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 (2) ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِننيَ  (1)طس تِْلَك آََيُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبنٍي }
ِإنَّ  (3) الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم ِِبآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ 

ََي َّنَّا لَ الَِّذيَن َل  َْْمُهوَن ُهْم فَ هُ  ُهْم َأْعَمالَ   يُ ْؤِمُنوَن ِِبآلِخَرِة  ُأولَِئَك  (4)ْم يَ 
ََْذاِب َوُهْم ِف اآلِخَرةِ ُهُم الَ  الَِّذيَن لَ  َوِإنََّك َلتُ َلقَّى  (5)وَن ْخَسرُ ُهْم ُسوءُ اْل

 {(6) اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ 

ى ويشري إليه إشارة دالة عل ،ينبه تْاىل عباده على عظمة القرآن
  فقال: ،التْظيم



وأقوى  ،أي: هي أعلى اآلَيت ،}تِْلَك آََيُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبنٍي{
ل وأفض ،مطالب وأوضح الدللت وأبينها على أجل ال ،البينات

َكى الخالق ،وخري العمال ،مقاصد ال   !وأ
ل والنهي عن ك ،حسنة والوامر ال ،آَيت تدل على الخبار الصادقة

  !عمل وخيم وخلق ذميم
  !ألبصاربصائر النرية مبلغ الشمس لها لل بلغت ِف وضوحها وبيان آَيت

ودعت للوصول إىل اإليقان، وأخربت عن  ،مان آَيت دلت على اإلي
  !بق ما كان ويكونمستقبلة، على ط ماضية وال الغيوب ال

 ،ه الْلياوصفات ،حسىن مائه ال آَيت دعت إىل مْرفة الرب الْظيم أبس
  !وأفْاله الكاملة

هم أببصاران، ووصفتهم حىت كأننا ننظر إلي ،نا برسله وأوليائهفتْ آَيت عرَّ 
ميع  ها ج م يهتد ب ول ،مني ها كثري من الْال م ينتفع ب ولكن مع هذا ل

َكاء ِف قلبه،   لمْاندين صوانً  ال ها عن من ل خري فيه ول صالح ول 
هم  لوبك قمان واستنارت بذل ها من خصهم هللا ِبإلي ما اهتدى ب وإن
 فلهذا قال:  ،همسرائرُ  تْ فَ وصَ 



 ،مستقيم هديهم إىل سلوك الصراط ال أي: ت ،}ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِننَي{
مرتب  هم ما ينبغي أن يسلكوه أو يرتكوه، وتبشرهم بثواب هللا ال وتبني ل
 هذا الطريق. هداية ل على ال

 د ادعىقبل من كل أحفهل يُ  ،مان اإلي ور مدعو  ثُ كْ ما قيل: لْله يَ  رب
فلذلك بني  ،حق أنه مؤمن ذلك؟ أم ل بد لذلك من دليل؟ وهو ال

 فقال:  ،مؤمنني تْاىل صفة ال
ها الظاهرة، من  الفيأتون أبفْ ،َة{ فرضها ونفلها}الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَل 

وهو  ،باطنةها ال ها، وأفْالِ  بل ومستحباتِ  ،ها ها وشروطها وواجبات أركان
قول ما ي خشوع الذي روحها ولبها ِبستحضار قرب هللا وتدبرِ  ال
 مصلي ويفْله. ال

 مستحقيها. مفروضة ل }َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة{ ال
 أن وصل مان إىل أي: قد بلغ مْهم اإلي ،}َوُهْم ِِبآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن{

وهو الْلم التام الواصل إىل القلب الداعي إىل الْمل.  ،إىل درجة اليقني
  .ها هم ِبآلخرة يقتضي كمال سْيهم لويقينُ 

 :وهذا أصل كل خري ،وحذرهم من أسباب الْذاب وموجبات الْقاب



ون من جاء ويكذب ،ها  يُ ْؤِمُنوَن ِِبآلِخَرِة{ ويكذبون ب}ِإنَّ الَِّذيَن َل 
  .ها إبثبات

