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الَّ ِذين َل ي ْؤِمنو َن ِِب ِ
ك
آلخ َرِة ََيَّنَّا لَ ُه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فَ ُه ْم يَ ْْ َم ُهو َن ( )4أُولَئِ َ
َ ُ ُ
اب وهم ِِف ِ
َّ ِ
ك لَتُ لَ َّقى
اآلخ َرِة ُه ُم الَ ْخ َس ُرو َن (َ )5وإِنَّ َ
ين لَ ُه ْم ُسوءُ ال َْْ َذ ِ َ ُ ْ
الذ َ
الْ ُق ْرآ َن ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َعلِ ٍيم (})6
ينبه تْاىل عباده على عظمة القرآن ،ويشري إليه إشارة دالة على
التْظيم ،فقال:

ِ
آن وكِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ني} ،أي :هي أعلى اآلَيت ،وأِوى
آَي ُ
{تِل َ
ْك َ
ت الْ ُق ْر َ
البينات ،وأوضح الدللت وأبينها على أجل ال مطالب ،وأفضل
ال مقاصد ،وخري العمال ،وأَكى الخالق!
آَيت تدل على الخبار الصادِة ،والوامر ال حسنة ،والنهي عن كل
عمل وخيم وخلق ذميم!
آَيت بلغت ِف وضوحها وبيان ها للبصائر النرية مبلغ الشمس لألبصار!
آَيت دلت على اإلي مان ،ودعت للوصول إىل اإليقان ،وأخربت عن
الغيوب ال ماضية وال مستقبلة ،على طبق ما كان ويكون!
آَيت دعت إىل مْرفة الرب الْظيم أبس مائه ال حسىن ،وصفاته الْليا،
وأفْاله الكاملة!
عرف ْتنا برسله وأوليائه ،ووصفتهم حىت كأننا ننظر إليهم أببصاران،
آَيت َّ
ولكن مع هذا ل م ينتفع ب ها كثري من الْال مني ،ول م يهتد ب ها ج ميع

صوان ل ها عن من ل خري فيه ول صالح ول َكاء ِف ِلبه،
ال مْاندين ً

وإن ما اهتدى ب ها من خصهم هللا ِبإلي مان واستنارت بذلك ِلوب هم
ائرهم ،فلهذا ِال:
وص َف ْ
َ
ت سر ُ

{ه ًدى وب ْشرى لِل ِ
ني} ،أي :ت هديهم إىل سلوك الصراط ال مستقيم،
ْم ْؤمنِ َ
ُ َُ َ ُ

وتبني ل هم ما ينبغي أن يسلكوه أو يرتكوه ،وتبشرهم بثواب هللا ال مرتب
على ال هداية ل هذا الطريق.
رب ما ِيل :لْله يَ ْكثُر مدعوو اإلي مان ،فهل يُقبل من كل أحد ادعى

أنه مؤمن ذلك؟ أم ل بد لذلك من دليل؟ وهو ال حق ،فلذلك بني

تْاىل صفة ال مؤمنني ،فقال:
{الَّ ِذ ِ
الص َال َة} فرضها ونفلها ،فيأتون أبفْال ها الظاهرة ،من
يمو َن َّ
ين يُق ُ
َ
أركان ها وشروطها وواجبات ها ،بل ومستحباتِها ،وأفْالِ ها الباطنة ،وهو
ال خشوع الذي روحها ولبها ِبستحضار ِرب هللا وتدب ِر ما يقول
ال مصلي ويفْله.
{ويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة} ال مفروضة ل مستحقيها.
َ

()1

ِات لِ ْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة ُِلُوبُ ُه ْم
(ِ )1ال تْاىل{ :إِنَّ َما َّ
ني َوال َْْامل َ
الص َد ُ َ َ َ َ
ِ
يضةً ِمن َِّ
يل َِّ
الرَِ ِ
َوِِف ِ
السبِ ِ
ني َوِِف َسبِ ِ
اَّلل َو َّ
اَّللُ َعلِيم
اَّلل َوابْ ِن َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
يل فَ ِر َ َ
َح ِكيم} [التوبة.]60 :

{وهم ِِب ِ
آلخ َرِة ُه ْم يُوِِنُو َن} ،أيِ :د بلغ مْهم اإلي مان إىل أن وصل
َُْ

إىل درجة اليقني ،وهو الْلم التام الواصل إىل القلب الداعي إىل الْمل.

ويقينُهم ِبآلخرة يقتضي كمال سْيهم ل ها.
وحذرهم من أسباب الْذاب وموجبات الْقاب ،وهذا أصل كل خري:

{إِ َّن الَّ ِ
ين َل يُ ْؤِمنُو َن ِِبآل ِخ َرِة} ويكذبون ب ها ،ويكذبون من جاء
ذ
َ
إبثبات ها.
{َيَّنَّا لَ ُه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فَ ُه ْم يَ ْْ َم ُهو َن} حائرين مرتددين ُم ْؤثرين سخط هللا
َ
على رضاهِ ،د انقلبت عليهم ال حقائق ،فرأوا الباطل حقا وال حق

ِبطال.
ً
{أُولَئِ َ َّ ِ
ين لَ ُه ْم ُسوءُ ال َْْ َذ ِ
اب} ،أي :أشده وأسوأه وأعظمه.
ك ال ذ َ
{وهم ِِف ِ
اآلخ َرِة ُه ُم الَ ْخ َس ُرو َن} ،حصر ال خسار فيهم ،لكون هم
َُْ
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة )2(،وخسروا اإلي مان الذي دعتهم

إليه الرسل.
ِ
اس ِر َّ ِ
ِ
ك
س ُه ْم َوأ َْهلِي ِه ْم يَ ْوَم ال ِْقي َام ِة أ ََل َذلِ َ
ين الذ َ
(ِ )2ال تْاىل{ :إِ َّن الْ َخ َ
ين َخس ُروا أَنْ ُف َ
ني} [الزخرف.]15 :
ُه َو الْ ُخ ْس َرا ُن ال ُْمبِ ُ

ك لَتُ لَ َّقى الْ ُق ْرآ َن ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َعلِ ٍيم} أي :وإن هذا القرآن الذي
{وإِنَّ َ
َ

ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه ينزل من عند:

{ح ِك ٍيم} يضع الشياء مواضْها ،وينزل ها مناَل ها.
َ

{علِ ٍيم} أبسرار المور وبواطنها ،كظواهرها.
َ

{ح ِك ٍيم َعلِ ٍيم} ،عُلم أنه كله حكمة ومصال ح للْباد،
وإذا كان من عند َ
من الذي هو أعلم ب مصال حهم منهم؟

احللقة الثانية

ت َان ًرا َسآتِي ُك ْم ِم ْن َها بِ َخ ٍَرب أ َْو آتِي ُك ْم
{إِ ْذ َِ َ
وسى ِلَ ْهلِ ِه إِنِي آنَ ْس ُ
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ت َان ًرا} إىل آخر ِصته ،يْين :اذكر
{إِ ْذ َِ َ
وسى ِلَ ْهلِ ِه إِنِي آنَ ْس ُ
ال ُم َ
هذه ال حالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ،ابتداء

الوحي إليه واصطفاءه برسالته وتكليم هللا إَيه ،وذلك أنه ل ما مكث
متوجها إىل مصر ،فلما كان
ِف مدين عدة سنني وسار أبهله من مدين
ً
ِف أثناء الطريق ضل وكان ِف ليلة مظلمة ِبردة ،فقال ل هم:

انرا من بْيد.
{إِنِي آنَ ْس ُ
ت َان ًرا} أي :أبصرت ً
{سآتِي ُك ْم ِم ْن َها بِ َخ ٍَرب} عن الطريق.
َ

{أ َْو آتِي ُك ْم بِ ِش َه ٍ
اب َِ بَ ٍ
صطَلُو َن}( )3أي :تستدفئون ،وهذا
س لَ َْلَّ ُك ْم تَ ْ
دليل على أنه اتئه ومشتد بَ ْر ُدهُ ،هو وأهله.

ِ
ي أَ ْن بُوِر َك َم ْن ِِف النَّا ِر َوَم ْن َح ْولَ َها} أي :انداه هللا
اء َها نُود َ
{فَ لَ َّما َج َ

تْاىل وأخربه أن هذا م حل َّ
مقدس مبارك ،ومن بركته أن جْله هللا

موضْا لتكليم هللا ل موسى وندائه وإرساله.
ً

()4

ٍ
بشهاب} ِبلتنوين ،جْلوا القبس نْتًا للشهاب،
(ِ )3ال البغويِ :رأ أهل الكوفة{ :
وِرأ اآلخرون بال تنوين على اإلضافة ،وهو إضافة الشيء إىل نفسه ،لن

الشهاب والقبس متقارِبن ِف ال مْىن ،وهو الْود الذي ِف أحد طرفيه انر ،وليس
ِف الطرف اآلخر انر .وِال بْضهم :الشهاب هو شيء ذو نور ،مثل الْمود،
شهاِب ،والقبس :القطْة من النار.
والْرب تسمي كل أبيض ذي نور ً

({ )4من ِف النار} أي من ِف طلب النار ،وهو موسى{ ،ومن حول ها} هم املالئكة.
وِيل الْكس{ :من ِف النار} أي من ِف النور ،وهم املالئكة{ ،ومن حول ها} هو

موسى .انظر تفسري البغوي.
ت َان ًرا لَ َْلِي آتِي ُك ْم ِمنْها
وِف سورة طه{ :إِ ْذ َرأى َان ًرا فَ َ
قال ِل َْهلِ ِه ْام ُكثُوا إِِّن آنَ ْس ُ
ِ
ِ
بَِقبَ ٍ
وسى ( )11إِِّن أ ََان
ي ََي ُم َ
س أ َْو أَج ُد َعلَى النَّا ِر ُه ًدى ( )10فَ لَ َّما أ ََات َها نُود َ
ك ِِبل ِ
ْواد ال ُْم َق َّد ِ
استَ ِم ْع لِ َما
س طًُوى (َ )12وأ ََان ا ْختَ ْرتُ َ
ك إِنَّ َ
ك فَا ْخلَ ْع نَ ْْلَْي َ
َرب َ
ك فَ ْ
وحى ( )13إِنَِّين أ ََان َّ
الص َال َة لِ ِذ ْك ِري (}...)14
اَّللُ َل إِلَهَ إَِّل أ ََان فَا ْعبُ ْدِّن َوأَِِ ِم َّ
يُ َ

{وسبحا َن َِّ
اَّلل َر ِ
ني} عن أن يظن به نقص أو سوء ،بل هو
ب ال َْْالَ ِم َ
َ ُْ َ
الكامل ِف وصفه وفْله.

