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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
فإذا له طبعتان األولى  ،ووقع في نفسي شرح ابن الملّقن ،ا للبخاري أحب أن أقرأ شرحً  :�قول

 والثانیة وهي األخیرة لمؤسسة غراس في الكو�ت. ،لوزارة األوقاف في قطر
هذا الذي رآها من  ،�حروفها هي طبعة قطركرت لي وأنها الطبعة الثانیة هذه ما رأیتها لكن ذُ 

وأظنهم اتفقوا  ،�ان فیه خالف بین المحققین لكن ،اإلخوان قالوا إن الطبعة الثانیة هي األولى
على أن.. أو الثاني جزم و�تب اسمه على هذه ونشره �ما هم أقدموا على الطبعة األولى و�تبوا 

ها قال أ لكن الذي ر  ،ما أدري عنهم ،فیها القضاءهذه مسألة بینهم وفصل  ،هللا أعلم ،أسماء أخرى 
ما  ،وأنا ما رأیتها من أجل أن أجزم �شيء ،أظن حتى الصف هو هو ،فرق  اهي هي ما بینهم

 ..رأیتها
ألن �اإلمكان أن �قرأ اإلنسان وهو جالس  ؛شرح ابن الملقن �النسبة للقراءة أسهل من فتح الباري 

ألنه فرق بین الطبع األول  ؛خمسین صفحة في وقت ال �قرأ فیه ثالث صفحات من فتح الباري 
 ،ونقل فوائده ،لكن ابن حجر اطلع على شرح ابن الملقن واستفاد منه ،والرص القد�م مع الجدید

فما فیه  ،ا مطوالً في همته أن �قرأ شرحً فإذا �ان  ،لكنه زاد ز�ادات ال �ستغني عنها طالب علم
ألن مثل هذا �عوقه  ؛مطوًال  او�ن �ان في بدا�ة القراءة فال �صلح أن �قرأ شرحً  ،مثل فتح الباري 

وفیه ما �حدوه  ،ألنه في شهر�ن أو ثالثة ینتهي ؛فیقرأ شرح الكرماني أول ما �قرأ ،عن المتا�عة
وعلى �ل حال  ،نشط القارئ وفیه أشیاء غر�بة تُ  ،توفیه نكا ،فیه طرائف ،على مواصلة القراءة

ألنه  ؛ا على القراءةفإن �ان یر�د أن �قرأ شرح ابن الملقن ففي طبعته ما �عین أ�ًض  ،األمر له
ال، هذه الصفحة مسح  ،في صفحة طو�الً  اما هو مثل فتح الباري مرصوص �أخذ له وقتً  ،مفرود

 راءة.مثل الطبعات الجدیدة �لها ما تكلف في الق
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین

 : -رحمه هللا تعالى-القرطبي 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % ]قوله تعالى: “
9 :  Z :قوله تعالى:  :األولى ؛فیه ثالث مسائل ١٩ - ١٧القلم[ % & Z  :یر�د أهل  ١٧القلم

فلما �طروا وعادوا  ،لیشكروا ال لیبطروا والمعنى أعطیناهم أمواالً  ،االختبار :مكة واالبتالء
المعروف �ما  ،ابتلیناهم �الجوع والقحط �ما بلونا أهل الجنة -صلى هللا علیه وسلم-امحمدً 

وذلك أنها �انت �أرض الیمن �القرب منهم على  ،بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم
 ”فراسخ من صنعاء..

 �قول �ما بلونا أهل الجنة المعروِف أو المعروَف؟ :مسألة نحو�ة
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 طالب: ....................
 �ش؟أ

 طالب: ....................
هل هي وصف للمضاف أو  ،حن نسأل عن ضبط هذه الكلمةن ،مسكن أنت الحین ما ینفع

 للمضاف إلیه.
 طالب: ....................

 .صحیحفخبرهم  :خبرها لو قال یذهب؟ین أالضمیر 
 .الجنة المعروف خبرها التي أخبر هللا عنها.. خبرها  
 ،؟ رأیت ز�ًدا القائمَ اأو سببی�  احقیقی�  اسمى نعتً هل الجنة مثل هذا الوصف �ُ  :یبقى مسألة ثانیة 

وهنا إذا قلنا  ،ولیس بنعت حقیقي ،القائَم أبوه هذا نعت سببي ،فرق بینهما ،ز�ًدا القائَم أبوه ورأیت
 و�ذا قلنا نعت للمضاف إلیه قلنا نعت حقیقي. ،نها نعت للمضاف قلنا نعت سببيإ
 ،�فرسخین :و�قال ،�القرب منهم على فراسخ من صنعاء ،وذلك أنها �انت �أرض الیمن“