ََي َّنَّا لَ  َْْمُهوَن{ حائرين مرتددين مُ  ْعَمالَ ُهْم أَ  } ثرين سخط هللا ؤْ ُهْم فَ ُهْم يَ 
حق  وال افرأوا الباطل حق   ،حقائق على رضاه، قد انقلبت عليهم ال

 .ِبطاًل 
ََْذاِب{ }ُأوَلِئَك الَِّذيَن لَ    .أي: أشده وأسوأه وأعظمه ،ُهْم ُسوُء اْل

هم  كونل ،خسار فيهم حصر ال ،ْخَسُروَن{}َوُهْم ِف اآلِخَرِة ُهُم الَ 
م مان الذي دعته وخسروا اإلي ،خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

 إليه الرسل.
}َوِإنََّك َلتُ َلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم{ أي: وإن هذا القرآن الذي 

  :ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه ينزل من عند
 ها.  َلها منا ها، وينزل}َحِكيٍم{ يضع الشياء مواضْ

 وبواطنها، كظواهرها.  }َعِليٍم{ أبسرار المور
للْباد،  ح لم أنه كله حكمة ومصالعُ  ،كان من عند }َحِكيٍم َعِليٍم{وإذا  

  حهم منهم؟ مصال أعلم ب من الذي هو



 احللقة الثانية

هَ ي آَنْسُت اَنرًا َسآتِيُكْم  ِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَْهِلِه ِإن ِ } َخرَبٍ َأْو آتِيُكْم  ا بِ ِمن ْ
َْلَُّكْم َتْصطَُلوَن ) ( فَ َلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن ِف 7ِبِشَهاٍب قَ َبٍس َل

َْاَلِمنَي ) النَّاِر َوَمْن َحْولَ    {(8َها َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِ  اْل

يْين: اذكر  آخر قصته،ي آَنْسُت اَنرًا{ إىل  ْهِلِه ِإن ِ }ِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَ 
 عمران، ابتداءحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن  هذه ال

ما مكث  ه برسالته وتكليم هللا إَيه، وذلك أنه لءالوحي إليه واصطفا
ما كان ا إىل مصر، فلِف مدين عدة سنني وسار أبهله من مدين متوجهً 

 : هم لفقال  ،ِف أثناء الطريق ضل وكان ِف ليلة مظلمة ِبردة
  .ا من بْيدي آَنْسُت اَنرًا{ أي: أبصرت انرً  }ِإن ِ 

َها بِ    .َخرَبٍ{ عن الطريق }َسآتِيُكْم ِمن ْ
َْلَُّكْم َتْصَطُلوَن{ ستدفئون، وهذا أي: ت }َأْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس َل

 .هو وأهله ،هُ دُ رْ ب َ  دليل على أنه اتئه ومشتد  



َها{ أي: انداه هللا  َأْن بُوِرَك َمْن ِف النَّاِر َوَمْن َحْولَ }فَ َلمَّا َجاَءَها نُوِدَي 
س مبارك، ومن بركته أن جْله هللا حل مقدَّ  تْاىل وأخربه أن هذا م

 موسى وندائه وإرساله. ا لتكليم هللا لموضًْ 
َْاَلِمنَي{ عن أن يظن به نقص أو سوء بل هو  ،}َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِ  اْل

  الكامل ِف وصفه وفْله.



َْزِيُز الْ  َيَ } ُ اْل   ( َوَأْلِق َعَصاَك فَ َلمَّا رَآَها تَ ْهتَ ز  9َحِكيُم ) ُموَسى ِإنَُّه َأاَن اَّللَّ
َْقِ ْب َيَ  َكأَن ََّها َجان  َوىلَّ ُمْدِبًرا َولَ  ْْ ِإِّ ِ َل ي َ ُموَسى َل ت ْم يُ  َخاُف َلَديَّ  َ َخ

َْْد ُسوءٍ  ( ِإلَّ َمْن ظََلَم ثُ 10اْلُمْرَسُلوَن ) ََُفور  فَ  مَّ َبدََّل ُحْسًنا بَ  ِإِّ ِ 
  {(11)  رَِحيم  