اَّلل الْْ ِزيز الْ ح ِ
{ ََي ُم َ ِ
آها تَ ْهتَ ز
ك
صَ
اك فَ لَ َّما َر َ
يم (َ )9وأَل ِْق َع َ
وسى إنَّهُ أ ََان َُّ َ ُ َ ُ
َكأَنَّها جان وَّىل م ْدبِرا ولَ م ي ْ ِ
ي
م
َي
ب
ق
ْ إِِّن َل يَ َخ ُ
اف لَ َد َّ
وسى َل تَ َخ ْ
َ َ َ ُ ً َ ْ َُ ْ َ ُ َ
الْمرسلُو َن ( )10إَِّل من ظَلَم ثُ َّم ب َّد َل حسنا ب ْ َد س ٍ
وء فَِِإِّن ََ ُفور
َ ْ َ َ ُ ًْ َْ ُ
ُْ َ
َرِحيم (})11
اَّلل الْْ ِزيز ا ْْل ِ
{َي ُم َ ِ
يم} ،أي :أخربه هللا أنه هللا ال مستحق
ك
َ
وسى إنَّهُ أ ََان َُّ َ ُ َ ُ
للْبادة وحده ل شريك له ،كما ِف اآلية الخرى{ :إِنَِّين أ ََان ا ََّّللُ َل إِلَهَ
الص َال َة لِ ِذ ْك ِري} [طه.]14 :
إِل أ ََان فَا ْعبُ ْدِّن َوأَِِ ِم َّ
{ال َْْ ِز ُيز} الذي ِهر ج ميع الشياء وأذعنت له كل ال مخلوِات.

{ال ح ِ
يم} ِف أمره وخلقه.
ك
َ ُ

ومن حكمته :أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علِم هللاُ منه أنه

أهل لرسالته ووحيه وتكليمه.

ومن عزته :أن تْتمد عليه ول تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك
وجربوت هم ،فِإن نواصيهم بيد هللا وحركات هم وسكون هم بتدبريه.
اك} ،فألقاها.
صَ
{وأَل ِْق َع َ
َ

آها تَ ْهتَ ز َكأَنَّ َها َجان} ،وهو ذكر ال حيات سريع ال حركة.
{فَ لَ َّما َر َ

ِ
ب}( )5ذُ ْع ًرا من ال حية اليت رأى على مقتضى
{وَّىل ُم ْدبًِرا َولَ ْم يُ َْق ْ
َ
الطبائع البشرية ،فقال هللا له:
ك
ْ} ،وِال ِف اآلية الخرى{ :أَِْبِ ْل َوَل تَ َخ ْ
وسى َل تَ َخ ْ
ْ إِنَّ َ
{َي ُم َ
َ
ِ ِ
ني} [القصص.]31 :
م َن اآلمنِ َ

ي ال ُْم ْر َسلُو َن} ،لن ج ميع ال مخاوف مندرجة ِف
{إِنِي َل يَ َخ ُ
اف لَ َد َّ
ِضائه وِدره وتصريفه وأمره ،فالذين اختصهم هللا برسالته واصطفاهم

خصوصا عند ََيدة القرب منه
لوحيه ل ينبغي ل هم أن ي خافوا َري هللا
ً

وال ُحظْوة بتكليمه.

{إِل من ظَلَم ثُ َّم ب َّد َل حسنا ب ْ َد س ٍ
وء} ،أي :فهذا الذي هو م حل
َ ْ َ َ ُ ًْ َْ ُ
والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من ال ُج ْرم،
ال خوف َ

وأما ال مرسلون فما ل هم وللوحشة وال خوف؟ ومع هذا َمن ظلم نفسه
ٍ
حسنات ومْ ِ
ٍ
ب مْاصي هللا ،ث م اتب وأانب َّ
طاعات،
اصيَه
فبدل سيئاتِه

ِ
ب} مل يرجع ،يقال :عقب فالن إذا رجع ،وكل راجع
{ولَ ْم يُ َْق ْ
(ِ )5ال البغويَ :
ِ
مْقب .وِال ِتادة :ول م يلتفت.

فِإن هللا َفور رحيم ،فال ييأس أحد من رح مته ومغفرته ،فِإنه يغفر
ميْا وهو أرحم بْباده من الوالدة بولدها.
الذنوب ج ً

ضاء ِمن ََ ِري س ٍ
وء ِِف تِس ِع آَي ٍ
{وأَ ْد ِخل يَ َد َك ِِف َج ْيبِ
ت إِ َىل
ي
ب
ج
ر
خ
ت
ك
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َ
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ْ
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َ ْ
اس ِ
فِر َعو َن وَِ وِم ِه إِنَّهم َكانُوا َِ وما فَ ِ
ني ( )12فَ لَ َّما جاءتْ ُهم آَيتُنَا م ْب ِ
ص َرًة
ق
َ
ََ ْ َ ُ
ًْ
ْ ْ َ ْ ُْ
َِالُوا َه َذا ِ
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َ َ ْْ َ
ََ َ
ْ ُ
ُ
ِِ
ِ
ين (})14
َو ُعلُوا فَانْظُْر َك ْي َ
ْ َكا َن َعاِبَةُ ال ُْم ْفسد َ
ضاء ِمن ََ ِري س ٍ
{وأَ ْد ِ
ِ
ِ
وء} ل بَ َرص ول
ي
ب
ج
ر
خ
ت
ك
ب
ي
ج
ِف
ك
د
ي
ل
خ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ ْ َ
ُ َ َ
نقص ،بل بياض يَ ْب َهر الناظرين ُشْاعه.
{ِف تِس ِع آَي ٍ
ت إِ َىل فِ ْر َع ْو َن َوَِ ْوِم ِه} أي :هااتن اآليتان _ انقالب الْصا
ِ ْ َ
حية تسْى وإخراج اليد من ال جيب فتخرج بيضاء _ ِف ج ملة تسع
آَيت تذهب ب ها وتدعو فرعون وِومه.
ِِ
ني} فسقوا بشركهم وعُتُ ِوهم وعلوهم على
{إِنَّ ُه ْم َكانُوا َِ ْوًما فَاسق َ
عباد هللا واستكبا ِرهم ِف الرض بغري ال حق ،فذهب موسى عليه
السالم إىل فرعون وملئه ودعاهم إىل هللا تْاىل وأراهم اآلَيت.
{فَ لَ َّما جاءتْ ُهم آَيتُنَا م ْب ِ
ص َرًة} مضيئة تدل على ال حق ويبصر ب ها كما
ََ ْ َ ُ
تبصر البصار ِبلشمس.

{َِالُوا َه َذا ِس ْحر ُمبِني} ،ل م يكفهم م جرد القول أبنه سحر ،بل ِالوا:

{مبِني} ظاهر لكل أحد .وهذا من أعجب الْجائب :اآلَيت
ُ
ال مبصرات والنوار الساطْات ،ت جْل من أبني ال ُخز ْعبِ َال ِ
ت ،وأظهر
َ
ُ
()6
السحر!؟ هل هذا إل من أعظم ال مكابرة وأوِح السفسطة.
{و َج َح ُدوا بِ َها} أي :كفروا آبَيت هللا جاحدين ل ها.
َ

س ُه ْم} ،أي :ليس جحدهم مستن ًدا إىل الشك
{و ْ
َ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُ
والريب ،وإن ما جحدهم مع علمهم ويقينهم بصحتها!
{وعُلُوا} على ال حق وعلى الْباد
{ظُل ًْما} منهم ل حق رب هم ولنفسهمَ ،
وعلى النقياد للرسل.

ِِ
ِ
وَرِهم
ين} أسوأ عاِبة ،دمرهم هللا َّ
{فَانْظُْر َك ْي َ
ْ َكا َن َعاِبَةُ ال ُْم ْفسد َ
ِف البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم ال مستضْفني من عباده.

()7

حياء.
( )6أوِح السفسطة :أِلها ً
(ِ )7ال تْاىل{ :وس َك ْن تُم ِِف م ِ َّ ِ
ْ فَ َْلْنا
ني لَ ُك ْم َك ْي َ
س ُه ْم َوتَبَ َّ َ
ساك ِن الذ َ
ين ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
ََ ْ ََ
ال} [إبراهيم.]45 :
ض َربْ نَا لَ ُك ُم ْال َْمثَ َ
بِ ِه ْم َو َ

احللقة الثالثة

{ولََق ْد آتَ ي نَا َداوو َد وسلَيما َن ِعلْما وَِ َال الْ حم ُد َِِّ
َّلل الَّ ِذي فَ َّ
ضلَنَا َعلَى
َْ
ً َ
ْ ُ َ ُ َْ
َ
َكثِ ٍري ِمن ِعب ِ
اد ِه الْم ْؤِمنِ
ِ
َ
َّاس
ن
ال
ا
ه
ي
أ
َي
ال
ِ
و
ود
او
د
ن
ا
م
ي
ل
س
ث
ر
و
و
)
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(
ني
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
ُ َ َ
ََ ُ َ
ُ
ُ
ض ُل
ُعلِ ْمنَا َم ْن ِط َق الطَّ ِْري َوأُوتِينَا ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍء إِ َّن َه َذا لَ ُه َو الْ َف ْ
ني (})16
ال ُْمبِ ُ
يذكر ِف هذا القرآن وينوه ب منته على داود وسليمان ابنه ِبلْلم الواسع
الكثري ،بدليل التنكري كما ِال تْاىل{ :و َداوو َد وسلَْيما َن إِ ْذ ي ْح ُكم ِ
ان
َ َ
َ ُ َُ َ
ت فِ ِيه ََنم الْ َقوِم وُكنَّا لِ ح ْك ِم ِهم َش ِ
اه ِ
ِِف الْ حر ِ
ِ
اها
د
ش
ف
ن
ذ
إ
ث
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ين فَ َف َّه ْمنَ َ
ُ
ْ
ْ
َْ
َ
ُ
َ
()8
ُسلَْي َما َن َوُكال آتَ ْي نَا ُح ْك ًما َو ِعل ًْما} اآلية.
( )8النَّ ْفش الرعي بال ر ٍاع .وروي عن ابن مسْود وابن عباسَ :ك ْرم ِد أنبتت عناِيده،
فأفسدته ،فقضى داود ِبلغنم لصاحب الكرم ،فقال سليمانَ :ري هذا َي نيب

هللا! ِال :وما ذاك؟ ِال :تَ ْدفَع الكرم إىل صاحب الغنم ،فيقوم عليه حىت يْود

كما كان ،وتدفع الغنم إىل صاحب الكرم فيصيب منها حىت إذا كان الكرم كما

كان دفْت الكرم إىل صاحبه ،ودفْت الغنم إىل صاحبها ،فذلك ِوله:
اها ُسلَْي َما َن}.
{فَ َف َّه ْمنَ َ

{وَِ َال} شاكرين لرب هما منته الكربى بتْليمهما{ :الْ حم ُد َِِّ
َّلل الَّ ِذي
َْ
َ
ِ ِ ِِ ِ
فَ َّ
ني} ،فحمدا هللا على جْلهما من
ضلَنَا َعلَى َكثِ ٍري م ْن عبَاده ال ُْم ْؤمنِ َ
ال مؤمنني أهل السْادة وأن هما كاان من خواصهم.

