
 
 

 تفسري القرطبي

 القلمسورة 
 

 معالي الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

                           

 مسجد أ�ا الخیل المكان: هـ٠٨/٠١/١٤٣٢ المحاضرة:تار�خ 

 
  



 
 
 

 
 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=fiŸ—ÿ^=ÓáÈã۰۰۱E=
 
 

٢ 
 

  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
وقال ابن عباس  ،وعكرمة وعطاء وجابرتفسیر سورة نون والقلم مكیة في قول الحسن “

ومن �عد ذلك إلى قوله  ،مكي  ١٦القلم: Z  $      #      " ! ]من أولها إلى قوله تعالى:  :وقتادة

  ٤٧القلم: M N  Z ]ومن �عد ذلك إلى قوله  ،مدني  ٣٣القلم: µ  Z ́     ³  ² °± ]تعالى: 

قاله  ،وما �قي مكي ،مدني  ٥٠القلم: i j k  Z ]ومن �عد ذلك إلى قوله تعالى  ،مكي

أدغم النون الثانیة في هجائها في الواو أبو �كر   ١القلم: ZY [  Z ]قوله تعالى:  .الماوردي
وقرأ  ،والباقون �اإلظهار ،والمفّضل وهبیرة وورش وابن محیصن وابن عامر والكسائي و�عقوب

 ”عیسى بن عمر �فتحها �أنه..
إذا ُوجدت النون الساكنة  ،واإلظهار على أنها متحر�ة ،ساكنة �عدها واودغمت على أنها نون أُ 

 ا،على أنها �لمة ولیست حرفً  ومن أظهرها بناءً  ،و�عدها حرف من حروف اإلدغام �الواو تدغم
فهي متحر�ة األصل فیها نوُن  ،فهي معر�ة خاضعة للعالمات ،لیس المراد الحرف الهجائي

�اعتبار أنها حرف ساكن نون ساكنة و�عدها حرف من  ،فمن سّكنهاما هي نوْن والقلم  ،والقلم
لكن َمن ِمن األئمة القراء المشهور�ن قرأها �اإلدغام أبو �كر والمفضل  ،حروف اإلدغام تدغم

ورش وابن محیصن وابن عامر  ،وهبیرة وورش وابن محیصن وابن عامر والكسائي و�عقوب و�ثیر
والسبب في هذا أن هل هي نون  ،�اإلظهار ؤوها�قیة القراء قر  ،والكسائي و�عقوب �لهم من القراء

 هألن ؛إنها متحر�ة :ومن قال ،ساكنة أدغمها في الواو :فمن قال ،ساكنة أو هي نون متحر�ة
 ،�عني في رسمها حرف ،�لمة أمحرف  ا،ولیست حرفً  ،فرق بین نون اآلن هذه �لمة نون �لمة

من قرأ القرآن فله «منشأ الخالف بین أهل العلم في المراد �الحرف وهذا هو  ،وفي نطقها �لمة
الثالثون  »ومیم حرف ،والم حرف ،بل ألف حرف ،�كل حرف عشر حسنات ال أقول الم حرف

 الحسنة هذه هل هي على حروف ثالثة أو على �لمات ثالث؟
 طالب: ................

حرف معنى؟ �یف.. (لم) حرف و(من) حرف و(على) حرف  أمحرف لكن هذا الحرف مبنى 
من أهل العلم من یرى أن المراد  .هي حرف معنى ،لكنها ثالثة حروف من حیث حروف المباني

ففي الختمة أكثر من  ،�كون القرآن أكثر من ثالثمائة ألف حرف وحینئذٍ  ،�الحرف حرف المبنى
لنا المراد حرف المعنى ففیه سبعون ألف حرف و�ذا ق ،إذا قلنا حرف مبنى ،ثالثة مالیین حسنة



 
 
 

 
 
 
 

٣ 
 
 

 
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=
=

٣ 
 

فألف الم میم مثل ألم في األجر؟  ،فرق بین هذا وهذا ،أقل من الر�ع أو قر�ب من الر�ع ،معنى
 مثلها في األجر؟

 طالب: ................
 .وهي محتملة حروف معاني ا،سماها حروفً  »من قرأ« سمر للما هو المنظور 

 طالب: ................ 
حرف جر  ،أعرب هذه الجملة :قال لك ،ِمن حرف جر :اآلن لما تقول ،كل واحد منها حرف

مثل هذا  مبتدأً  �أتي؟ ما وحرف جر الخبر الحرف �أتي مبتدأً  ،ألنك تخبر عنها ؛تقول ِمن مبتدأ
أنا ما قدرت  أمما أدري اإلخوان مدر�ین ما أقول  ،على هذا الحرف امً لَ صار عَ  احكي صار اسمً 

 .لكن الكالم على أن أنا أسأل وُأجاب �غیر ما أر�د ا،واضحً  تعبیًرا أعبر
علیه -بدلیل أن النبي  ،المراد حروف المعاني ال حروف المباني :اآلن شیخ اإلسالم وغیره �قول 

ما هي بواحد الهمزة  ،وهي من حروف المباني ثالثة ،»ألف حرف« :قال -الصالة والسالم
وهذا الذي یرجحه ابن الجَزري في النشر في القراءات  ،لها �قیة الحروفومث ،واأللف والالم والفاء

ومع هذا الختمة بر�ع األجر لو  -علیه الصالة والسالم-العشر بدلیل المثال الذي ذ�ره النبي 
فهل نون  ،فرق بین ثالثمائة ألف حرف و�ین سبعین ألف حرفف ،كان المراد حروف المباني

 ى؟ حرف معن أمعندنا حرف مبنى 
 طالب: ................

