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مدنیة في  ،وهي مكیة في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس ،تفسیر سورة الماعون "
قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي سبع آ�ات ،وهو قول لقتادة وغیره ،قول له آخر

}: 9 8 7 6 ? > = < ; E D C B A @ 

H G F  L K J IN M R Q P O U T S{  

  }6 7 8 9 { قوله تعالى:  :األولى ؛فیه ست مسائل ٧-١سورة الماعون:
 " وقد تقدم في الفاتحة. ،أي �الجزاء والحساب في اآلخرة  ١الماعون:

 یوم الحساب.  ٤الفاتحة:  }. / 0 { 
لت الهمزة ولكن ألف االستفهام سهّ  ،أر�ت :إذ ال �قال في أرأیت ؛وأرأیت �إثبات الهمزة الثانیة "

أرأیت الذي �كذب �الدین أمصیب هو أم  :والمعنى ،وفي الكالم حذف ،ذ�ره الزجاج ،األفً 
نزلت في العاص بن  :فذ�ر أبو صالح عن ابن عباس قال ،واختلف فیمن نزل هذا فیه ؟مخطئ

 .نزلت في رجل من المنافقین :وروى الضحاك عنه قال ،وقاله الكلبي ومقاتل ،وائل السهمي
في عمرو بن  :قال الضحاك ،في أبي جهل :وقیل .نزلت في الولید بن المغیرة :وقال السدي

فطلب منه یتیم  ،او�ان ینحر في �ل أسبوع جزورً  ،نزلت في أبي سفیان :وقال ابن جر�ج .عائذ

Ä Ã Â Á  {  :دّع أي یدفع �ما قالو� ،فأنزل هللا هذه السورة ،ا فقرعه �عصاهشیئً 

Å{  :وقال الضحاك عن ابن عباس ،وقد تقدم  ١٣الطور:  } > = < ;{  
وقد تقدم في  ،والمعنى متقارب ،�قهره و�ظلمه :وقال قتادة ،أي یدفعه عن حقه  ٢الماعون:

إنما �حوز المال من �طعن  :سورة النساء أنهم �انوا ال یوّرثون النساء وال الصغار و�قولون 
ا من ضم یتیمً « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن النبي  ،�السنان و�ضرب �الحسام

 " وقد مضى هذا المعنى في غیر موضع. ،»من المسلمین حتى �ستغني فقد وجبت له الجنة
 »ام یتیمً ضمن « ،»أنا و�افل الیتیم �هاتین في الجنة« :-علیه الصالة والسالم-وجاء عنه 

 مخرج عندك؟ 
 طالب: ..................

 �قول؟ ماذا
 طالب: ..................

 مضى.
 طالب: ..................

المرأة والیتیم و�ین غلو من دین هللا بین الغالي والجافي بین جفاء المشر�ین في جاهلیتهم في ظلم 
فیفضلونها على الرجال في وضعها الحالي ما اكتفوا أن �جعلوه  ،یزعمون نصرة المرأة والثأر لها

فإذا  ،حتى في األمور التي ال تلیق بها ،بل قدموها على الرجل في �ثیر من األمور ،مثل الرجل
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و�ذا  ،ف أن هذا بدأ وأخذ �سري إلیناومع األس ،مت علیهدِّ تقدم رجل وامرأة إلى عمل في مصنع قُ 
بینما  ،نظرنا إلى عدد العاطلین من الذ�ور وجدنا الكم الهائل الذي بتشغیلهم وتوظیفهم إغناء أسر

لیتها  ،تغني األسواق في أمور ال قیمة لها في ترف زائل ،بتوظیف المرأة من تغني ما تغني أحد
تعتني �المكاییج ومودیالت الشنط والمار�ات و�سمون ما  اأمورً  أو ،ضرور�ة اما تشتري إال أمورً 

؟ وامرأة تملك خمسمائة ألف لماذا ،شنطة ید ا،وخمسین ألفً  ا�ش؟ شنطة تباع �أر�عین ألفً أأدري 
 ،وسبعة آالف وثمانیة آالف قسط شهري  اعشر ألفً  يالف واثنآوتتدین وراتبها ما أدري عشرة 