َْزِيُز اْلَِْكيُم{ ُ اْل مستحق   أنه هللا الأي: أخربه هللا ،}ََي ُموَسى ِإنَُّه َأاَن اَّللَّ
ِإَلَه  َّللَُّ َل }ِإنَّيِن َأاَن ا :كما ِف اآلية الخرى  ،للْبادة وحده ل شريك له
 .[14]طه:  َة ِلذِْكِري{ِإل َأاَن فَاْعُبْدِّ َوَأِقِم الصَّاَل 

َْزِيُز{ الذي قهر ج  .مخلوقات ميع الشياء وأذعنت له كل ال }اْل
  .َحِكيُم{ ِف أمره وخلقه }ال

نه أنه م م هللاُ أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علِ  :ومن حكمته
 لرسالته ووحيه وتكليمه.  أهل  
أن تْتمد عليه ول تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك  :عزته ومن

 دبريه.هم بت هم وسكون هم، فِإن نواصيهم بيد هللا وحركات وجربوت
  .فألقاها ،}َوَأْلِق َعَصاَك{



 . حركة ال حيات سريع وهو ذكر ال ،}فَ َلمَّا رَآَها تَ ْهتَ ز  َكأَن ََّها َجان {
َْقِ ْب{ْم  }َوىلَّ ُمْدِبًرا َولَ  تضى الطبائع حية اليت رأى على مق ا من الرً عْ ذُ  يُ 

 البشرية، فقال هللا له: 
{  تَ }ََي ُموَسى َل  ْْ ْْ ِإنََّك  تَ  وقال ِف اآلية الخرى: }َأْقِبْل َوَل  ،َخ َخ
  .[31القصص: ] ِمَن اآلِمِننَي{

درجة ِف اوف منمخ ميع ال لن ج ،َخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن{  يَ ي َل  }ِإن ِ 
قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم هللا برسالته واصطفاهم 

َيدةخافوا َري هللا خصوصً  هم أن ي لوحيه ل ينبغي ل القرب منه  ا عند 
 وة بتكليمه.ظْ حُ  وال

َْْد ُسوٍء{ }ِإل َمْن َظَلَم ثُ  حل  هو م أي: فهذا الذي ،مَّ َبدََّل ُحْسًنا بَ 
م، رْ جُ  حشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الخوف والوَ  ال

ه ن ظلم نفسخوف؟ ومع هذا مَ  هم وللوحشة وال مرسلون فما ل وأما ال
 ،ه طاعاتٍ يَ اصِ ومْ ه حسناتٍ ل سيئاتِ م اتب وأانب فبدَّ  مْاصي هللا، ث ب

ِإنه يغفر ف ،مته ومغفرته فِإن هللا َفور رحيم، فال ييأس أحد من رح
ًْ  الذنوب ج  ا وهو أرحم بْباده من الوالدة بولدها.مي

  



ََرْيِ ُسوٍء ِف  َوَأْدِخْل َيَدَك ِف َجْيِبَك تَ } ِتْسِع آََيٍت ِإىَل  ْخُرْج بَ ْيَضاَء ِمْن 
َرًة ( فَ َلمَّا َجاَءتْ ُهْم آََيتُ َنا ُمْبصِ 12ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوًما َفاِسِقنَي )

َها َأنْ ُفُسُهْم ظُ  َوَجَحُدوا بِ  (13ُمِبني  ) ِسْحر  َقاُلوا َهَذا  َقنَ ت ْ ْلًما َها َواْستَ ي ْ
َْ َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )   {(14َوُعُلو ا َفاْنظُْر َكْي

ََرْيِ ُسوٍء{ ل }َوَأْدِخْل َيَدَك ِف َجْيِبَك تَ  ص ول رَ ب َ  ْخُرْج بَ ْيَضاَء ِمْن 
 ْاعه. الناظرين شُ ر هَ ب ْ نقص، بل بياض ي َ 