 ،فمنعوا الناس خیرها ،فلما مات صارت إلى ولده ،و�انت لرجل یؤدي حق هللا تعالى منها
�ان بینهم  :قال الكلبي ،فأهلكها هللا من حیث لم �مكنهم دفع ما حل بها ،و�خلوا �حق هللا فیها

وضوران على  ،هي جنة �ضوران :وقیل ،ابتالهم هللا �أن أحرق جنتهم ،و�ین صنعاء فرسخان
و�انوا  ،بیسیر -علیه السالم-و�ان أصحاب هذه الجنة �عد رفع عیسى  ،ن صنعاءفرسخ م

ال  :و�انوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا ،من أجل المساكین التمر لیالً  ون دّ �جفكانوا  ،�خالء
فأصبحت �الصر�م  ،عت من أصلهالِ فإذا هي قد اقتُ  ،فغدوا علیها ،یدخلها الیوم علیكم مسكین

و�أنهم وجدوا  ،فإن �ان أراد اللیل فالسوداد موضعها ،صر�م :ا للنهارو�قال أ�ًض  ،أي �اللیل
و�ان  ،ونقاء األرض منه ،و�ن �ان أراد �الصر�م النهار فلذهاب الشجر والزرع ،موضعها حمأة

 ”الطائف الذي طاف علیها.
 ها فلم یبقَ �أنها ُجذت من أساس ،والثمر المصروم �عني المجذوذ ،الصر�م فعیل �معنى مفعول

 فیها شيء.
طاف بها حول  إنه :فیقال ،فاقتلعها -علیه السالم-و�ان الطائف الذي طائف علیها جبر�ل “

ولیس في أرض الحجاز  ،میت الطائفولذلك سُ  ،ثم وضعها حیث مدینة الطائف الیوم ،البیت
 ”بلدة فیها الشجر واألعناب والماء غیُرها.

فهذا لیس ببعید من الخبر الموضوع أن سفینة نوح طافت �البیت  ،أما أنه طاف بها حول البیت
أما أنه  ،طاف بها طائف �عني أحاط بها من جمیع جوانبها ،وصلت خلف المقام ر�عتین ،اسبعً 

 ى من أخبار بني إسرائیل.هذا �أنه متلقً فنقلها وطاف بها في مكان آخر 
 ”.ألن رجالً  ؛میت الطائفسُ  :وقال البكري في المعجم“
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 م مطبوع في أر�عة أجزاء.عجِ البكري له معجم في البلدان اسمه معجم ما استُ 
 ”من الصدف �قال له الدمون. ألن رجالً  ؛میت الطائفسُ “

ِدف.  الصَّ
ُمون بنى حائطً  رجالً “ ِدف �قال له الدَّ میت فسُ  ،ا حول بلد�مقد بنیت لكم طائفً  :ا وقالمن الصَّ

 ”�هللا أعلم. ،الطائف
 ما هي..؟ أماآلن هذه األسماء في أرض الیمن معروفة 

 طالب: ....................
 مر علینا أكثر من اسم.

 طالب: ....................
ِدف  ..؟ أمإقلیم معروف اآلن هو تصیر مخالف من الیمن �عني  ماذاالرجل �قال له الدمون والصَّ

في االصطالح القد�م أعم من الیمن اإلقلیم ما عندنا منهم أحد، ما فیه أحد منهم؟ والیمن 
 ألنه عن �مین الكعبة. ا؛سمى �منً ف �ُ ئ�ل ما وراء الطا ،المعروف في زاو�ة الجز�رة العر�یة

 ،ا أو جذ ثمرة أن یواسي منها من حضرهعلى من حصد زرعً  :قال �عض العلماء :الثانیة“
 ”وأنه غیر الز�اة على ما تقدم في األنعام بیانه. ،وآتوا حقه یوم حصاده :وذلك معنى قوله

 إن في المال لحق�ا سوى الز�اة. :وعلى ما جاء في الخبر
 ،ّباد یتحّرون أقواتهم من هذاو�ان �عض العُ  ،وعلیه ترك ما أخطأه الحّصادون  :وقال �عضهم“

 ”وروي.
ا من المال محكوم ى شرعً ألن هذا مستثن ؛ألنهم وهم أهل تحرٍ  ؛اد یتحرون أقواتهمبَّ �عض العُ 

 :ا قالواا مر�ئً �عني مثل ما قالوا فیما تتنازل عنه المرأة من مهرها فكلوه هنیئً  ،�إ�احته لمن حضر
ومثل  ،ة من المرأة نّ وهو تنازل األصل فیه مِ  ،ألن هللا وصفه �أنه هنيء مريء ؛أطیب المكاسب

