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  .بعدوالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 ألذْبحنَّه َأو شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه * الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم الْهدهد َأرى ال ِلي ما فَقَاَل الطَّير وتَفَقَّد{ :تعالى لاق
نِّي َأوْأِتيلْطَاٍن لَيِبيٍن ِبس٢١-٢٠:النمل سورة[ }م[.  
عليه - انسليم يدل مهندسا، الهدهد كان: وغيره عباس ابن عن وغيرهما، جبير، بن وسعيد مجاهد، قال

 الشيء اإلنسان يرى كما األرض، تخوم في الماء له فنظر طلبه فالة بأرض كان إذا الماء، على ،-السالم
عليه - سليمان أمر عليه دلهم فإذا األرض، وجه من بعده مساحة كم ويعرف األرض، وجه على الظاهر
 يوما، -عليه السالم- سليمان نزلف قراره، من الماء يستنبط حتى المكان، ذلك له فحفروا الجان ،-السالم
  .}الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم الْهدهد َأرى ال ِلي ما فَقَاَل{ يره، فلم الهدهد، ليرى الطير فتفقد األرض، من بفالة
 وكان ،"األزرق بن نافع: "له يقال الخوارج، من رجل القوم وفي هذا، بنحو عباس بن اهللا عبد يوما حدث
 عن تخبر إنك: قال وِلم؟: قال ،اليوم غُلبتَ عباس، بنا يا قف: له فقال عباس، ابن على عتراضاال كثير

 ترابا، الفخ على ويحثو الفخ، في الحبة له ليضع الصبي وإن األرض، تخوم في الماء يرى أنه الهدهد
 رددت: فيقول هذا بيذه أن لوال: عباس ابن فقال ،الصبي فيصيده الفخ، في فيقع ليأخذها الهدهد فيجيء
: نافع له فقال ،الحذَر وذهب البصر، عمي القَدر نزل إذا إنه! ويحك: له قال ثم ،أجبته لما عباس، ابن على
  .أبداً القرآن من شيء في أجادلك ال واهللا

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
 نوهنا جواب سؤال مقدر وهو أ ،التعرف على أحوالهوب ما غاب عنك تطلُّ وهالتفقد  }الطَّير وتَفَقَّد{ :قولهف

 ،}الْهدهد َأرى ال ِلي ما{ :قال  لما حشر له جنوده من الجن واإلنس والطير-عليه الصالة والسالم-سليمان 
 }الْهدهد َأرى ال ِلي ما فَقَاَل{نه تفقد الطير إ : ببساطة عن كيفية معرفة سليمان غياب الهدهديمكن أن يقالف

يعني أن عنده  ، من صنوف الطير لربما ما يمثلها-عليه الصالة والسالم-بعد أن يكون عند سليمان يوال 
 لو كان عنده جمع كبير من هذا }الْهدهد َأرى ال ِلي ما{ :قال ألنه ؛ مثالً من هذا النوع من الطيراً واحداًهدهد

 فهو هدهد ة، هنا عهدي"لا"ـ ف}الْهدهد َأرى ال ِلي ما{قال  لكن ،هذا النوعفقدت واحداً من : قاللالنوع 
ولكن هذا  ، لما تفقد الطير: كيف عرف أنه غاب؟ أقول،السؤال إذا كان بهذا االعتبار كيف افتقدهو ،معهود

 ،بني إسرائيلمرجعه إلى أخبار كله  لكن ذلك ، هو جواب لو صح-رحمه اهللا-الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
 واحتاج إلى الماء فالهدهد  ألنه كان إذا نزل منزالً؛حتاج إليه بمعنى أنه ا،تحقق من صحتهأن يوهذا ال يمكن 

 ،كم يحتاج أن يحفر حتى يصل إلى الماءو ،وعلى بعده من ظاهر األرض ،هو الذي يدل على مواقع الماء
وهو كثير االعتراض -بن األزرق ذا اعترض نافع وله ، واهللا تعالى أعلم،فيزعمون أن الهدهد يعرف ذلك



 والصبي يضع له الفخ يعني ،بهذه القدرة العجيبة يرى الماء تحت األرض فقال كيف يرى -على ابن عباس
 إذا : قال،؟فيأتي الهدهد وتصيده هذه المصيدة ، ويضع عليها الحبة، من الترابئاًويضع عليها شيالمصيدة 

ر من جهة د وقُ، من إمكانات-عز وجل-ا جاء القدر ال ينفعه ما أعطاه اهللا  إذ،جاءه القدر عمي البصر
 فالطير من فوقه ، إذا غزا-عليه الصالة والسالم-ن الطير كانت تظله إ : وبعضهم يقول، هذا الجواب،النظر

وكل واحد  ،}دهدالْه َأرى ال ِلي ما{ :، فقال ففقده، مكان الهدهد فارغ،ثر ذلك الشمسإ تفغاب الهدهد فظهر
 ال يحصل ،خرهمآ ويرد أولهم على ،]١٧:النمل سورة[ }يوزعون فَهم{ ،من هذه الطيور له مقامه ومكانه

 ،وكل ذلك يرجع إلى أخبار بني إسرائيل ،ربما يكون هذا وهذاو ، وال تداخل فعرف أنه غاب،اضطراب
 وهذا الذي ذكره }الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم الْهدهد َأرى ال يِل ما{ -نفى ويتفقد جنوده-ويكفي أنه تفقد الطير فقال 
 -رحمه اهللا- هذا الذي ذهب إليه ابن جرير ، ولذلك احتاج إليه ففقده لما طلبه؛من أن الهدهد يرى الماء

  .  واهللا تعالى أعلم، وتعريفاً لسبب فقده،فيكون ذلك تعليالً لطلبه
 بمواضع وأبصره الحيوان أهدى من الهدهد وهذا: فصل: " له كالم في هذا قال-هللارحمه ا- القيم ابن اإلمامو

 فقده وقد سليمان اهللا لنبي قال أن كتابه في عنه اهللا حكاه ما هدايته ومن غيره، يراه ال األرض، تحت الماء
 إليه اإلصغاء لىع به هيجه خطابا وخاطبه بالعقوبة، سليمان ينذره أن قبل بالعذر، بدره جاءه فلما وتوعده
 بحيث المعرفة حق عرفته قد بأمر أتيتك أني هذا ضمن وفي }ِبِه تُِحطْ لَم ِبما َأحطتُ{: فقال منه، والقبول
 شأن له الذي الخبر هو والنبأ }يِقيٍن ِبنَبٍإ سبٍإ ِمن وِجْئتُك{: قال فلذلك شأن، له عظيم خبر وهو به، أحطت

 لنبي إخباره يدي بين مقدمة فهذه ريب، وال فيه شك ال يقين نبأ بأنه وصفه ثم معرفته، إلى متطلعة والنفوس
 نوع وهذا ومعرفته، سماعه إلى التام التشوق له وأوجبت الخبر، لتلقي رالمخب قلب استفرغت النبأ بذلك اهللا
 وجدتُّ ِإنِّي{: فقال التأكيد بأدلة مؤكدا كشفاً الخبر حقيقة عن كشف ثم التهييج، وخطاب االستهالل براعة من

 تؤتاه أن يصلح شيء كل من أوتيت بحيث الملوك أجل من وأنها الملكة تلك شأن عن أخبر ثم }تَمِلكُهم امرَأةً
 إلى يدعوهم بما أخبره ثم عظيم، عرش وأنه عليه، تجلس يذال عرشها بذكر شأنها تعظيم في زاد ثم الملوك،
 دوِن ِمن ِللشَّمِس يسجدون وقَومها وجدتُّها{: فقال اهللا إلى عوتهمد بعد دارهم عقر في وغزوهم قصدهم،

 هي بأنها إيذانا قبلها ما على معطوفة غير مستقلة بها وأتى الجملة، هذه من العطف أداة وحذف }اللَِّه
 لهم الشيطان ينتزي وهو ذلك، على لهم الحامل لهم غوىالم عن أخبر ثم لها، توطئة قبلها وما المقصودة،