الْصا انقالب  _}ِف ِتْسِع آََيٍت ِإىَل ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه{ أي: هااتن اآليتان 
ملة تسع  ِف ج _ جيب فتخرج بيضاء ال حية تسْى وإخراج اليد من

  .ها وتدعو فرعون وقومه آَيت تذهب ب
وعلوهم على م هو ِ ت ُ }ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوًما فَاِسِقنَي{ فسقوا بشركهم وعُ 

ليه فذهب موسى ع، حق هم ِف الرض بغري الهللا واستكبارِ  عباد
 السالم إىل فرعون وملئه ودعاهم إىل هللا تْاىل وأراهم اآلَيت.

ها كما  حق ويبصر ب }فَ َلمَّا َجاَءتْ ُهْم آََيتُ َنا ُمْبِصَرًة{ مضيئة تدل على ال
 تبصر البصار ِبلشمس. 

 بل قالوا:  ،جرد القول أبنه سحر م يكفهم م ل ،ُمِبني {}قَاُلوا َهَذا ِسْحر  



اآلَيت  :}ُمِبني { ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب الْجائب
وأظهر  ،تِ اَل بِ عْ زَ خُ  بني الأجْل من  ُ مبصرات والنوار الساطْات، ت ال

 مكابرة وأوقح السفسطة. هل هذا إل من أعظم ال ؟السحر!
  .ها كفروا آبَيت هللا جاحدين لَها{ أي:   }َوَجَحُدوا بِ 

َها َأنْ ُفُسُهْم{ َقنَ ت ْ  الشك ا إىلأي: ليس جحدهم مستندً  ،}َواْستَ ي ْ
  !بصحتها ما جحدهم مع علمهم ويقينهم وإنوالريب، 

 على الْبادحق و  هم ولنفسهم، }َوُعُلو ا{ على ال حق رب }ظُْلًما{ منهم ل
  .وعلى النقياد للرسل

  َْ رَّ د ،َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن{ أسوأ عاقبة}فَاْنظُْر َكْي قهم مرهم هللا َو
 مستضْفني من عباده. ِف البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم ال

  



 احللقة الثالثة

َنا َداوُ }  الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى  َحْمُد َّلِلَِّ  َد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَل الْ و َوَلَقْد آتَ ي ْ
ي  َها النَّاُس أَ  ( َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل َيَ 15ِعَباِدهِ اْلُمْؤِمِننَي )َكِثرٍي ِمْن 

ُهَو اْلَفْضُل  ُعلِ ْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ِإنَّ َهَذا لَ 
  {(16) اْلُمِبنيُ 

لْلم الواسع ِبمنته على داود وسليمان ابنه  يذكر ِف هذا القرآن وينوه ب
ْحُكَماِن  َن ِإْذ يَ َد َوُسَلْيَماو بدليل التنكري كما قال تْاىل: }َوَداوُ  ،الكثري
َََنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا لِ  ِف الْ  ِمِهْم َشاِهِديَن فَ َفهَّْمَناَها ُحكْ  َحْرِث ِإْذ نَ َفَشْت ِفيِه 

َنا ُحْكًما َوِعْلًما{ اآلية آت َ ُسَلْيَماَن وَُكال    .ي ْ
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َحمْ  هما منته الكربى بتْليمهما: }الْ  { شاكرين لرب}َوقَاَل 

 على جْلهما من فحمدا هللا ،َفضََّلَنا َعَلى َكِثرٍي ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي{
 هما كاان من خواصهم. مؤمنني أهل السْادة وأن ال

داء، الشه حون، مث فوقهم مؤمنني أربع درجات: الصال ول شك أن ال
 وداود وسليمان من خواص مث فوقهم الصديقون مث فوقهم النبياء،



ملة  ، لكنهم من جخمسة وإن كانوا دون درجة أويل الْزم ال ،الرسل
 االرسل الفضالء الكرام الذين نوه هللا بذكرهم ومدحهم ِف كتابه مدحً 

