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�خـاتـمه  Z١. خيل سليما
�بسا^ �لريح

بعض  تفس&  �خلص   +� �نقل   2�  0+�

لشائعة،  
لتفاس&  
آلياN كما هي � 
 Üلقا�
 لعل  
ألد�،  
لتفس&   �+
+�سبا§  
لتفس&   Iصو� يستنتج 

 .Àخلال


هللا تعا� ﴿َ+َ+َهْبَنا ِلَد
ُ+0َ ُسَلْيَما2َ  Iيقو
َعَلْيِه  ُعِرَ¡   Dْ�ِ  *  §ٌ
َّ+�َ �ِنَُّه  
ْلَعْبُد  ِنْعَم 
�ِنِّي   Iََفَقا 
ْلِجَيا0ُ *   Nُاِفَنا 
لصَّ ِباْلَعِشيِّ 
َ�ْحَبْبُت ُحبَّ 
ْلَخْيِر َعْن Dِْكِر َ�بِّي َحتَّى 
َتَو
Nْ�َ ِباْلِحَجاِ§ * 0�ُُّ+َها َعَليَّ َفَطِفَق 
َفَتنَّا  َ+َلَقْد   *  gِْألَْعَنا
+َ  gِو ِبالسُّ َمْسًحا 
ُسَلْيَما2َ َ+�َْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًد
 ُثمَّ 
ِلي  َ+َهْب  ِلي  
ْغِفْر   ِّ§�َ  Iََقا  * �ََناَ§ 
�ِنََّك  َبْعِد�  ِمْن  ِألََحٍد  َيْنَبِغي  َال  ُمْلًكا 
ْرَنا َلُه 
لرِّيَح َتْجِر�  اُ§ * َفَسخَّ �َْنَت 
ْلَوهَّ
َياِطَني  ِبَأْمِرِ� ُ�َخاÄً َحْيُث َ�َصاَ§ * َ+
لشَّ
 َ ُمَقرَِّنني َ+Ôَخِريَن   *  óٍ
َ+َغوَّ  Äٍَبنَّا ُكلَّ 

 +ْ�َ َفاْمُنْن  َعَطاُ�َنا   
َهَذ  * 
ْألَْصَفا0ِ  ِفي 
ِعْنَدَنا  َلُه   َّ2�ِ+َ  * ِحَساٍ§  ِبَغْيِر  َ�ْمِسْك 
(٣٢-٤٢ ó) ﴾§ٍَلُزْلَفى َ+ُحْسَن َمآ

جا` O تفس% �جلاللني 
صافنة،  kع  
خليل:   ﴾Nلصافنا
﴿
+�قامة   Ëثال على  
لقائمة  +هي 
+هو  
حلافر،   Àطر على  
ألخر� 

جليا0﴾ ﴿ صفونا.  يصفن  صفن  من 
�µا   ãملع
 
لسابق:  +هو   0
جو kع 
�كضت   2�+ سكنت،  
ستوقفت   
D�
عرضت   Âفر �لف  +كانت  سبقت، 
عليه بعد �2 صّلى 
لظهر ِإل�
0ته 
جلها0 
منها  
لعر¡  بلو�  فعند  لعدّ+،  عليها 
تسعمائة غربت 
لشمس +Ð يكن صلى 

لعصر فاغتّم. ﴿َفَقاIَ �ِنِّى َ�ْحَبْبُت﴾ �� 
��N0 ﴿ُحبَّ 
خل&﴾ �� 
خليل ﴿َعن 
﴿ح¯  
لعصر  صال�   �� َ�بِّي﴾  Dِْكِر 
﴿باحلجا§﴾  
لشمس   ��  ﴾Nْ�َ
َتَو


ألبصا�.  
ستترN مبا Ìجبها عن   ��

ملعر+ضة  
خليل   ��  ﴾ َعَلىَّ ﴿0�ُُّ+َها 
بالسيف   ﴾َمْسح ﴿َفَطِفَق  فر0ّ+ها 
 ﴾gألعنا
+﴿ gع ساk ﴾gبالسو﴿