 ،المساكین النساء ضائعات مضیعات ما هو �صحیح :نقولحن ن؟ و لماذا�ملیونین  اشار�ة بیتً 
ألنه هو المسؤول عن القوامة �خالف  ؛الرجل إذا أغنیته وسددت حاجته �ف نفسه و�ف أسرته

ها نصیبها مما ل وورثها وجعل ،اإلسالم أنصف المرأة وما ضیعها ،فال إفراط وال تفر�ط ،المرأة 
الف في �ونها إذا تزوجت تتصرف في مالها �غیر ال یتصرف فیه أحد على الخ ،تستحقه �امالً 

 »تصدقن ولو من حلیكن«إذن زوجها أو ال، حدیث الصدقة في یوم العید �عد خطبة العید 
وفي السنن أن المرأة ال تتصدق أو ال تتصرف في  ،وهذا في الصحیحین ،فتصدقن من غیر إذن

ألن المرأة في الغالب تحتاج  ؛بیرةولعل هذا محمول على المبالغ الك ،مالها من غیر إذن زوجها
 ،ألن التعب على أمور الدنیا هو الذي یورث الخبرة ؛إلى من �عینها و�سدد رأیها في أمور الدنیا

ألنها لیست �أهل �أن تكد وتكدح  ؛یها خبرةلدالمرأة ال تتولد  ،التعب علیها من شأن الرجال
وأما  ،وعلیه �حمل حدیث السنن ،مؤثرةإلى مشورة زوجها في األمور الكبیرة ال فتحتاجوتتعب 

�هللا  ،فإنها تتصدق وتتصرف ،وال تؤثر في وضعها ،األمور الیسیرة التي ال تؤثر في مالها
 المستعان.

أي ال �أمر �ه من أجل �خله   ٣٤الحاقة:  }è ç æ å ä { قوله تعالى:  :الثانیة "

  ٣٤الحاقة:  }è ç æ å ä { وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة:  ،وتكذیبه �الجزاء
ولكنهم �انوا یبخلون و�عتذرون  ،اا حتى یتناول من تر�ه عجزً ولیس الذم عام�  ،وقد تقدم

ه الذم.  ٤٧�س:  }k j i h g f { :ألنفسهم و�قولون   " فنزلت هذه اآل�ة فیهم وتوجُّ
ه.  وتوجَّ

ه الذم إلیهم "  .وال �حثون علیه إن عسروا ،فیكون معنى الكالم ال �فعلونه إن قدروا ،وتوجَّ

وقد تقدم في غیر  ،أي عذاب لهم  ٤الماعون:  }G F { قوله تعالى:  :الثالثة

هو  :فروى الضحاك عن ابن عباس قال  ٥الماعون:  }M L K J I {  .موضع
الذین  :اوعنه أ�ًض  .او�ن تر�ها لم �خش علیها عقا�ً  ،الها ثوا�ً  المصلي الذي إن صلى لم یرجُ 

وعن أبي  ،ساهون �إضاعة الوقت :و�ذا روى المغیرة عن إبراهیم قال ،یؤخرونها عن أوقاتها
 " وال یتّمون ر�وعها وال سجودها. ،ال �صّلونها لمواقیتها :العالیة



 
 

 
 

4åÕj=:ùà—ÿ^J„Èƒ_ª^=ÓáÈã=
 

٤ 

لكّن  ،في صالتهم لما سلم منها أكثر الناس :ولو قال ،ألنه قال عن صالتهم ما قال في صالتهم
 هللا لطیف �عباده.