الْبد  ةمنزلة، وهذا عنوان سْاد فحمدوا هللا على بلوغ هذه ال ،اعظيمً 
ميع النْم  وأن يرى ج ،ا هلل على نْمه الدينية والدنيويةأن يكون شاكرً 

 هحق عليها تست بل يرى أن ،ها ب بَ جَ ْْ ها ول ي ُ  من ربه، فال يفخر ب
به لكون  ما خصه خص سليمان ب نْيِ ا، فلما مدحهما مشرتكَ ا كثريً شكرً 

يه م يكن لب ما ل تَيَ رَ ماجَ  الوصار له من  ،اا عظيمً هللا أعطاه ملكً 
 فقال: ،صلى هللا عليهما وسلم
م أبيه إىل فانضم عل ،أي: ورث علمه ونبوته، }َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد{

م م من أبيه ما عنده من الْلم مع ما كان عليه من الْلعلمه، فلْله تْلَّ 
 ا هللقال شكرً ، و {انُ مَ يْ لَ ا سُ اهَ نَ مْ هَّ فَ ف َ }كما تقدم من قوله   ،وقت أبيه

  بنْمته: ثً حد   ا إبحسانه وتحً وتبج  
يفقه  الة والسالمفكان عليه الص ،}ََي َأي  َها النَّاُس ُعلِ ْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ{

 هدهد وراجْه، وكما فهم قول النملة كما راجع ال  ،ما تقول وتتكلم به
سليمان عليه الصالة  م يكن لحد َريِ  وهذا ل ،ي كما أيت  ،للنمل

 والسالم.



ملك  }َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء{ أي: أعطاان هللا من النْم ومن أسباب ال
به هذا دعا ر  ا من اآلدميني، ولم يؤته أحدً  ومن السلطنة والقهر ما ل

َبِغي ِلَ  ي َ }َوَهْب يل ُمْلًكا َل  فقال: ِْْدي{ن ْ  ،[35ص: ] َحٍد ِمْن بَ 
ز يْجَ  ما شاء من العمال اليت ياطني يْملون له كلَّ فسخر هللا له الش

 وسخر له الريح َدوها شهر ورواحها شهر. عنها َريهم،
  .}ِإنَّ َهَذا{ الذي أعطاان هللا وفضلنا واختصنا به

اف بنْمة فاعرتف أكمل اعرت  ،جلي ُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي{ الواضح ال }لَ 
 هللا تْاىل.

  



 احللقة الرابعة

ْنِس َوالطَّرْيِ فَ هُ  َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن الْ } ( 17ْم يُوََُعوَن )ِجنِ  َواإْلِ
لنَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َأي  َها ا ْمَلة  َيَ  َحىتَّ ِإَذا َأتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل َقاَلْت نَ 

ُُْروَن ) ْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهمْ  َل يَ  ( فَ ت ََبسََّم َضاِحًكا 18َل َيْش
َْْمَت َعلَ  ِمْن قَ ْولِ  َْْمَتَك الَّيِت َأنْ  َِْعيِن َأْن َأْشُكَر ِن يَّ َوَعَلى َها َوَقاَل َربِ  َأْو

 ِعَباِدَك َك ِف َمتِ  ًحا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْليِن ِبَرحْ  َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِ 
 {(19) ِحنيَ  الصَّالِ 

أي:  ،{}َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِْنِ  َواإلْنِس َوالطَّرْيِ فَ ُهْم يُوََُعونَ 
جن  متنوعة من بين آدم، ومن ال هائلة ال مع له جنوده الكثرية ال جُ 

َعون يدبرون ويرد أول ،ومن الطيور ،والشياطني ى آخرهم، هم عل فهم يو
ْد قد استُ  ،هم هم وحلهم وترحال لوينظمون َاية التنظيم ِف سريهم ونزو 

 وأعد له عدته. ،لذلك



ه، ل تقدر على عصيانه ول تتمرد عن ،مرة أبمره جنود مؤت وكل هذه ال
أي: أعط  [،39]ص:  قال تْاىل: }َهَذا َعطَاُؤاَن فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك{

