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•خطة البحث:

وق��د رتبت خط��ة البح��ث بعد املقدم��ة عىل وفق
اآليت:

أحم��دك ريب حم��دا ً يوايف نعم��ك ويكافئ مزيدك املبحث األول :التعريف باملوضوع:
حم��دا كثريا طيب��ا يليق بجنابك عىل م��ا علمتنا من وفيه مطلبان:

علم القرآن والس��نة النبوية املرشفة ،واصىل واسلم املطلب االول :التعريف بالسياس��ة الرشعية بصورة
عىل خري خلق الله سيدنا محمد .

مخترصة.

وبع��د؛ فال يخفى ع�لى أحد أن الق��ران الكريم هو املطل��ب الثاين :بني يدي الس��ورة :نب��ذة مخترصة
دس��تور املسلمني اىل قيام الس��اعة وهو الذي قال عن س��ورة النمل عن نزولها ،وعدد آياتها ،واسمها

عنه رس��ول الله ﷺ «كتاب الل��ه فيه خرب ما قبلكم ،وترتيبه��ا بني س��ور القران وم��ا ورد فيه��ا من العرب

ونبأ م��ا بعدكم ،وحكم ما بينك��م ،هو الفصل ليس والفوائد والحكم ،واهم محاورها.
بالهزل ،هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال يش��بع منه املبح��ث الثاين :اآليات السياس��ة املس��تنبطة من
العلامء ،وال يخلق عن كرثة رد ،وال تنقيض عجائبه ،سورة النمل وحسب تسلسل ورودها يف السورة
هو ال��ذي من تركه من جبار قصمه الله ،ومن ابتغى والل��ه أس��أل أن يجع��ل عم�لي ه��ذا خالص��ا

اله��دى يف غريه أضل��ه الله ،هو حب��ل الله املتني ،لوجه��ه وص�لى الله عىل س��يدنا محم��د وعىل آله
وهو الذك��ر الحكيم ،وهو الرصاط املس��تقيم ،هو وصحبه وسلم.
ال��ذي من عم��ل به أجر ،ومن حك��م به عدل ،ومن
دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم.»..

نعم ال تنقيض عجائبه و ال يشبع منه العلامء من هنا

نجد أنه كلام يأيت جيل جديد من العلامء يكتش��ف

علوما وأفكارا ً ومعجزات مل تكن معروفة يف الجيل
السابق ،وهذا دليل عىل اعجازه.

ولقد حاولت أن أغور يف كتاب الله تعاىل وتحديدا ً
يف س��ورة النمل ألكتشف اآليات السياسية مستنبطا

منها الدروس والعرب عىس أن أقدم ش��يئاً ولو يسريا ً
للمكتبة االسالمية.

❊

❊

❊

760

«السياسة الشرعية في ضوء سورة النمل»

أ .د .صالح الدين محمد قاسم النعيمي

المبحث األول
التعريف بالموضوع

ب -يف االصطالح

س��نعرف السياس��ة الرشعية كونها مركباً اضافياً من
كلمتني السياسة والرشعية ثم نعرفها كونها مصطلحا

قامئاً بذاته كاآليت:
 1ــ السياسة:

قبل الولوج يف املبحث االس��اس(املبحث الثاين) وردت ع��دة تعريف��ات للسياس��ة يف قام��وس
لبحثنا املوس��وم (السياس��ة الرشعية يف ضوء سورة املصطلحات السياسية منها(((:

النمل) نرى من الرضوري أن نعرف باملوضوع ولو  -1السياسة :فن حكم الحارضة(الدولة) بقصد بلوغ
بصورة مخترصة ،وعليه أرى أن دراسة هذا املبحث ما يعترب كأن��ه الغاية العليا للمجتم��ع ( ،علم حكم

تس��تلزم توزيع��ه ع�لى مطلب�ين ،يخص��ص األول الدول)

للتعريف بالسياس��ة الرشعية ،أم��ا املطلب الثاين -2 :السياس��ة :مجموع الش��ؤون العامة (كالسياس��ة
يدي الس��ورة ،ويتناول التعريف بس��ورة النمل الداخلية ،والسياسة الخارجية).
بني ّ