حسبما تقدم   ٥٩مر�م:  }z y x w v } | { و�دل على هذا قوله تعالى:  :قلت "
ا أنه الذي إذا سجد قام برأسه وروي عن إبراهیم أ�ًض  ،-علیها السالم -بیانه في سورة مر�م

الذین هم عن صالتهم  :وفي قراءة عبد هللا .هو أال �قرأ وال یذ�ر هللا :وقال قطرب .اهكذا ملتفتً 

F { :في قوله -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وقال سعد بن أبي وقاص .الهون 

H G N M L K J I {  :الذین یؤخرون « :قال ٥-٤سورة الماعون
ا هم المنافقون یتر�ون الصالة سر�  :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،»ا بهاالصالة عن وقتها تهاونً 

و�دل على أنها في  ،اآل�ة  ١٤٢النساء:  }S R Q P O N { و�صلونها عالنیة 

 :قال ابن عباس ،وقاله ابن وهب عن مالك  ٦الماعون:  }Q P O {  :المنافقین قوله
الحمد هلل الذي قال عن  :وقال عطاء .في صالتهم ساهون لكانت في المؤمنین :ولو قال
أي فرق بین قوله عن صالتهم  :فإن قلت :قال الزمخشري  .في صالتهم :ولم �قل ،صالتهم

 ،أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إلیها "عن"معنى  :و�ین قولك في صالتهم قلت
 " أن السهو �عتري.. "في"ومعنى  ،وذلك فعل المنافقین أو الفسقة الشّطار من المسلمین

 ا.أهله خبثً  اهو الذي أعی الشاطر
 وملحـــــــــــــــة �العـــــــــــــــذل تحســـــــــــــــب أننـــــــــــــــي

 

ــــــــــــــرك صــــــــــــــحبة الشــــــــــــــطار   للجهــــــــــــــل أت
ن �عض المسلمین إذا قام إلى الصالة قام إ :وهم �ستعملونها اآلن في المدارس مدح قد �قول 

في �عض الظروف �عض المسلمین الذین ال �حكم علیهم بنفاق إذا  ،كسالن في �عض األوقات
 :و�ذا �ان في مجلس انبساط ومزح ونكت وأذن للصالة وقیل له ،أوقظ لصالة الصبح قام �سالن

R Q P O N  {  ؟فهل �مكن أن یوصف هذا �النفاق ،حي على الصالة �سل عنها
S{  :لكن وقوعه من �عض المسلمین �ختلف عنه إذا �ان  ،هذا وصف المنافقین  ١٤٢النساء

والمسلم لیس في نیته ترك  ا،ألن المنافق لیس في نیته الصالة إال إن رأى أحدً  ؛من منافق
فالمنافق ال �صلي ، ومن عزم على ترك الصالة ،الصالة �عني فرق بین من عزم على الصالة

بینما المسلم في قرارة نفسه ولو ثقلت علیه  ،١٤٢النساء:  }U T {  اإال إذا رأى أحدً 
هؤالء الشباب الذین یوَقظون  ،الصالة أنه مصلي ما فیها مساومة الصالة حتى أفسق الناس

لكن المنافق  ،�صلي لكن إذا �ان قام یر�د أنو�تعبون أهلیهم هل في نیتهم أن یتر�وا الصالة هو 
 من أجل مراءاة الناس. ؛�صلي إال إذا رئيلیس في نیته أن 

 طالب: ..................
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لكن مادام في قرارة نفسه  ،هو �خشى علیه أن یتطور إذا تطور وزاد أمره قد �جره ذلك إلى النفاق
 عن المنافقین. وفي عز�مته أن �صلي اختلف حینئذٍ 

 طالب: ..................
 معلوم النفاق..

 ..................طالب: 
ومذهب فالن أن صالة  ،إذا �ان ذلك دیدنه وهو ما �عرف مذاهب یتشبث بها و�قول مذهب �ذا

ولد�ه شبهة في هذا �عد توسع الناس واطالعهم على المذاهب �ثر  ،الجماعة لیست واجبة
 التخلف عن الجماعات.

 طالب: ..................
لئال �جد نفسه في  ؛وعلیه أن �غالب نفسه وشیطانه ،یبادر ما فیه شك أن اإلنسان علیه أن نعم،

 ا.یوم من األ�ام مغلو�ً 
 ومعنى في أن..

