمما ل يكن يذكر ،كحت ِ
يض ّل الرجل أن
يدري كم صلى.
الرابعة :قوله تعمال } :ٱلَ ِذين ُه تم يـُرآءُون { أي يُِري النماس أنه يصلي طماعة وهو يصلي
ت ِقيَة؛ كمالفماسق ،يري أنه يصلي عبمادة وهو يصلي ليقمال :إنه يصلي .وكحقيقة الريء
طلب مما ف الدنيما بلعبمادة ،وأصله طلب النزلة ف قلوب النماس .وأولما تسي ال َس تزمت؛
النبوة ،ويريد بذلك الماه والثنماء .وثنيهما :الريء بلثيماب القصمار
وهو من أجزاء ّ
ِ
والشنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد ف الدنيما .وثلثهما :الريء بلقول ،بظهمار التسخط
على أهل الدنيما؛ وإظهمار الوعظ والتأسف على مما يفوت من الي والطماعة .ورابعهما:
الريء بظهمار الصلة والصدقة أو بتحسي الصلة لجل رؤية النماس؛ وذلك يطول،
وهذا دليله؛ قماله ابن العرب.
قلت :قد تقدم ف سورة »النسماء وهود وآخر الكهف« القول ف الريء وأكحكمامه
وكحقيقته بما فيه كفماية .والزمد ل.
المامسة :ول يكون الرجل مرائيماً بظهمار العزمل الصمال إن كمان فريضة؛ فزمن كحق

الفرائض العلن بما وتشهيهما ،لقوله عليه السلم " :ول غُمة ف فرائض ا "

لنما أعلم السلم ،شعمائر الدين ،ولن تركهما يستحق الذم والقت؛ فوجب إمماطة
تطوعماً فحقه أن ُيتفى؛ لنه ل يلم بتكه ول تزمة فيه،
التهزمة بلظهمار ،وإن كمان ّ
فإن أظهره قماصداً للقتداء به كمان جيلً .وإنما الريء أن يقصد بلظهمار أن تراه
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العي ،فتثن عليه بلصلح .وعن بعضهم أنه رأى رجلً ف السجد قد سجد سجدة
الشكر فأطمالما؛ فقمال :مما أكحسن هذا لو كمان ف بيتك .وإنما قمال هذا لنه توسم فيه
الريء والسزمعة .وقد مضى هذا العن ف سورة »البقرة« عند قوله تعمال» :إِن تبدوا
ِ
الصدقمات« ،وف غي موضع .والزمد ل على ذلك.
ماعون { فيه اثنما عشر قولً :الول :أنه زكماة
السمادسة :قوله تعمال } :ويتنـ ُعون ٱلتزم ُ
أموالم .كذا روى الضحماك عن ابن عبماسِ ُ .
علي رضي ا عنه مثل ذلك،
وروي عن ّ
وقماله ممالك .والراد به النمافق ينعهما .وقد روى أبو بكر بن عبد العزيز عن ممالك قمال:
ِ
ِ
ِ ِ
ماهون * ٱلَ ِذين
بليغن أن قول ا تعمال } :فـويت ٌل لّتل ُزمصلّي * ٱلَذين ُه تم عن صلت تم س ُ
ماعون { قمال :إن النمافق إذا صلَى صلَى ريء ،وإن فماتته ل
ُه تم يـُرآءُون * ويتنـ ُعون ٱلتزم ُ
يندم عليهما» ،وينعون الماعون« الزكماة الت فرض ا عليهم .قمال زيد بن أسلم :لو
خ ِفيت لم الصلة كزمما خفيت لم الزكماة مما صلوا .القول الثمان :أن »الماعون« المال،
بلسمان قريَش؛ قماله ابن شهماب وسعيد بن السيب .وقول ثلث :أنه اسم جمامع لنمافع
البيت كمالفأس والقدر والنمار ومما أشبه ذلك؛ قماله ابن مسعود ،وروي عن ابن عبماس
أيضماً .قمال العشى:
ِب تجود ِمنهُ ِباعونِِه إِذا ما ساأ ُُه تم لت ت ِغ ِم