هللا  �� �� D¼ها +قطع ��جلها تقّرب

لصال�  عن  ֲדا  
شتغل  حيث  تعا� 
تعا�  
هللا  فعّوضه  بلحمها   gتصّد+
خ&� منها +�سر±، +هي 
لريح جتر� 

. Äبأمر� كيف شا
بسلب  
بتلينا�  سليما2﴾  َفَتنَّا  ﴿َ+َلَقْد 
هو
ها  بامر��  لتزّ+جه  +Dلك  ملكه 
من غ&   ��
0 
لصنم �  تعبد  +كانت 
علمه، +كا2 ملكه � خامته فنـزعه 
عند  ++ضعه   Äخلال
  �0
�� عند  مر� 
عا0ته  على  باألمينة  
ملسما�  
مر�ته 
فجاÄها جّنّي � صو�� سليما2 فأخذ� 
منها. ﴿َ+�َْلَقْيَنا على ُكْرِسيِِّه َجَسد�﴾ 
هو Dلك 
جلî +هو (صخر) �+ غ&�: 
جلس على كرسي سليما2 +عكفت 

 هانـي طاهـر

‡Ñ]Œ∏\;3â�i’\;∫;k]Á`‡Ñ]Œ∏\;3â�i’\;∫;k]Á`
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سليما2   òفخر +غ&ها،  
لط&  عليه 
 Iقا+ كرسيه  على   �Ôفر هيئته  غ&   �
﴿ُثمَّ  فأنكر+�  سليما2  �نا   :Âللنا
�ََناَ§﴾ �جع سليما2 �� ملكه بعد �يا7 
بأ2 +صل �� 
خلامت فلبسه +جلس على 

غفر ِلى َ+َهْب ِلى  ِّ§�َ Iَكرسيه. ﴿َقا
ُمْلك الَّ َينَبِغى﴾ ال يكو2 ﴿ِالَحٍد مِّن 
َبْعِد�﴾ �� سو
�، ¿و ﴿فمن يهديه 
من بعد 
هللا﴾ �� سو� 
هللا ﴿�ِنََّك �َنَت 
ْرَنا َلُه 
لريح َتْجِر�  
لوها§﴾. ﴿َفَسخَّ
َ�َصاَ§﴾  ﴿َحْيُث  لينة   ﴾Äًُ�خآ ِبَأْمِرِ� 
 îيب  ﴾Äٍَبنَّآ ُكلَّ  
لشياطني +﴿  .0
��
 òلبحر يستخر
 � !!óٍ

ألبنية ﴿َ+َغوَّ


للؤلؤ. 

 dلتفسـ% �ألحـمد�

بنا ³ا� سليما2،  0+

هللا نبيه 0 g¹� لقد

با �� 0
ئم 
لرجو± �� +ّ� 
+كا2 عبد
قّصة   �� تصّح   2� لذ
 ال ميكن  
حلق، 
كتبة  
ها +� لو  ح¯  Dلك،  مع  تتنا  
عنهم  نقلها  لو  +ح¯   ،�

لتو� �سفا� 

حلقيقة + 
ملسلمني.  
ملفسرين  من  كث& 
عرًضا  حضر   N

ملر �حد�   � �نه 

ألصيلة  Iخليو
عسكريًّا لقو
ته، حيث 
 ،Iخليو

لقوية، فقاI �ِنِّي �حببُت هذ� 
ليس للخيالÄ +ال للتسلية بسباقها، بل 
 � Iُتستخد7 للقتا D� ؛øبر �ألµا تذّكر
سبيله، +حيث �� �حب 
هللا فإ� �حبها. 
ُسّر  �مامه � عر¡ kيل،   Nفلّما مّر