 أنت اآلن تنطقها ثالثة حروف نون واو نون.
 طالب: ................

على �ل حال هذا مرجع أو  ،لكن معناه �اعتبار موقعه من الكالم هللا أعلم �مراده ،حرف معنى
 مرد ما ذ�ره في صدر الكالم من إدغامها و�ظهارها.

 طالب: ................
 ؟ماذا

 ................ طالب:
ن إ :ما �مكن أن �قال »ألف حرف« :ألف الم میم قال -علیه الصالة والسالم-اآلن في مثاله 

ما  ،حرف معنىهي  ، إنمالكنها لیست حرف مبنى ،نقول حرف ا،(ألٌف) بهذا النطق لیست حرفً 
ى (كیف) وهذا حرف مبن ،لكن هذا حرف معنى ،�لها حروف ،عرفت الفرق  ،هي مثل (َأ) في ألم

 تقول؟  ماذا
 طالب: ................

 �عشر حسنات؟  أموتعد بثالثین حسنة 
 طالب: ................
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 .فٌ مثل ألِ  ،عشر ،ال ال، على �الم شیخ اإلسالم واحد
 طالب: ................

 ،تر ،ألم( ،ا إال مع غیرهفي القرآن أبدً  ا�قرأ منفردً حرف مبنى ما فیه  ا،�قرأ منفردً  ههو في موضع
 إال مع غیره. اما تقرأ حرف مبنى منفردً  )كیف

 طالب: ................
 ال، مثل میم في ألف الم میم.

 طالب: ................
النون في �سطرون هي  ،�سطرون  ..مثل میم في ألف الم میم، لكن لو جاءت نون مع جملة مع

 مثل نون في صدر الكالم؟
 طالب: ................

�النطق؟ �النطق ال �الرسم، على �ل حال ثقتنا �فضل هللا  أموعلى �الم غیره هل العبرة �الرسم 
لكن �رم هللا وجوده  ،و�ن �نا ندین لشیخ اإلسالم ،وجوده و�رمه أعظم من ثقتنا �علم شیخ اإلسالم

ضعاف ل سبعمائة ألف إلى أون الختمة بثالثة مالیین بدفنطمع في أن تك ،واسع ال ُ�حد هفضل
 كثیرة.

وقرأ هارون  ،على إضمار حرف القسم ،وقرأ ابن عباس ونصر وابن أبي إسحاق �كسرها“
مْیقع �ضمها على البناء فروى معاو�ة بن ُقرَّة عن أبیه  ،واخُتلف في تأو�له ،�محمد بن السَّ

وروى ثابت الُبناني  ،»نون لوح من نور« :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-یرفعه إلى النبي 
 ”وقاله الحسن وقتادة. ،أن نون الدواة

�بیرة  ا�اتب نونً  ،ادیني توضع في المیتالغر�ب أن في �عض اللوحات ال ،الدواة وعاء الحبر
نون تقرأ �ذا مثل الوعاء الحبر ومثل الدواة  یر�د ..فوق ا واوً ووضع  ا،قلمً ها فی عضاوو  ء،كاإلنا

هذا إحداث في  ،وفي وسطها قلم �بیر نون و�اتب واو والقلم، �جوز مثل هذا؟ ال �هللا ما �جوز
أن نون لوح من نور ال  -علیه الصالة والسالم-وعلى �ل حال ما ُرفع إلى النبي  ،كالم هللا
  قال عنه؟ ماذایثبت، 

 طالب: ................
 نعم، في غا�ة الضعف.

. :وروى الولید بن مسلم قال“  ”حدثنا مالك بن أنس عن سميُّ
.  عن سميٍّ

-سمعت رسول هللا  :عن سمي مولى أبي �كر عن أبي صالح السمان عن أبي هر�رة قال“
وذلك قوله  ،وهي الدواة ،ثم خلق النون  ،أول ما خلق هللا القلم« :�قول -صلى هللا علیه وسلم
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ما �ان وما هو �ائن إلى  :قال ؟وما أكتب :قال ،اكتب :ثم قال له  ١القلم: ZY [  Z ]تعالى: 
 :فجرى القلم �ما هو �ائن إلى یوم القیامة قال ،یوم القیامة من عمل أو أَجل أو رزق أو أثر

ما خلقت  :ثم خلق العقل فقال الجبار ،ثم ُختم فم القلم فلم ینطق وال ینطق إلى یوم القیامة
 ”.»وألنقصنك فیمن أ�غضت ،وعزتي وجاللي ألكملنك فیمن أحببت ،أعجَب إليَّ منكا خلقً 

 »؟وما أكتب :قال ،اكتب :أول ما خلق هللا القلم فقال له«أما أول الحدیث فهو ثابت  ،�عني العقل
 ماذا، »ثم خلق هللا العقل« :وآخره »والنون وهي الدواة «أما  ،هذا ما فیه إشكال ،إلى آخر الحدیث

 قالوا عنه؟
 طالب: ................