ول شك أن ال مؤمنني أربع درجات :الصال حون ،مث فوِهم الشهداء،
مث فوِهم الصديقون مث فوِهم النبياء )9(،وداود وسليمان من خواص
الرسل ،وإن كانوا دون درجة أويل الْزم ال خمسة ،لكنهم من ج ملة
مدحا
الرسل الفضالء الكرام الذين نوه هللا بذكرهم ومدحهم ِف كتابه ً

عظيما ،فحمدوا هللا على بلوغ هذه ال منزلة ،وهذا عنوان سْادة الْبد
ً
شاكرا هلل على نْمه الدينية والدنيوية ،وأن يرى ج ميع النْم
أن يكون ً
وعلق البخاري ِول اْلسن البصري :فحمد [هللاُ] سليما َن ومل يَلُ ْم داود ،ولول

ما ذكر هللا من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا ،فِإنه أثىن على هذا بْلمه
َّ
وعذر هذا ِبجتهاده.

مرفوعا (( :إذا حكم اْلاكم
وِف اْلديث املتفق عليه عن عمرو بن الْاص
ً
فاجتهد مث أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر )).
ِ
َّ ِ
ين أَنْ َْ َم َّ
(ِ )9ال تْاىلَ { :وَم ْن يُ ِط ِع َّ
ني
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبِيِ َ
ك َم َع الذ َ
الص ِد ِيقني والشه َد ِاء و َّ ِ ِ
و ِ
ك َرفِي ًقا} [النساء.]69 :
س َن أُولئِ َ
الصال ح َ
ََ َ َ
َ
ني َو َح ُ

ب ب ها ،بل يرى أن ها تستحق عليه
من ربه ،فال يفخر ب ها ول يُ ْْ َج َ
كثريا ،فلما مدحهما مشرتَك ْ ِ
ني خص سليمان ب ما خصه به لكون
شكرا ً
ً
عظيما ،وصار له من ال ما َج َرََيت ما ل م يكن لبيه
هللا أعطاه مل ًكا ً
صلى هللا عليهما وسلم ،فقال:

ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َد} ،أي :ورث علمه ونبوته ،فانضم علم أبيه إىل
{وَوِر َ
َ
علمه ،فلْله تْلَّم من أبيه ما عنده من الْلم مع ما كان عليه من الْلم
شكرا هلل
وِت أبيه ،كما تقدم من ِوله {فَ َف َّه ْمنَ َ
اها ُسلَْي َما ُن} ،وِال ً
وتبج ًحا إبحسانه وت حد ًث بنْمته:
َّاس عُلِ ْمنَا َم ْن ِط َق الطَّ ِْري} ،فكان عليه الصالة والسالم يفقه
َ
{َي أَي َها الن ُ
ما تقول وتتكلم به ،كما راجع ال هدهد وراجْه ،وكما فهم ِول النملة
للنمل ،كما أيت ي ،وهذا ل م يكن لحد َ ِري سليمان عليه الصالة

والسالم.

{وأُوتِينَا ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍء} أي :أعطاان هللا من النْم ومن أسباب ال ملك
َ

ومن السلطنة والقهر ما ل م يؤته أح ًدا من اآلدميني ،ول هذا دعا ربه
ب ِيل ُم ْل ًكا َل يَ ْن بَ ِغي ِلَ َح ٍد ِم ْن بَ ْْ ِدي} [ص،]35 :
{و َه ْ
فقالَ :

يْجز
فسخر هللا له الشياطني يْملون له َّ
كل ما شاء من العمال اليت َ

عنها َريهم )10(،وسخر له الريح َدوها شهر ورواحها شهر.

()11

{إِ َّن َه َذا} الذي أعطاان هللا وفضلنا واختصنا به.

ني} الواضح ال جلي ،فاعرتف أكمل اعرتاف بنْمة
{لَ ُه َو الْ َف ْ
ض ُل ال ُْمبِ ُ
هللا تْاىل.

( )10صلى النيب _ صلى هللا عليه وسلم _ صال ًة مكتوبةً ،فضم يده ،فلما صلى

ِالواَ :ي رسول هللا! أحدث ِف الصالة شيء؟ ِال (( :ل ،إل أن الشيطان أراد

فخنَ ْقتُه حىت وجدت برد لسانه على يدي ،وأي م هللا لول ما
أن ي مر بني يدي َ
ط إىل سارية من سواري ال مسجد حىت يَ ِطيْ به
لرتُبِ َ
سبقين إليه أخي سليمان ْ
ولدان أهل ال مدينة ،فمن استطاع أن ل ي حول بينه وبني القبلة أحد

فليفْلِ )) .ال اللباّن ِف صفة الصالة (ص :)84أخرجه أمحد والدارِطين

والطرباّن بسند صحيح.
ِ
سلَْيما َن ِ
ني ال ِْقطْ ِر
َسلْنا لَهُ َع ْ َ
واحها َش ْهر َوأ َ
يح َُ ُدوها َش ْهر َوَر ُ
الر َ
(ِ )11ال تْاىلَ { :ول ُ
وِمن ا ْْلِ ِن من ي ْْمل ب ْ ِ ِ ِ ِ
{وأَ َس ْلنَا لَهُ
َْ َ َ َُ َ
ني يَ َديْه إبِِ ْذن َربه} [سبأِ .]12 :ال البغويَ :
َ َ
َع ْني ِ
القطْ ِر} أي :أذبنا له عني النحاس.
َ

احللقة الرابعة

{وح ِشر لِ
ودهُ ِم َن الْ ِج ِن َو ِْ
اإلنْ ِ
وَ ُعو َن ()17
س َوالطَّ ِْري فَ ُه ْم يُ َ
سلَْي َما َن ُجنُ ُ
َُ َ ُ
ت نَ ْملَة ََي أَي َها الن َّْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َساكِنَ ُك ْم
َح َّىت إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َو ِاد الن َّْم ِل َِالَ ْ
ضِ
اح ًكا
ودهُ َو ُه ْم َل يَ ْش ُْ ُرو َن ( )18فَ تَ بَ َّ
س َم َ
َل يَ ْح ِط َمنَّ ُك ْم ُسلَْي َما ُن َو ُجنُ ُ
ال َر ِ
ت َعلَ َّي َو َعلَى
ِم ْن َِ ْولِ َها َوَِ َ
ب أ َْوَِ ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْْ َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َْ ْم َ
ك ِِف ِعب ِ
اد َك
َوالِ َد َّ
ضاهُ َوأَ ْد ِخل ِْين بَِر ْح َمتِ َ
صالِ ًحا تَ ْر َ
ي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َ
َ
َّ ِ ِ
ني (})19
الصال ح َ
ِ ِ
ودهُ ِم َن ا ْْلِ ِن َواإلنْ ِ
وَعُو َن} ،أي:
س َوالطَّ ِْري فَ ُه ْم يُ َ
سلَْي َما َن ُجنُ ُ
َ
{و ُحش َر ل ُ
ُج مع له جنوده الكثرية ال هائلة ال متنوعة من بين آدم ،ومن ال جن
والشياطني ،ومن الطيور ،فهم يوَعون يدبَّرون ويرد أول هم على آخرهم،
وينظَّمون َاية التنظيم ِف سريهم ونزول هم ِ
وحلِهم وتَِ ْرحال همِ ،د استُْد
لذلك ،وأُ ِع َّد له عُ َّدته.

وكل هذه ال جنود مؤت مرة أبمره ،ل تقدر على عصيانه ول تتمرد عنه،
ك}([ )12ص ،]39 :أي:
{ه َذا َعطَا ُؤَان فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
ِال تْاىلَ :
أعط {بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب} ،فسار ب هذه ال جنود الضخمة ِف بْض أسفاره.
َ
ت نَ ْملَة} منبِهة لرفقتها وبين جنسها:
{ َح َّىت إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َو ِاد الن َّْم ِل َِالَ ْ
ودهُ َو ُه ْم
{َي أَي َها الن َّْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َساكِنَ ُك ْم َل يَ ْح ِط َمنَّ ُك ْم ُسلَْي َما ُن َو ُجنُ ُ
َ
َل يَ ْشُْ ُرو َن} ،فنصحت هذه النملة وأس مْت النمل ،إما بنفسها
ماعا خارِةً للْادة ،لن التنبيه للنمل
ويكون هللا ِد أعطى النمل أس ً
الذي ِد مأل الوادي بصوت ن ملة واحدة من أعجب الْجائب .وإما

أبن ها أخربت من حول ها من النمل ،ث م سرى ال خرب من بْضهن لبْض
حىت بلغ ال جميع ،وأمرت هن ِبل حذر والطريق ِف ذلك ،وهو دخول
مساكنهن.
وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه ،واعتذرت عنهم أن هم
ك} من شئت
(ِ )12ال ال مؤلْ رمحه هللا{ :فَ ْامنُ ْن} على من شئت{ ،أ َْو أ َْم ِس ْ
{بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب} أي :ل حرج عليك ِف ذلك ول حساب ،لْلمه تْاىل بكمال
َ
عدله ،وحسن أحكامه.

إ ْن حطموكم فليس عن ِصد منهم ول شْور ،فسمع سليمان عليه
الصالة والسالم ِول ها وفهمه.

ضِ
ص ِحها وحسن
اح ًكا ِم ْن َِ ْولِ َها}
{فَ تَ بَ َّ
س َم َ
إعجاِب منه بفصاحتها ونُ ْ
ً
تْبريها .وهذا حال النبياء عليهم الصالة والسالم :الدب الكامل،
والتْجب ِف موضْه وأن ل يبلغ ب هم َّ
الض ِحك إل إىل التبسم ،كما
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم جل ضحكه التبسم ،فِإن القهقهة
تدل على خفة الْقل وسوء الدب .وعدم التبسم والْجب م ما
يتْجب منه ،يدل على شراسة ال خلق وال جربوت ،والرسل منزهون
عن ذلك.

()13

شاكرا هلل الذي أوصله إىل هذه ال حال:
وِال ً
( )13عن عائشة رضي هللا عنها ِالت :ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ضاحكا حىت أرى منه ل هواته ،إمنا كان يتبسم[ .خ]
وِال جابر رضي هللا عنه :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ل يقوم من مصاله
الذي يصلي فيه الصبح حىت تطلع الشمس ،فِإذا طلْت الشمس ِام ،وكانوا
يتحدثون فيأخذون ِف أمر اْلاهلية ،فيضحكون ويتبسم[ .م]

{ر ِ
ب أ َْوَِ ْع ِين} أي :أل همين ووفقين.
َ

ي} ،فِإن النْمة على
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
{أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْْ َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َْ ْم َ
الوالدين نْمة على الولد .فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نْمته الدينية

والدنيوية عليه وعلى والديه.

ضاهُ} أي :ووفقين أن أعمل صال ًحا ترضاه
صالِ ًحا تَ ْر َ
{وأَ ْن أَ ْع َم َل َ
َ
خلصا فيه سال ًما من ال مفسدات وال منقصات.
لكونه مواف ًقا لمرك م ً

ك} اليت منها ال جنة.
{وأَ ْد ِخل ِْين بَِر ْح َمتِ َ
َ

()14

ِ
اد َك َّ ِ ِ
{عب ِ
ِ
ني} ،فِإن الرح مة م جْولة للصال حني
الصال ح َ
{ِف} ج ملة َ
على اختالف درجات هم ومناَل هم.