، فأمر بإعا0ִדا �ليه بعد �D 2هبت  جدًّ
بعيد
 +غابت عن نظر�، فُرN0ّ عليه، 
َفأخذ ميسح بسيقاµا +�عناقها، حّبا Rا 
+شكر
 هللا تعا� على هذ� 
لنعمة 
ل£ 
حتمي 0ينه. +Ð ينس صال� 
لعصر +ال 
غ& 
لعصر، +Ð يأخذ بذ¼ها +تقطيع 

ملفسر+2، ألنه ليس  Iجلها كما قا��
 
Dفإ ،Iخليو
Ùنونا ح¯ يغضب على 
تأخر عن 
لصال� فهذ
 Dنبه +ليس Dنب 
 

حليو
ناN غ& 
لعاقلة، Ñ لو �خطأ هذ

خلطأ 
جلنو� فلن Ïّلد� 
هللا � كتابه. 
حني يذكر 
هللا تعا� قصة فإمنا لنستفيد 

 نستفيد هنا؟ هل علينا �2 Dمنها، فما
عن  مر�  ُشِغلنا   2� �غنامنا  قطيع  نقتل 
تذكر  
آلية   2�  Ñ بسببهن؟!   
لصال� 
�نه بد� مبسح 
لسوg قبل 
ألعناg، فهل 
قّطع سيقاµا قبل �عناقها؟! هذ
 تعذيب 

ال يقو7 به �ال Ùر7 0مو�. 
+لقد فَنت 
هللا سليما2 عليه 
لسال7 بابن 

لر+حانية، كاÙ 2ر0 + gألخال
عدمي 

البن قد  
جسد ال �+¶ فيه، +كا2 هذ

+�Ë �با� +�ضا± ملكه.
��يا   � 
هللا  �نبأ�  ملّا  سليما2   Iفقا
 §� 
بُنه:  سيلقا�  
لذ�  
ملص&  بشأ2 
 ،gّلعا
 
لولد   
سا"î على �عماI هذ

لضاI من  
+هب � ملًكا ال ينبغي Rذ
بعد�؛ فأنت يا �§ +هاّ§ تعطي من 

ملستو�.  
تشاÄ ح¯ لو كا2 
بنه ֲדذ
عظيما،  0نيويا  ملكا  
هللا  فأعطا� 


لر+حا�، +نصر�  
مللك  باإلضافة �� 
كانت   
D�  §� يا   :+� �عد
ئه.  على 
بذنوֲדم  مو÷  بعد  ستتفكك  
ململكة 
فقد �ضيت بقضائك،سبحانك،  فز0 
يا �§ � �كر
مي خالT حياg، +هب 
ملك   �� فيها  يطمع  ال  قو�  ململك£ 
 Uمبعد على  
ل£  
ملمالك  ملو�  من 
"بعد�"   Nر ُفسِّ +هنا   .d��حد من 

بالبعدية 
ملكانية. 
+سخر 
هللا لسليما2 عليه 
لسال7 جتا�� 
+ّفقه  
ل£  
لسفن  مستخدًما  
سعة +
 � 
لريح  حركة   Iالستغال تعا�  
هللا 
 2� 
لتا�Ïية  
حلقائق  فمن  جرياµا؛ 
سفن سليما2 عليه 
لسال7 كانت جتر� 

ليمن +
لبال0  من 
أل�¡ 
ملقدسة �� 

Rند +�� بال0 
لبحر + Âإلفريقية +فا�


ملتوسط، +Dلك � ميا� 
لبحر 
ألر 
+¼ر 
لعر§ +
لبحر 
ملتوسط. +نتيجة 
فإµا  
لريح،  حلركة  حركتها  مو
فقة 
كانت تقطع مسافة شهر � يو7 +
حد 
كما �شا� 
هللا تعا� � قوله (+لسليما2 
شهر)،  
حها +�+ شهر  غدّ+ها  
لريح 

لريح عاصفة  +قوله تعا� (+لسليما2 

جتر� بأمر� �� 
أل�¡ 
ل£ با�كنا).
كا2  
لذين   Ä

ألشد  �

ألشر +ح¯ 
له  يبنو2   
كانو جلر
ئمهم  يسجنهم 

لبحا�  
لضخمة، +يغوصو2 �  �
ملبا
¼ثا عن 
لآللئ +من �جل مها7 �خر�. 
+بعض هؤالÄ يظل مسجونا ليستخدمه 