 :اكتب قال :أول ما خلق هللا القلم قال له«لكن أوله ثابت  ،نعم الحدیث بهذا التر�یب ال أصل له
وأما  ،هذا ما فیه إشكال »اكتب ما هو �ائن إلى یوم القیامة :قال«إلى آخره إلى..  »؟وما أكتب

 ،لهذا الحدیث ؛القلم :منهم من �قول ؛ولذا �ختلفون في أول المخلوقات ،�قیته فال أصل له
 بل الذي علیه أهل التحقیق أنه العرش. ،واألكثر

 كتب القضاء �ه من الد�ان  في القلم الذي ون مختلفوالناس 

 قوالن عند أبي العال الهمذاني  �ان قبل العرش أو هو �عدههل 

 قبل الكتا�ة �ان ذا أر�ان  ق أن العرش قبل ألنهحوال

 إ�جاده من غیر فصل زمان  بتو�تا�ة القلم الشر�ف تعقّ 

 ال أنه أول المخلوقات. ،اكتب :األولیة مر�وطة �القول قال له ،وهذا معنى الحدیث أول ما قال له
 ................طالب: 

 ین؟أ
 طالب: ................
 على أن األولیة ظرفیة.

 طالب: ................
 لكن. ،األولیة مطلقة دلیل من �قول �أنهذا 

 ذا أر�انقبل الكتا�ة �ان   والحق أن العرش قبل ألنه

 إ�جاده من غیر فصل زمان  و�تا�ة القلم الشر�ف تعقبت

 طالب: ................
 هو؟ ما

 طالب: ................
 ؟ماذا
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 طالب: ................
 ال، الخالف المقصود �ه إحقاق الحق بدلیله.

أطوعهم هلل وأعملهم  أكمل الناس عقالً « :-صلى هللا علیه وسلم-ثم قال رسول هللا  :قال“
 ”.»�طاعته

 ولذا لو وجد وقف أو وصیة ألعقل الناس لمن �صرف؟ 
 طالب: ................

 هذا أعقل الناس. -جل وعال-لمن �حقق ما خلق من أجله وهو العبود�ة هلل  ،نعم، ألعبد الناس
 ،�ه الذ�ر تبوالقلم الذي �ُ  :الحوت الذي تحت األرض السا�عة قال :نون  :وعن مجاهد قال“

إن النون هو الحوت الذي  :و�ذا قال مقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسّدي والكلبي
فجرى �ما هو  ،أول ما خلق هللا القلم :بیان عن ابن عباس قالظوروى أبو  ،علیه األَرضون 

 ،فبسط األرض على ظهره ،ثم خلق النون  ،فخلق منه السماء ،ثم رفع �خار الماء ،كائن

 ] ZY ] :و�ن الجبال لتفخر على األرض ثم قرأ ابن عباس ،فأثبتت �الجبال ،مادت األرضف

 Z :قال الراجز: ،اسمه البْهموت :وقال الكلبي ومقاتل ،اآل�ة  ١القلم 
 "خلق البهموت�هللا ر�ي   ما لي أراكم �لكم سكوت

 قال عن الخبر؟ مخّرج؟ ماذا
 طالب: ....................

 ما هو مرفوع. اعمن خرجه أو �اعتباره أثرً  ًئالكن مخرج؟ ذ�ر شی
إن إبلیس  :قال �عب ،ابل هموتً  :وقال ،الوثوثً  :وقال �عب ،الیوثً  :وقال أبو الیقظان والواقدي“

أتدري ما على ظهرك �ا  :تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره األرضون فوسوس في قلبه وقال
 ”.ملوثوثا من الدواب والشجر واألرضین وغیرها لو لفظته

ف األخبار هذه �لها ال تثبت وهي متلقاة من �عب وأمثاله ممن عنده علم من اإلسرائیلیات والمؤلِّ 
 شيء من اإلسرائیلیات لكنه خرج عن شرطه في �عض المواطن.رحمه هللا �شترط أال یذ�ر 

وقال أتدري ما على ظهرك �ا لوثوثا من الدواب والشجر واألرضین وغیرها لو لفظتهم ألقیتهم “
فبعث هللا إلیه دا�ة فدخلت منخره ووصلت إلى  ،ا أن �فعل ذلكفهم لیوثً  ،عن ظهرك أجمع

ف�هللا إنه  :قال �عب ،فأذن هللا لها فخرجت ،امنه -عز وجل-فضج الحوت إلى هللا  ،دماغه
وقال الضحاك عن ابن  ،إن هم �شيء من ذلك عادت �ما �انت ،وتنظر إلیه لینظر إلیها

 ،ونون الرحمن تعالى متقطعة و حم الر :قال ،إن نون آخر حرف من حروف الرحمن :عباس
اسم  :وقیل ،هو فاتحة السورة :وقال ابن �یسان ،هو قسم أقسم هللا تعالى �ه :وقال ابن ز�د

 ”هو افتتاح اسمه نصیر ونور وناصر. :وقال عطاء وأبو العالیة ،السورة
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 افتتاح اسمه.
 هو افتتاح اسمه نصیر ونور وناصر.

في أول سورة البقرة على  وتقدم القول مفصالً  ،ه لكن �ل هذا �غیر دلیل وال برهانؤ أسما :أو قال
لخالصة أنها حروف ال تخرج من الحروف العر�یة الثمانیة وا ،الكالم على الحروف المقطعة

وأنتم تحفظون هذه الحروف  ،ر�ب من هذه الحروفوأن هذا الكتاب مُ  ،نزلت للتحديوأُ  ،والعشر�ن
ولذا إذا ُذكرت هذه  ،فعجزوا وانقطعوا ،وتنطقون بهذه الحروف إن استطعتم أن تأتوا �مثله فهاتوا

 الحروف في مطالع السور ُذكر �عدها القرآن إال في هذا ذ�ر القلم.
 طالب: ....................