هم �حرصون علیه مع أنهم إن �قولباد لهذا فكان �عض العُ  ،هذا فیه منة من أصحاب الزرع
 ى ما مصدره ما أكلوه.درَ ا ما یُ لو وجدوا شیئً  ون تحر ی

 طالب: ....................
وهو  ،وال یترددون في أكله ،أنا ما أدري �یف فهموا أن هذا ما فیه أدنى شبهة �حیث یتناولونه

 هنيء مريء. ولذلك موصوف �أنه ،نظیر ما قلت فیما تتنازل عنه المرأة من المهر
 ،إنه لما ینقطع عن المساكین في ذلك من الرفق :فقیل ،وي أنه ُنهي عن الحصاد �اللیلورُ “

خشیة  ؛هي عن ذلكإنما نُ  :وقیل ١القلم: ZY [  Z ]وتأول من قال هذا اآل�ة التي في سورة 
ألن العقو�ة  ؛و�نما قلنا األول أصح ،والثاني حسن ،األول أصح :قلت ،الحیات وهوام األرض
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�ان  :دي قالروى أسباط عن السُّ  ،كانت �سبب ما أرادوه من منع المساكین �ما ذ�ر هللا تعالى
 ”و�ان أبوهم.. ،قوم �الیمن
هوا في هذه القصة خشیة الحیات وهوام إنما نُ  ،لكن السیاق یدل على أنه متعین ،األول أصح

 �حتاج إلى اجتهاد.منصوص علیه ما  ٢٤القلم: M N O P Q R S  Z ]األرض 
وأن  ،و�ان إذا بلغ ثماره أتاه المساكین فلم �منعهم من دخولها ،اصالحً  و�ان أبوهم رجالً “

 ”�أكلوا منها و�ترددوا.
 یتزودوا.

نعطي أموالنا هؤالء  عالمَ  :فلما مات قال بنوه �عضهم لبعض ،وأن �أكلوا منها و�تزودوا“
فانطلقوا و�عضهم �قول  ،ولم �ستثنوا ،تعالوا فندلج فنصرمنها قبل أن �علم المساكین ؟المساكین

�عني حلفوا  ١٧القلم:  Z , + ]فذلك قوله تعالى:  ،ال یدخلنا الیوم علیكم مسكین :اتً فْ لبعض خَ 
وال  ،وقت الصبح قبل أن تخرج المساكینَلَنُجذُّنََّها بینهم لیصرمنها مصبحین �عني  فیما

�انت تلك الجنة دون صنعاء  :وقال ابن عباس ،إن شاء هللا :�ستثنون �عني لم �قولوا
و�ان المساكین �لما تعداه  ،و�ان له ثالثة بنین ،�فرسخین غرسها رجل من أهل الصالح

 ”المنجل فلم �جده.
 �جذه.

 ،للمساكینا فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أ�ًض  ،فلم �جذه من الكرم“
فإذا درسوا �ان لهم �ل شيء  ،فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكین

 امىیتالن �عیش في ذلك في حیاة أبیهم و�ا ،فكان أبوهم یتصدق منها على المساكین ،انتثر
 ،و�ثر العیال ،قل المال :فلما مات أبوهم فعلوا ما ذ�ر هللا عنهم فقالوا ،واألرامل والمساكین

 :وهو قوله ،وال تعرف المساكین ،هامنَّ ثم لیصرِ  ،فتحالفوا بینهم لیغدُون غدوة قبل خروج الناس
لئال ینتبه  ؛ة من اللیلفَ دْ سُ لیقطعن ثمر نخیلهم إذا أصبحوا �ِ  :إذ أقسموا أي حلفوا لیصرمنها

 ”صرم العذق عن النخلة وأصرم.. :�قال ،القطع :موالصرْ  ،المساكین لهم
ا في أول و�ما تكون أ�ًض  ،ي �كون في أول النهار قبل انتشار الضوءذلعلها الغلس ال فةدْ السُّ 

 اللیل �عني في أول وقت المغرب أو أول الصبح قبل انتشار النور.
 .أي حان ر�و�ه وحصاده ،وأحصد الزرع ،وأصرم النخل أي حان وقت صرامه مثل أر�ب المهر“

 ]ا ینادي �عضهم �عضً  ٢١القلم: Z  @ ? < ] .أي ولم �قولوا إن شاء هللا }وال �ستثنون {

A B C D E F G H  Z :حاصدین  :عازمین على الصرام والجداد قال قتادة ٢٢القلم
 ”زرِعكم.
 زرَعكم.
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 ”�ان.. :وقال مجاهد ،ما �ان في جنتهم من زرع وال نخیل: حاصدین زرَعكم وقال الكلبي“
 حرثهم.