٢٩

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

م¯ شاÄ. فالشياطني هنا 
ألشر
� +ليس 

ألشبا¶. �+ لعل 
ملقصو0 ֲדا هم من 
كانت لديهم طاقة ¹
ئد�، +هي تنطبق 
معينة،   فنو2   � مها��  Rم  من  على 


ملعقد�. Àلزخا�
كالبناÄ +صناعة 
 

T�نقد �لتفس% �ملتد�
"ض   Nآليا
 Rذ�   I+

ملتد 
لتفس& 
عليه  سليما2  
هللا   áلن  �Äسا�+ خر
فة 

لسال7؛ فهو -عندهم- ينسى صالته 
+هو ينظر �� 
خليوÑ ،I يتنبه �� Dلك 
�ياها  "ّمال  �بيها  بكر�  عن  فيقتلها 
Dلك  +غ&  
لصال�!!  نسيا2  مسؤ+لية 

مما ال طائل من +�
ئه.

لتفس& هو تفس&�  
خطأ Ôخر � هذ

لفتنة بالعقوبة، حيث فسر ﴿َ+َلَقْد َفَتنَّا 
سليما2﴾ بأ2 
هللا عاقبه. مع �2 
لفتنة 
هي 
الختبا� 
لذ� يرتقي 
ملرÄ بالنجا¶ 

جتيا�¹، �ما 
لعقوبة فعكس Dلك،  �

هللا تعا� ميتد¶ نبيه � �نه جنح � +


الختبا�.

لتفس& فهو  
�ما 
خلر
فة 
لكب&� � هذ
عند  مر�  "نزعه  
لذ�  
خلامت!!  قصة 

خلالÄ ++ضعه عند 
مر�ته 
ملسما�  �0
��
 � جّنّي  فجاÄها  عا0ته  على  باألمينة 
هذ�   � فاملشكلة  سليما2"!!  صو�� 
ال  
ل£ +  �Ôلقر
 
لنص   ��  Nإلضافا


عالقة له ֲדا. 
على  ﴿َ+�َْلَقْيَنا   � 
جلسد  +تفس&� 

 !!îجل
ُكْرِسيِِّه َجَسد�﴾ بذلك 
Ñ تفس&� "ال ينبغي ألحد من بعد�" 

ألبد!!   ��  �
سو Ìو�¹  ال  ُملك  بأنه 
 Äهو 0عا+ ،Iا¼ Iغ& مقبو Ä0عا 
+هذ
صبيا�، فاملسلم يدعو لنفسه +إلخو
نه 
ما  
هللا  يهبهم   2� +تالمذته  +ألساتذته 
+هبه، +يدعو لذ�يته من بعد� �2 حتقق 

ما Ð يستطع هو حتقيقه. 

لتفس& 
لتقليد� � تفس&  gيغر 
Dملا Ñ
 
Dملا عجائبية؟  بطريقة  
لريح  تسخ& 
 N
معجز 
لسابقني   Äألنبيا
  �� ينسب 
 Ð  Ñ  ،�  
"مد سيدنا  
هللا  يعطها   Ð
 NياÔ مع  +تتعا�¡  
لتا�يخ  يذكرها 

�خر� حتمل نفس 
لكلماN؟   
على  
العتما0  
خلطأ  من   2� شك  ال 
 Äخطا� من   
+هذ  ،�

لتو� قصص 

آلخر  
خلطأ  لكن  
لتقليد�،  
لتفس& 
 � ح¯  Rا  �ثر  ال  قصص  تأليف  هو 


لتا�يخ +
لعقل.+ �

لتو�
 

dلتفسـ% �ألحـمد� iَلَفتا
(�ِنِّي  تعا�  قوله  
جلر (عن) �   Àحر
َ�ِبي)  Dِْكِر  َعن  
ْلَخْيِر  ُحبَّ  َ�ْحَبْبُت 

لسببية، �� �ِنِّي َ�ْحَبْبُت  ãهنا مبع Äجا
ُحبَّ 
ْلَخْيِر بسبب Dِْكِر َ�ِبي، �� ألµا 
 
تذكر� برø. +من 
أل0لة على �2 هذ
تعا�  قوله   ،ãملع
  
ֲדذ يأ÷   Àحلر

(+ما ¿ن بتا�كي RÔتنا عن قولك) �� 

بسبب قولك. 