 طالب: ..................
 ا.أهله خبثً  اهو اللص أعی

وذلك ال �كاد �خلو منه  ،ومعنى في أن النقص �عتري فیها بوسوسة شیطان أو حدیث نفس "
 ،عن غیره فضالً  ،�قع له السهو في صالته -صلى هللا علیه وسلم-و�ان رسول هللا  ،مسلم

 " ألن .. :ومن ثم أثبت الفقهاء �اب سجود السهو في �تبهم قال ابن العر�ي
ولوال  ،مذمة؟ ممدحة تشر�ع أمفصار سهوه في صالته ممدحة  ،علیه الصالة والسالم سها لیسن

علیه الصالة -وقد �ان  ،ولوال أنه نام عن صالة الصبح ،أنه سها ما عرفنا أحكام السهو
و�نام عن صالة الصبح في هذه المرة نام  ،�یف ما نام قلبه ،تنام عیناه وال ینام قلبه -والسالم

ألنه ال یتم  ؛وهو في هذه الحالة أكمل من ضدها ،من أجل التشر�ع -علیه الصالة والسالم-قلبه 
اإلنسان إذا انتبه لصالة الصبح و�ذا الشمس  ،ه سلوة ألهل التحري وفی ،التشر�ع إال بهذه الطر�قة

تقطعت النفس حسرات من أهل  -علیه الصالة والسالم-طالعة �عني لو ما حصل من النبي 
ومع ذلك لیست �عادة �عني ما یتخذها عادة �قول ینام عن  ،لكن في هذا سلوة ،الحرص والتحري 

ما هو  ،النبي نام عن صالة الصبح :قبله و�قول ومااك وذ ،و�عده اصالة الصبح الیوم و�اكرً 
 �صحیح.

 طالب: ..................
بل ال بد من  ،وهناك أمور ال یتم بیانها �الفعل فقط ،ال، هناك أمور ال یتم بیانها �القول فقط

 الشاطبي قرر هذا. ،افر القول والفعلضت
 " وقد سها.. ،ألن السالمة من السهو محال :قال ابن العر�ي "
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 ؟من السهو والنسیان �عرُ  منو  :�قول اإلمام أحمد
و�ل من ال �سهو في  ،في صالته والصحا�ة -صلى هللا علیه وسلم-وقد سها رسول هللا  "

وهذا رجل �أكل  ،و�نما همه في أعدادها ،وال �عقل قراءتها ،فذلك رجل ال یتدبرها ،صالته
 " وما �ان.. ،القشور و�رمي اللب

والذي  ،الكالم �قرره المؤلف في أكثر من موضع أن الذي �سهو دلیل على أنه مهتم �المعانيهذا 
�عني مهتم �الظاهر �عدد األر�ان والشروط والر�عات والسجدات �حیث  ،ال �سهو مهتم �المباني

وهذا الكالم  ،بینما الذي �سهو العكس ،وهو بهذا غافل عن معنى الصالة ولب الصالة ،ال �غلظ
�ثیر من الذین �سهون في صالتهم ال �عقلون ال معاني وال  ،لیس هذا �مطرد ،�صحیح لیس

 ،السیما إذا �ثر السهو منهم اوال خشوعً  وال إقباًال  اوال �ضبطون تدبرً  امباني وال �ضبطون أر�انً 
 ،�قرر هذا أن من ال �سهو في صالته فذلك رجل ال یتدبرها -رحمه هللا -المؤلف ،�هللا المستعان

أال �مكن الجمع بین التدبر وضبط الصالة؟! إذا أحضرت قلبك في المعاني أحضرت قلبك في 
�ثیر من الناس ال یدري أنه �صلي مع  ،او�ذا غفل قلبك عن هذا غفل عن هذا أ�ًض  ،المباني

والغفلة والسهو  ،غافل وساهٍ فهو ال �و  ،اإلمام حتى �أتي شيء مؤثر إذا �كى اإلمام عرف أنه معه
فإذا دخلوا المسجد دخلوا �مشاكلهم  ،على القلوب �اعتبار أن الناس انشغلوا بدنیاهمطغت 