 �ان استثناؤهم قولهم سبحان هللا :وقال أبو صالح .ولم �قولوا إن شاء هللا ،اعنبً كان حرُثهم “
 ”قاله عكرمة.. ،�ستثنون حق المساكین :معنى وال �ستثنون : وقیل ،ر�نا
 لح؟ قال أبو صالح �ان استثناؤهم قولهم سبحان ر�نا.امعنى �الم أبي ص ما

 طالب: ...............
 هم قالوا سبحان ر�نا.

 طالب: ...............
إن شاء  :سبحان ر�نا �فاهم مثل لو قالوا :لكن لعل المراد �االستثناء هنا قبل فعلهم أنهم لو قالوا

 قالوا هذا منطوق اآل�ة. قدفو�ال  ،هللا
 ،فرأوا الجنة مسوّدة قد طاف علیها طائف من ر�ك وهم نائمون  فجاؤوها لیالً  ،قاله عكرمة“

وقال  ،أمر من ر�ك :وقال ابن عباس ،على ما تقدم ذ�ره -لیه السالمع-الطائف جبر�ل  :قیل
والطائف ال �كون  ،عنق من نار خرج من وادي جهنم :ر�جوقال ابن جُ  ،عذاب من ر�ك ،قتادة

 ”قاله الفراء. ،إال �اللیل
في قصة  ،طاف بي وأنا نائم رجل :كما في حدیث عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه راوي األذان قال

 هذا األصل. ،وهو نائم في اللیل ،مشروعیة األذان
 طالب: ...............
 ال �ستثنون في قسمهم.
 طالب: ...............

 المراد الظاهر من اللفظ أنهم ال �ستثنون في قسمهم فلم �قولوا إن شاء هللا.
 طالب: ...............
لكن السیاق ما  ،ا للفقراء والمساكین �ستثنون شیئً واالحتمال قائم أنهم ال ،وال �ستثنون في قسمهم

 �عضده.
ألنهم عزموا على أن  ؛في هذه اآل�ة دلیل على أن العزم مما یؤاخذ �ه اإلنسان :قلت :الثالثة“

 A B C @ ? < = > ]ونظیر هذه اآل�ة قوله تعالى:  ،وقبوا قبل فعلهم�فعلوا فعُ 

D E Z  :إذا التقى «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي الصحیح عن النبي  ، ٢٥الحج
فما �ال  ،هذا القاتل ،�ا رسول هللا :قیل »المسلمان �سیفیهما فالقاتل والمقتول في النار

ا في سورة آل عمران عند وقد مضى مبینً ، »ا على قتل صاحبهإنه �ان حر�ًص « :قال ؟المقتول

 ”.١٣٥عمران: آل M N O P Q  Z ] :قوله تعالى
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 ،وقبله الخاطر ،وقبل الهم حدیث النفس ،وقبله الهم ،العزم آخر مراتب القصد �عني قبل الفعل
 الهاجس ثم الخاطر ثم حدیث النفس ثم الهم ثم العزم آخر المراتب. .وقبله الهاجس

 فخاطر فحدیث النفس فاستمع  مراتب القصد خمس هاجس ذ�روا

 ..............................  یلیه هم فعزم �لها رفعت

 �عني رفع عنها اإلثم.
 إال األخیر.....................  ................................

 الذي هو العزم.
 ............ ففیه اإلثم قد وقعا  .................................

ومن ذلك  ،ا إرادة اإللحاد في الحرم عزموأ�ًض  ،من األدلة على المؤاخذة �العزم ما حصل لهؤالء
ألنه عازم  ؛و�ؤاخذ المقتول ،»سیفیهما فالقاتل والمقتول في النار�إذا التقى المسلمان « :الحدیث

 على قتل صاحبه وحر�ص علیه.
 ...............طالب: 

 إال �سبب ترك الواجب.

 طالب: ...............
لیس « :�ما أنه جاء من حدیثها ،حق واجب حدیث عائشة »ا سوى الز�اةإن في المال لحق� « نعم

 وهذا محمول على حال. ،وعلى �ل حال هذا محمول على حال ،»في المال حق سوى الز�اة
 طالب: ...............