 .الضخمة ِف بْض أسفارهجنود  هذه ال بغري حساب، فسار ب
 ة لرفقتها وبين جنسها:هْمَلة { منب ِ  َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت نَ }َحىتَّ ِإَذا َأتَ ْوا 

َماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ْحِطَمنَُّكْم ُسَليْ   يَ }ََي َأي  َها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َل 
ُُْروَن{َل  ها إما بنفس ،مْت النمل فنصحت هذه النملة وأس ، َيْش

لنمل للْادة، لن التنبيه ل ا خارقةً ماعً  ويكون هللا قد أعطى النمل أس
ملة واحدة من أعجب الْجائب. وإما  الذي قد مأل الوادي بصوت ن

ْض خرب من بْضهن لب م سرى ال ث ،ها من النمل ها أخربت من حول أبن
حذر، والطريق ِف ذلك وهو دخول  هن ِبل وأمرت ،جميع حىت بلغ ال
 مساكنهن.

هم  سلطانه، واعتذرت عنهم أن وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة
حطموكم فليس عن قصد منهم ول شْور، فسمع سليمان عليه  إنْ 

 ها وفهمه. الصالة والسالم قول
نصحها وحسن و   منه بفصاحتهاَها{ إعجاِبً  }فَ تَ َبسََّم َضاِحًكا ِمْن قَ ْولِ 

كامل، الدب ال :تْبريها. وهذا حال النبياء عليهم الصالة والسالم



ما  هم الضحك إل إىل التبسم، ك موضْه وأن ل يبلغ ب والتْجب ِف
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فِإن القهقهة 

 ما تدل على خفة الْقل وسوء الدب. وعدم التبسم والْجب م
ون والرسل منزه ،جربوت خلق وال يتْجب منه، يدل على شراسة ال

 عن ذلك.
 حال:   هذه الا هلل الذي أوصله إىلوقال شاكرً 

َِْعيِن{ أي: أل  .همين ووفقين }َربِ  َأْو
َْْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ{ َْْمَتَك الَّيِت َأنْ  فِإن النْمة على  ،}َأْن َأْشُكَر ِن

نية يالوالدين نْمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نْمته الد
  .والدنيوية عليه وعلى والديه

ترضاه  احً  ًحا تَ ْرَضاُه{ أي: ووفقين أن أعمل صال َصالِ  }َوَأْن َأْعَملَ 
 .قصاتمن مفسدات وال ا من المً  ا فيه سالخلصً  ا لمرك ملكونه موافقً 

  .جنة َمِتَك{ اليت منها ال }َوَأْدِخْليِن ِبَرحْ 
حني  الجْولة للص مة م فِإن الرح ،ِحنَي{ ملة }ِعَباِدَك الصَّالِ  }ِف{ ج

َل على اختالف درجات  هم. هم ومنا



ماعه خطاب النملة  موذج ذكره هللا من حالة سليمان عند س فهذا ن
 ونداءها.

 فقال: ،خاطبته للطري ا آخر من مموذجً  م ذكر ن ث
  



 احللقة اخلامسة

َر فَ َقاَل َما لِ } ( 20َن اْلَغائِِبنَي )ُهْدُهَد َأْم َكاَن مِ  َي َل َأَرى الْ  َوتَ َفقََّد الطَّي ْ
بَ نَُّه َعَذاًِب َشِديًدا َأْو َلَْذبَ   {(21ي ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي ) َحنَُّه َأْو َلَيْأتِيَ ن ِ  َلَُعذِ 

َر{ دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه  }َوتَ َفقََّد الطَّي ْ
م يهمل هذا  جنوده وتدبريه بنفسه لألمور الصغار والكبار، حىت إنه ل ل

والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها المر وهو تفقد الطيور 
 مْىن لآلية.  شيء؟ وهذا هو ال

ليدله  د منهاهده الطري لينظر أين ال ا من قال: إنه تفقدم يصنع شيئً  ول
َعموا عن ال على بْد ال حت  ماء ت هدهد أنه يبصر ال ماء وقربه، كما 

ل الْقلي بل الدلي ،الرض الكثيفة، فِإن هذا القول ل يدل عليه دليل
  !واللفظي دال على بطالنه

 مشاهدات أن هذه رف ِبلْادة والتجارب والفِإنه قد عُ  :أما الْقلي
ادة، خارق للْ ليس منها شيء يبصر هذا البصر ال حيواانت كلها ال



لنه من  ،حت الرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره هللا ماء ت ينظر ال
 أكرب اآلَيت.