( )14عن أيب هريرة رضي هللا عنهِ ،الِ :ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :لن
يُ ْن ِج َي أح ًدا منكم َع َملُه» ِالوا :ول أنت َي رسول هللا؟ ِال« :ول أان ،إل أن
وحوا ،وشيء من الدلْ َجة،
ور ُ
يتغمدّن هللا برمحة ،سددوا وِاربوا ،وا َْ ُدوا ُ
ص َد القصد تبلغوا» [متفق عليه]
وال َق ْ

فهذا ن موذج ذكره هللا من حالة سليمان عند س ماعه خطاب النملة
ونداءها.
موذجا آخر من م خاطبته للطري ،فقال:
ث م ذكر ن ً

احللقة اخلامسة

ِ
{وتَ َف َّق َد الطَّي ر فَ َق َ ِ
ني ()20
ال َما ل َي َل أ ََرى الْ ُه ْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائِبِ َ
َ
َْ
َلُ َع ِذب نَّهُ َع َذاِب َش ِدي ًدا أَو َلَ ْذب حنَّهُ أَو لَيأْتِي نِ ي بِس ْلطَ ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني (})21
ْ ََ ْ َ َ
َ
ً
ُ
{وتَ َف َّق َد الطَّْي َر} دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه
َ
ل جنوده وتدبريه بنفسه لألمور الصغار والكبار ،حىت إنه ل م يهمل هذا
المر ،وهو تفقد الطيور والنظر :هل هي موجودة كلها أم مفقود منها
شيء؟ وهذا هو ال مْىن لآلية.
ول م يصنع شيئًا من ِال :إنه تفقد الطري لينظر أين ال هدهد منها ليدله

على بْد ال ماء وِربه ،كما َعموا عن ال هدهد أنه يبصر ال ماء ت حت

الرض الكثيفة ،فِإن هذا القول ل يدل عليه دليل ،بل الدليل الْقلي
واللفظي دال على بطالنه!
أما الْقلي :فِإنه ِد عُرف ِبلْادة والتجارب وال مشاهدات أن هذه
ال حيواانت كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر ال خارق للْادة،

ينظر ال ماء ت حت الرض الكثيفة ،ولو كان كذلك لذكره هللا ،لنه من
أكرب اآلَيت.
وأما الدليل اللفظي :فلو أريد هذا ال مْىن ،لقال :وطلب ال هدهد لينظر
له ال ماء ،فلما فقدهِ ،ال ما ِال ،أو :فتش عن ال هدهد ،أو :ب حث
عنه ،ون حو ذلك من الْبارات ،وإن ما تفقد الطري لينظر ال حاضر منها
والغائب ولزومها للمراكز وال مواضع اليت عيَّنها ل ها.
ضا :فِإن سليمان عليه السالم ل ي حتاج ول يضطر إىل ال ماء ب حيث
وأي ً
والْفاريت ما
ي حتاج ل هندسة ال هدهد ،فِإن عنده من الشياطني َ
يَ ْح ِفرون له ال ماء ،ولو بلغ ِف الْمق ما بلغ .وسخر هللا له الريح
َدوها شهر ورواحها شهر )15(،فكيْ مع ذلك ي حتاج إىل ال هدهد!؟

وهذه التفاسري( )16اليت توجد وتشتهر ب ها أِوال ل يْرف َريها ،تنقل
هذه الِوال عن بين إسرائيل م جردة ،ويَ ْغ ُفل الناِل عن مناِضتها
ِ
سلَْيما َن ِ
واحها َش ْهر} [سبأ.]12 :
يح َُ ُدوها َش ْهر َوَر ُ
الر َ
(ِ )15ال تْاىلَ { :ول ُ

(ِ )16ال اإلمام ابن كثري رمحه هللاِ :ال جماهد ،وسْيد بن جبري ،وَريمها ،عن ابن
مهندسا ،يدل سليمان عليه السالم على املاء ،إذا
عباس وَريه :كان اهلدهد
ً

كان أبرض فالة طلبه فنظر له املاء ِف ختوم الرض ،كما يرى اإلنسان الشيء
الظاهر على وجه الرض ،ويْرف كم مساحة بْده من وجه الرض ،فِإذا دهلم

للمْان ي الصحيحة وتطبيقها على الِوال ،ث م ل تزال تتناِل وينقلها
ال متأخر ُم َسلِ ًما للمتقدم ،حىت يظن أن ها ال حق ،فيقع من الِوال
الردية ِف التفاسري ما يقع ،واللبيب الفطن يْرف أن هذا القرآن الكري م
الْرب ي ال مبني الذي خاطب هللا به ال خلق كلهم عال مهم وجاهلهم
وأمرهم ِبلتفكر ِف مْانيه ،وتطبيقها على ألفاظه الْربية ال مْروفة

عليه أمر سليمان عليه السالم اْلان فحفروا له ذلك املكان ،حىت يستنبط
يوما بفالة من الرض ،فتفقد الطري
املاء من ِراره ،فنزل سليمان ،عليه السالم ً
لريى اهلدهد ،فلم يره{ ،فقال ما يل ل أرى اهلدهد أم كان من الغائبني}.

يوما عبد هللا بن عباس بنحو هذا ،وِف القوم رجل من اخلوارج ،يقال له:
حدث ً
انفع بن الَرق ،وكان كثري العرتاض على ابن عباس ،فقال لهَ ِْ :ي ابن

لبت اليوم! ِال :ومل؟ ِال :إنك خترب عن اهلدهد أنه يرى املاء ِف ختوم
عباسَ َُ ،
الرض ،وإن الصيب ليضع له اْلبة ِف الفخ ،وحيثو على الفخ تر ًاِب ،فيجيء

اهلدهد ليأخذها فيقع ِف الفخ ،فيصيده الصيب! فقال ابن عباس :لول أن

يذهب هذا فيقول :رددت على ابن عباس ملا أجبته! فقال له :وحيك! إنه إذا
نزل القدر عمي البصر ،وذهب اْلذر! فقال له انفع :وهللا ل أجادلك ِف
شيء من القرآن أب ًدا!

أِوال منقولة عن
الْ ْرِبء ،وإذا وجد(ً )17
ال مْاّن اليت ل ت جهلها الْرب َ
َري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ردها إىل هذا الصل ،فِإن وافق ْته
ومْىن أو لفظًا أو
َِبِلها ،لكون اللفظ دال عليها ،وإن خالف ْته لفظًا ً

ضا ل ها ،وهو
مْىن ،ردها وجزم ببطالن ها ،لن عنده ً
مْلوما مناِ ً
ً
أصال ً
ما يْرفه من مْىن الكالم ودللته.

والشاهدَّ :
أن تفق َد سليما َن عليه السالم للطري ،وفقده ال هدهد يدل
على كمال حزمه وتدبريه للملك بنفسه وكمال فطنته حىت فقد هذا

الطائر الصغري.

ِ
{فَ َق َ ِ
ني} ،أي :هل عدم
ال َما ل َي َل أ ََرى الْ ُه ْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائِبِ َ
رؤييت إَيه لقلة فطنيت به لكونه خفيا بني هذه المم الكثرية؟ أم على
ِبب ها أبن كان َائبًا من َري إذن ي ول أمري؟

{لُ َع ِذبَنَّهُ َع َذ ًاِب َش ِدي ًدا} دون
فحينئذ تغيظ عليه وتوعده ،فقالَ :
القتل.

أِوال...
اللبيب
( )17أي :إذا َو َج َد ذاك
الفطن ً
ُ
ُ

{أَو َلَ ْذب حنَّهُ أَو لَيأْتِي ِين بِس ْلطَ ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني} ،أي :حجة واضحة على
ْ ََ ْ َ َ
ُ
ت خلفه ،وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه ل م يقسم على م جرد عقوبته
ِبلْذاب أو القتل ،لن ذلك ل يكون إل من ذنب ،وَيبته ِد ت حتمل
أن ها لْذر واضح ،فلذلك استثناه لورعه وفطنته.

احللقة السادسة

ث ََي ر ب ِْ ٍ
ك ِم ْن َسبٍَِإ بِنَ بٍَِإ
يد فَ َق َ
ْت بِ َما لَ ْم تُ ِح ْط بِ ِه َو ِج ْئ تُ َ
َحط ُ
ال أ َ
فَ َم َك َ ْ َ َ
يَِق ٍ
ت ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍء َولَ َها َع ْرش
ت ْام َرأَ ًة تَ ْملِ ُك ُه ْم َوأُوتِيَ ْ
ني ( )22إِنِي َو َج ْد ُ
ون َِّ
َع ِظيم ( )23وج ْدتُها وَِ ومها يسج ُدو َن لِ
س ِمن ُد ِ
ِ
َّ
اَّلل َوََيَّ َن لَ ُه ُم
م
لش
َ َ َ َ ََْ َ ْ ُ
ْ
ْ
َّ
السبِ ِ
يل فَ ُه ْم َل يَ ْهتَ ُدو َن ( )24أ ََّل
ص َّد ُه ْم َع ِن َّ
الش ْيطَا ُن أَ ْع َمالَ ُه ْم فَ َ
ِِ ِ
السماو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض َويَ ْْلَ ُم َما
ج الْ َخ ْ
يَ ْس ُج ُدوا ََّّلل الَّذي يُ ْخ ِر ُ
ب َء ِِف َّ َ َ
اَّللُ َل إِلَهَ إَِّل ُه َو َرب ال َْْ ْر ِ
تُ ْخ ُفو َن َوَما تُ ْْلِنُو َن (َّ )25
ش ال َْْ ِظ ِيم (})26
ث ََْي َر بَ ِْي ٍد} ،ث م جاء ،وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة
{فَ َم َك َ
ائتمارهم لمره ،حىت إن هذا ال هدهد الذي خلَّفه الْذر الواضح ل م
كثريا.
يقدر على التخلْ َمنًا ً

ت بِ َما لَ ْم تُ ِح ْط بِ ِه} ،أي :عندي من الْلم،
{فَ َق َ
َحطْ ُ
ال} لسليمان{ :أ َ
أحطت به ،على علمك الواسع ،وعلو درجتك فيه.
ِع ْل ُم ما
ُ
ك ِم ْن َسبٍَِإ} القبيلة ال مْروفة ِف اليمن.
{و ِج ْئ تُ َ
َ

{بِنَ بٍَِإ يَِق ٍ
ني} ،أي :خرب متيقن ،مث فسر هذا النبأ ،فقال:

ت ْام َرأَ ًة تَ ْملِ ُك ُه ْم} أي :ت ملك ِبيلة سبأ ،وهي امرأة.
{إِِّن َو َج ْد ُ

()18

ت ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍء} يؤاته ال ملو ُك من الموال والسالح وال جنود
{وأُوتِيَ ْ
َ

وال حصون والقالع ،ون حو ذلك.