لذ�   À+ملعر
 باملسح  
ملسح  ر  +ُفسِّ
ميسح  +هو  
حلصا2  به صاحب  يقو7 
على سيقانه +�قبته، +ليس بالقتل كما 

Dهب كث& من 
ملفسرين.
ال  لشخص  �شا��  فهو  
جلسد  +�ما 

�+¶ فيه، �� �نه Ùر0 جسد. 
صا�  �نه   îيع ال  
لريح  +تسخ& 
 2� بل  يريد،  كما  تتحر�   2� يأمرها 
+مثل  الستغالRا،   �
هد قد  تعا�  
هللا 
هذ
 كث& جد
 � كتا§ 
هللا: (+سخر 
0
ئبني) (+سخر  
لقمر + 
لشمس  لكم 

ألµا�)  لكم  (+سخر  
لفلك)،  لكم 
(+سخر لكم 
لليل +
لنها�)، (+سخر 
لكم  (+سخر  
أل�¡)،   � ما  لكم 
لكم  (+سخر   ،(N

لسما+  � ما 
�ننا  
لبحر)، +غ&ها، فهل يقوI �حد 
نتحكم ¼ركة 
لشمس +
لقمر؟ +
لليل 


لنها�؟ +
أل�¡ +
لسما+
N؟ +
تطلق على  فهي  
لشياطني  +�ما كلمة 
�يًضا،   Âلنا
 من   Ä

ألشد  �

ألشر
خصوصا �µم غو
صو2 +بناÄ+2 كما 
� هذ� 
آلية. +� Ôية �خر� (يعملو2 
له ما يشاÄ من "ا�يب +متاثيل +جفا2 
 2�  Ñ  ،(Nسيا
� +قد+�   §
كاجلو
ال   
لذ تصّفد،  +ال  ُتربط  ال  
ألشبا¶ 
ميكن تفس& 
لشياطني باجلن 
لشبحي، 

لذين  Ä

ألشد �
بل هم بشر من 
ألشر
سيطر عليهم سليما2 � +
ستخدمهم 


لبحر. � óلغو
+ Äلبنا
 Nعمليا �
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جلديد   Üلقا�
 لعل   �+� قصة  فهذ� 
 � 
خللل  مو
طن  يتحسس  منها  يبد� 
يتنبه �� خطأ  
لتقليد�. +�2  
لتفس& 

لذين ُيطلقو2 
ألحكا7 جز
فا منتقدين 
جد+�  ال  بعمومية  
ألد�  
لتفس& 

منها. +
آل2 �� 
لقصة 
لثانية.

��لغنم �تفهيم  k٢. قصة �َحلْر
Zسليما

ِفي  َيْحُكَما2ِ   Dْ�ِ َ+ُسَلْيَما2َ   0َ+ُ
0َ+َ﴿

ْلَحْرDْ�ِ Ëِ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم 
ْلَقْو7ِ َ+ُكنَّا 
ْمَناَها ُسَلْيَما2َ  ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن * َفَفهَّ
 (Äألنبيا
َ+ُكالًّ Ôَتْيَنا ُحْكًما َ+ِعْلًما﴾ (