دهد لينظر ه وطلب اللقال:  ،مْىن فلو أريد هذا ال :وأما الدليل اللفظي
حث  بأو:  ،هدهد فتش عن ال :أو، قال ما قال ،فلما فقده ،ماء له ال
ضر منها حا ما تفقد الطري لينظر ال حو ذلك من الْبارات، وإن ون ،عنه

 ها.  نها لمواضع اليت عيَّ  والغائب ولزومها للمراكز وال
حيث  ماء ب حتاج ول يضطر إىل ال فِإن سليمان عليه السالم ل ي :اوأيضً 

هدهد، فِإن عنده من الشياطني والْفاريت ما  هندسة ال حتاج ل ي
ح يماء، ولو بلغ ِف الْمق ما بلغ. وسخر هللا له الر  حفرون له ال ي

 ؟!هدهد حتاج إىل ال ي َدوها شهر ورواحها شهر، فكيْ مع ذلك
، تنقل ها أقوال ل يْرف َريها توجد وتشتهر بوهذه التفاسري اليت 

جردة ويغفل الناقل عن مناقضتها  هذه القوال عن بين إسرائيل م
ل وينقلها م ل تزال تتناق ي الصحيحة وتطبيقها على القوال، ث للمْان

ال الردية حق، فيقع من القو  ها ال ا للمتقدم حىت يظن أنمً ل ِ سَ متأخر مُ  ال
م  قع، واللبيب الفطن يْرف أن هذا القرآن الكريِف التفاسري ما ي

اهلهم مهم وج خلق كلهم عال مبني الذي خاطب هللا به ال ي ال الْرب



مْروفة  وأمرهم ِبلتفكر ِف مْانيه، وتطبيقها على ألفاظه الْربية ال
عن  ولةً  منقجهلها الْرب الْرِبء، وإذا وجد أقواًل  مْاِّ اليت ل ت ال

َري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ردها إىل هذا الصل، فِإن وافقته 
ا أو أو لفظً  ا ومْىًن  عليها، وإن خالفته لفظً قبلها لكون اللفظ دال  

وهو  ،ها ا لا مناقضً  مْلومً ها، لن عنده أصاًل   ردها وجزم ببطالنمْىًن 
 ما يْرفه من مْىن الكالم ودللته.

دهد يدل ه مان عليه السالم للطري، وفقده الأن تفقد سلي :والشاهد
على كمال حزمه وتدبريه للملك بنفسه وكمال فطنته حىت فقد هذا 

  .الطائر الصغري
أي: هل عدم  ،ُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي{  َأَرى الْ َي َل  }فَ َقاَل َما لِ 

رية؟ أم على ثا بني هذه المم الكرؤييت إَيه لقلة فطنيت به لكونه خفي  
 ي ول أمري؟ ا من َري إذنها أبن كان َائبً  ِبب

بَ نَّ فقال: }َلُ  ،فحينئذ تغيظ عليه وتوعده  َشِديًدا{ دون ُه َعَذاِبً َعذِ 
  .القتل

: حجة واضحة على أي ،َحنَُّه َأْو َلَيْأتِيَ ينِ  ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي{ ْذبَ }َأْو َلَ 
د عقوبته جر  م يقسم على م أنه لخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه  ت



يبته قد ت ،ِبلْذاب أو القتل حتمل  لن ذلك ل يكون إل من ذنب، َو
 فلذلك استثناه لورعه وفطنته. ،ها لْذر واضح أن

  