 وبين بينهم حال الصد ذلك أن أخبر ثم وحده، هللا السجود وهو المستقيم السبيل عن صدهم حتى أعمالهم
 السماوات في الخبء إخراج -سبحانه– أفعاله من ذكر ثم له، إال السجود ينبغي ال الذي هللا والسجود الهداية

 من يخرج وما السماء، من ينزل ما وأنواع ادن،والمع والنبات، المطر، من فيهما المخبوء وهو واألرض،
 إخراج من به اهللا خصه بما إشعار بخصوصه تعالى الرب أفعال من الشأن هذا الهدهد ذكر وفي األرض،

 الهدهد كالم من أنه على أمارة الخبء إخراج وفي: الكشاف صاحب قال األرض، تحت المخبوء الماء
 قدرته، جلت ،واألرض السموات في الخبء يخرج من بإلهام لكوذ األرض، تحت الماء ومعرفته لهندسته،



 في العلم من فن أو بصناعة شخص كل مخايل اهللا بنور الناظر الفراسة ذي على يخفى يكاد وال علمه، ولطف
   .)١("عمله رداء عليه اهللا ألقى إال عمال آدمي عمل فما ،وشمائله ومنطقه روائه،

 -عليه الصالة والسالم-ن الهدهد لما غاب توعده سليمان إ : يقول-مه اهللارح-خالصة كالم الحافظ ابن القيم 
}نَّهذِّبا لَُأعذَابا عشَِديد َأو نَّهحلََأذْب نِّي َأوْأِتيلْطَاٍن لَيِبيٍن ِبسنه حينما جاء الهدهد تكلم مع سليمان بكالم إ و،}م

 فالهدهد يخاطب سليمان ، وال يستنكف من ذلك،ذ من األدنى والعلم والمعرفة قد تؤخ، ولم يحقر نفسه،الواثق
 ،للواقعة ومعرفته ، وهذا يدل على كمال اطالعه}ِبِه تُِحطْ لَم ِبما َأحطتُ{ : ويقول-عليه الصالة والسالم-

 ِبنَبٍإ سبٍإ ِمن وِجْئتُك{ : ولم يأخذ ذلك من طرف عابر ثم قال،وأنه قد ألم بها وعرفها من جوانبها المختلفة
ال في األمور التي تكون في غاية ألن النبأ ال يقال إ؛ لنبأ وعبر با، فهو مع اإلحاطة أيضاً متيقن،}يِقيٍن

 من أجل ؛ له هذا بهذه الطريقة فأجمَل، وهذا يحصل به تشوف وتشوق لمضمون الخبر، أمور مهمة،األهمية
 ِمن وُأوِتيتْ تَمِلكُهم امرَأةً وجدتُّ ِإنِّي{ :ذلك قال له ثم بعد ،لقي الخبرتجذب نفس السامع حتى يستفرغ قلبه ل

الخبر بعد ذلك يتعلق بها لما  و، هي المقصودة هي المطاعةا ألنه؛ابتدأ بالمرأة ،}عِظيم عرشٌ ولَها شَيٍء كُلِّ
 دوِن ِمن ِللشَّمِس يسجدون هاوقَوم وجدتُّها{ : ثم قال، لها-عليه الصالة والسالم- واختبار سليمان ،تءجا
 ، وما تسبب عن وقوعهم في مثل هذا الفعل،وذكر الداعي ، وذكر حالهم}َأعمالَهم الشَّيطَان لَهم وزين اللَِّه

 : جاوبه بقوله-عليه الصالة والسالم- وأن سليمان ،خر ما ذكر إلى آ-تبارك وتعالى-وهو عبادة غير اهللا 
 فيتثبت من ،ننظرس ، وما يطلب من التوثق من األخبار المنقولة، وهذا أيضاً يدل على كمال تحريه}رسنَنظُ{

 هذَا بِكتَاِبي اذْهب{ : ثم قال، وقدم الصدق لما يوجبه حسن الظن،}الْكَاِذِبين ِمن كُنتَ َأم َأصدقْتَ{هذا النقل 
فََألِْقه ِهم؛وأنه يتنحى قليالً ،ي مثل هذه الحال علمه كيف يكون األدب ف}ِإلَيفعل بين يدي  حشمة وأدباً كما ي

 إذا ألقي إليهم هذا الخطاب من ، لكنه يكون بمحل حيث يسمع ما يدور بينهم من المجاوبة والمحاورة،الملوك
  . ثم ذكر كالمها ،-عليه الصالة والسالم-إلى سليمان أجل أن يرجع بالخبر 

 فنتْ يعني: عباس ابن عن سعيد، عن عمرو، بن الِمنْهال عن األعمش، قال: }شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{: وقوله
  .ريشه
 وتركه ريشه، نتف إنه: السلف من واحد غير قال وكذا وتشميسه، ريشه فنتْ: شداد بن اهللا عبد وقال
  .والنمل الذر يأكله ملْقًى

ل ا العقوبة المقررة في حه ريشه وتركه ملقى يعني هذنتفوعقوبة  ،اً ألن الخبر صار صحيح؛ه ريشلم ينتف
  . كونه كاذباً

 قص الجناح : بعضهم يقول، اهللا أعلم؟ ما هذا العذاب}شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{ : قال،هذه كلها ال دليل عليهاو
 وبعضهم ،لطيران فقد خاصيته وهي ا: يعني، ويؤلمه،إذا قص جناحه فإن ذلك يؤثر فيهو ،يطير الطائرلئال 
 أو الصورة التي تنفر ، والطائر إذا نتف ريشه صار في حال من الهيئة، يبقى بال ريش، نتف ريشه:يقول

                                                             

        الدين بدر محمد: تحقيق ،)٧١- ٧٠ (هالجوزي القيم البن والتعليل، والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء - ١
 . الحلبي، دار الفكر النعساني فراس أبو



 النتف مع الحبس في الشمس : وبعضهم يقول، ثم بعد ذلك يكون عرضة لكل آفة،تستهجنهاو ،عنها النفوس
 يعني يوضع مع أشكال أخرى من ،الطيره من ئحبس مع غير نظرا ي:وبعضهم يقول ،إلى غير ذلك مما ذكر

 لكن الشيء الذي قد يرد }شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{ : قال، وكل هذا ال دليل عليه، فال يجد سلوته بينها،الطيور
 فهو من أئمة الهدى ، نبي وملك-عليه الصالة والسالم-أن سليمان  وهوله وجه أيضاً حينما يسأل عنه 

 وقد دخلت امرأة ،)٢(جعل البهيمة غرضاًتُأن  نهى -صلى اهللا عليه وسلم- بهيمة والنبي  فكيف يعذب،والعدل
 سلطه على ذلك فهو من جملة -تبارك وتعالى-ن اهللا إ : فالجواب عن هذا أن يقال؟)٣(النار في هرة حبستها

 ؛عاقب هذه البهيمة أنا سأ:لو جاء أحد وقالو ، فيكون ذلك خاصاً به،دخره له فعامله بمقتضى هذاا ،جنوده
 التي  ما هي هذه العقوبة،طيع أو نحو هذا انفلتت أو فارقت الق، للبهائم بالخروجيؤذنألنها خرجت قبل أن 

 -يعني يسوغ مثله للبهائم-فإن كان ما يعهد من ضرب  ، هي بهيمة ال تفقه وال تفهم؟ بهاد أن يعاقبهايير
ال يجوز  ، هذا ال يجوز،....جعلها محبوسة في الشمس أو وأ لكن التعذيب ،شكالإليردها أو نحو ذلك فال 

 فيتعامل معهم بمقتضى ، ألنه كان من جنوده؛لط عليه س-عليه الصالة والسالم- لكن سليمان ،تعذيب البهائم
عليه الصالة - فهذا الطير يفهم ويرد على سليمان ،-عليه الصالة والسالم- بسليمان اً فيكون خاص،هذا

قد أخذ بعض أهل العلم من و ،احد من هؤالء الجنود ويعتذر إليه فهو و،ي بمثل هذا الخبر ويأت،-والسالم
صغير أصغر من الحمامة فوق أنه هذا الهدهد معروف - مع أن الطائر صغير }شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{: قوله