البد أن الماعون ف الماهلية كل مما فيه منفعة ،كحت
الرابع :ذكر الزجماج وأبو ُعبيد و ّ
الفأس والقدر والدلو والق ّداكحة،وكل مما فيه منفعة من قليلوكثي؛ وأنشدوا بيت
العشى .قمالوا :والماعون ف السلم :الطماعة والزكماة؛ وأنشدوا قول الراعي:
حنفاء نسج ُد ب تكرة وأ ِ
أخلِيفة ال َر ت ٰ
صيل
ح ِن َإن م تعش ٌر
ُ ُ تُ ُ
عرب نفرى َِِ
ح َق الز ِ
كاة ُمنف َزل تف تن ِزيل
ل ِمن أ تموالِنا
ٌ
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ِ
السلم ل َما يتنف ُعوا
وم على
ماعونُ تم ويُضيِّ ُعوا التهليل
ُ
قٌ
يعن الزكماة .المامس :أنه العماِريَة؛ روي عن ابن عبماس أيضماً .السمادس :أنه العروف كله
الكلب .السمابع :أنه الماء والكل.
الذي يتعماطماه النماس فيزمما بينهم؛ قماله مزمد بن كعب و ّ
الثمامن :الماء وكحده .قمال الفراءِ :سعت بعض العرب يقول :الماعون :الماء؛ وأنشدن فيه:
فج صبِ في ُفره الفمفاعفون صبًفا
يفم ّ
صبي :السحماب .التماسع :أنه منع الق؛ قماله عبد ا بن عزمر .العماشر :أنه الستيغل
ال َ
الطبي وابن عبماس .قمال
من منمافع الموال؛ مأخوذ من ال تعن وهو القليل؛ كحكماه
ّ
قطرب :أصل الماعون من القلة .والعن :الشيء القليل؛ تقول العرب :مماله س تعنة ول
معنة؛ أي شيء قليل .فسزمى ا تعمال الزكماة والصدقة ونوهما من العروف مماعونً؛
لنه قليل من كثي.
الوهري.
ومن النماس من قمال :الماعون :أصله م ُعونة ،واللف عوض من الماء؛ كحكماه
ّ
بلقوة واللت
العرب :الماعون :مفعول من أعمان يعي ،والع تون :هو المداد ّ
ابن ّ
والسبماب اليسرة للمر .المادي عشر :أنه الطماعة والنقيماد .كحكى الخفَش عن
أعراب فصيح :لو قد نزلنما لصنعت بنماقتك صنيعماً تعطيك الماعون؛ أي تنقماد لك
وتطيعك .قمال الراجز:
تصادفتفه َن ف الت ِبي ِن يتضعن أو ي ِ
مت ِ
ِ
بلاعون
عطي
ُ
ُ
وقيل :هو مما ل يل منعه ،كمالماء واللح والنمار؛ لن " عائشة رضوان ا عليها
قالت :قلت :ي رسول ا ،ما الشيء الذي ل يل منعه؟ قال» :الاء والنار

واللح قلت :ي رسول ا هذا الاء ،فما بل النار واللح؟ فقال» :ي عائشة من

أعطى نرا فكأنا تص ّدق بميع ما طبخ بتلك النار ،ومن أعطى ملحا فكأنا
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تصدق بميع ما طيب به ذلك اللح ،ومن سقى شربة من الاء حيث يوجد الاء،
فكأنا أعتق ستي نسمة .ومن سقى شربة من الاء حيث ل يوجد ،فكأنا أحيا

وخرجه ابن
نف تفسا ،ومن أحياها فكأنا أحيا الناس جيعا " ذكره
الثعلب ف تفسيهّ ،
ّ
الماوردي :ويتزمل أنه العونة
مماجه ف سننه .وف إسنماده لِي؛ وهو القول الثمان عشر.
ّ
بما خف فعله وقد ثقله ا .وا أعلم .وقيل لعِكرمة مول ابن عبماس :من منع شيئماً
من التماع كمان له الويل؟ فقمال :ل ،ولكن من جع ثلثهن فله الويل؛ يعن :ترك
الصلة ،والريء ،والبُ تخل بلماعون.
قلت :كونما ف النمافقي أشبه ،وبم أ تخلق؛ لنم جعوا الوصماف الثلثة :ترك الصلة،
والريء ،والبخل بلمال؛ قمال ا تعمال:
ال يُفرآءُون ٱلنَاس ول ي تذ ُك ُرون ٱل إِلَ قلِيل{
}وإِذا ق ُام اوات إِل ٱل َ
صل ِة ق ُاموات ُكس ٰ
]النسماء ،[142 :وقمال:
}ول يُ ِنف ُقون إِلَ و ُه تم كا ِرُهون{

]التوبة .[54 :وهذه أكحوالم ،ويبعد أن توجد من مسلم مقق ،وإن وجد بعضهما
فيلحقه جزء من التوبيخ ،وذلك ف منع الماعون إذا تعي؛ كمالصلة إذا تركهما .وا
أعلم .إنما يكون منعماً قبيحماً ف الروءة ف غي كحمال الضرورة .وا أعلم.
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