 متلقاة من أهل الكتاب ال �عّول علیها.، هذه مقاطیع ال ال
 طالب: ....................

 ،لى تفسیر ابن أبي حاتمترجع إ ،ترجع إلى تفسیر الطبري  ،هذه ترجع إلى التفاسیر المسندةنعم، 
وترجع أول ما ترجع للدر المنثور من أجل أن �أتي لك  ،ترجع إلى غیرها من التفاسیر المسندة

 لمنثور مثل الدلیل على هذه الكتب.الدر ا أصولثم ترجع إلى  ،�من خرج هذا األثر

 } ]بیانه قوله تعالى:  ،وهو حق ،أقسم هللا تعالى بنصره للمؤمنین :وقال محمد بن �عب“

 :هو نهر من أنهار الجنة �قال له :وقال جعفر الصادق  ٤٧الروم: Z  ¡ ے ~ { |
وهو اختیار  ،األنه لو �ان غیر ذلك لكان معر�ً  ؛هو المعروف من حروف المعجم :وقیل ،نون 

 ”القشیري أبو نصر عبد الرحیم في تفسیره.
 فیها؟ التر�ي  ماذاما قال وهو اختیار القشیري أبي نصر، الطبعات الثانیة  ،ما قال أبي نصر

 طالب: ....................
 كنیته.

 طالب: ....................
وهو اختیار القشیري أبي نصر ما  ،هذه �نیته ا،ما �مكن ال ال لو قلنا بهذا ما أعر�نا الحروف أبدً 

على  اصار اسمً  ،ما �مكن ؟ما تقول ذهبت إلى أبي ظبي ،تههذه �نی ،علیه انه صار علمً إنقول 
 صوا�ه أبي نصر. ،لكن مادام �نیة فهو �عرب �الحروف ،البلد

فلو �ان  ،ألن نون حرف لم ُ�عرب :وهو اختیار القشیري أبي نصر عبد الرحیم في تفسیره قال“
وعلى هذا  ،فاتیح السورفهو إًذا حرف هجاء �ما في سائر م ،كلمة تامة ُأعرب �ما ُأعرب القلم

لما فیه من البیان  ؛أقسم �القلم ،والقلم :هو اسم السورة أي هذه سورة نون ثم قال :قیل
ومنه قول أبي  ،وهو واقع على �ل قلم مما �كتب �ه من في السماء ومن في األرض ،كاللسان

 الفتح البستي:
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 وعدوه مما �كسب المجد والكرم  �سیفهم اإذا أقسم األ�طال یومً 

 مدى الدهر أن هللا أقسم �القلم  ا ورفعةكفا قلم الكتاب عز� 

هذا  :وقال ابن عباس ،ما ذ�رناه أعالها ،وللشعراء في تفضیل القلم على السیف أبیات �ثیرة
 ”قسم �القلم الذي خلقه هللا فأمره..

وأحوج  ،بل قد �كون الجهاد �ه أنكى من الجهاد �السیف ،و�حصل �ه الجهاد �ما �حصل �السیف
 ما �كون الناس الیوم إلى الجهاد �اللسان والقلم.

هذا قسم �القلم الذي خلقه هللا فأمره فجرى �كتا�ة جمیع ما هو �ائن إلى  :وقال ابن عباس“
خلق هللا القلم ثم  :وهو قلم من نور طوله �ما بین السماء واألرض و�قال :قال ،م القیامةیو 

 ”نظر إلیه فانشق نصفین فقال.
 اجِر.

 ”فجرى على اللوح المحفوظ. ،�ما هو �ائن إلى یوم القیامة :قال ؟أجري  �ا رب �مَ  :فقال ،اْجرِ “
 اإذا صار القلم سلسً  ،أدر�ناها أ�ام الطلب ،الكنها انقطعت قر�بً  ،سبحان هللا هذه الكلمة مستعملة

 :في الكتا�ة فقالوا او�ذا �ان یتلكأ ومتعبً  ،قیل �جري  ،ما فیه تقطیع وال فیه تلكؤ اقیل �جري سلسً 
 أثقل ما �كون قلم رديء وسیف صديء.

�ا بني اتق هللا واعلم أنك  :أوصاني أبي عند موته فقال :وقال الولید بن عبادة بن الصامت“
صلى هللا -سمعت النبي  ،ن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن �اهلل وحده والقدر خیره وشرهل

 :فقال ؟�ا رب وما أكتب :فقال ،اكتب :�قول إن أول ما خلق هللا القلم فقال له« :-علیه وسلم
 :وقال ابن عباس ،»فجرى القلم في تلك الساعة �ما �ان وما هو �ائن إلى األبد ،اكتب القَدر

  ١المسد: X Y Z [  Z ]ما �تب فكتب فی ،أول ما خلق هللا القلم فأمره أن �كتب ما هو �ائن
فخلق هللا القلم األول فكتب ما  :القلم نعمة من هللا تعالى على عباده قال غیره :وقال قتادة

ثم خلق القلم الثاني لیكتب �ه في األرض على ما  ،�كون في الذ�ر ووضعه عنده فوق عرشه
 ”�أتي بیانه في سورة اقرأ �اسم ر�ك.