 ،ولو أن اإلنسان إذا جاء لهذه العبادة العظیمة تفرغ ورمى أشغاله خارج �اب المسجد ،وأشغالهم
ما وجد من �قول آمین وهو ساجد و�رفع  ،وأقبل علیها �قلبه وقالبه ما حصل مثل هذا الذي نعیشه

 أم ا�عد أر�انً  أممبنى  أمیتدبر معنى  ماذاوهذا  ،ن و رى وجد من �قول آمین والناس ساجده تصوت
 �هللا المستعان. ،�عد..؟ هذا ما هو مع المصلین أصالً 

 طالب: ..................
آمین في صالة  :هذه �قولون �صالة بنك أ�ام األسهم لما فرغ من القراءة وأراد الر�وع قالوا ،ال

 هذا وقته. ،ودنیا مؤَثرة ،ما هم مع اإلمام ،األسهم عیونهم �لها �الشاشات
 طالب: ..................

و�ذا عجز عنهم یرفع أمرهم  ،ا �الترهیبا �الترغیب وأحیانً ینصحهم و�كرر علیهم و�رغبهم أحیانً 
 ینه علیهم.یذ�ره للهیئة لمن �ع ،یذ�ره إلمام المسجد ،إلى من �عینه علیهم

اللهم إال  ،�سهو في صالته إال لفكرته في أعظم منها -صلى هللا علیه وسلم-وما �ان النبي  "
اذ�ر �ذا اذ�ر �ذا لما لم  :أنه قد �سهو في صالته من �قبل على وساوس الشیطان إذا قال له

  }Q P O { قوله تعالى:  :الرا�عة .�كن یذ�ر حتى �ضل الرجل أن یدري �م صلى
وهو �صلي تقیة �الفاسق یري أنه �صلي عبادة  ،أي یري الناس أنه �صلي طاعة  ٦الماعون:

وأصله طلب المنزلة  ،وحقیقة الر�اء طلب ما في الدنیا �العبادة ،إنه �صلي :لیقال ؛وهو �صلي
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 .والثناءو�ر�د بذلك الجاه ، وهو من أجزاء النبوة ،وأولها تحسین السمت ،في قلوب الناس
الر�اء  :وثالثها .لیأخذ بذلك هیئة الزهد في الدنیا ؛الر�اء �الثیاب القصار والخشنة :وثانیها

�القول �إظهار التسخط على أهل الدنیا و�ظهار الوعظ والتأسف على ما �فوت من الخیر 
، ألجل رؤ�ة الناس ؛الر�اء �إظهار الصالة والصدقة أو بتحسین الصالة :ورا�عها .والطاعة

قد تقدم في سورة النساء وهود وآخر الكهف  :قلت .قاله ابن العر�ي ،وهذا دلیله ،وذلك �طول
 " والحمد هلل. ،القول في الر�اء وأحكامه وحقیقته �ما فیه �فا�ة

 :و�ر�د بذلك الجاه والثناء قال في اللسان ،وهو من أجزاء النبوة ،وأولها تحسین السمت :قال
السمت حسن القصد والمذهب في الدین والدنیا �ظهر من السمت الهیئة والسكینة والوقار لكن 

في سمته  -علیه الصالة والسالم-وهو ال یر�د بذلك االقتداء �النبي  ،وهو من أجزاء النبوة :قال
 و�نما یر�د بذلك الجاه والثناء. ،وهد�ه

فمن حق الفرائض  ،ل الصالح إن �ان فر�ضةا �إظهار العموال �كون الرجل مرائیً  :الخامسة "
أعالم  األنه ؛»وال غمة في فرائض هللا«: -علیه السالم-لقوله  ؛اإلعالن بها وتشهیرها
 " اإلسالم وشعائر الدین.