 فأخذ منه ،كثيراً يموتإذا عذب  و لربما لال يحتممع أنه  ،}شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{ : قال فيه،-العصفور
 وهذا الكالم فيه ، وليس باعتبار الجاني، وهو أن العقوبة على قدر الجناية، في التربيةىبعض أهل العلم معن

 ليس على ،تحتاج إلى نظر وتأمل والصور ، ويكون له بعض األحوال، فيقع على صور صحيحة،جمالإ
 ،المرأة ضعيفةو-إذا كانت امرأة ف ، الرجم للزاني:عليه على قدر الجناية لكن ما يقع -واهللا أعلم- طالقهإ

وهذا أ ،عقوبة على قدر الجناية إذا كانت العقوبة الرجمال ، وإنمانها ال ترجم لضعفهاإ : يقال فال-وهي عورة
لكن الجلد يمكن أن يؤخر حتى و ، يعفى عنه من أجل المرض: يقالصاب بمرض أو أمراض فالمالرجل 

إنه  واهللا : لكن إذا كان المقصود اإلزهاق مثل الرجم فال يقال، يأتي الحد على نفسهلئال ؛ ثم بعد ذلك يجلدأبري
 ، فالعقوبة على قدر الجناية وليس باعتبار الجاني،خرهآمريض ويعاني من أمراض وضغط وسكر إلى 

 صورة أو بنية  بنيتهأو وكأن صورته ،صغيرهيئة هيئته هذا  :أحياناً يكون هذا اإلنسان قد بلغ لكن قد يقالو
في  حال الجاني ، لكن كما سبق بعض الصور يراعى فيها حال اإلنسان،طفل يقال العقوبة على قدر الجناية

 ومن كان ذلك قد وقع ، وقدم صدق في اإلسالم،باعتبار أن يفرق بين من كان له حسنات ماحيةغير الحدود 
                                                             

 الروح فيه شيء تخذي أن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول نهى: "بلفظ -عنهما اهللا رضي-  عباس ابن عن الترمذي رواه - ٢
 وأحمد ،)١٤٧٥ (برقم المصبورة، أكل كراهية في جاء ما باب ،-سلمو عليه اهللا صلى-  اهللا رسول عن األطعمة كتاب ،"غرضا

 ).٦٨١٧ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه حسن، إسناده: محققوه وقال ،)١٨٦٣ (برقم المسند، في

 قمبر الحرم، في يقتلن فواسق الدواب من خمس باب الخلق، بدء كتاب ،- عنهما اهللا رضي- عمر ابن عن البخاري رواه - ٣
 غضبه، سبقت وأنها تعالى اهللا رحمة سعة في باب التوبة، كتاب ،-عنه اهللا رضي- هريرة أبي حديث من ومسلم ،)٣١٤٠(

 ).٢٦١٩ (برقم



يراعى فيها التي هذا في باب التعزيرات ف ، والفساد واإلفساد، بالشراًمرس أو ما كان مت،منه على سبيل الفلتة
  . حال الجاني

  .بين واضح بعذر: أي }مِبيٍن ِبسلْطَاٍن لَيْأِتينِّي َأو{ ه،قتلْ: يعني }ألذْبحنَّه َأو{: وقوله
 ،دمك سليمان نذر فقد ،؟خلفك ما: الطير له قال الهدهد قدم لما: شداد بن اهللا وعبد عيينة، بن سفيان وقال
: فقال }مِبيٍن ِبسلْطَاٍن لَيْأِتينِّي َأو ألذْبحنَّه َأو شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه{: قال نعم،: فقالوا استثنى؟ هل: فقال

  .إذًا نجوت
   .عن بني إسرائيللقي مثل هذا غالباً يكون تُو ،-صلى اهللا عليه وسلم-وهذا كله ليس فيه خبر عن رسول اهللا 

 وُأوِتيتْ تَمِلكُهم امرَأةً وجدتُ ِإنِّي * يِقيٍن ِبنَبٍإ سبٍإ ِمن وِجْئتُك ِبِه تُِحطْ لَم ِبما َأحطتُ فَقَاَل بِعيٍد غَير فَمكَثَ{
ٍء كُلِّ ِمنا شَيلَهشٌ ورع ِظيما * عتُهدجا وهمقَوو وندجسِسِلل يشَّم وِن ِمناللَِّه د نيزو ملَه طَانالشَّي 

مالَهمَأع مهدِن فَصِبيِل عالس مال فَه ونتَدهوا َألَّا * يدجسالَِّذي ِللَِّه ي خِْرجي ءاِت ِفي الْخَبومِض الساألرو 
لَمعيا وم ا تُخْفُونمو ِلنُونتُع * ال اللَّه ِإال ِإلَه وه بِش ررِظيِم الْع٢٦-٢٢:النمل سورة[ }الْع[.  
 تُِحطْ لَم ِبما َأحطتُ{: لسليمان فقال جاء ثم يسيرا، زمانًا غاب: أي }بِعيٍد غَير{ الهدهد }فَمكَثَ{: تعالى يقول
 حق صدق بخبر: أي }يِقيٍن ِبنَبٍإ بٍإس ِمن وِجْئتُك{ جنودك، وال أنت عليه تطلع لم ما على اطلعتُ: أي }ِبِه

  .يقين
  .اليمن ملوك وهم ِحمير،: هم: وسبأ

  .سبأ ملكة شَراحيل بنت بلقيس وهي: البصري الحسن قال ،}تَمِلكُهم امرَأةً وجدتُ ِإنِّي{: قال ثم
 ِبما َأحطتُ{ : ثم جاء لسليمان وقال يعني الهدهد غاب زماناً يسيراً: فمكث: يقول}بِعيٍد غَير فَمكَثَ{ :قوله هنا

ى عليه سو لما قال ما قال لم يمِض-عليه الصالة والسالم- مكث أي سليمان : وبعضهم يقول،}ِبِه تُِحطْ لَم 
 وإذا نظرت إلى -رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،وقت يسير حتى جاء الهدهد وقال له ما قال

 الطَّير وتَفَقَّد{ :-عليه الصالة والسالم- يقول عن سليمان -تبارك وتعالى-نا اهللا الذي جاء فيه هذا فهالسياق 
 }مِبيٍن ِبسلْطَاٍن لَيْأِتينِّي َأو ألذْبحنَّه َأو شَِديدا عذَابا ألعذِّبنَّه * الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم الْهدهد َأرى ال ِلي ما فَقَاَل

 وإذا نظرت إلى ،فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الهدهد، خراًآر عنه  نظرت إلى المخب إذا:فمكث
عليه الصالة - فمكث أي سليمان -عليه الصالة والسالم-السياق واعتبرته فيما مضى فالمتكلم هو سليمان 

 فهذا يدل على أن }فَقَاَل ِعيٍدب غَير فَمكَثَ{ :-تبارك وتعالى- ولكن إذا نظرت إلى ما بعده وهو قوله -والسالم
عليه الصالة -وليس سليمان ، -واهللا تعالى أعلم-هذا أقرب و ،القائل الذي مكث غير بعيد هو الهدهد

 الذي مكث مدة : أو قلنا، الذي مكث هو سليمان مدة يسيرة:المعنى في النهاية قريب سواء قلناو ،-والسالم
 ما قال -عليه الصالة والسالم-لك لم يطل كثيراً بعدما قال سليمان  أن ذ: المعنى المقصود،يسيرة هو الهدهد

 ِبنَبٍإ سبٍإ ِمن وِجْئتُك{ : يقول اهللا تعالى،روسبأ هم حمي : ثم قال،حتى جاء الهدهد واعترض إليه بهذا العذر
سم باعتبار أن سبأ ا } يقينإ بنبٍإبسب{ر القراء يقرءونها مصروفة  جمهو"سبأ"و ، قراءة الجمهوره هذ}يِقيٍن
ممنوع من وال }َأسب ِمن وِجْئتُك{ه غير مصروف ؤ يقر-ير وابن عمربكابن ك-وبعضهم  ،سم للحي، أو ارجل