بدون �تا�ة وال قلم وال  علمَ ال �یف یتصور طالب العلمِ  ،القلم نعمة من هللا تعالى على عباده
من تدارس العلم على من؟ �یف یتصور لكن التلقي ع ،نعم �حصل �التلقي ؟من یتصور ،كتب

قد یوَجد  ،ألن حملة العلم �موتون ثم �خلفهم من �ختلف عنهم في القدرة ؛بدون �تبطلب علم 
و�ضیع  ،ثم �خلفه من دونه ،ثم �خلفه من هو دونه في المرتبة ،حافظ �حفظ ما سمعه من شیوخه

فالكتا�ة من نعم هللا على عباده قبل أن تنتشر الكتا�ة  ،والحفظ خّوان ،العلم بهذه الطر�قة
یتعاونون على  ،لذي نعیشه �ان الكتاب إذا ورد إلى القر�ة قد ال �جدون من �قرؤه�المستوى ا

فبعضهم  ،فیذهبون �ه إلى اإلمام إمام المسجد �سمونه المطوع ،وال �صلون إلى نتیجة ،الكتاب
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وقد �جیبون �غیر  ،فیتَعبون وُ�تِعبون وال �فهمون المراد ،للحروف ما �قرؤها اف توصیفً یوصِّ 
لكن هذه  ،-جل وعال-ال شك أنه من نعم هللا  ،قد ینتقلون إلى بلد آخر لُیقرأ علیهمالمقصود و 

النعم أو هذه النعمة من تلك النعم إن استعملت فیما یرضي هللا وفیما �قرب إلى هللا وفي نصرة 
 و�ال فهي نقمة �غیرها من النعم. ،دین هللا

 طالب: ....................
 فیه؟ ماذا

 ....................طالب: 
 ما یثبتون إال العرش. ،�ما �ان في الماضي �عني أهل العلم ما یثبتون إال العرش فقط

 ،یر�د المالئكة �كتبون أعمال بني آدم ،أي وما �كتبون   ١القلم: Z  ̂ [ \ ]قوله تعالى: “
ومعنى وما  :وقال ابن عباس ،وما �كتبون أي الناس و�تفاهمون �ه :وقیل ،قاله ابن عباس

و�راد �ه �ل  ،وما موصولة أو مصدر�ة أي ومسطوراتهم أو وسطرهم ،�سطرون وما �علمون 
ر أو الحفظة على الخالف.  ”من �سطِّ

تب �ه ما في أو �ُ  ؟�تب �ه اللوح المحفوظ�عني الخالف في المراد �القلم هل هو القلم الذي ُ 
 ؟أو القلم الذي �أیدي الناس ؟اللوح المحفوظ

“[ _ ̀ a  b c    d Z  :و�ان المشر�ون �قولون للنبي  ،وهو نفي ،هذا جواب القسم  ٢القلم

 L M N O P Q ] :وهو قولهم ،�ه شیطان ،إنه مجنون  -صلى هللا علیه وسلم-

R S  Z :ا لقولهما علیهم وتكذیبً فأنزل هللا تعالى رد�   ٦الحجر: [ _ ̀ a  b c    d Z 

ما  :وتقدیره ،ا أن النعمة هاهنا قسمو�حتمل ثانیً  ،والنعمة هاهنا الرحمة ،أي برحمة ر�ك  ٢القلم: 
هو �ما تقول ما أنت  :وقیل ،ألن الواو والباء من حروف القسم ؛أنت ونعمة ر�ك �مجنون 

سبحانك اللهم  :�قولهم ،معناه ما أنت �مجنون والنعمة لر�ك :وقیل ،والحمد هلل ،�مجنون 
 قول لبید: ومنه ،و�حمدك أي والحمد هلل

 وفارقني جار �أر�د نافع  فردت في الدنیا �فقد عشیرتيوأُ 

 وقال النا�غة: ،أي وهو أر�د
 طفحت علیك بناتق مد�ار  لم ُ�حرموا حسن الغذاء وأمهم

 ”أو هو نائق.
 ناتق.

 :ا �ما في قولكا �ما یتعلق �غافل مثبتً والباء في بنعمة ر�ك متعلقة �مجنون منفی�  ،أو هو ناتق“
ا علیك مً نعَ ما أنت �مجنون مُ  :�أنه قال ،ومحله النصب على الحال ،أنت بنعمة ر�ك غافل
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ا على ما تحملت من أثقال النبوة غیر ممنون أي غیر مقطوع وال ا أي ثوا�ً و�ن لك ألجرً  .بذلك
 ”وحبل متین. ،مننت الحبل إذا قطعته :�قال ،منقوص

 منین.
 ”وحبل منین إذا �ان غیر متین قال الشاعر..“

 لكن هذا قول األكثر. ،ال منة علیك ان لك ألجرً والمعنى الثاني أنه خاٍل من المنَّة إ
 طالب: ....................