فما �كون فیها مراءاة یرائي أنه �صلي الفرض؟! الناس �لها تصلي  ،و�شترك فیها جمیع المسلمین
هل �قول هذا  ،إني صائم :من ُسب أو ُشتم وهو صائم في قولهولذا �ختلفون في قول  ،الفرض

أو �قوله في نفسه یذ�رها �أنه صائم فال یرد علیه �مثل  ،في الفرض والنفل أو �كتفي �الفرض
وأنها الشعیرة  ،وأنها ال بد أن تظهر ،ال إشكال في إظهارهافأما �النسبة للفر�ضة  ،سبه وشمته

�صلي الفرض إال في مكان  أتىما أحد یرائي الناس أنه  ،فیقل فیها الر�اء ،فیها الناس و�شترك
نعم إذا اندرست معالم الدین وصار من �صلي الفرض صار �شار إلیه  ،معالم الدین هاندرست فی

وال « ،والكالم في النوافل واإلكثار منها هذا الذي على اإلنسان أن �خفیه �قدر اإلمكان ،ممكن
 ..؟أوخرجه  من »غمة في فرائض هللا

 طالب: ..................
 و�ن تقدم؟

 طالب: ..................
 عندك؟ 

 طالب: ..................
 وما ُخرِّج؟

 وألن تار�ها �ستحق... " "
 طالب: ..................

 �هللا �سر بنفسه أفضل.
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ا فحقه أن و�ن �ان تطوعً  ،فوجب إماطة التهمة �اإلظهار ،وألن تار�ها �ستحق الذم والمقت "
و�نما الر�اء  ،ا لالقتداء �ه �ان جمیالً فإن أظهره قاصدً  ،ألنه ال یالم بتر�ه وال تهمة فیه ؛�خفى

في  وعن �عضهم أنه رأى رجالً  ،أن �قصد �اإلظهار أن تراه األعین فتثني علیه �الصالح
 ؛و�نما قال هذا ،بیتك ما أحسن هذا لو �ان في :المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها فقال

2  { وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة عند قوله تعالى:  ،ألنه توسم فیه الر�اء والسمعة

 والحمد هلل على ذلك. " ،وفي غیر موضع  ٢٧١البقرة:  }3 4
 طالب: ..................

و�ذا �ثرت العبادة واشتهرت بین الناس  ،نعم الذي �صومه الناس �لهم مثل صیام الست مثالً 
 أخذت حكم الفر�ضة.

أنه ز�اة  :األول ؛فیه اثنا عشر قوالً   ٧الماعون:  }T S { قوله تعالى:  :السادسة "
مثل ذلك وقاله  -رضي هللا عنه -وروي عن علي ،�ذا روى الضحاك عن ابن عباس ،أموالهم

بلغني أن  :وقد روى أبو �كر بن عبد العز�ز عن مالك قال ،�منعهاوالمراد �ه المنافق  ،مالك

 H G F N M L K J I R Q P O{ :قول هللا تعالى

U T S {  :إن المنافق إذا صلى صلى ر�اًء و�ن فاتته  :قال ٧-٤سورة الماعون

قال ز�د بن  ،الز�اة التي فرض هللا علیهم  ٧الماعون:  }T S {  ،لم یندم علیها
 " أسلم.

وال یتوعد إال على أمر عظیم �الصالة  ،الذي دعاهم إلى تفسیر الماعون �الز�اة التوعد بو�ل
 والز�اة.

ن إ :القول الثاني .لو خفیت لهم الصالة �ما خفیت لهم الز�اة ما صلوا :قال ز�د بن أسلم "
أنه اسم جامع  :وقول ثالث ،قاله ابن شهاب وسعید بن المسیب ،الماعون المال بلسان قر�ش

وُروي عن ابن عباس  ،قاله ابن مسعود ،لمنافع البیت �الفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك
 ا قال األعشى:أ�ًض 

 �ـــــــــــــــــــــــــــــــأجود منـــــــــــــــــــــــــــــــه �ماعونـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــــم تغـــــــــــــــــــــم   إذا مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــماؤهم ل
 " الرا�ع.. 