 و�عارة الماعون معروف حكمها. ،ألنهم منعوا الماعون  ؛وامّ ذُ  ،الماعون من �اب و�منعون 

 ،أي �اللیل المظلم عن ابن عباس والفراء وغیرهما ٢٠القلم: Z  = > ; ]قوله تعالى: “
 قال الشاعر:

 فما ینجاب عن صبح بهیم  تطاول لیل �الجون البهیم

الصر�م الرماد  :قال ،�الرماد األسود :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،أي احترقت فصارت �اللیل األسود
قطوع ما فالصر�م �معنى المصروم أي الم ،�الزرع المحصود :قال الثوري  ،األسود بلغة خز�مة

أي  :وقال المؤرج ،افالصر�م مفعول أ�ًض  ،ُصرم عنها الخیر أي ُقطع :وقال الحسن ،فیه
وقال  ،ا ینتفع �هنبت شیئً فالرملة ال تُ  ،�قال صر�مة وصرائم ،كالرملة انصرمت من معظم الرمل

 ”قال ِشَمر.. .أي �النهار فال شيء فیها :بردوقال المُ  .أي �الصبح انصرم من اللیل :األخفش
 َشِمر.

 ”وذاك عن هذا. ،والصر�م النهار أي ینصرم هذا عن ذاك ،الصر�م اللیل :قال َشِمر“
 �عني ینفصل عنه.
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 ”ولهذا �كون فعیل �معنى فاعل. ،ألنه �قطع �ظلمته عن التصرف ؛اي اللیل صر�مً مِّ سُ  :وقیل“
و�ما أنه �أتي فعیل  ،لكن األول أظهر ،�عني صارم صر�م صارم ولیس �معنى مفعول مصروم

 ،ومفعول �أتي �معنى فاعل ،�ذلك فاعل �أتي �معنى مفعول ،و�أتي �معنى مفعول ،�معنى فاعل

والعكس مثل فاعل �معنى مفعول له  ،ا�عني ساترً  ٤٥اإلسراء: Z  § ¦ ¥ ]من أمثلة ذلك 
 أمثلة.

 طالب: ...............
نر�د  ،قتیل �معنى مقتول ال، أنا أر�د مثل ما قلنا في مستور �معنى ساتر تأتي�معنى قاتل ما 

 یرجع. قلیًال لعله  اآلن،المثال  �أتي ،فاعل �معنى مفعول ،ساتر �معنى مستور

 ]قوله تعالى:  .ا وال �قطع عن تصرفى صر�مً سمّ ألن النهار �ُ  ؛وفي هذا نظر :قال القشیري “

I J K L Z  :لئال �علم بهم أحد ؛أي �خفون �المهم و�سّرونه أي یتساّرون  ٢٣القلم، 
مة: ،وهو من خفت �خفت إذا سكن ولم یبین :قال عطاء وقتادة  �ما قال در�د بن الصِّ

دظنه بي عُ  و�ال�  فاةً خُ   ولم أمت و�ني لم أهلك سالالً   يوَّ

و�ان أبوهم �خبر الفقراء والمساكین فیحضر  ،�خفون أنفسهم من الناس حتى ال یروهم :وقیل
وغدوا على حرد قادر�ن أي على قصد وقدرة في أنفسهم و�ظنون أنهم  ،وقت الحصاد والصرام

 ،ا قصدْردً د �الكسر ححرد �حرِ  ،القصد :والحرد ،قال معناه ابن عباس وغیره ،تمكنوا من مرادهم
 ومنه قول الراجز: ،حردت حردك أي قصدت قصدك :تقول

 د حرد الجنة المغلة�حرِ   أقبل سیل جاء من عند هللا

 أنشده النحاس:
 �حرد حرج الجنة المغلة  قد سیل جاء من أمر هللا

 ،المغلة التي �جري الماء في غللها أي في أصولها :وقال غیره ،المغلة ذات الغلة :قال المبرد
 ”ومنه تغلیت أبدل من الالم �اًء. ،تغللت �الغالیة :ومنه
 �اًء.

على  :وقال قتادة ومجاهد ،اتغلفت فمعناه عنده جعلتها غالفً  :ومن قال ،�اءً أبدل من الالم “
 ،على حرد على منع :وقال أبو عبیدة والقتبي .قال حاجة وفاقة :قال الحسن .حرد أي على جد

 ”والحرود من النوق.. ،ت ألبانهاا أي قلَّ حاردت اإلبل حرادً  :من قولهم
قدمه �عني رجله معكوفة مقلو�ة، ما هو یوجد هذا من الناس من �مشي على ظهر واألحرد 

فیه  ٢٥القلم: U V W X  Z ]فهل فیه مناسبة بین هذه التسمیة و�ین  ،النوع؟ یوجد، �سمونه أحرد
 مناسبة؟ 

 طالب: ...............
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 سمى أحرد.ال، ما �ُ 
 طالب: ...............