 ما أنت بنعمة ر�ك �عني �فضل ر�ك علیك ومنته علیك لست �مجنون.
 قال الشاعر:“

 .........................  ا �واسب ال �من طعامهاسً بْ غُ 

 .غیر ممنون غیر مكدر �المنّ  :قال الحسن .غیر ممنون محسوب :وقال مجاهد ،أي ال �قطع
والتفضل  ،ألن الجزاء مقدر ؛وهو التفضل ،غیر مقدر :وقیل .ا �غیر عملأجرً  :وقال الضحاك

 k l   m n o Z ]قوله تعالى:  .وهو معنى قول مجاهد ،ذ�ره الماوردي ،قدرغیر مُ 

قال ابن عباس   ٤القلم:  k l   m n o Z ]قوله تعالى:  :فیه مسألتان األولى  ٤القلم: 
لیس دین أحب إلى هللا تعالى وال أرضى عنده  ،على خلق على دین عظیم من األد�ان :ومجاهد

وعطیة  -رضي هللا عنه-وقال علي  ،وفي صحیح مسلم عن عائشة أن خلقه �ان القرآن ،منه
هو ما �ان �أتمر �ه من أمر  :وقال قتادة ،هو رفقه �أمته و�كرامه إ�اهم :وقیل ،هو أدب القرآن

وهو  :قال الماوردي ،أي إنك على طبع �ر�م :وقیل ،هللا و�نتهي عنه مما نهى هللا عنه
 ”لق في اللغة هو ما..وحقیقة الخُ  ،الظاهر

علیه الصالة -نة والجمیلة �لها موجودة فیه �عني جمیع ما ذ�ر في القرآن من األخالق الحس
أدبني ر�ي فأحسن  :في الخبرو  ،�ان خلقه القرآن :أصح ما ورد في ذلك حدیث عائشة -والسالم

د �أكثر من مؤ�ِّد  -جل وعال-�هللا  ،فإذا �ان خلقه القرآن ،تأدیبي  k ]شهد له �الكالم المؤ�َّ

l   m n o Z  :األصل أن تدخل على  ،ا المزحلقة للتو�یدوالالم أ�ًض  ،إن حرف تو�ید  ٤القلم
 -إنك لعلى خلق عظیم ،تأكید بدون فاصل األنه ال �جتمع حرف ؛لكنها انتقلت إلى الخبر ،المبتدأ

 ،اوأقرب الناس إلیه منازل یوم القیامة أحسنهم خلقً  ،اومن أحسن منه خلقً  -علیه الصالة والسالم
لكن �عض الناس  ،أثقل ما یوضع في المیزان حسن الخلقوأعظم ما یوضع في المیزان أو 

 ،و�عض الناس محروم ،مطبوع على حسن الخلق واللین والرفق والكرم واألخالق الحسنة والجمیلة
و�حمل نفسه علیه على غیر  ،المحروم �إمكانه أن �كتسب من األخالق ما یتطبع �ه الكن هذ
ثم �عد  ،�ما أن العكس قد یوجد رجل حلیم ورفیق ،اًض والحلم �التحلم أ� ،فالعلم �التعلم ،مرادها

�ان من أحسن الناس  :ُذكر في ترجمة راٍو من الرواة قالوا ،ذلك ال یلبث أن �كون سیئ الخلق
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 ،الطالب �عضهم �ضیق على الشیخف .افمازال �ه الطالب حتى صار من أسوأ الناس خلقً  ،اخلقً 
والعكس هو المطلوب أن من ُجِبل على  ،ثم �سوء خلقه !�شر ،ثم �عد ذلك الشیخ في النها�ة �مل

أما إذا طبع على  ،علیه أن یتخلَّق �األخالق الفاضلة ،خالف حسن الخلق علیه أن یتحلَّم
ُجِبلوا وطبعوا  ،ما شاء هللا جبال ،األخالق الفاضلة �ما جاء في األحنف بن قیس قیس بن عاصم

هل هما  :ثم سأل »هما هللا ورسوله الحلم واألناةإن فیك خصلتین �حب«على األخالق الفاضلة 
الحمد هلل الذي جبلني على  :قال ابع علیهمطُ  بالً ا أو جُ إنما خلقً  ،ق بهماأو تخلّ  ابل علیهمما جُ 

ألن  ؛المقصود أن مثل هذا من ُحرم من الِجِبلِّي علیه أن یزاول المكتَسب ،ما �حبه هللا ورسوله
ومنه  ،حتى العقل منه غر�زي  ،ومنها المكتسب ،ها الجِبلِّيجمیع الخصال وجمیع الخالل من
ثم �قل في  ا،�عض الناس في وقت ما شاء هللا متماسكً  ترون  ،مكتسب یتعقَّل حتى �صیر عاقًال 

ثم إذا واجهته في أ�ام  ،تجده في یوم من األ�ام تنقد علیه ،و�عض الناس العكس ،مستواه العقلي
هذا ال ، فإن وجد الجبلي وطبع علیه اإلنسان ،فالغرائز �لها بهذه الطر�قة .ما شاء هللا ینضبط

بل على و�ن جُ  ،شك أنه نعمة من هللا وموهبة من هللا یلزم علیه شكرها واستعمالها فیما یرضیه
 علیه أن یتخلق.ف ،خالف ما جبل علیههو غیرها و�سمع النصوص الواردة في فضل ما 

ألنه �صیر  ؛اسمى خلقً ما �أخذ �ه اإلنسان نفسه من األدب �ُ  وحقیقة الخلق في اللغة هو“
ال واحد له من  ،فهو الِخْیم �الكسر السجیَّة والطبیعةوأما ما ُطبع علیه من األدب  ،كالِخْلقة فیه