 لم ُ�مطروا وأصیبوا �الجدب تبادلوا المنافع وجادوا �أموالهم.إذا 
ذ�ر الزجاج وأبو عبید والمبّرد أن الماعون في الجاهلیة �ل ما فیه منفعة حتى الفأس  :الرا�ع "

 :وأنشدوا بیت األعشى قالوا ،والقدر والدلو والقّداحة و�ل ما فیه منفعة من قلیل و�ثیر
 وأنشدوا قول الراعي: ،والماعون في اإلسالم الطاعة والز�اة
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 أخلیفــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرحمن إنــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــر
 

 حنفـــــــــــــــــاء نســـــــــــــــــجد �كـــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــیالً  
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــرى هلل مــــــــــــــــــن أموالن  عــــــــــــــــــرب ن

 

ــــــــــــــــــــزالً   ــــــــــــــــــــز�الً  حــــــــــــــــــــق الز�ــــــــــــــــــــاة من  تن
 لمــــــــــــا �منعــــــــــــواقــــــــــــوم علــــــــــــى اإلســــــــــــالم  

 

 مــــــــــــــــــــــاعونهم و�ضــــــــــــــــــــــیعوا التهلــــــــــــــــــــــیال 
أنه المعروف �له  :السادس .اروي عن ابن عباس أ�ًض  ،أنها العارّ�ة :الخامس .�عني الز�اة 

 " السا�ع.. ،قاله محمد بن �عب والكلبي ،الذي یتعاطاه الناس فیما بینهم
ألن التوّعد بو�ل ال �ستحقه إال من  ؛لكن ال بد من حمله على ما �جب بذله لمضطر ونحوه

 ارتكب محّرًما أو ترك واجًبا.
 :سمعت �عض العرب �قول :الماء وحده قال الفراء :الثامن .أنه الماء والكأل :السا�ع "

 " وأنشدني فیه. ،الماعون الماء
 ألنه ال �مكن أن یتناول الماء �غیر ماعون. ؛من إطالق الظرف و�رادة المظروف

 فیه:وأنشدني  "
 ا�مــــــــــــــــج صــــــــــــــــبیره المــــــــــــــــاعون صــــــــــــــــبً 

 

 ........................... 
أنه المستغل من  :العاشر .قاله عبد هللا بن عمر ،أنه منع الحق :التاسع ،الصبیر السحاب 

أصل  :قال قطرب ،حكاه الطبري وابن عباس ،وهو القلیل ،من المعني ذمنافع األموال مأخو 
 " تقول العرب ما له سعنة. ،الشيء القلیل :والمْعن ،الماعون من القلة

 حكاه الطبري وابن عباس أو عن ابن عباس؟ 
 طالب: ..................

 .�صلحأما الطبري وابن عباس ما  ،�قول في �عض في �عض النسخ ابن عیسى ممكن
ى هللا تعالى الز�اة والصدقة ونحوهما فسمّ  ،ما له سعنة وال معنة أي شيء قلیل :العرب تقول "

الماعون أصله معونة واأللف  :ومن الناس من قال ،ألنه قلیل من �ثیر ؛من المعروف ماعوًنا
هو  الماعون مفعول من أعان �عین والَعونُ  :حكاه الجوهري قال ابن العر�ي ،ِعَوض من الهاء

رة لألمراإلمداد   ،أنه الطاعة واالنقیاد :الحادي عشر .�القوة واآلالت واألسباب المیسرة المیسِّ
ا تعطیك الماعون أي تنقاد حكى األخفش عن أعرابي فصیح: لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنیعً 

 قال الراجز: ،لك وتطیعك
 متـــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــادفهن فـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــر�ن

 

 �خضـــــــــــــــــعن أو �عطـــــــــــــــــین �المـــــــــــــــــاعون  
 " ألن عائشة رضوان هللا علیها. ؛هو ما ال �حل منعه �الماء والملح والنار :وقیل 