سم امرأة ا هو : وبعضهم يقول،سم المدينةافهو بهذا يكون باعتبار أنه  معلوم،كما هو الصرف يجر بالفتحة 



 كما -رحمه اهللا-كما ذكر الحافظ ابن كثير ف - الملكةههذ-- المرأة  أما، وهذا ال دليل عليه،سميت بها القبيلة
 وقد جاء في حديث عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي ،سمها بلقيس ملكة سبأا أن -المشهورهو 

نه ليس  أ-صلى اهللا عليه وسلم-؟ فكان جوابه  هل هو امرأة أو أرضإعن سبل ئ س-صلى اهللا عليه وسلم-
 ستة تيامنوا ، وإنما هو رجل له عشرة من الولد وهؤالء العشرة من العرب طبعاً،وال امرأة وال مدينةبأرض 

ر تكون  وبهذا االعتبا،سم رجلا و وستة ناحية اليمن فه، يعني أربعة ذهبوا ناحية الشام،واوأربعة تشاءم
 ، هذا الرجل}إسبمن جئتك {ذه اآلية  في ههناوليس المقصود  ،}سبٍإ ِمن وِجْئتُك{ : يقول،نسبت إليهالقبيلة 

 ،لق على الناحيةط وقد ي، نسبت إليه،تنتسب إلى هذا الرجل مثالًيمكن أن يراد به القبيلة التي ف ، يقينإبنب
 أخبر أنه ليس -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ،سم مدينة في اليمناولهذا من أهل العلم من يؤكد أن سبأ أيضاً 

 هل يمنع هذا تسمى الناحية التي كانوا ،نسبون إليه هو رجل فسميت به القبيلةن سبأ الذي ي لك،بهذا وال هذا
 هذا الرجل ،سم رجل نسبوا إليه له عشرة من الولد كما سبقا لكن في األصل هو ، ال يمنعإ؟يسكنون فيها بسب

   . ملوك اليمن، وهم حميرهم : يقول، واهللا تعالى أعلم،بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هودسبأ   :يقال له
  .نالمتمك الملك إليه يحتاج ما الدنيا متاع من: أي }شَيٍء كُلِّ ِمن وُأوِتيتْ{: وقوله

 تسخير الجن مثالًت ؤا لم ت مع أنه، ويصلح لمثلها،مما يقوم بها ملكها }شَيٍء كُلِّ ِمن وُأوِتيتْ{هذا كما سبق 
مثل هذا ال يرد عند من يفقه و ،-عليه الصالة والسالم-ية سليمان  ما أوتيت مثل لح:بعضهم يقول ،والطير
 بالعموم -رحمه اهللا- وهو ما يسميه الشاطبي ، ألن ذلك محمول على ما كانوا يعهدون من المخاطبة؛العربية
منه ال أوتيت إ ما يبقى شيء في الدنيا ، يعني ليس المقصود به العموم الشامل المحيط بكل األفراد،اليماالستع

  . وما جرت به العادة ما يصلح لهذا : فهذا يفهم من السياق أن المقصود به،ليس هذا المقصود
  .والآللئ الجواهر وأنواع بالذهب، مزخرف هائل عظيم عليه تجلس سرير: يعني }عِظيم عرشٌ ولَها{

 وستون ثالثمائة فيه نكا محكم، البناء رفيع مشيد عظيم قصر في السرير هذا وكان: التاريخ علماء وقال
 من وتغرب طاقة، من يوم كل الشمس تدخل أن على بناؤه ضعو قد غربه، من ومثلها شرقه من طاقة

 وزين اللَِّه دوِن ِمن ِللشَّمِس يسجدون وقَومها وجدتُها{: قال ولهذا ومساء؛ صباحا لها فيسجدون مقابلتها،
ملَه طَانالشَّي َأعمالَهم مهدِن فَصِبيِل ع{ الحق، طريق عن: أي }السمال فَه ونتَدهي{.  

 ،-تبارك وتعالى- وهذا القدر هو الذي جاء في كتاب اهللا ،}عِظيم عرشٌ{ :بأنه الملكة ه عرش هذاهللاوصف 
 وفيه ،وال دليل عليهوكتب التفسير مليئة بالروايات في وصف هذا العرش مما هو متلقي عن بني إسرائيل 

 يعني في مساحته ، يذكرون أشياء عجيبة وأشياء ال يمكن أن تتفق،والمبالغات ما اهللا به عليممن التناقضات 
من عند غير اهللا ففيه هذا االختالف الكثيرعلم أنه مثالً في طوله في عرضه أشياء غير متفقة تماماً مما ي .  

 َأال يهتَدون ال فَهم السِبيِل عِن فَصدهم َأعمالَهم الشَّيطَان لَهم وزين{: معناه }ِللَِّه يسجدوا َألَّا{: وقوله
 من شيء من خلق ما دون وحده هللا السجود إخالص هي التي الحق سبيل يعرفون ال: أي }ِللَِّه يسجدوا
 ِللْقَمِر وال ِللشَّمِس تَسجدوا ال والْقَمر والشَّمس والنَّهار ُلاللَّي آياِتِه وِمن{: تعالى قال كما وغيرها، الكواكب
  .]٣٧:فصلتسورة [ }تَعبدون ِإياه كُنْتُم ِإن خَلَقَهن الَِّذي ِللَِّه واسجدوا



 عِن فَصدهم َأعمالَهم الشَّيطَان ملَه وزين{  معناه}ِللَِّه يسجدوا َألَّا{" :-رحمه اهللا- ابن كثير قال الحافظ
 ،"وحدهخالص السجود هللا إ ال يعرفون سبيل الحق التي هي :أي }ِللَِّه يسجدوا َأال يهتَدون ال فَهم السِبيِل

مثل هذه و ، يسجدوا هللا أالنال يهتدويعني  }يهتَدون ال فَهم{ :يتعلق بقوله }ِللَِّه يسجدوا َألَّا{: فجعل قوله
 َألَّا{ : قوله، فابن كثير يقصد هذا المعنى، لكن فرق بين قراءة وقراءة،األشياء تمر أحياناً عابرة على من يقرأ

       ما عرفوا الطريق إليه ، فهم}يهتَدون ال{ :بن كثير يرى أنها متعلقة بقوله كيف تفسرها؟ ا}ِللَِّه يسجدوا
أعني -هذه اآلية في  الحاصل أن ، فصاروا يوجهون العبادة للشمس، وإلى توحيده وعبادته-سبحانه وتعالى-

أن الوقف القدر الذي نتيقنه هو و ،}َألَّا{ في قراءة الجمهور بالتشديد -}يسجدوا َألَّا{ -تبارك وتعالى-ه قول
لم  ال زال المعنى ،رتبط بما بعدهمالكالم  يعني ، على هذه القراءة وقف غير تام}يهتَدون ال فَهم{ :قولهعلى 

 :وس اآلي كثير من أهل العلم يقولونءالوقوف على رو ،}َألَّا{ : فالوقف غير تام على قراءة الجمهور،كتملي
  على هذه القراءةعنى ال زال متصالًالمف ، لكن الكالم في اتصال المعنى،يدل عليهما  وقد ورد ،هو السنة

 فالعلماء ،ن هذا يتبين به المعنى أل؟يتعلق بماذا مما قبله }يسجدوا َألَّا{ :ر في قوله لكن يبقى النظ،قطعاً
 وزين{ :نه مرتبط بقولهإ : وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-ابن كثير وقد تقدم قول الحافظ   هذا،مختلفون في مثل

ملَه طَانفيكون المعنى زين لهم الشيطان أال يسجدوا،  ،ارينب يقول ابن األ مرتبط بزين كما}َألَّا{ :قولهف }الشَّي
وزين لهم  :بعضهم يقولو ، صدهم،}يسجدوا َألَّا{ بمعنى "زين لهم أن يسجدوا هللا"بعضهم يعبر عن هذا و

 ، يسجدوالئاليعني  ،}يسجدوا َألَّا{صدهم } فَصدهم{ :متعلق بقولهإنه  :يقولون ،الشيطان أعمالهم فصدهم
تبارك -هللا  وهو ترك السجود ،زين لهم هذا العمل القبيحيعني } َأعمالَهم{ : هو متعلق بقوله: يقولوبعضهم
وزين لهم  :-رحمه اهللا- ولهذا يقول ابن جرير ؛ي بدل من أعمالهمأ ، فيكون ذلك من قبيل البدل،-وتعالى