وقد  ،والخیم الطبع الغر�زي  ،والخیم الطبع ،لق الطبع المتكلففیكون الخُ  ،وخیم اسم جبل ،لفظه
 أوضح األعشى ذلك في شعره فقال:

 وعادت لخیمها األخالق  ن على المولىضالفضول ذو و�ذا 

ما ذ�رته عن عائشة في صحیح مسلم أصح األقوال  :قلت .أي رجعت األخالق إلى طبائعها

إلى عشر   ١المؤمنون: Z  $ # " ! ] :فقرأت -علیه السالم-ا عن خلقه ئلت أ�ًض وسُ 
ما دعاه أحد  ،-صلى هللا علیه وسلم-ا من رسول هللا ما �ان أحد أحسن خلقً  :وقالت ،آ�ات

 k l   m n o Z ] :ولذلك قال هللا تعالى ،لبیك :من الصحا�ة وال من أهل بیته إال قال

منه الحظ األوفر وقال  -صلى هللا علیه وسلم-محمود إال و�ان للنبي  ولم یذ�ر خلقٌ   ٤القلم: 
 ؛اسمي خلقه عظیمً  :ألنه لم تكن له همَّة سوى هللا تعالى وقیل ؛اسمي خلقه عظیمً  :الُجنید

إن هللا �عثني ألتمم مكارم « :-علیه السالم-یدل علیه قوله  ،الجتماع مكارم األخالق فیه
 ”.»األخالق

 ج؟تخر�جه، ُخرِّ 
 طالب: ....................

 �قول؟ ماذاما ُخرِّج؟ 
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 طالب: ....................
 وال حكم علیه وال شيء؟

 طالب: ....................
 صححه؟

 طالب: ....................
 ؟ًئاما قال عن حكمه شی

 طالب: ....................
 ة.ائثالثم

 طالب: ....................
 نعم.

 E F  G H I J K L ]إنه امتثل تأدیب هللا تعالى إ�اه �قوله تعالى:  :وقیل“

 Z :إذ قال. »اا حسنً أدبني ر�ي تأدیبً « :أنه قال -علیه السالم-وقد روي عنه  ، ١٩٩األعراف” 
 قال؟ ماذاال؟  أملكن ما أدري له أصل  ،هذا مشهور عند األد�اء ،هذا الذي فیه �الم

 ....................طالب: 
 مشهور عند األد�اء هذا.

 طالب: ....................
 صحیح. نعم،

E F  G H I J K L  Z ] :ا إذ قالا حسنً أدبني ر�ي تأدیبً « :أنه قال“

روى  :الثانیة .» ٤القلم:  k l   m n o Z ] :فلما قبلت ذلك منه قال  ١٩٩األعراف: 
وأتبع  ،اتق هللا حیثما �نت« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :الترمذي عن أبي ذر قال
وعن أبي  .حدیث حسن صحیح :قال »وخالق الناس �خلق حسن ،السیئة الحسنة تمحها

ما شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة « :قال -صلى هللا علیه وسلم-الدرداء أن النبي 
 :وعنه قال .حدیث حسن صحیح :قال »حش البذيءو�ن هللا تعالى لیبغض الفا ،من خلق حسن
ما من شيء یوضع في المیزان أثقل من حسن « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت النبي 

حدیث غر�ب  :قال »و�ن صاحب حسن الخلق لیبلغ �ه درجة صاحب الصالة والصوم ،الخلق
عن أكثر ما  -وسلمصلى هللا علیه -ئل رسول هللا سُ  :وعن أبي هر�رة قال .من هذا الوجه

 :وسئل عن أكثر ما یدخل الناس النار فقال ،تقوى هللا وحسن الخلق :یدخل الناس الجنة فقال
 ”وعن عبد هللا بن... .هذا حدیث صحیح غر�ب :الفم والفرج قال

 طالب: ....................
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حدیث �قول ن �ل إو�ن قال �عضهم  ،ردلكن لیس �مطّ  ،حسن غر�ب هذا في الغالب أنه ضعیف
 حسن غر�ب ضعیف لیس �مطرد. :فیه الترمذي

 طالب: ....................
 حسن فقط.

 طالب: ....................
 عنده إال التفرد. ًئاالغرا�ة ال تعني شی ،ألنه قد �قولها �عد صحیح

 طالب: ....................
 وأدبني.. ،ألتمم األول

 طالب: ....................
هو �سط الوجه و�ذل المعروف و�ف  :عبد هللا بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقالوعن “

كم مني وأقر�ِ  كم إليَّ إن من أحبِّ « قال: -صلى هللا علیه وسلم-وعن جابر أن رسول هللا  .األذى
ا یوم القیامة وأ�عد�م مني مجلسً  و�ن أ�غضكم إليَّ  :قال ،اا یوم القیامة أحسنكم أخالقً مجلسً 

 ،قد علمنا الثرثارون والمتشدقون  ،�ا رسول هللا :قالوا »الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون 
وهذا حدیث حسن غر�ب  ،وفي الباب عن أبي هر�رة :قال .المتكبرون  :قال ؟فما المتفیهقون 
 ”من هذا الوجه.

 األول.األحادیث �لها عند الترمذي  ،أحادیث الترمذي في المسألة الثانیة
 ....................طالب: 

 أبي ذر؟ أمأبي الدرداء 
 طالب: ....................