+عد�  قبلها   NياÔ عد�  نقر�   2� ûد� 
 �  Äجا  ..  gلسيا
 لند��  بعدها 
 0َ+ُ
0َ﴿ 
Dكر   {+َ} �جلاللني:  تفس& 
+سليما2﴾ �� قصتهما ﴿Dْ�ِ َيْحُكَما2ِ 
 Dْ�ِ﴿ كر7   +�  ±�¹ هو   ﴾Ëحلر
 ِفى 
َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم 
لقو7﴾ �� �عته ليًال 
 d7لط�  0�+�+ 
نفلتت.  بأ2   ±
� بال 
ُسَلْيَما2َ﴾،  ْمَناَها  ﴿َفَفهَّ تشر¶  
ية +�
لصاحب  بالغنم   0+
0 "فقضى   :Iفقا
 áّن يا   
هذ َغْير  فقاI سليما2  
لكر7، 

�؟ قاI: ُيدفع 
لكر7 D ما+ :Iهللا، قا

�� صاحب 
لغنم فيقو7 عليه ح¯ يعو0 
صاحب   �� 
لغنم  +ُتدفع  كا2،  كما 
كا2   
D� ح¯  منها،  فيصيب  
لكر7 
 �� 
لكر7  0َفعت  كا2  كما  
لكر7 

صاحبه، +0َفعت 
لغنم �� صاحبها".

�خطا` هذ� �لتفـس%
به  حكم  
لذ�  
حلكم   
هذ قيمة  ما 

لتخليد؟  يستحق  هل  �؟  سليما2 

حلكم؟ �ين 
لع;�؟  
�ين 
حلكمة � هذ
�ين 
ملوعظة؟ �نه حكم خاطئ، ألنه �2 
 � نعجة  �لف  
لبالُغ  ¹يٍد  قطيُع  �عى 
مز�+عاN عمر+ 
ل£ ال تزيد مساحتها 
عن �بع 
لد+من فمن 
لظلم 
لعظيم �2 
”ُيدفع قطيع ¹يد كله �� عمر+". فما 
يزيد  قد  
حد + يو7   � 
ألغنا7  تد�� 
سنة!   �  Iملحصو
  
هذ ينتجه  عما 
عاقل.  به   Iيقو ال   Ðظا حكم   
فهذ
فهو   0+
0  �� 
ملنسو§  
حلكم  �ما 
�شد ظلما؛ Dلك �نه 
قتر¶ �2 يستو� 
صاحب 
حلرË على 
ألغنا7، من 2+0 

ألغنا7 +عن  �2 يسأI عن عد0 هذ� 
�نه  
ملز�+عة.  
أل�¡  هذ�  مساحة 

حكم متسر± فوضو� غ& منضبط.
هذ�  مثل   � 
لسهل  
لو
ضح  
حلكم 

لز�±  صاحب  تعويض  هو   Iحلا

تقييمها.  بعد   �
�ضر من  به  عما حلق 
+هي مسألة يفقهها �� �نسا2، بل �� 
طفل. +ليس هنا� من م;� لسر0ها � 
كتا§ من عند 
هللا تعا� ح¯ لو كا2 


حلكم صحيحا، فكيف +هو باطل؟

لتفس&  مشاكل  �حد�  هذ� 
 øDلقصة من كا

لتقليد� �نه يسمع 
 2�  2+0 من  ֲדا  فيط&  
لكتا§  �هل 
�ين Rم  عليها. من   ãُيب فيما  يتعّمق 

ֲדذ� 
لقصة؟ هل �++ها بالسند عن 
 � N0�+ لسال7؟ هل
سليما2 عليه 

لتو�
�؟ هل +جد+ها مكتوبة؟ كال، 
ال شيÄ من Dلك. +ح¯ لو �++ها 

لتو�
� ملا كا2  � N0�+ +� بالسند
ما  صحيحة  العتبا�ها  كافيا  Dلك 
0
مت تتناقض مع 
لعدI، +لكن عد7 
يزيد  سابق  مصد�   ��  � +�+0ها 


لطني بلة. 

 dدIلتفس% �أل� pq لننتقل

ملوعو0  للمسيح   �
لثا 
خلليفة   Iيقو
�: "�2 ما ��
� هو �2 
هللا تعا� قد 
بني هنا �نه كلما ناI قو7 نá عزًّ
 سعى 