{ولَ َها َع ْرش َع ِظيم} ،أي :كرسي ُم ْل ِكها الذي ت جلس عليه عرش
َ
هائلِ ،
وعظَ ُم الْروش تدل على عظمة ال مملكة وِوة السلطان وكثرة
رجال الشورى.

ون َِّ
س ِمن ُد ِ
{و َج ْدتُ َها َوَِ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َن لِ َّ
اَّلل} ،أي :هم مشركون
لش ْم ِ ْ
َ
يْبدون الشمس.

{وََيَّ َن لَ ُه ُم َّ
الش ْيطَا ُن أَ ْع َمالَ ُه ْم} ،فرأوا ما عليه هو ال حق.
َ

{فَ ُه ْم َل يَ ْهتَ ُدو َن} ،لن الذي يرى أن الذي عليه حق ل مطمع ِف
هدايته حىت تتغري عقيدته .مث ِال:
{أََّل} أيَّ :
هال.

(ِ )18ال البغوي :كان امسها بلقيس بنت شراحيل [وذكر ِصة هلا].

{يسج ُدوا َِِّ
َّلل الَّ ِذي ي ْخ ِرج الْ َخ ِ
السماو ِ
ات َوالَ ْر ِ
ض} ،أي:
َْ ُ
ْ
ُ ُ
ب َء ف ي َّ َ َ
يْلم ال خفي ال خيبء ِف أِطار السماوات وأن حاء الرض ،من صغار
ال مخلوِات وبذور النبااتت وخفاَي الصدور ،وي خرج خبء الرض
والسماء إبنزال ال مطر وإنبات النبااتت ،وي خرج خبء الرض عند
النفخ ِف الصور وإخراج الموات من الرض ليجاَيهم أبعمال هم:
{ويَ ْْلَ ُم َما تُ ْخ ُفو َن َوَما تُ ْْلِنُو َن}.
َ
َّ
{اَّللُ ل إِلَهَ إِل ُه َو} أي :ل تنبغي الْبادة واإلانبة والذل واْلب إل
له ،لنه ال مألوه ،لِ ما له من الصفات الكاملة والنْم ال موجبة لذلك.
{رب ال َْْ ْر ِ
ش ال َْْ ِظ ِيم} الذي هو سقْ ال مخلوِات ووسع الرض
َ
والسماوات ،فهذا ال ملك عظيم السلطان كبري الشأن هو الذي يُ َذل
ض ُع ويُ ْس َج ُد له ويُ ْرَك ُع.
له ُ
ويْ َ

وتْجب سليمان كيْ
فسلِم اهلدهد حني ألقى إليه هذا النبأ الْظيمَّ ،
َ
خفي عليه ،وِال ُمثْبِتًا لكمال عقله ورَانته:

ت أَم ُك ْن َ ِ
ِ
ب بِ ِكتَابِ ي َه َذا
{َِ َ
َص َدِْ َ ْ
ت م َن الْ َكاذبِ َ
ال َسنَ ْنظُُر أ َ
ني ( )27ا ْذ َه ْ
ت ََي أَي َها ال َْم َألُ
فَأَل ِْق ْه إِلَْي ِه ْم ثُ َّم تَ َو َّل َع ْن ُه ْم فَانْظُْر َما َذا يَ ْرِج ُْو َن (َِ )28الَ ْ
يل كِتاب َك ِري م ( )29إِنَّه ِمن سلَيما َن وإِنَّه بِس ِم َِّ
إِنِي أُل ِ
ِ
الر ْح َم ِن
إ
ي
ْق
َ
اَّلل َّ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ ُ َْ َ ْ
َ
الرِح ِيم ( )30أ ََّل تَْلُوا َعلَ َّي وأْتُونِي مسلِ
ِ
ت ََي أَي َها ال َْم َألُ
م
َّ
ني (َِ )31الَ ْ
ْ
ُْ َ
َ
أَفْ تونِي ِِف أَم ِري ما ُك ْن ُ ِ
اطْةً أ َْمرا ح َّىت تَ ْش َه ُد ِ
ون (َِ )32الُوا نَ ْح ُن
ُ
ت َِ َ ً َ
ْ َ
أُولُو ُِ َّوٍ
ْس َش ِد ٍ
يد و ْالَ ْمر إِلَْي ِ
ِ
ِ
ٍ
ين ()33
ر
ْم
َت
ا
ذ
ا
م
ي
ر
ظ
ن
ا
ف
ك
أب
و
ل
ُو
أ
و
ة
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ ُ
وك إِ َذا د َخلُوا َِ ريةً أَفْس ُدوها وجْلُوا أ ِ
ت إِ َّن ال ُْملُ َ
َع َّزَة أ َْهلِ َها أ َِذلَّةً
َِالَ ْ
َ
َْ َ َ َ َ َ
ك ي ْفْلُو َن ( )34وإِِّن مر ِسلَة إِلَي ِهم بِ ه ِديٍَّة فَ نَ ِ
وَك َذلِ
اظ َرة بِ َم يَ ْرِج ُع
َ
ْ ْ َ
ََ
َ ُْ
َ
ال ُْم ْر َسلُو َن (})35
ت ِمن الْ َك ِ
ِ
ب بِ ِكتَابِ ي َه َذا} ،وسيأيت
ه
ذ
ا
ني
ب
اذ
ْ
َص َدِْ َ
َ
َ
{سنَ ْنظُُر أ َ
ْ
َ
ت أ َْم ُك ْن َ َ
نصه.

{فَأَل ِْق ِه إِلَْي ِه ْم ثُ َّم تَ َو َّل َع ْن ُه ْم} ،أي :استأخر َري بْيد.

{فَانْظُْر َما َذا يَ ْرِجُْو َن} إليك وما يرتاجْون به ،فذهب به ،فألقاه عليها،
فقالت لقومها:

يل كِتَاب َك ِري م} ،أي :جليل ال مقدار من أكرب ملوك
{إِِّن أُل ِْق َي إِ ََّ
الرض ،ث م بينت مضمونه ،فقالت:

{إِنَّه ِمن سلَيما َن وإِنَّه بِس ِم َِّ
الرِح ِيم أ ََّل تَ ْْلُوا َعلَ َّي َوأْتُونِي
الر ْح َم ِن َّ
اَّلل َّ
ُ ْ ُ َْ َ ُ ْ
ِ
ني} ،أي :ل تكونوا فوِي ،بل اخضْوا ت حت سلطان ي ،وانقادوا
ُم ْسل ِم َ
لوامري وأِبلوا إل َّي مسلمني.
وهذا ِف َاية الوجاَة مع البيان التام ،فِإنه تضمن نَْهيَهم عن الْلو
ِ
الدخول
والنقياد لمره و
والبقاء على حال هم اليت هم عليها،
عليه
َ
َ

ت حت طاعته ،وم جيئَهم إليه ودعوت هم إىل اإلسالم.

وفيه :استحباب ابتداء الكتب ِبلبسملة كاملة وتقدي م السم ِف أول
عنوان الكتاب.

()19

( )19كما أخرجا رسالة نبينا صلى هللا عليه وسلم إىل هرِل :بسم هللا الرمحن

الرحيم ،من حممد عبد هللا ورسوله إىل هرِل عظيم الروم :سالم على من اتبع
اهلدى ،أما بْد :فِإّن أدعوك بدعاية اإلسالم ،أَ ْسلِ ْم تَ ْسلَ ْم ،يؤتك هللا أجرك
يسيِني ،و{َي أهل الكتاب تْالوا إىل ٍ
مرتني ،فِإن توليت فِإن عليك إمث الَ ِر ِ
كلمة
ٍ
بْضا
سواء بيننا وبينكم أ ْن ل نْبد إل هللا ول نشرك به شيئًا ول يتخ َذ بْضنا ً
أرِبِب من دون هللا فِإن تَ َولَّوا فقولوا ا ْش َه ُدوا أبَ َّان مسلمون} [آل عمران.]64 :
ً

فمن َح ْزمها وعقلها أن ج مْت كبار دولتها ورجال م ملكتها ،وِالت:

{َي أَي َها ال َْم َألُ أَفْ تُونِي فِ ي أ َْم ِري} ،أي :أخربون ي ماذا ن جيبه به؟ وهل
َ
ندخل ت حت طاعته وننقاد؟ أم ماذا نفْل؟

{ما ُك ْن ُ ِ
اطْةً أ َْمرا ح َّىت تَ ْش َه ُد ِ
ون} ،أي :ما كنت مستبدئةً أبمر دون
ت َِ َ ً َ
َ
رأيكم ومشورتكم.

ْس َش ِد ٍ
ِ
{َِالُوا نَ ْح ُن أُولُو ُِ َّوٍة َوأُولُو َأب ٍ
رددت عليه ِوله
يد} ،أي :إن
ول م تدخلي ِف طاعته ،فِإان أِوَيء على القتال ،فكأن هم مالوا إىل هذا
ضا ل م ِ
يستقروا عليه،
الرأي الذي لو ت م لكان فيه دمارهم ،ولكنهم أي ً
بل ِالوا:

ك} ،أي :الرأي ما ر ِ
{والَ ْمر إِلَْي ِ
أيت ،لْلمهم بْقلها وحزمها ونصحها
َ ُ
ل هم.

{فَانْظُ ِري} نظر فكر وتدبر.
ين} ،فقالت ل هم مقنْة ل هم عن رأيهم ومبينة سوء َمغَبَّة
َ
{ما َذا ََت ُْم ِر َ
()20
القتال:
( )20مغبة القتال :عاِبته ونتائجه.

{إِ َّن ال ُْملُ َ ِ
وأسرا ون هبًا لموال ها،
وها} ً
س ُد َ
ِتال ً
وك إ َذا َد َخلُوا َِ ْريَةً أَفْ َ
وت خريبًا لدَيرها.
{وجْلُوا أ ِ
َع َّزَة أ َْهلِ َها أ َِذلَّةً} ،أي :جْلوا الرؤساء السادة أشراف الناس
َ ََ
ضا فلست ب مطيْة له ِبل
من الذلني ،أي :فهذا رأي َري سديد ،وأي ً
الختبار وإرسال من يكشْ عن أحواله ويتدبرها ،وحينئذ نكون على
بصرية من أمران ،فقالت:

{وإِنِي مر ِسلَة إِلَي ِهم بِ ه ِديٍَّة فَ ن ِ
اظ َرة بِ َم يَ ْرِج ُع ال ُْم ْر َسلُو َن} منه :هل
َ
ْ ْ َ
َ ُْ
يستمر على رأيه وِوله؟ أم ت خدعه ال هدية وتتبدل فكرته ،وكيْ أحواله
وجنوده؟
فأرسلت له هدية مع رسل من عقالء ِومها وذوي الرأي منهم.