فیه اشتراك فیما �سمى �االشتقاق  ،المادةما فیه شك أن اللغة فیها االشتراك بین جمیع اشتقاقات 
 ،و�بین هذا تصرفات ابن فارس في معجم مقاییس اللغة ،سواء �ان االشتقاق الكبیر أو الصغیر

 ا في هذا الباب یرجع إلیه.وهو �تاب نافع جد� 
ر“ على  :وقال السدي وسفیان ،مطرها وخیرها وحاردت السنة قلَّ  ،والحرود من النوق القلیل الدَّ

والحرد الغضب قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب األصمعي وهو مخفف  ،حرد على غضب
 ا:وأنشد شعرً 

 مملوءة من غضب وحْرد  إذا جیاد الخیل جاءت تردي

 ”وقال..
 حَرِد.
 مملوءة من غضب وحَردِ   ............................“

 ”وقال ابن السكیت.
 �خفف المحرك �التسكین. ،تخفیف حْرد ؟�عني مخفف التسكین ماذاألنه قال مخفف 

 ”یت: وقد �حرك..وقال ابن السكِّ “
 �عني الراء مخففة وقد تحرك �ما جاء في البیت.

 ”ا.حِرد �الكسر حْردً  :تقول منه“
 ا.حَردً 

وقیل على  ،أسد حاِرد ولیوث حواِرد :ومنه قیل ،فهو حاِرد وحْردان ،اا حِرد �الكسر حَردً حَردً “
 ”ا أي تنحى من قومه..حَرد �حِرد حُرودً  :حرد على انفراد �قال

 عن.
وقد  ،رجل حِر�د من قوم حَرداء :وقال أبو ز�د ،ا ولم �خالطهمونزل منفردً أي تنحى عن قومه “

و�و�ب حر�د أي معتزل عن الكواكب قال  ،ا إذا ترك قومه وتحول عنهمحَرد �حِرد حرودً 
 وأنشد ألبي ذؤ�ب: ،والمنحرد المنفرد في لغة هذیل :�قال ،رجل حر�د أي فر�د وحید :األصمعي

 كأنه �و�ب في الجوب منحرد  .............................

وقال  ،حْرد اسم قر�تهم :وقال األزهري  ،وهو سهیل :منفرد قال :وفسره ،وراه أبو عمرو �الجیم
وقرأ أبو العالیة وابن  ،وقرأ العامة �اإلسكان ،وحَرد وفیه لغتان حْردٌ  ،اسم جنتهم :السدي

 ”وهما لغتان. ،السمیقع �الفتح
 حرك.وقد �ُ �عني �ما تقدم هو مخفف 
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 ”ومعى قادري قد قدروا أمرهم و�نوا علیه..“
 وهذا تخطیطهم. ،هذا تقدیرهم ،�عني رتبوا أمورهم وقدروا أنهم ینفذون إلى ما یر�دون �سالمة

 ”وقال قتادة. ،قاله الفراء ،علیهقد قدروا أمرهم و�نوا “
 وظنوا أنهم یتمكنون من ذلك لجوًءا إلى قدرتهم وقوتهم في تنفیذ تخطیطهم.

 ،قادر�ن �عني على المساكین :وقال الشعبي ،قادر�ن على جنتهم عند أنفسهم :قتادة وقال“

 ٢٦القلم: Y Z [ \ ] ̂  Z ]قوله تعالى:  .من الوجود أي منعوا وهم واجدون  :وقیل معناه

أي لّما رأوها محترقة ال شيء فیها قد صارت �اللیل األسود ینظرون إلیها �الرماد أنكروها 
 :وقیل ،قاله قتادة ،إنا لضالون أي ضللنا الطر�ق إلى جنتنا :وقال �عضهم لبعض ،وشكوا فیها

 ”فلذلك عوقبنا. ،أي إنا لضالون عن الصواب في غدونا على نیة منع المساكین
 ؟أو من الضالل الذي هو ضد الهدى ،الضالل هنا �معنى الَحْید عن الطر�ق المحسوسهل 

  طالب:
 ؛الظاهر المحسوس �أنهم ما عرفوا طر�ق جنتهم ،إنا لضالون االستدراك بل نحن محرومون 

�أنها  ،لما جاؤوا وجدوها �أنها مصرومة ،جنتهم مثمرة وزاهیة ،ألنها لیست هي في نظرهم
ثم رجعوا إلى أنفسهم و�لى ما بیتوه  ،ضللنا الطر�ق ،جنتنا هما هذ :ض قالواممسوحة من األر 

 �حسب ما قصدناه. -جل وعال-لكن حرمنا هللا  ،هذي جنتنا ،بل نحن محرومون  :فاستدر�وا قالوا