 -رحمه اهللا- ابن كثيرك وبعضهم ،،ال يسجدوا هللالئ }همَأعمالَ الشَّيطَان لَهم وزين{عني  يالشيطان أال يسجدوا،
 "الّأ"يعني  ، زائدة"ال"ن إ :يقولونو ، فهم ال يهتدون أال يسجدوا هللا على هذا االعتبار، متعلق بيهتدون:يقول

 وتكون الزيادة ،فهم ال يهتدون أن يسجدوا هللا ، هذه زائدة"ال"ن إ : بعضهم يقول،امتدغفأ ،" والأن"أصلها 
 -}يسجدوا َألَّا{-الكالم ال زال و ،القدر المشترك بين هذا كله أن الوقف غير تامف ،لمعنىالتأكيد وتقوية 

   . بما قبلهاًمرتبط
وعلى هذا االعتبار يكون الوقف  ،}َألَّا{بغير تشديد في }يسجدوا اَألَ{ ،لكسائي قراءة متواترةلالقراءة األخرى و

 ،اء والياء حرف ند،حرف تنبيه واستفتاحهذه  }َأال{وتكون  }يسجدوا اَألَ{} يهتَدون ال فَهم{؟  غير تامو أاًتام
كون ت ال يعني ،أال يا هؤالء اسجدوا :تقديره اًن هناك منادى محذوفإ :ويكون اسجدوا فعل أمر كأنه يقول مثالً

 اً مضارعليسفدل على أن الفعل هنا  ،ال يوجد لجازم وا، ويدل على هذا أن الفعل مجزوم،الياء للمضارعة
قراءة  على ، هذا فعل أمر والياء للنداءأال يا هؤالء اسجدواوإنما  ، ليست يسجدوا بمعنى يسجدون}يسجدوا{

تكون ف }ا يسجدواهلّ{ -رضي اهللا عنه-  وفي قراءة غير متواترة تروى عن ابن مسعود،الكسائي
  .  واهللا تعالى أعلم،}أال تسجدوا هللا{ -رضي اهللا عنه- أبيوفي قراءة عن  ،للتحضيض

 كل يعلم: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي قال: }واألرِض السمواِت ِفي الْخَبء يخِْرج الَِّذي{: وقوله
  .واحد وغير وقتادة، جبير، بن وسعيد ومجاهد، عكرمة، قال وكذا ،واألرض السماء في خبيئة



 ، والقطر من السماء، من النبات إلى األرض-مرضي اهللا عنه-فيدخل فيه ما يذكره السلف  :ئةيعلم كل خبي
 ،لمعادناك وما يخرج منها ،وات فيشمل المطر والنبات في األرضايخرج الخبء يعني المخبوء في السم

  .  نعلمهوغير ذلك مما نعلمه وما ال
 وهذا ،واألفعال األقوال من يعلنونه وما العباد، يخفيه ما يعلم: أي }نتُعِلنُو وما تُخْفُون ما ويعلَم{: وقوله
سورة [ }ِبالنَّهاِر وساِرب ِباللَّيِل مستَخٍْف هو ومن ِبِه جهر ومن الْقَوَل َأسر من ِمنْكُم سواء{: تعالى كقوله
  .]١٠:الرعد
 العرش رب هو إال إله ال الذي وهو اهللا، المدعو هو: أي }الْعِظيِم الْعرِش رب هو ِإال ِإلَه ال اللَّه{: وقوله
  .منه أعظم المخلوقات في ليس الذي العظيم،

 ال يخفى عليه خافية ،ه الصدوروات واألرض فهو يعلم ما في النفوس وما تكنّاإذا كان يخرج الخبء في السم
}اءوس ِمنْكُم نم رَل َأسالْقَو ونم رهِبِه ج نمو وتَخٍْف هسِل مال -تبارك وتعالى- فكل هذا يعلمه }ِباللَّي 

   .منه شيءيخفى عليه 
   أحمد اإلمام رواه كما قتله، عن نهي له والسجود وحده اهللا وعبادة الخير، إلى داعيا الهدهد كان ولما
 قتل عن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي نهى: قال ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن ماجه، وابن داود وأبو
  .صحيح وإسناده. والصرد والهدهد والنحلة النملة: الدواب من أربع

صلى اهللا عليه -نهى النبي ف ،يدعو إلى الخيرن النهي معلل لكونه إ : يقول-رحمه اهللا- ابن كثير الحافظ
 فمن قتله فإن ذلك ، ألنه ال سبيل إلى قتله؛ ومن ثم فإن أكله يكون محرماً، فال يجوز قتله، عن قتله-وسلم

 ت وسبق، وقد يكون نهي عنه لغير ذلك،قد يكون نهي عنه لهذا السببو ،ال يستباح به األكلف ،شيء محرم
البغوي والخطابي من حمله على النمل ك وأن من أهل العلم ، وما جاء في ذلك، النملة:اإلشارة إلى هذه األربع

 كان نوعه مهما أمكن تفادي القتل ا والنمل أي،فيه وال ضرر ألنه ال أذى : النمل قالوا وليس عموم،السليماني
رد ص وال، والنحلة لمنافعها، فإن تضرر به قتله،فإنه يمكن أن يستعيذ منه أو نحو ذلك ،له فإن ذلك مطلوب

 ، رائحته غير جيدة، يأكل صغار الطيور،لونه أسود وأبيضو ، رأسه كبير،قليالًطائر أكبر من العصفور 
 -صلى اهللا عليه وسلم- نهى النبي : وبعضهم يقول،يأكل الطيور الصغيرة مفترسألنه حرم  :فبعضهم قال

يرفع ما ل ؛عن قتله -صلى اهللا عليه وسلم- فنهى النبي ،سمها وتكره ،م بهءتتشا ألن العرب كانت ؛عن قتله
 ، والحية ونحو ذلكةأالغراب والحدقتل بخالف  ال ضرر فيه وال أذى فال ي: وبعضهم يقول،في نفوسهم

  .  واهللا أعلم،ألنه منتن ؛الةبالجلّ هو أشبه ما يكون :بعضهم يقولو
 رِجعوني ماذَا فَانْظُر عنْهم تَولَّ ثُم ِإلَيِهم فََألِْقِه هذَا ِبِكتَاِبي اذْهب * الْكَاِذِبين ِمن كُنْتَ َأم َأصدقْتَ سنَنْظُر قَاَل{
 تَعلُوا َأال * الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم وِإنَّه سلَيمان ِمن ِإنَّه * كَِريم ِكتَاب ِإلَي ُألِْقي ِإنِّي الْمأل َأيها يا قَالَتْ *

لَيْأتُوِني عو ِلِمينس٣١-٢٧:النمل سورة[ }م[.  
 سنَنْظُر قَاَل{: وملكتهم إسب أهل عن أخبره حين للهدهد ،- السالمعليه- سليمان يلِق عن تعالى يخبر

 من فتتخلص مقالتك، في }الْكَاِذِبين ِمن كُنْتَ َأم{ هذا، إخبارك في أصدقت: أي }الْكَاِذِبين ِمن كُنْتَ َأم َأصدقْتَ
  .أوعدتك؟ الذي الوعيد



}بذَا ِبِكتَاِبي اذْهفََألِْقه ه ِهمثُ ِإلَيلَّ متَو منْهع اذَا فَانْظُرم ونِجعركتب ،-عليه السالم- سليمان، أن وذلك ،}ي 
 ،بمنقاره: وقيل الطير، عادة هي كما جناحه في: قيل فحمله، الهدهد لذلك وأعطاه ،وقومها بلقيس إلى كتابا