لطامعو2 من بينهم لعرقلة 
لنظا7، كما 
+بد�  +سليما2،   0+
0 ¹من   � حصل 
�صحا§ 
لطبائع 
لبهيمية � �كل ±�¹ 

هللا  ”يذكر   :Iفيقو +يتابع  
لدين“. 
تعا� �نه قد فّهم سليما2َ عالD òلك، 
 Nهجما من  +نظامه  مملكته  فحمى 

ل£ + �سر
ئيل   îلب 
ملجا+��  
لشعو§ 
كانت تريد 
لقضاÄ على حكمهم من 

خالI غا�
N مفاجئة.
سليما2  من  كًال   2� فيه  شك  ال  مما 
+لكن  
لعلم، + 
حلكم  ناال  قد   0+
0+

لشأ2 كانت  

ستر
تيجية سليما2 ֲדذ
�فضل. فكا2 0
+0 � �جل حر§، 
 Nملفسدين بعقوبا
+قد عاقب 
لظاملني 
 Iلرجا
 ثلثي  قتل  قد  �نه  بل  شديد�، 
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تعا�  
هللا  +لكن  
ملناطق.  بعض   �

آل2   2
باجل& 
لرفق   2� سليما2  فّهم 
سليما2  فاستعا2   .�+

لعد سيخفف 
ى  
� عموًما باملعاهد
N، +هكذ
0+لته من 
جل&
k 2يًعا..... +لكن ملا 

هللا  +كأ2  توهم  
جلملة  هذ�  كانت 

هللا   I
فأ¹  ،�  0َ+
0 يعّلم   Ð تعا� 
تعا� هذ� 
لشبهة بقوله تعا�: ﴿+ُكًال 
 2� موضًحا   .. +علًما﴾  ُحكًما  Ôتينا 
 0+
0 2� îتفهيمه تعا� لسليما2 ال يع
كاÿ 2طًئا � موقفه، +�منا قصد بذلك 
كا2  ִדمة  من  سليما2  ساحة  ت;ئة 

ُيرمى ֲדا". (
لتفس& 
لكب&)

 dلتفسـ% �ألحـمد� O جلديد�

هللا   2� عن   Äألنبيا
 سو��   Ëتتحد
 Nك;يا على  +يعينهم   �Äنبيا� ينجي 
من  ضد  بنصر�  +يؤيدهم   ،Nألمانا

 NكرD لعد+. +قد
يريد هالكهم من 
 0++
0 قصة   Ñ نو¶،  قصة   Nآليا

+سليما2، فال بد �2 نفهم 
حلكم � 
�نه مز�عة 0+لة جديد�،  
حلْرË على 
 I+مل معاÌ حكم مملكة +سط َمن +�
هدمها، +Ìا+I حطمها، فلنفهم 
لنص 
 ،gلسيا
على مستو� عاI يتناسب مع 
+ليس  Ùا¹ّ�،   Ëحر هنا   Ëفاحلر
تعا�  فاهللا  حقل!   �  Nمز�+عا Ùر0 
 � 
Ð يرسل 
لرسل ملجرÌ 2� 0كمو

لدين مبا فيه  
قضايا هامشية، بل لينشر+


نقال§ + +�+حانية   gخال�+ قيم  من 
 � ﴿َيْحُكما2   ãفمع 
ملفاهيم.   �

لدين   ¡�� يقوِّما2  هنا:   ﴾Ëَحلْر


ملفاهيم. + 
لعقائد  +يصّححا2 

ْلَقْو7ِ﴾.. �� بد�  َغَنُم  ِفيِه  +﴿َنَفَشْت 
 Ëحلر
 

لطامعو2 
ألشر
� بأكل �ا� هذ
+تدم& 
لدين +قيمه كما ترعى 
ألغنا7 
ِلُحْكِمِهْم  ﴿َ+ُكنَّا  +تدمر�..  
لز�± 
شاهد  
هللا   2�  îيع َشاِهِديَن﴾.. 
ْمَناَها  ﴿َفَفهَّ 
لدينية،  �جنا¹
ִדما  على 