“[ _ ̀ a b  Z :قال  :روى أسباط عن ابن مسعود قال ،أي حرمنا جنتنا �ما صنعنا ٢٧القلم
ا إ�اكم والمعاصي إن العبد لیذنب الذنب فُیحرم �ه رزقً « :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 ”اآلیتین. ١٩القلم:  Z 7 6 5 4 3 ]ثم تال:  »كان هیِّئ له
 عقو�ات. مخّرج؟ ،نسأل هللا العافیة ،»حرم الرزق �الذنب �صیبهإن العبد لیُ «

 طالب: ...............
ومعناه  ،إلى حد ما.. ماثل �عني حدیث ابن ماجه �اللفظ الذي ذ�رناه �صل إلى الحسن نعم،

 وتؤ�ده شواهد من الكتاب والسنة. ،صحیح على �ل حال
 طالب: ...............

 .»إن العبد لیحرم الرزق �الذنب �صیبه«هو حسن �صل إلى الحسن 
 إ�اكم والمعاصي.. :-أحسن هللا إلیك-طالب: حدیث الباب 

وشواهد القرآن  ،�شهد له هذا الحدیث ،لكن معناه صحیح ،اإ�اكم والمعاصي هذا ضعیف جد� 

 .٣٠الشورى: Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Z ]والسنة تشهد له 

 ”أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم.. ٢٨القلم:  c d Z ]قوله تعالى: “

 األمم.ا �عني خیار أي خیارً  ١٤٣البقرة: Z  = > ; : ]خیرهم 
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“[ e f g h i j  Z :قاله مجاهد  ،او�ان استثناؤهم تسبیحً  ،أي هال تستثنون  ٢٨القلم
 ”و�دل على أن هذا.. ،وغیره

 وهذا یدل..
�ان  :وهذا یدل على أن هذا األوسط �ان أمرهم �االستثناء فلم �طیعوه قال أبو صالح“

هال تسبحون هللا أي تقولون سبحان هللا وتشكرونه على ما  :استثناؤهم سبحان هللا فقال لهم
 ”قال النحاس. ،أعطاكم

 ؛رمان المساكینلزالت عنهم هذه الغفلة التي �سببها قرروا حِ  -جل وعال-لو سبحوا وذ�روا هللا 
رجع عما  ،مما ال یرضي هللا ًئایبیت شی أن وهو یر�د -جل وعال-ألن اإلنسان إذا ذ�ر هللا 

 یبیته.
فجعل مجاهد التسبیح في موضع إن  ،-عز وجل-أصل التسبیح التنز�ه هلل  :اسقال النحَّ “

 هّال  :وقیل ،أن �كون شيء إال �مشیئته -عز وجل-ألن المعنى تنز�ه هللا  ؛شاء هللا
فإن أوسطهم قال لهم حین عزموا على  ،وتتو�ون إلیه من خبث نیتكم ،تستغفرونه من فعلكم
ونّزهوا هللا عن أن  ،اعترفوا �المعصیة ،سبحان ر�نا :قالوا ،ن المجرمینذلك وذّ�رهم انتقامه م

 ”نستغفر هللا من ذنبنا. :قال ابن عباس في قولهم سبحان ر�نا أي .ا فیما فعل�كون ظالمً 
أو ما اشتمل علیه  ،مما قد �قر في قلوب �عضهم -جل وعال-أو لما اشتمل علیه ینزهون هللا 

اإلنسان وهو یزاول �عض األعمال هذا العمل �حتمل �عني إذا  ،فعلهم من عدم القدرة علیهم
قد �كون في �عض  -جل وعال-اإلنسان أقدم على الشيء �جرأة من غیر نظر لعقو�ة الرب 

في قلو�هم و�ن �ان  ،ال �قدر علیه و�ن لم �صرِّح بذلك -جل وعال-تصرفه ما ُ�فَهم منه أن هللا 
مما قد �خطر على  ،-جل وعال-وهو التنز�ه هلل  ،صرحوا �ه فلذلك انتبهوا إلى التسبیحهذا ولم �ُ 

 �الهم و�قر في قلو�هم.

أي یلوم  ٣٠القلم: r s t u v w  Z ] .إنا �نا ظالمین ألنفسنا في منعنا المساكین“
 ”هذا في القسم ومنع المساكین.

 یلوم هذا هذا..