 كُوة من إليها فألقاه نفسها،ب فيها تختلي كانت التي الخلوة إلى بلقيس، قصر إلى فجاء بالدهم إلى وذهب
 فأخذته، الكتاب إلى عمدت ثم ذلك، وهالها رأت، مما فتحيرت ورياسة، أدبا ناحيةً تولى ثم يديها، بين هنالك
 وْأتُوِني علَي تَعلُوا َأال  *الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم وِإنَّه سلَيمان ِمن ِإنَّه{: فيه فإذا وقرأته، ختمه ففتحت
ِلِمينسا{: لهم قالت ثم ومملكتها، دولتها وكبراء ووزراءها أمراءها ذلك عند فجمعت }ما يهأل َأيِإنِّي الْم 

ُألِْقي ِإلَي ِكتَاب عنها تولى ثم إليها، فألقاه به أتى طائر كون أمره، عجيب من رأته ما: بكرمه تعني }كَِريم 
  .عليهم قرأته ثم ذلك، إلى لهم سبيل وال الملوك، من أحد عليه يقدر ال أمر وهذا ،أدبا

}ِإنَّه ِمن انملَيس ِإنَّهِم وِن اللَِّه ِبسمحِحيِم الرلُوا َأال  *الرتَع لَيْأتُوِني عو ِلِمينساهللا نبي من أنه فعرفوا }م 
 بأيسر المعنى حصل فإنه والفصاحة، والوجازة الغةالب غاية في الكتاب وهذا ،به لهم قبل ال وأنه سليمان،
  .وأحسنها عبارة
  .}مسِلِمين وْأتُوِني{ علي روابجتَ ال: قتادة يقول: }علَي تَعلُوا َأال{: وقوله
  .علي تتكبروا وال تمتنعوا ال: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 عنْهم تَولَّ ثُم ِإلَيِهم فََألِْقه هذَا ِبِكتَاِبي اذْهب: -ة والسالمعليه الصال- عن قول سليمان -تبارك وتعالى-قوله 
اذَا فَانْظُرم ونِجعرذهب بكتابي هذا ا" يعني يكون هكذا ،من المقدم الذي حقه التأخير هذا :بعضهم يقول، }ي
عليه -عنهم يعني الرجوع إلى سليمان وهذا باعتبار أن التولي  ،" عنهمنظر ماذا يرجعون ثم توّلاليهم فإألقه 

والكالم  ،وهو ال يرجع إليه قبل أن يعرف خبرهم ماذا كان مردود هؤالء على هذا الخطاب -الصالة والسالم
 : وال يقال،-عز وجل-يبقى كما ذكر اهللا و ، أو التقديم أو التأخير فالمقدم هو الترتيب،ترتيبالإذا دار بين 

ذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول ا" يعني هكذا ، ويكون المعنى ظاهراً،لتقديممؤخر الذي حقه االهذا من 
 ،المحاورةمن  وتكون في موضع تستمع فيه ما يجري ، يعني تأخر قليالً حتى يحصل بينهم مراجعة"عنهم

 فإذا }يرِجعون اذَام فَانْظُر{ ليس معناه الرجوع إلى سليمان }عنْهم تَولَّ ثُم{الجواب حتى ترجع بالخبر و
 يكون المعنى على -عليه الصالة والسالم- سمع كالمهم ثم بعد ذلك جاء بالخبر إلى سليمان :حصل منه هذا

وهنا  ،-رحمه اهللا-هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير و ،-واهللا تعالى أعلم- وهذا هو األقرب ،هذا الظاهر
عليه الصالة - يعني هذا الكتاب الذي كتبه سليمان ،صل يختلفون في هذا الذي ح-رحمهم اهللا-العلماء 
 والسبب الذي أوجب هذا االختالف هو ،؟ هل كان قبل أن يأتيه عرشها أو كان بعد مجيء العرش-والسالم

 -عليه الصالة والسالم-ن هذا الهدهد جاء بهذا الخبر وسليمان إ : وهو أنهم قالوا،أن بعضهم نظر إلى معنى
 وال ، إذا كان األمر كذلك وهو لم يتحقق من صدق الهدهد: فقالوا}الْكَاِذِبين ِمن كُنْتَ َأم َأصدقْتَ سنَنْظُر{ :قال

فكيف يكتب خطاباً ويوجهه إلى  ،خرهآوجد أمة بهذه المثابة فعالً يعبدون الشمس وعندهم ملكة إلى تيدري هل 
 إلى قوم يعني في ري هذا الخطاب يصل فعالًال يد و،اً كيف يكتب ملك خطاب،!قوم ال يدري أنهم موجودون
 َأيكُم{ن عنده أو جنوده الخبر أصالً مختلق وإنما تحقق بطريقته فسأل مو ،م؟هذا الوجود أو ال وجود له

ذا  هك، لما رأى العرش عرف حقيقة ما قاله الهدهد]٣٨:النمل سورة[} مسِلِمين يْأتُوِني َأن قَبَل ِبعرِشها يْأِتيِني



 بل هذا كان : وقال آخرون،بعد ذلك أرسل لهم خطاباً ،ن هذا الكتاب حصل بعد مجيء العرشإ : فقالوا،قالوا
يتكلم على شيء فهو  }ِبعرِشها يْأِتيِني َأيكُم{ : على قولهدال فإن مثل هذا يِر، وإحينما جاء الهدهد بالخبر

 يْأتُوِني َأن قَبَل ِبعرِشها يْأِتيِني َأيكُم{ ،بوجود هؤالء القومالتيقن و واليقين ،وهذا خرج مخرج التحقق ،موجود
ِلِمينسهذا م فأرسل إليه، أن هذا الخطاب أرسل بعدما جاء الهدهد-واهللا تعالى أعلم- ولهذا فإن األقرب ،}م 

 هذا بعد :حاجة أن يقال وال ،نظر الجواب وأتني بها: قال للهدهدليهم هذا الخطاب ثم أرسل إ ،الخطاب ليتحقق
  . واهللا تعالى أعلم،أن جاءوا بعرشها

 ، وأهل الرأي أهل الوجاهة يتمالئون على األمر، والمأل هم أشراف قومها}الْمأل َأيها يا قَالَتْ{ :ثم قولها هنا
 وصفته أنه كريم }كَِريم ِكتَاب ِإلَي ُألِْقي ِإنِّي الْمأل َأيها يا قَالَتْ{ ، أهل الرأي والنظر،فهم الذين يبرمونه

 ملك ونبي فصار الخطاب بهذا االعتبار -عليه الصالة والسالم- فهو جاءها من سليمان ،باعتبار المصدر
 ألنه مختوم على عادة ؛نه كريمإ :نها قالتإ : وبعضهم يقول،}كَِريم ِكتَاب ِإلَي ُألِْقي{ بهذه الصفة اًمتصف

ابتدأ بالبسملة فوجدته  نظرت في مضمونه ه،نه كريم باعتبار مضمونإ :بعضهم يقول و،الملوك بختم الكتب
     والحافظ ابن كثير هنا يشير إلى معنى وهو الطريقة التي جاء بها الخطاب ،في غاية الوجازة والفصاحة

-المكان المعد  عن طريق الحمام الزاجل الرسالة إلىوا فغاية ما يستطيعه الملوك هو أن يرسل،-ىهدهد وتنح 
تطير تلقائياً حتى تدخل ف ، وبرج يوضع في ذلك البلد، برج للحمام يوضع في هذا البلد،ي مكان خاصأ ،لهذا

 ،هذا ال يعهدينتظر ولقي عليها ثم يتنحى قليالً لكن يأتي هدهد وي ، ثم يأخذون الرسالة منها،في هذا البرج
  . رحمه اهللا- كثير ذي أشار إليه ابن هذا ال، الملوكةوليس فيه قدر

 بْأٍس وُأولُو قُوٍة ُأولُو نَحن قَالُوا * تَشْهدوِن حتَّى َأمرا قَاِطعةً كُنْتُ ما َأمِري ِفي َأفْتُوِني الْمأل َأيها يا قَالَتْ{
 َأِذلَّةً َأهِلها َأِعزةَ وجعلُوا َأفْسدوها قَريةً دخَلُوا اِإذَ الْملُوك ِإن قَالَتْ * تَْأمِرين ماذَا فَانْظُِري ِإلَيِك واألمر شَِديٍد
كَذَِلكو لُونفْعِإنِّي * يِسلَةٌ ورم ِهمٍة ِإلَيِديةٌ ِبهفَنَاِظر ِبم ِجعري لُونسر٣٥-٣٢:النمل سورة[ }الْم[.  