 .»اتق هللا حیثما �نت«الثاني أول حدیث 
 طالب: ....................

 ؟معروف، الثالث
 طالب: ....................

 حدیث أبي هر�رة.
 طالب: ....................

 حدیث أبي هر�رة. نعم،
 ............طالب: ........

 ا.على �ل حال األحادیث الواردة في حسن الخلق �ثیرة جد� 
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 :وقیل ،معناه فستعلم یوم القیامة :قال ابن عباس  ٥القلم: p  q r  Z ]قوله تعالى: “
 ”فسترى و�رون یوم القیامة حین یتبین الحق والباطل �أ�كم المفتون الباء زائدة.

هذا �اعتبار أن العلم �الخبر الصحیح المقطوع �ه  ،�الرؤ�ةتفسیر اإل�صار �العلم والعكس العلم 

م �األخبار المتواترة لِ الرسول عَ   ١الفیل: a b c d  Z ̀   _ ̂ [ ]ینّزل منزلة المرئي 

[ 4 5 6       7 8 9   :  Z :فستبصر  ،وهنا العكس ،فُعبر عن الخبر المقطوع �ه �الرؤ�ة  ٦الفجر
من أن  و�دالً  ،ألنه في القیامة تتكشف األمور ؛وال �منع أن �كون البصر على حقیقته ،ستعلم

 تكون غائبة عن األعیان تكون مشاهدة �األ�صار.

[ s t u  Z :الباء زائدة أي فستبصر و�بصرون أ�كم المفتون أي الذي ُفتن   ٦القلم
 ”�قوله تعالى.. ،�الجنون 

أو أنها مز�دة في  ،ال أنها زائدة من حیث المعنى :الكالم بدونهاوالز�ادة هنا �معنى أنه �ستقیم 
لكن لو حذفت استقام المعنى بدونها  ،�الم هللا محفوظ مصون من الز�ادة والنقصان ،كالم هللا

 فمن حیث المعنى لها فائدة. ،للكالم او�ن �ان وجودها مؤ�ِّدً 

وهذا قول قتادة وأبي عبید  ،و�شرب بها عباد هللا  ٢٠المؤمنون: C D  Z ]كقوله تعالى: “
 وقال الراجز: ،واألخفش

 نضرب �السیف ونرجو �الفرج  نحن بنو جعدة أصحاب الفلج

 ”والمعنى. ،الباء لیست بزائدة :وقیل
 �عني هي األفالج؟  ،�أرض الیمامة لبني جعدة ل مدینةاالفلج �ق

 طالب: ....................
 أنت من تلك الجهات.

 طالب: أنا دوسري.
 قولك معتبر أنت..

 طالب: ....................
 وادي العقیق �الدینة أو اسم على اسم..

 طالب: عقیق نجد.........
 واألشعار فیه �ثیرة. ،على �ل حال مشهور

وهو مصدر على  ،أي الفتنة  ٦القلم: s t u  Z ]والمعنى  ،الباء لیست بزائدة :وقیل“
 ،ما لفالن مجلود وال معقول أي عقل وال جالدة :و�كون معناه الفتون �ما قالوا ،وزن المفعول

 وقال الراعي: ،وقاله الحسن والضحاك وابن عباس
 ا وال لفؤاده معقوالً لحمً   حتى إذا لم یتر�وا لعظامه
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 :وقال الفراء ،والمعنى �أ�كم فتنة المفتون  ،في الكالم تقدیر حذف مضاف :وقیل ،أي عقالً 
الباء �معنى في أي فستبصر و�بصرون في أي الفر�قین المجنون أ�الفرقة التي أنت فیها من 

 ،عذبالمفتون المُ  :وقیل ،المجنون الذي فتنه الشیطان :والمفتون  ،المؤمنین أم �الفرقة األخرى 

A B  Z   @ ? < = ] :ومنه قوله تعالى ،فتنت الذهب �النار إذا حمیته :من قول العرب

المفتون  :وقیل ،ومعظم السورة نزلت في الولید بن المغیرة وأبي جهل ،أي �عذبون   ١٣الذار�ات: 
ا وعنوا �المجنون هذا فقال إن �ه شیطانً  :و�انوا �قولون  ،ألنه مفتون في دینه ؛هو الشیطان

ا �أیهم المجنون أي الشیطان الذي �حصل من مسه الجنون واختالط فسیعلمون غدً  :هللا تعالى

وهو  ،أي إن هللا هو العالم �من حاد عن دینه  ٧القلم: v w x y z { | }  Z ] .العقل

 ¤ £ ]قوله تعالى:  .ا �عملهغدً  ال� فیجازي �ُ  ،أعلم �المهتدین أي الذین هم على الهدى

¥ ¦  Z :نهاه عن ممایلة المشر�ین.  ٨القلم” 
 �عني لعلنا نقف علیها. ،وما �عدها طو�ل �عني اآل�ة التي تلیها طو�لة ،المتعلقة �ما �عدها

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...
 الجمعة فیه درس إن شاء هللا العصر.

 طالب: ....................
 نعم. ،ال، ضعیف

 طالب: ....................
ها السخاوي ي یذ�ر تالمشتهرة ال حال هو من األحادیث على �ل ،�هللا فیه إرسال وانقطاع

 لكنه عند أهل الحدیث ضعیف. ،وهو مشهور عند األد�اء ،اموالعجلوني وغیره
 
 