�ضم الباء و�سرها الَبر�ن أو الُبر�ن الَبِر�ن الراء مكسورة ألنه �قول البر�ن �ضم الباء و�سرها 
 الُبِر�ن والِبِر�ن.
ـــــــــــــــــِر�نمتـــــــــــــــــى   تصـــــــــــــــــادفهن فـــــــــــــــــي الِب

 

 �خضـــــــــــــــــعن أو �عطـــــــــــــــــین �المـــــــــــــــــاعون  
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 :قالت -رضوان هللا علیها -ألن عائشة ؛هو ما ال �حل منعه �الماء والملح والنار :وقیل "
�ا رسول  :قلت ،»الماء والنار والملح«قال:  ه؟ما الشيء الذي ال �حل منع ،�ا رسول هللا :قلت
 " هللا..
 ا الناس شر�اء في ثالثة فذ�رها.أ�ًض 

ا فكأنما �ا عائشة من أعطى نارً « :فقال ؟فما �ال النار والملح ،هذا الماء ،�ا رسول هللا :قلت "
ا فكأنما تصدق �جمیع ما طیب �ه ذلك ومن أعطى ملحً  ،تصدق �جمیع ما طبخ بتلك النار

ومن سقى  ،ومن سقى شر�ة من الماء حیث یوجد الماء فكأنما أعتق ستین نسمة ،الملح
ذ�ره  »االناس جمیعً  اومن أحیاها فكأنما أحی ،انفسً  اأحی اشر�ة من الماء حیث ال یوجد فكأنم

قال  ،وهو القول الثاني عشر ،وفي إسناده ِلْین ،الثعلبي في تفسیره وخّرجه ابن ماجه في سننه
 " الماوردي.

 مخّرج؟
 طالب: ..................
 و�كفي أن �قول ضعیف؟

 طالب: ..................
 موضوع. نعم،

 طالب: ..................
 هذا معروف مخّرج عندك؟  »الناس شر�اء في ثالثة«معروف  »الناس شر�اء«

 طالب: ..................
ا، من سقى شر�ة من الماء حیث یوجد الماء منكرة جد� لكن ستین  ،أمره سهل ،علي بن ز�د ال

 هذا الكالم لیس �صحیح. ،فكأنما أعتق ستین نسمة
وقیل لعكرمة  ،�هللا أعلم ،فعله وقد ثّقله هللا و�حتمل أنه المعونة �ما خفَّ  :قال الماوردي "

ال، ولكن من جمع ثالثهن  :فقال ،ا من المتاع �ان له الو�لمن منع شیئً  :مولى ابن عباس
�ونها في المنافقین أشبه و�هم  :قلت ،�عني تْرك الصالة والر�اء والبخل �الماعون  ،فله الو�ل

N  { قال هللا تعالى:  ،ألنهم جمعوا األوصاف الثالثة ترك الصالة والر�اء والبخل �المال ؛أخلق
Z Y X W V U T S R Q P O{  :وقال   ١٤٢النساء: }  Ã Â Á

Å Ä{  :و�ن وجد �عضها  ،و�بعد أن توجد من مسلم محقق ،وهذه أحوالهم  ٥٤التو�ة
 "م. �هللا أعل ،وذلك في منع الماعون إذا تعّین �الصالة إذا تر�ها ،فیلحقه جزء من التو�یخ
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من �ان  ،وأخرى في أفراد ،في أفراد�عضها �عني �خصال النفاق إذا اجتمعت غیر �ونها توجد 
ومن �ان فیه خصلة من هؤالء الثالث �ان فیه  ،فیه خصلة منهن �ان فیه خصلة من النفاق

 خصلة من خصال المنافقین وهكذا.
 إنما..

 طالب: ..................
 لكنه.. ،ضعیف ،ال، علي بن جدعان معروف

 " �هللا أعلم. ،ا في المروءة في غیر حال الضرورةا قبیحً إنما �كون منعً  "
 طالب: ..................

ألنه لیس من  ؛ال، اآلن مثل هذا لیس من الضرورات ..هذا من �اب نعمز�اته عار�ته 
 الضرورات �حیث توجب عار�ته.