 } x y z ]بل أنت أشرت علینا بهذا  :و�قول ،هذا في القسم ومنع المساكینأي یلوم هذا “
| }  Z :طغینا نعم  :وقال ابن �یسان ،أي عاصین �منع حق الفقراء وترك االستثناء ٣١القلم

إن  :تعاقدوا وقالوا ٣٢القلم:  Z ¤ £ ¢ ¡ ے ~ ] .هللا فلم نشكرها �ما شكرها آ�اؤنا من قبل
فأبدلهم هللا من لیلتهم ما  ،هللا وتضرعوا افدعو  ،منها لنصنعن �ما صنعت آ�اؤناا أبدلنا هللا خیرً 
 ”فیجعلها بزغر من أرض الشام. ،وأمر جبر�ل أن �قتلع تلك الجنة المحترقة ،هو خیر منها

 ُزَغر.
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 ”و�أخذ من الشام جنة فیجعلها مكانها. ،فیجعلها بُزَغر من أرض الشام“
 سند یثبته. وهذا خبر إسرائیلي �حتاج إلى

فأبدلهم جنة �قال لها الحیوان  ،وعرف هللا منهم صدقهم ،إن القوم أخلصوا :وقال ابن مسعود“
فرأیت �ل  ،دخلت تلك الجنة :وقال الیماني أبو خالد .اا واحدً فیها عنب �حمل البغل منها عنقودً 
 ”قول أهل الجنة. :وقال الحسن .عنقود منها �الرجل األسود القائم

 ...............طالب: 
 نفس الشيء �حتاج إلى إثبات.

ا �ان ذلك منهم أو ال أدري إ�مانً  ٣٢القلم: Z  © ̈ § ¦ ¥ ]قول أهل الجنة  :وقال الحسن“
وسئل قتادة  ،فیوقف في �ونهم مؤمنین ،على حد ما �كون من المشر�ین إذا أصابتهم الشدة

 ”ا..لقد �لفتني تعبً  :فقال ؟أهم من أهل الجنة أم من أهل النار :عن أصحاب الجنة
وهو أن مثل هذا التبییت في  ،و�نما المراد من قصتهم مستوفى ،ما جاء بیان ما آل إلیه أمرهم

جل -حرمان المساكین هذه مآل تلك األموال التي حرصوا علیها وجمعوها ومنعوا منها حق هللا 
 .-وعال

 طالب: ...............
 .-جل وعال-لجؤوا إلى هللا هو لكن الكفار إذا أصابتهم شدة 

 طالب: ...............
 لكن الر�و�یة �ل �قر بها. ،�هللا ما فیه شك أن هذه قد �شم منها

 طالب: ...............
 على �ل حال شيء قطعي ما فیه ما یدل على ذلك.

وقرأ  ،وقراءة العامة یبدلنا �التخفیف .حكاه القشیري  ،إنهم تابوا وأخلصوا :والمعظم �قولون “
 ،التبدیل تغییر الشيء أو تغییر حاله :وقیل ،وهما لغتان ،أهل المدینة وأبو عمرو �التشدید

وقد مضى في سورة النساء القول  ،وعین الشيء قائم واإلبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه

 :أي عذاب الدنیا وهالك األموال عن ابن ز�د وقیل ٣٣القلم: ª ¬«  Z ]قوله تعالى:  .في هذا
صلى هللا علیه -لدعاء النبي  ؛إن هذا وعظ ألهل مكة �الرجوع إلى هللا لما ابتالهم �الجدب

ولعذاب اآلخرة أكبر لو �انوا  ،أي �فعلنا بهم نفعل �من تعدى حدودنا في الدنیا -وسلم
 ”هذا مثل ألهل مكة حین خرجوا إلى بدر وحلفوا.. :وقال ابن عباس ،�علمون 

 ألن العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب. ؛هو صالح لهم ولغیرهم
ولیرجعن إلى مكة حتى �طوفوا  ،وأصحا�ه -صلى هللا علیه وسلم-ا وحلفوا لیقتلن محمدً “

 ،وقتلوا ،سرواوأُ  ،فأخلف هللا ظنهم ،وتضرب القینات على رؤوسهم ،و�شر�وا الخمر ،�البیت
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إن الحق الذي منعه  :ثم قیل ،خابواف ،وانهزموا �أهل هذه الجنة لما خرجوا عازمین على الصرام
�هللا  ،واألول أظهر ،او�حتمل أنه �ان تطوعً  ،ا علیهمأهل الجنة المساكین ُ�حتمل أنه �ان واجبً 

 ”أعلم.
 وال یرتب علیه عذاب. ،ألن التطوع ال �قتضي عقو�ة

 ”السورة مكیة.. :وقیل“
 فَبُعد.

 ”وعلى قتال بدر.فَبُعد حمل اآل�ة على ما أصاب أهل مكة من القحط “
 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم

 
 