لد� + من  �كثر  تنبه  
لذ�  ُسَلْيَما2َ﴾ 

لطامعني 
لساعني  �

ألشر ÄؤالR 0+
0
+نظامه  مملكته  "فحمى  
لدين.  لتدم& 
 îلب 
ملجا+��  
لشعو§   Nهجما من 
�سر
ئيل +
ل£ كانت تريد 
لقضاÄ على 

حكمهم من خالI غا�
N مفاجئة".

أل+�  نظر:  +جه£  �ما7  ¿ن  
آل2، 
فاضُطرN ألÖ 2تر±  باحلرفية،   Iتقو
 ��  Äتسي هي   Ñ Rا،  �صل  ال  قصة 
 �� تعطي  ال   Ñ  ،2Ôلقر
+  Äألنبيا

معلومة مفيد�. +
لثانية: تقوI باملجا¹ 

لنقائص،  هذ�  +تتفا�0  كلمتني،   �
Ñ تربط 
لنص بالتا�يخ، Ñ تد
فع عن 
فيها   Ñ فيه،  
تُّهم  فيما   � سليما2 
﴿َ�َحقُّ  
لوجهتني  فأ�  �بدية.  ع;� 

ِباْألَْمِن 2ْ�ِ ُكْنُتْم َتْعَلُمو2َ﴾؟ 
 îيعت ±�

ملز 2� :Iلثانية تقو

لوجهة 
فتدمرها  تأ÷  
ألغنا7   2�+ بز�
عته، 
 2�+ �ماعته،   îيعت  áلن
  2�+ ليال. 


ملنافقني يأمتر+2 ֲדا ليال ليستأصلوها. 
 0َ+ُ
0َ+َ"  :Nآليا
  Iتقو  2�  Iبد+
 Dْ�ِ َيْحُكَما2ِ ِفي قومهما Dْ�ِ 2َُسَلْيَما+َ
�خذ 
لطامعو2 +
ملنافقو2 يعملو2 على 
 gَبَنيا من قيم +�خال 
لقضاÄ على ما 
كيف  ُسَلْيَما2َ  ْمَنا  َفهَّ فقد  +تعاليم، 
 Iيتعامل معهم +يقوِّ¡ تآمرهم". بد
�kل  بأسلو§  قالته  Dلك   Iتقو  2�
+هذ�  0اللة،  +�كثر  �قل   Nبكلما+

هي 
لبالغة. 
بعض  تو�ها  كما  ليست  
لقضية 
 
ناقشو 
لذين  
لقد
مى  
ملفسرين 
َنْبًتا،   Iقا فبعضهم   ،Nملز�+عا
 نو± 
:Iقا +بعضهم  َكْرًما،   Iقا +بعضهم 

 � 

ختلفو Ñ .كر7 قد �نبت عناقيد�
حكم 0
+0 +سليما2، �كا2 بوحي �7 
�2 كا2 بوحي، فهل �   Ñ ،0باجتها
 

ختلفو  Ñ  !!!Úمنسو+ ناسخ  
ملسألة 
�عت   2�  �� 
ملسألة:  هذ�  حكم   �
فما  غ&�،   Nمز�+عا  � �جل  �غنا7 

حلّل، ¼يث سّو0+
 صفحاN � هذ� 

ملسألة 
ل£ يفقهها 
بن 
لر
بع 
البتد
ئي 

من غ& هذ� 
لتُّخم!

ملثاI يقرِّ§ 
لصو�� � ��ية  
لعل هذ
على  تفّوقه   �+ 
ألد�  
لتفس& 

لتقليد� +� نباهته +�حاطته +تقديسه 

لقصص + N2. فاملر+ياÔللقر+ Äلألنبيا
قد
سة  7 على  ُتقدَّ  2� 
لو
هية ال ميكن 


لنبيني. + 2Ôلقر