احللقة السابعة

ال أَتُ ِمدونَ ِن بِم ٍ
آاتِّنَ َّ
اَّللُ َخ ْي ر ِم َّما
اء ُسلَْي َما َن َِ َ
ال فَ َما َ
َ
{فَ لَ َّما َج َ
ِ
َّه ْم
َ
آات ُك ْم بَ ْل أَنْ تُ ْم بِ َهديَّتِ ُك ْم تَ ْف َر ُحو َن (ْ )36ارِج ْع إِلَْي ِه ْم فَ لَنَأْتِيَ ن ُ
ود َل ِِبل لَ هم بِ ها ولَن ْخ ِرجنَّهم ِم ْن ها أ َِذلَّةً وهم ص ِ
بِ جنُ ٍ
اَ ُرو َن
ُ
ُ
ََ ُْ َ َ َ ُْ َ
َ ْ َ
ُ
ال ََي أَي َها ال َْم َألُ أَي ُك ْم َأيْتِ ِيين بِ َْ ْر ِش َها َِ ْب َل أَ ْن َأيْتُونِي
(َ َِ )37
ِ
ني (})38
ُم ْسل ِم َ
اء ُسلَْي َما َن} أي :جاءه الرسل ِبل هدية.
{فَ لَ َّما َج َ

منكرا عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم:
{َِ َ
ال} ً

{أَتُ ِمدونَ ِن بِ م ٍ
آاتنِ َي َّ
آات ُك ْم} ،فليست تقع عندي
اَّللُ َخ ْي ر ِم َّما َ
ال فَ َما َ
َ
علي النْم.
موِْا ،ول أفرح ب هاِ ،د أَنان ي هللا عنها ،وأكثر َّ
ً

{بَ ْل أَنْ تُ ْم بِ َه ِديَّتِ ُك ْم تَ ْف َر ُحو َن} ،ل حبكم للدنيا وِلة ما أبيديكم ِبلنسبة
ل ما أعطان ي هللا.

الرسول من َري كتاب ل ما رأى من عقله وأنه سينقل كالمه
ث م أوصى
َ
على وجهه ،فقال:

{ارِج ْع إِلَْي ِه ْم} ،أي :ب هديتك.
ْ

{فَ لَنَأْتِي نَّهم بِ جنُ ٍ
ود َل ِِبَ َل لَ ُه ْم} ،أي :ل طاِة ل هم{ .بِ َها}.
َ ُْ ُ

{ولَن ْخ ِرجنَّهم ِم ْن ها أ َِذلَّةً وهم ص ِ
اَ ُرو َن} ،فرجع إليهم وأبلغهم ما ِال
َُ َ ُْ َ
َُْ َ
سليمان ،وت جهزوا للمسري إىل سليمان ،وعلم سليمان أن هم ل بد أن
يسريوا إليه ،فقال ل من حضره من ال جن واإلنس:

ِ
ِ
ني} ،أي :لجل أن نتصرف
{أَي ُك ْم َأيْتِينِ ي بِ َْ ْرش َها َِ ْب َل أَ ْن َأيْتُونِي ُم ْسل ِم َ
()21
فيه ِبل أن يُ ْسلِموا ،فتكو َن أموال هم م حرتمة.

(ِ )21ال البغوي :اختلفوا ِف السبب الذي لجله أمر سليمان إبحضار عرشها:
[ ]1فقال أكثرهم :لن سليمان علم أهنا إن أسلمت حيرم عليه ماهلا ،فأراد أن
أيخذ سريرها ِبل أن حيرم عليه أخذه إبسالمها.

[ ]2وِيل :لرييها ِدرة هللا عز وجل وعظم سلطانه ِف مْجزة أييت هبا ِف
عرشها.
[ ]3وِال ِتادة :لنه أعجبته صفته ملا وصفه اهلدهد ،فأحب أن يراه.
[ِ ]4ال ابن َيد :أراد أن أيمر بتنكريه وتغيريه ليخترب بذلك عقلها.

ال ِع ْف ِريت ِمن ال ِج ِن أ ََان آتِ َ ِ
ك
{َِ َ
وم ِم ْن َم َق ِام َ
يك بِه َِ ْب َل أَ ْن تَ ُق َ
َ
وإِِّن علَي ِه لََق ِوي أ ِ
ال الَّ ِذي ِع ْن َدهُ ِعلْم ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب أ ََان
ِ
)
39
(
ني
َم
َ
َ
َ َْ
َ
ال
ك فَ لَ َّما َرآهُ ُم ْستَ ِقرا ِع ْن َدهُ َِ َ
ك طَ ْرفُ َ
يك بِ ِه َِ ْب َل أَ ْن يَ ْرتَ َّد إِلَْي َ
آتِ َ
ض ِل َربِ ي لِيَ ْب لُ َونِي أَأَ ْش ُك ُر أ َْم أَ ْك ُف ُر َوَم ْن َش َك َر فَِِإنَّ َما
َه َذا ِم ْن فَ ْ
ال نَ ِك ُروا
يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر فَِِإ َّن َربِ ي ََنِ ي َك ِري م (َ َِ )40
لَ ها َعر َشها نَ ْنظُر أَتَ ْهتَ ِدي أَم تَ ُكو ُن ِمن الَّ ِ
ين َل يَ ْهتَ ُدو َن (})41
ذ
ْ
َ ْ َ ْ
َ َ
ال ِع ْف ِريت ِم َن ال ِج ِن} ،والْفريت :هو القوي النشيط جدا.
{َِ َ

{أ ََان آتِ َ ِ
ك َوإِنِي َعلَْي ِه لََق ِوي أ َِمني} ،والظاهر
وم ِم ْن َم َق ِام َ
يك بِه َِ ْب َل أَ ْن تَ ُق َ
أن سليمان إذ ذاك ِف الشام ،فيكون بينه وبني سبأ ن حو مسرية أربْة

إَيِب ،ومع ذلك يقول هذا الْفريت :أان
ذهاِب وشهران ً
أشهر ،شهران ً
ألتزم ِبل مجيء به على كِ َربه وثَِقله ،وبُ ْْده ِبل أن تقوم من م جلسك
الذي أنت فيه .وال مْتاد من ال مجالس الطويلة أن تكون مْظم
الضحى ،ن حو ثلث يوم ،هذا ن هاية ال مْتاد ،وِد يكون دون ذلك،
أو أكثر ،وهذا ال ملك الْظيم الذي عند آحاد رعيته هذه القوة
والقدرة ،وأبلغ من ذلك أن:

ال الَّ ِذي ِع ْن َدهُ ِعلْم ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب}ِ ،ال ال مفسرون :هو رجل عال م
{َِ َ
َ
ْ بْ ُن بَ ْرِخيَا" ،كان يْرف اسم هللا
آص ُ
صال ح عند سليمان ،يقال لهَ " :
العظم الذي إذا دعا هللا به أجاب وإذا سأل به أعطى.
ك} ،أبن يدعو هللا بذلك السم
ك طَ ْرفُ َ
يك بِ ِه َِ ْب َل أَ ْن يَ ْرتَ َّد إِلَْي َ
{أ ََان آتِ َ
حال ،وأنه دعا هللا فحضر ،فاهلل أعلم ،هل هذا ال مراد أم أن
فيحضر ً

علما من الكتاب يقتدر به على جلب البْيد وت حصيل الشديد؟
عنده ً

{م ْستَ ِقرا ِع ْن َدهُ} ح مد هللا تْاىل على إِداره وملكه
{فَ لَ َّما َرآهُ} سليما ُن ُ
وتيسري المور له.

ض ِل َربِ ي لِيَ ْب لُ َونِي أَأَ ْش ُك ُر أ َْم أَ ْك ُف ُر} ،أي :ليختربن ي
و{َِ َ
ال َه َذا ِم ْن فَ ْ
بذلك.

فلم يغرت عليه السالم ب ملكه وسلطانه وِدرته ،كما هو دأب ال ملوك
ال جاهلني ،بل علم أن ذلك اختبار من ربه ،فخاف أن ل يقوم بشكر
هذه النْمة ،ث م بني أن هذا الشكر ل ينتفع هللا به ،وإن ما يرجع نفْه
إىل صاحبه ،فقال:

{وَم ْن َش َك َر فَِِإنَّ َما يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر فَِِإ َّن َرِيب ََنِ ي َك ِري م}َ ،ين
َ
عن أعماله ،كري م كثري ال خري يْم به الشاكر والكافر ،إل َّ
أن ُش ْك َر
داع لزوال ها )22(،ث م ِال ل من عنده:
داع للمزيد منها ،وُك ْف َرها ٍ
نْمه ٍ

{نَ ِك ُروا لَ َها َع ْر َش َها} ،أيَ :ريوه بزَيدة ونقص ،ون حو ذلك.

{نَ ْنظُْر} م ختربين لْقلها{ :أَتَ ْهتَ ِدي} للصواب ،ويكون عندها ذكاء
ِ َّ ِ
ين َل يَ ْهتَ ُدو َن}.
وفطنة تليق ب ملكها{ ،أ َْم تَ ُكو ُن م َن الذ َ

(ِ )22ال تْاىلَ { :وإِ ْذ ََتَذَّ َن َرب ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرُُْت َلَ َِي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرُُْت إِ َّن َع َذ ِايب
ش ِديد} [إبراهيم.]7 :
لَ َ

ت َكأَنَّهُ ُهو وأُوتِينَا ال ِ
ت ِِيل أ ََه َك َذا َعر ُش ِ
ْم
ل
ْْ
ل
ا
ِ
ك
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
{فَ لَ َّما َج َ
َ
اء ْ َ
ت تَ ْْب ُد ِمن ُد ِ
ِمن َِ ْبلِ َها وُكنَّا مسلِ ِ
َّ
ون
ن
ا
ك
ا
م
ا
ه
د
ص
و
)
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م
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ
ْ
َ
َ ُْ
َِّ
ت ِمن َِ وٍم َكافِ ِرين (ِِ )43
ِ
َّ
الص ْر َح
ن
ا
ك
ا
ه
ن
إ
اَّلل
يل لَ َها ا ْد ُخلِي َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ ْ
َ
َ
ص ْرح ُم َم َّرد
ت َع ْن َساَِ ْي َها َِ َ
فَ لَ َّما َرأَتْهُ َح ِسبَ ْتهُ لُ َّجةً َوَك َش َف ْ
ال إِنَّهُ َ
ب إِنِي ظَلَم ُ ِ
ت َر ِ
ت َم َع ُسلَْي َما َن
ِم ْن َِ َوا ِر َير َِالَ ْ
َسلَ ْم ُ
ت نَ ْفسي َوأ ْ
ْ
َِِّ
َّلل َر ِ
ني (})44
ب ال َْْالَ ِم َ
ت} ِادمة على سليمان عرض عليها عرشها ،وكان عهدها
اء ْ
{فَ لَ َّما َج َ
به ِد خلَّف ْته ِف بلدها.