 ِفي َأفْتُوِني الْمأل َأيها يا{: قالت ولهذا بها؛ نزل دق وما أمرها، في استشارتهم سليمان كتاب عليهم قرأت لما
  .وتشيرون تحضرون حتى: أي }تَشْهدوِن حتَّى َأمرا قَاِطعةً كُنْتُ ما َأمِري

   .باعتبار ما تتضمنه من حل ما أشكل عليها }َأفْتُوِني{  المشورة فتياوسمتْ ، يعني بحضرتكم}تَشْهدوِن حتَّى{
 ذلك بعد إليها فوضوا ثم وقوتهم، ددهموع بعددهم إليها منوا: أي }شَِديٍد بْأٍس وُأولُو قُوٍة ُأولُو نَحن قَالُوا{

 تقصديه أن شئت إن بأس، بنا وال عاقة لنا ليس نحن: أي }تَْأمِرين ماذَا فَانْظُِري ِإلَيِك واألمر{: فقالوا األمر
  .ونطيعه نمتثله برأيك فينا مري إليك، فاألمر هذا وبعد ،عنه عاقة لنا فما وتحاربيه،

    الرب قال ،}َأِذلَّةً َأهِلها َأِعزةَ وجعلُوا َأفْسدوها قَريةً دخَلُوا ِإذَا الْملُوك ِإن{: بلقيس قالت: عباس ابن قال
  . }يفْعلُون وكَذَِلك{: -عز وجل-

 وإنما هذا الذي يسمونه الموصول ، ليست من جملة كالمها"}يفْعلُون ذَِلكوكَ{ :-عز وجل-قال الرب " :يقول
 ليس من بقية ،تقريراً لهو لقولها اً من كالم اهللا تصديق}يفْعلُون وكَذَِلك{ :أن قوله يعني ،ىلفظاً المفصول معن
 لما قالوا قال ،}يلِْبسواْ ولَم آمنُواْ ِذينالَّ{: مثلما جاء في قوله تعالى ،}يفْعلُون وكَذَِلك{ :كالمها أنها قالت

 : قال اهللا،]٨١:األنعام سورة[ }تَعلَمون كُنتُم ِإن ِباَألمِن َأحقُّ الْفَِريقَيِن فََأي{ :-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 



}نُواْ الَِّذينآم لَمواْ ولِْبسم يانَهِبظُلٍْم ِإيم لَِئكُأو ملَه نكون من كالم فهذا يحتمل أن ي ]٨٢:األنعام سورة[ }اَألم
 وذكرنا أمثلة لهذا ،يحتمل أن يكون من كالم اهللا الفصل بينهمو ، تكملة له-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 

 هل هو ]٥٢:سفيو سورة[ }ِبالْغَيِب َأخُنْه لَم َأنِّي ِليعلَم ذَِلك { ،-صلى اهللا عليه وسلم-أيضاً في قصة يوسف 
 وأمثلة هذا كثيرة حتى في هذه السورة له أمثلة ،؟ أو من كالم المرأة-صلى اهللا عليه وسلم- من كالم يوسف

 المرأة استشارت ههذف ،ية بعدها مستقلةآ وأحياناً يكون في ،جملة منها فتارة يكون في نفس اآلية ،متعددة
 وُأولُو قُوٍة ُأولُو نَحن{ : وما اغترت أيضاً بقولهم،لقومهاهؤالء في هذا األمر الذي يترتب عليه المصير لها و

 ومع ،طبيعة البشر من النقص السيما المرأةمن  وتفويض األمر لها تفويضاً مطلقاً على ما يكون }شَِديٍد بْأٍس
بب  وما حصل بس، في بعض المناسبات ما جرى من غزو التتار ذكرتُوقد ،ذلك كانت بهذا العقل والرجاحة

 كل هذا ، والدمار للممالك اإلسالمية من بخارى وما في تلك النواحي إلى بالد الشام،ذلك من الفساد العظيم
أرسل وفداً من أجل أن يشتروا له كسوة أو نحو ذلك  حينها أصل ذلك ومنشأه من أن تيمور كان قد وذكرتُ

 ،ة كتب إلى الملك الذي يتبع له بما رأىوأن األمير في تلك الناحي ،بأموال عظيمة جداً من بالد المسلمين
 فحصل هذا وقتلهم وأخذ األموال فغضب ، وأن يأخذ ما معهم من أموال،وكتب له بالرأي وهو أن يقتلهم

فاستشار هذا  ، فكان التتر يتقاتلون مع قوم آخرين من الكفار في المشرق، وأرسل له يتوعده ويتهدده،تيمور
يطيعونهمخبر أنهأل عن طاعة التتار لملكهم فُأ وس، وكان له ولد له رأيالملك ،م لهم سلّ فأشار على أبيه أن ي

وأشار عليه آخرون بأن  ،لم المسلمون بعد ذلكس وي،رجالً واحداً وهو ذاك األمير الذي قتل هذا الوفد
 ،هم وكانوا قد شغلوا بحرب أولئك فأخذ ذراري، وأن يرد الصاع صاعين فعزم على هذا وغزاهم،يغزوهم

 ابتدءوا ببخارى ،فجاءوا وعاثوا في األرض فساداً ،ورين لم يجدوا أوالدهمومن أموالهم فرجعوا إليه موت
 وفجروا باألوالد ، أحرقوا البلد وافتضوا األبكار، يطول ذكره ألمور جرت هناكوفعلوا األفاعيل في وصٍف

 أفعال شنيعة والسبب هذا ،ى في بالد الشام وهكذا فعلوا حت، وقتلوا الرجال في الجوامع في كل مكان،والنساء
  .  واهللا المستعان، وجر على المسلمين مثل هذه الويالت، ولم يوفق،التصرف الذي لم يسدد

 ِبهِديٍة ِإلَيِهم مرِسلَةٌ وِإنِّي{: فقالت والمصانعة، والمخادعة والمسالمة والمصالحة المهادنة إلى عدلتْ ثم
 يقبل فلعله ذلك، بعد جوابه يكون ماذا به وأنظر تليق بهدية إليه سأبعث: أي }الْمرسلُون ِجعير ِبم فَنَاِظرةٌ

. ومحاربتنا قتالنا ويترك بذلك له ونلتزم عام، كل في إليه نحمله خَراجا علينا يضرب أو عنا، ويكف ذلك
 تقع الهدية أن علمت!! هاشرك وفي إسالمها في أعقلها كان ما -عنها ورضي اهللا رحمها-: قتادة قال

  .الناس من موقعا
 نبي فهو يقبلها لم وإن فقاتلوه، ملك فهو الهدية قبل إن: لقومها قالت: واحد وغير عباس ابن وقال

  .فاتبعوه
لكن  ، كان ال يقبل-عليه الصالة والسالم- وأن سليمان ،هذه األموربقد يكون هذا إذا كان لها بصر ومعرفة 

 بسليمان اًفهنا هل هذا كان خاص ، ويرد الصدقة، يقبل الهدية-صلى اهللا عليه وسلم-نبي كان المعروف أن ال
 مع ما -عليه الصالة والسالم- ظواهر اآليات تدل على أن سليمان ؟،وهي عرفت ذلك أو سألت وعرفت

 ،أصالًخر له من الريح والجن واإلنس لم يكن على دراية من وجودها در وما سعنده من اإلمكانات والقُ



إذا - اًن كان نبي، أو إ؟أنه ال يقبل الهديةو -عليه الصالة والسالم-كيف عرفت عن سليمان ف ،فضالً عن حالها
ل  ال يتصل بالِحخرشيئاً آلكن لربما تكون قصدت  ، فاألنبياء يقبلون الهدية-كانت تقصد جنس األنبياء

ن إ -عليه الصالة والسالم-وهو أن سليمان خر آوإنما نظرت لمعنى  ، هم من قوم يعبدون الشمس،والحرمة
 تنفع معه المصانعة ويرضيه ، أنه ملك من الملوك،قبل الهدية فكف عن جهادهم معنى ذلك أنه طالب دنيا