و{ِِيل} ل ها{ :أ ََه َك َذا َعر ُش ِ
ك} ،أي :أنه استقر عندان أن لك عر ًشا
ْ
َ
عظيما ،فهل هو كهذا الْرش الذي أحضرانه لك؟
ً

ت َكأَنَّهُ ُه َو} ،وهذا من ذكائها وفطنتها ،ل م تقل هو ،لوجود
{َِالَ ْ
التغيري فيه والتنكري ،ول م تنْ أنه هو ،لن ها عرفته ،فأتت بلفظ
ٍ
صادق على ال حالني ،فقال سليمان متْجبًا من
م حتمل لألمرين
وشاكرا هلل أ ْن أعطاه أعظم منها:
هدايتها وعقلها
ً

ِ ِ
ْم ِم ْن َِ ْبلِ َها} ،أي :ال هداية والْقل وال حزم من ِبل هذه
َ
{وأُوتينَا الْْل َ
ال َملِكة.
ِ
ني} ،وهي ال هداية النافْة الصلية.
{وُكنَّا ُم ْسل ِم َ
َ
وي حتمل :أن هذا من ِول ملكة سبأ :وأوتينا الْلم عن ملك سليمان
وسلطانه وََيدة اِتداره من ِبل هذه ال حالة اليت رأينا فيها ِدرته على
إحضار الْرش من ال مسافة البْيدة ،فأذعنَّا له وجئنا مسلمني له
خاضْني لسلطانه.

ون َِّ
ت تَ ْْب ُد ِمن ُد ِ
اَّلل} ،أي :عن
{و َ
ص َّد َها َما َكانَ ْ ُ ْ
ِال هللا تْاىلَ :
ف ال َّ
حق من الباطل،
اإلسالم ،وإل فلها من الذكاء والفطنة ما به تَ ْْ ِر ُ
ولكن الْقائ َد الباطلة تُ ْذهب بصرية القلب.
َّ
{إِنَّها َكانت ِمن َِ وٍ
ِ
ِ
اد الواحد
وانفر
دينهم،
على
فاستمرت
،
}
ين
ر
اف
ك
م
َ
ُ
َ َْ ْ ْ
َ
عن أهل الدين والْادة ال مستمرة أبمر يراه بْقله من ضالل هم وخطئهم
ِمن أَنْ َد ِر ما يكون ،فلهذا ل يُستغرب بقاؤها على الكفر.
الْقول ،فأمرها أن
ث م إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يَ ْب َه ُر
َ
جلسا من
تدخل الصرح ،وهي ال مجلس ال مرتفع ال متسع ،وكان م ً
ِوار َير ت جري ت حته الن هار.

ِ
الص ْر َح فَ لَ َّما َرأَتْهُ َح ِسبَ ْتهُ لُ َّجةً} ماء ،لن القوارير
يل لَ َها ا ْد ُخلِي َّ
ف {ِ َ

شفافة ،يُرى ال ماء الذي ت حتها كأنه بذاته ي جري ليس دونه شيء.

()23

ضا من عقلها وأدب ها ،فِإن ها
{وَك َش َف ْ
ت َع ْن َساَِ ْي َها} للخياضة ،وهذا أي ً
َ
ل م ت متنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لْلمها أن ها ل م
ع إل لإلكرامَّ ،
وتنظيمه ِد بناه على ال حكمة،
ك سليمان
وأن ُم ْل َ
تُ ْستَ ْد َ
َ

ل م يكن ِف ِلبها أدن ى شك من حالة السوء بْد ما رأت ما رأت ،فلما
استْدت للخوضِ ،يل ل ها:

{إِنَّه صرح م م َّرد} ،أي :م ملَّس ِ
{م ْن َِ َوا ِر َير} ،فال حاجة منك لكشْ
ُ َْ ُ َ
الساِني.

()24

ِصرا
(ِ )23ال ابن كثري" :وذلك أن سليمان عليه السالم أمر الشياطني فبنوا ل ها ً
عظيما من ِوارير ،أي :من َجاج ،وأجرى ت حته ال ماء ،فالذي ل يْرف أمره
ً
ي حسب أنه ماء ،ولكن الزجاج ي حول بني ال ماشي وبينه".

(ِ )24ال ابن كثري" :والصرحِ :صر ِف اليمن عايل البناء ،وال ممرد أي :ال مبين
حكما أملس ...وت مريد البناء ت مليسه .ومارد :حصن بدومة اْلندل.
بناء م ً

عظيما مني ًفا من َجاج ل هذه
ِصرا ً
والغرض :أن سليمان عليه السالم ات خذ ً

ال ملكة؛ لرييها عظمة سلطانه وت مكنه ،فلما رأت ما آاته هللا تْاىل وجاللة ما

فحينئذ ل ما وصلت إىل سليمان ،وشاهدت ما شاهدت ،وعلمت نبوته
ورسالته ،اتبت ورجْت عن كفرها.

ت مع سلَيما َن َِِّ
ب إِنِي ظَلَم ُ ِ
َّلل َر ِ
ت َر ِ
ب
و{َِالَ ْ
ت نَ ْفسي َوأ ْ
ْ
َسلَ ْم ُ َ َ ُ ْ َ
ني}.
ال َْْالَ ِم َ

فهذا ما ِصه هللا علينا من ِصة ملكة سبأ وما جرى ل ها مع سليمان،
وما عدا ذلك من الفروع ال مولَّدة والقصص اإلسرائيلية ،فِإنه ل يتْلق
ِبلتفسري لكالم هللا ،وهو من المور اليت يقْ ال جزم ب ها على الدليل
ال مْلوم عن ال مْصوم )25(،وال منقولت ِف هذا الباب كلها أو أكثرها
ليس كذلك ،فال حزم كل ال حزم :اإلعراض عنها وعدم إدخال ها ِف
التفاسري ،وهللا أعلم.

هو فيه ،وتبصرت ِف أمره انقادت لمر هللا ،وعرفت أنه نيب كرمي ،وملك
عظيم ،فأسلمت هلل ،عز وجل".

(ِ )25ال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ِف مقدمة أصول التفسري" :فِإن الكتب
ال مصنفة ِف التفسري مشحونة ِبلغَ ِ
ث والسمني ،والباطل الواضح وال حق
ال مبني .والْلم إما نقل مصدق عن مْصوم ،وأما ِول عليه دليل مْلوم .وما

سوى هذا ،فِإما مزيْ مردود ،وإما موِوف ل يُْلم أنه ب هرج ول منقود".

احللقة الثامنة

اهم صالِ حا أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ فَِِإذَا ُه ْم
{ َولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل ثَ ُم َ
ود أَ َخ ُ ْ َ ً
ال َي َِ وِ
ِ
ان ي ْختَ ِ
فَ ِري َق ِ
ِ
ِ
لسيِئَ ِة َِ ْب َل
ِب
ن
و
ل
ج
ْ
ت
س
ت
م
ل
م
ُ
َ
َّ
ص ُمو َن (ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ )45
َ
الْ َح َسنَ ِة لَ ْوَل تَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن َّ
اَّللَ لَ َْلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن (َِ )46الُوا اطَّيَّ ْرَان
ال طَائِرُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل بَ ْل أَنْ تُ ْم َِ ْوم تُ ْفتَ نُو َن ()47
ك َوبِ َم ْن َم َْ َ
بِ َ
ك َِ َ ُ ْ
ي خرب تْاىل أنه أرسل إىل ث مود القبيلة ال مْروفة أخاهم ِف النسب
صال ًحا ،وأنه أمرهم أن يْبدوا هللا وحده ويرتكوا النداد والوثن.

ِ
ان ي ْختَ ِ
ص ُمو َن} :منهم ال مؤمن ،ومنهم الكافر ،وهم
{فَِِإ َذا ُه ْم فَ ِري َق َ
مْظمهم.
ِ
لسيِئَ ِة َِ ْب َل ال َح َسنَ ِة} ،أي :ل م تبادرون
{َِ َ
ال ََي َِ ْوم لِ َم تَ ْستَ ْْ ِجلُو َن ِِب َّ
فْل السيئات وت ح ِرصون عليها ِبل فْل ال حسنات اليت ب ها ت حسن
أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ وال حال أنه ل موجب لكم
إل ى الذهاب لفْل السيئات.

{لَ ْول تَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن َّ
اَّللَ} أبن تتوبوا من شرككم وعصيانكم ،وتدعوه أن
يغفر لكم.

{لَ َْلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن} ،فِإن رح مة هللا تْال ى ِريب من ال محسنني،
والتائب من الذنوب هو من ال محسنني.
{َِالُوا} لنبيهم صال ح مكذبني ومْارضني:
ك}َ ،عموا ِبحهم هللا أن هم ل م يروا على وجه
ك َوبِ َم ْن َم َْ َ
{اطَّيَّ ْرَان بِ َ
خريا ،وأنه هو ومن مْه من ال مؤمنني صاروا سببًا ل منع بْض
صال ح ً
مطالبهم الدنيوية ،فقال ل هم صال ح:

{طَائِرُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل} ،أي :ما أصابكم إل بذنوبكم.
ُ ْ

{بَ ْل أَنْ تُ ْم َِ ْوم تُ ْفتَ نُو َن} ِبلسراء والضراء وال خري والشر ،ليُنظر :هل
تقلَْون وتتوبون أم ل؟ فهذا دأب هم ِف تكذيب نبيهم وما ِابلوه به.

{ َوَكا َن ِِف ال َْم ِدينَ ِة تِ ْس َْةُ َرْه ٍط يُ ْف ِس ُدو َن ِِف ْالَ ْر ِ
صلِ ُحو َن
ض َوَل يُ ْ
(َِ )48الُوا تَ َقاس موا ِِب َِّ
َّلل لَنُ بَ يِتَ نَّهُ َوأ َْهلَهُ ثُ َّم لَنَ ُقولَ َّن لَِولِيِ ِه َما
َُ
َش ِه ْد َان م ْهلِ
ك أ َْهلِ ِه وإِ َّان لَص ِ
ادُِو َن (َ )49وَم َك ُروا َم ْك ًرا َوَم َك ْرَان
َ
َ
َ
َ
ْ َكا َن َعاِِبَةُ َم ْك ِرِه ْم أ ََّان
َم ْك ًرا َو ُه ْم َل يَ ْش ُْ ُرو َن ( )50فَانْظُْر َك ْي َ
َد َّمرَان ُهم وَِ ومهم أ ِ
ْك بُيُوتُ ُه ْم َخا ِويَةً بِ َما ظَلَ ُموا
ني ( )51فَتِل َ
َج َمْ َ
ْ ْ َ َُْ ْ ْ
إِ َّن ِِف َذلِ
ك َآليةً لَِقوٍم ي ْلَمو َن ( )52وأَنْ جي نَا الَّ ِ
آمنُوا َوَكانُوا
ين
ذ
َ
ْ
َ َْ
َ َ
َ
َ
ْ
ُ
يَتَّ ُقو َن (})53
{وَكا َن ِِف ال َْم ِدينَ ِة} اليت فيها صال ح ال جامْة ل مْظم ِومه:
َ

{تِ ْس َْةُ َرْه ٍط يُ ْف ِس ُدو َن فِ ي الَ ْر ِ
صلِ ُحو َن} ،أي :وصفهم
ض َوَل يُ ْ
اإلفساد ِف الرض ،ول ل هم ِصد ول فْل ِبإلصالحِ ،د استْدوا
ل مْاداة صال ح والطْن ِف دينه ودعوة ِومهم إل ى ذلك ،كما ِال
ِ
َّ ِ
ِ
تْاىل{ :فَاتَّ ُقوا َّ ِ ِ
ين
يْوا أ َْم َر ال ُْم ْس ِرف َ
اَّللَ َوأَطيُْون * َول تُط ُ
ني * الذ َ
يُ ْف ِس ُدو َن ِِف الَ ْر ِ
صلِ ُحو َن} [الشْراء.]152-150 :
ض َول يُ ْ
فلم يزالوا ب هذه ال حال الشنيْة حىت إن هم من عداوت هم:

اس ُموا} فيما بينهم ،كل واحد أِسم لآلخر:
{تَ َق َ

ليال هو وأهله فلنقتلنهم.
{لَنُ بَ يِتَ نَّهُ َوأ َْهلَهُ} ،أي :أنتيه ً

{ثُ َّم لَنَ ُقولَ َّن لَِولِيِ ِه} إذا ِام علينا وادعى علينا أان ِتلناه ،ننكر ذلك،
وننفيه ون حلْ:

{إِ َّان لَص ِ
ادُِو َن} فتواطئوا على ذلك.
َ
{وَم َك ُروا َم ْك ًرا} :دبروا أمرهم على ِتل صال ح وأهله على وجه ال خفية
َ
حىت من ِومهم خوفًا من أوليائه.

{وَم َك ْرَان َم ْك ًرا} بنصر نبينا صال ح عليه السالم ،وتيسري أمره ،وإهالك
َ
ِومه ال مكذبني.

ْ َكا َن َعاِِبَةُ َم ْك ِرِه ْم} :هل حصل
{و ُه ْم ل يَ ْشُْ ُرو َن * فَانْظُْر َك ْي َ
َ
مقصودهم؟ وأدركوا بذلك ال مك ِر مطلوب هم ،أم انتقض عليهم المر؟
ول هذا ِال:
{أ ََّان َد َّمرَان ُهم وَِ ومهم أ ِ
ني} :أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم،
ْ ْ َ َُْ ْ ْ
َج َمْ َ
فجاءت هم صيحة عذاب ،فأُ ْهلِكوا عن آخرهم.

()26

( )26الشأفة ِرحة خترج ِف أسفل القدم فتكوى فتذهب ،وِف املثل" :استأصل هللا
شأفته" ،أي :أذهبه هللا كما أذهب تلك القرحة ِبلكي[ .خمتار الصحاح]

هدمت جدران ها على سقوفها ،وأُ ِ
ْك بُيُوتُ ُه ْم َخا ِويَ ًة}ِ ،د ت َّ
شت
وح ْ
{فَتِل َ
من ساكنيهاِ ،
لت من انَليها.
وعط ْ

{بِ َما ظَلَ ُموا} ،أي :هذا عاِبة ظلمهم وشركهم ِبهلل وبغيهم ِف الرض.
ك آليَةً لَِق ْوٍم يَ ْْلَ ُمو َن} ال حقائق ويتدبرون وِائع هللا ِف أوليائه
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
وأعدائه ،فيْتربون بذلك ،ويْلمون أن عاِبة الظلمَّ :
الدمار وال هالك،
وأن عاِبة اإلي مان والْدل :النجاة والفوَ .ول هذا ِال:
َّ ِ
آمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن} ،أي :أن جينا ال مؤمنني ِبهلل
ين َ
َ
{وأَنْ َج ْي نَا الذ َ
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ،وكانوا يتقون
الشرك ِبهلل وال مْاصي ،ويْملون بطاعته وطاعة رسله.

احللقة التاسعة

ال لَِقوِم ِه أ َََتْتُو َن الْ َف ِ
اح َشةَ وأَنْ تُم تُ ْب ِ
ص ُرو َن ()54
{ َولُوطًا إِ ْذ َِ َ ْ
َ ْ
ال َش ْهوًة ِمن ُد ِ
أَئِ
ِ
ْ
َّ
ون النِ َس ِاء بَ ْل أَنْ تُ ْم َِ ْوم تَ ْج َهلُو َن
ج
الر
ن
و
ت
أ
ت
ل
م
ك
ن
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ
ْ
آل لُو ٍط ِم ْن
اب َِ ْوِم ِه إَِّل أَ ْن َِالُوا أَ ْخ ِر ُجوا َ
( )55فَ َما َكا َن َج َو َ
َِ ْريَتِ ُك ْم إِنَّ ُه ْم أ َُانس يَتَطَ َّه ُرو َن ( )56فَأَنْ َج ْي نَاهُ َوأ َْهلَهُ إَِّل ْام َرأَتَهُ
ِ
ِ
اء َمطَُر
َِ َّد ْرَان َها م َن الْغَاب ِر َ
ين (َ )57وأ َْمطَ ْرَان َعلَْي ِه ْم َمطًَرا فَ َس َ
ين ()58
ال ُْم ْن َذ ِر َ
ال لَِقوِم ِه أ َََتْتُو َن الْ َف ِ
اح َشةَ وأَنْ تُم تُ ْب ِ
ص ُرو َن} ،إىل آخر
{ولُوطًا إِ ْذ َِ َ ْ
َ ْ
َ
القصة ،أي :واذكر عبدان ورسولنا لوطًا ونبأه الفاضل ،حني ِال لقومه

وانصحا:
داعيًا إىل هللا
ً

{أ َََتْتُو َن الْ َف ِ
اح َشةَ} ،أي :الفْلة الشنْاء اليت تستفحشها الْقول
والفطر وتستقبحها الشرائع.
ِ
ظلما
{وأَنْ تُ ْم تُ ْبص ُرو َن} ذلك ،وتْلمون ِبحه ،فْاندت م وارتكبتم ذلك ً
َ
منكم وجرأة على هللا.

ث م فسر تلك الفاحشة ،فقال:

ال َش ْهوًة ِمن ُد ِ
{أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِ
ون النِ َس ِاء} ،أي :كيْ توصلتم إل ى
الر َج َ َ ْ

هذه ال حال؟! صارت شهوتكم للرجال وأدِبرهم ،م حل الغائط والنجو

وال خبث؟! وتركتم ما خلق هللا لكم من النساء من ال محال الطيبة اليت
جبلت النفوس إىل ال ميل إليها؟! وأنتم انقلب عليكم المر،
فاستحسنتم القبيح واستقبحتم ال حسن؟!
{بَ ْل أَنْ تُ ْم َِ ْوم تَ ْج َهلُو َن} ،متجاوَون ل حدود هللا ،متجرئون على
م حارمه.

اب َِ ْوِم ِه} ِبول ،ول انزجار ،ول تذكر ،و ِادكار ،إن ما
{فَ َما َكا َن َج َو َ
كان جوابَهم ال مْارضةُ وال مناِضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسول هم
جواب ِومه:
المني ِبإلجالء عن وطنه والتشريد عن بلده! فما كان
َ

آل لُ ٍ
وط ِم ْن َِ ْريَتِ ُك ْم} ،فكأنه ِيل :ما نقمتم
{إَِّل أَ ْن َِالُوا أَ ْخ ِر ُجوا َ
منهم وما ذنبهم الذي أوجب ل هم اإلخراج؟ فقالوا:
{إِنَّ ُه ْم أ َُانس يَتَطَ َّه ُرو َن} ،أي :يتنزهون عن اللواط وأدِبر الذكور.
فقبحهم هللا! جْلوا أفضل ال حسنات ب منزلة أِبح السيئات ،ول م

يكتفوا ب مْصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حىت وصلوا إىل إخراجه،
والبالء موكل ِبل منطق ،فهم ِالوا:

وه ْم ِم ْن َِ ْريَتِ ُك ْم إِنَّ ُه ْم أ َُانس يَتَطَ َّه ُرو َن} ،ومفهوم هذا الكالم:
{أَ ْخ ِر ُج ُ

وأنتم متلوثون ِبل خبث والقذارة ال مقتضي لنزول الْقوبة بقريتكم

ون جاة من خرج منها! ول هذاِ ،ال تْاىل:

ِ
ِ
ين} ،وذلك ل ما جاءته
{فَأَنْ َج ْي نَاهُ َوأ َْهلَهُ إَِّل ْام َرأَتَهُ َِ َّد ْرَان َها م َن الْغَاب ِر َ
ال مالئكة ِف صورة أضياف ،وس مع ب هم ِومه ،فجاءوا إليه يريدون هم
ِبلشر ،وأَلق الباب دون هم ،واشتد المر عليه ،ث م أخربته ال مالئكة
عن جلية ال حال ،وأن هم جاءوا لستنقاذه وإخراجه من بني أظهرهم،
وأن هم يريدون إهالكهم ،وأن موعدهم الصبح ،وأمروه أن يُسري أبهله
ليال ،فنجوا
ليال ،إل امرأته فِإنه سيصيبها ما أصاب هم ،فخرج أبهله ً
ً
وصبحهم الْذاب ،فقلب هللا عليهم دَيرهم وجْل أعالها أسفلها
وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ،ول هذا ِال
هنا:

ين} ،أي :بئس ال مطر مطرهم،
َ
اء َمطَُر ال ُْم ْن َذ ِر َ
{وأ َْمطَ ْرَان َعلَْي ِه ْم َمطًَرا فَ َس َ
وخ ِوفوا ،فلم ينزجروا ،ول م
وبئس الْذاب عذاب هم؛ لن هم أُنْ ِذروا ُ
يرتدعوا ،فأحل هللا ب هم عقابه الشديد.

{ُِ ِل الْ حم ُد َِِّ
اد ِه الَّ ِ
َّلل وسالم َعلَى ِعب ِ
اصطََفى آ ََّّللُ َخ ْي ر أ ََّما
ذ
ين ْ
َ
َ
َْ
َ
َ
يُ ْش ِرُكو َن (})59
أيِ :ل ال حمد هلل ،الذي يستحق كمال ال حمد وال مدح والثناء،
لكمال أوصافه ،وج ميل مْروفه وهباته ،وعدله وحكمته ِف عقوبته
ال ِ
خريهم
ضا على عباده الذين ت َّ
مكذبني وتْذيب الظال مني ،وسلِ ْم أي ً
واصطفاهم على الْالَ مني من النبياء وال مرسلني وصفوة هللا من
وتنويها بقدرهم وسالمتهم من الشر
الْالَ مني ،وذلك لرفع ذكرهم
ً
ِ
وسالمة ما ِالوه ِف رب هم من النقائص والْيوب.
والدانس،
َّ
{آَّللُ َخ ْي ر أَ َّما يُ ْش ِرُكو َن} ،وهذا استفهام ِد تقرر وعرف ،أي :هللا
الرب الْظيم ،كامل الوصاف ،عظيم اللطاف ،خري؟ أم الصنام
والوثن اليت عبدوها مْه ،وهي انِصة من كل وجه ،ل تنفع ول تضر
مثقال ذرة من ال خري؟! فاهلل خري م ما
ول ت ملك لنفسها ول لْابديها َ
يشركون.