 وْأتُوِني{ما دعاهم إليه  فهو ال يرضى غير اً كان نبينإ و،والمال ويكفه عن أهدافه ومقاصدهالعطاء 
ِلِمينسكأنها تقول،}م :نعطيه هدية فننظر كيف ، دبلوماسية: عمدت إلى طريقة كما يقال اآلن؟ غير ذلك أو 

 هل نستطيع أن نكفه ،تواصل واحترام فبها ونعمت أي ،ن قبل هذه الهدية وصارت بيننا وبينه عالقةإف؟ يكون
 الجملة هي الرسالة ه هذ}ِمينمسِل وْأتُوِني علَي تَعلُوا َألَّا{رادته ومطلبه هذا الذي تضمنته هذه الرسالة إعن 
 الناس يذبون عن دينهم بنفوسهم ،أصعب األشياء ،تحول من الدين أصعب ما يكونال ، هذا الهدف اآلن،فقط

أن وفمعنى ذلك الخضوع له } مسِلِمين وْأتُوِني علَي تَعلُوا َألَّا{ : وهو يقول،ن دونهتووميفتدونه بنفوسهم وي
تعطيه فهي  ، والتحول عن الدين فهي أرادت أمراً دون ذلك،دولتهم ون هذا فيه ذهاب تحت طاعته فيكوايكون

 يقبلون ،ن األنبياء يقبلون الهدية ربما يكون أل،من هذا الوجه ليبقى لها ملكها ويبقى لها دينها ؛بعض الدنيا
 واهللا ،شكال فيهكان الكالم ال إها بهذا االعتبار إذا نظرت إلي ،الهدية لكنها بهذه المثابة أشبه ما تكون بالرشوة

   .أعلم
 ِإلَيِهم ارِجع * تَفْرحون ِبهِديِتكُم َأنْتُم بْل آتَاكُم ِمما خَير اللَّه آتَاِني فَما ِبماٍل َأتُِمدونَِني قَاَل سلَيمان جاء فَلَما{

منَّهنُوٍد فَلَنَْأِتيَل ال ِبجِقب ملَه اِبه منَّهلَنُخِْرجا وَأِذلَّةً ِمنْه مهو وناِغر٣٧-٣٦:سورة النمل[ }ص[.  
 وآللئ وجواهر ذهب من عظيمة بهدية إليه بعثت أنها: وغيرهم السلف من المفسرين، من واحد غير ذكر

  . ذلك وغير
 وإنما هو من أخبار ، يوثق به ويذكر أوصافاً طويلة في هذا ليس ذلك مما أخذ عن مصدٍرهمهذا يقوله بعض

وأنها ألبستهم لباساً  ، أو وصيفة، أهدته مائتي فرس على كل فرس وصيف: وبعضهم يقول،بني إسرائيل
واإلناث  ،لبست الذكور لباس اإلناثأ يعني ،والوصيفات لباس الوصفاء ،صفاء لباس الوصيفاتوألبست الو

أن تختبره نها أرادت إ : وبعضهم يقول، فرسبرزتهم بأحسن حلة وأهدتهم إليه على مائتيأو ،لباس الذكور
 لكن كل ؟ بعدما غير فيه،هكذا عرشكأ : ويقول،صفاء من الوصائف إذا أراد أن يختبرهابهذا هل يعرف الو

  . المقصود أنها أعطته هدية عظيمة تليق بمثله ،هذا ال دليل عليه
 عنه، أعرض بل به، اعتنى وال لية،بالك به جاءوا ما إلى ينظر لم ،-عليه السالم- سليمان أن والظاهر

  ! وملككم؟ شرككم على ألترككم بمال أتصانعونني: أي }ِبماٍل َأتُِمدونَِني{: عليهم منكرا وقال
 هل تنفع معه المصانعة أو البد من ، مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون:هذا الهدف الذي أرادته

   .؟االنقياد لهتحقيق مطلبه وهو الدخول في دينه و
 َأنْتُم بْل{ فيه، أنتم مما خير والجنود والمال الملك من اهللا أعطاني الذي: أي }آتَاكُم ِمما خَير اللَّه آتَاِني فَما{

ِتكُمِديِبه ونحالسيف أو اإلسالم إال منكم أقبل فال أنا وأما والتحف، للهدايا تنقادون الذين أنتم: أي }تَفْر.  



}ْلب َأنْتُم ِتكُمِديِبه ونحليس  ،-رحمه اهللا-معناه هذا الذي ذكره ابن كثير عامة المفسرين على  ليس }تَفْر
 تفرحون : أي}تَفْرحون ِبهِديِتكُم َأنْتُم بْل{ وإنما المقصود ،افرحوا بها و،التي جئتم بها  خذوا هذه الهدية:معناه

 ، أما أنا فلست كذلك،الذين تفرحون بمثل هذه المصانعات والهدايا ألنكم أهل دنيا أنتم ،إذا قدمت لكم الهدية
نتم أ بل }ِبهِديِتكُم َأنْتُم بْل{ من الدنيا ما أغناني عن هديتكم هذه -عز وجل-إنما أطلب اآلخرة وأعطاني اهللا 
   .ليكمإالذين تفرحون بالهدية إذا أهديت 

}ِجعار ِهميتهمبهد: أي }ِإلَي.  
 لكن ، وهذا هو األقرب، الخطاب للرسول: وبعضهم يقول، الخطاب موجه للهدهد}ِإلَيِهم ارِجع{ :بعضهم يقول

 وهم قبل ذلك ،"رجع إليهما"لمخاطبة في ا صيغة المفرد واستشكلاللهدهد ن الخطاب موجه إ :لعل الذين قالوا
 ال : ويقال،واحدبصيغة ال "رجع إليهما" : ثم قال}تَفْرحون ِبهِديِتكُم مَأنتُ بْل{ : وقال،}ِبماٍل َأتُِمدونَِن{ :جمع قال

 ه هذ،رجع إليهما : يقول، منهه بعيناًالعرب تخاطب الجماعة بخطاب الواحد إذا لم تقصد واحدف ،شكال فيهإ
جه لرئيس ويمكن أن يكون هذا الخطاب قد و ،-رحمه اهللا-طريقة العرب في الخطاب كما يقول ابن جرير 

   . واهللا أعلم، وال إشكال في هذا،رجع إليهمالكبير الوفد  ،الوفد
}منَّهنُوٍد فَلَنَْأِتيَل ال ِبجِقب ما لَه{ بقتالهم، لهم طاقة ال: أي }ِبهمنَّهلَنُخِْرجا وبلدهم من: أي} ِمنْه.  

 ِإلَيك يرتَد َأن قَبَل{حظات كما سيأتي يأتي بعرشها في لالجنود  يعني إذا كان واحد من ،اال طاقة لهم به
فُكِعفْريتٌ قَاَل{وعنده الجن  !!؟ في القتالنع بها وبقومهاإذاً ماذا سيص }طَر نم َأنَا الِْجن َل ِبِه آِتيكَأن قَب 
ِمن تَقُوم قَاِمكمن إلى الشام العرش من الي، لحظات وهو عندك،امك في مجلسك هذامق ]٣٩:النمل سورة[ }م، 

يقف دونها السيف  ،ال قبل لهم بها؟ كيف سيقاتلونه؟  هذا العفريت لوحده ماذا سيصنع بهم،فهذا في القتال
  . نس وطيرإالجنود جن و كثرة ،لسهموالحربة وا

  .مدحورون مهانون: أي }صاِغرون وهم َأِذلَّةً{
 في إليه تسير وأقبلت وقومها، هي وأطاعت سمعت سليمان قال وبما بهديتها، رسلُها إليها رجعت فلما

 ،-عليه السالم- سليمان تحقق ولما اإلسالم، في متابعته ناوية لسليمان، معظمة ذليلة، خاضعة جنودها
  .وسره بذلك فرح إليه، ووفودهم عليه قدومهم

  .تم بحمد اهللا وفضله
   
   
 