من حيث اس��مها ،وترتيبها بني سور القرآن ،ومكان أم��ا معجم مفاهيم التنمية فق��د عرفها بأنها( :خطط
نزوله��ا ،وعدد آياته��ا ،وفضلها ،وأه��م مقاصدها ،عمل أو مامرس��ات توج��ه العملي��ات يف قطاع أو

ومحاورها ،كاآليت:

املطلب األول  :التعريف بالسياسة الرشعية

املطلب الثاين :بني يدي السورة

•املطلب األول :التعريف بالسياسة الرشعية

أ -يف اللغة:

صلِحه ،والسياس�� ُة
السياس�� ُة القيا ُم عىل اليشء مبا يُ ْ
ِّ

الدواب إِذا قام عليها
وس
َّ
فعل السائس ،يقال هو يَ ُس ُ

مجال معني عىل الصعي��د الوطني أو يف الرشكات
وترتك��ز ع�لى أه��داف إس�تراتيجية وتوجيه��ات
ح��ول كيفية تحقيقه��ا خالل مدة معين��ة من خالل
األطراف املعني��ة الحكومية وغ�ير الحكومية)(((،

امل�صري (ط /دار ص��ادر ،ب�يروت ،د .ت) حرف الس�ين
فصل السني .107/6

((( انظ��ر :قام��وس املصطلحات السياس��ية والدس��تورية

وراضَ ها والوايل يَ ُس ُ
وس َر ِعيَّتَه ،والسائس اسم فاعل والدولي��ة  ،د .أحم��د س��عيفان (ط/1مكتبة لبن��ان ،بريوت
من ساس يسوس فهو سائس إذا أحسن النظر ،وساس 2004 ،م) :سياسة .214

الرجل ((( معج��م مفاهيم التنمي��ة ،تأليف :لجن��ة األمم املتحدة
ُ
س
الراكب الدابة أحسن رياضتها وأدبهاُ ،
وس ِّو َ
((( االقتصادي��ة واالجتامعي��ة لغ��ريب آس��يا -اإلس��كوا( -ط/
َ
ُ

أمور الناس عىل ما مل يُ َس َّم فاعله إِذا ُمل َِّك أم َرهم .

مؤسس��ة الصدر) ،العالقات الدولية ،إعداد كارول رشبايت:

((( لس��ان الع��رب ملحمد بن مك��رم بن منظ��ور اإلفريقي سياسة .44
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والس��يايس :ش��خص يتعاطى السياس��ة  ،أو يتوىل الداخلية والخارجية).

(((

مس��ؤوليات سياس��ية وال��ذي يبدو يل أن السياس��ة قلت :وهناك عرشات التعريفات للسياس��ة الرشعية
بصورة عامة ممكن أن نعرفها بقولنا :هي القيام بكل نكتفي مب��ا تقدم لحصول امل��راد ،ومام تقدم ظهر
ما يتعلق بشؤون الدولة من جميع النواحي اإلدارية لنا أن السياس��ة الرشعية تصب يف إصالح الشعوب

واالقتصادي��ة واالجتامعية والعس��كرية والعالقات وشؤونهم وأحوالهم عىل نحو يحقق مصالحهم يف

الدولية بكل أشكالها وتفاصيلها ،ونحو ذلك.

 -2الرشعية :هي صفة للسياس��ة ،وهي مأخوذة من

الدنيا واآلخرة عىل وفق مقاصد الرشيعة.
•املطلب الثاين :بني يدي السورة

رشع) مبعنى بينّ َ وس�� ّن ،والشرِ عة -بالكرس -س��نتناول يف ه��ذا املطل��ب ـــ ك�ما أس��لفنا ــــ
لف��ظ ( َّ
الدين ،والشرَّ ِ يع ُة َمشرْ َع ُة املاء وهي مورد الش��اربة ،التعريف بسورة النمل من حيث اسمها ،وترتيبها بني

والشرَّ ِ يع�� ُة أيض��ا م��ا رشع الل��ه لعباده م��ن الدين ،س��ور القرآن ،ومكان نزولها ،وعدد آياتها ،وفضلها،
ۡ
ُّ
والشرِّ ْع�� ُة الرشيع��ة ومنه قوله تع��اىل ﵟ ل ِك ٖل َج َعل َنا ومحاورها ،وأهم مقاصدها
ُ
ِنك ۡم ش ۡر َع ٗة َوم ِۡن َه ٗ
اجا ۚ ﵞ َ
أ .اسمها:
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵘﵔﵜ.
م
ِ
 -3السياس��ة الرشعية كمصطلح قائ��م بذاته :عرف لها ثالثة أسامء هي:

(((

املع��ارصون السياس��ة الرشعي��ة بتعريف��ات كثرية «سورة النمل» من أشهر أس�مائها ،وسبب تسميتها
بس��ورة النمل ،ألن لفظ النمل مل يذكر يف سورة من

نكتفي بتعريفني:

أحدهام :السياس��ة الرشعي��ة هي(:تدبري الش��ؤون القرآن غريها..

العامة للدولة اإلس�لامية مبا يكفل تحقيق املصالح «سورة الهدهد» والسبب فألن الهدهد ايضا مل يذكر
ورفع املضار مام ال يتعدى حدود الرشيعة وأصولها يف أي من سور القرآن سواها.

الكلية ،وإن مل يتفق وأق��وال األمئة املجتهدين)

(((

«سورة سليامن» والسبب ،فألن ما ذكر فيها من ملك

واآلخر( :السياس��ة الرشعية :أح��كام ونظ ٌم وقوانني سليامن مفصال مل يذكر مثله يف غريها.
تعال��ج بها أمور املس��لمني من الناحية الدس��تورية

((( د .فتح��ي الدرين��ي ،خصائص الترشيع اإلس�لامي يف

واملالي��ة واملدني��ة واألمنية وجمي��ع مناحي الحياة السياس��ة ( ،ط/1مؤسس��ة الرس��الة ،ب�يروت1420 ،هـ):
190 -189

((( التحرير والتنوير «تحرير املعنى الس��ديد وتنوير العقل

((( السياس��ة الرشعي��ة أو نظام الحكم يف اإلس�لام ،لعبد الجديد من تفسري الكتاب املجيد» محمد الطاهر بن محمد
الوهاب خالف (ط /4مؤسسة الرسالة ،بريوت1409 ،هـ -بن محمد الطاهر بن عاش��ور التونيس (ت1393 :هـ) (ط/

1989م).17:

الدار التونسية للنرش – تونس 1984 ،هـ )215/19 :
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قال رس��ول الله ﷺ( :من قرأ طس س��ليامن كان له

ب .وترتيبها بني سور القرآن:

(((

تق��ع س��ورة النم��ل يف نهاية الج��زء التاس��ع عرش من األجر عرش حس��نات بعدد من ص ّدق بس��ليامن

وبداي��ة الجزء العرشين من بني أجزاء القرآن الكريم وكذّب به ،وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ،ويخرج
الثالثني ،وهي الس��ورة الثامن��ة واألربعون يف عداد من قربه وهو ينادي :ال إله إلاّ الله)(((.

ىل َمن
لى ريض الله عنه (ي��ا ع ّ
نزول الس��ور نزلت بعد الشعراء وقبل القصص كذا وكذل��ك حديث ع� ّ
بكل س��جدة يس��جد بها
روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري ،وهي السابعة قرأَ طس ال َّنمل أَعطاه الله ِّ
ثواب
بكل آية
املؤمن��ون ثواب املؤمنني كلهم ،وله ِّ
ُ
املتوكلني)(((.

والعرشين يف ترتيب املصحف
ت.مكان نزولها:

وهذه السورة مكية باالتفاق

ج ِميعِ)
قال القرطبيَ ( :م ِّكيَّ ٌة كُلُّ َها فيِ قَ ْو ِل الْ َ

(((

ث .عدد آياتها:

ح .أهم مقاصدها:

م��ن املعلوم بداهة أن لكل س��ورة من س��ور القرآن

الكري��م مقصد ،ب��ل مقاصد ،وأهم مقاصد س��ورة

وهي ثالث وتسعون آية وألف وثالمثائة وسبع عرشة النمل نجملها بااليت:
كلمة وأربعة آالف وتسعة وتسعون حرفا.

 .1الق��رآن الكري��م هداي��ة للخل��ق أجمع�ين :قال

قال الطاهر بن عاش��ور ــ رحمه الله ـــ (وقد ُع ّدت البقاعي(((( :مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية

آياتها يف عدد أهل املدينة ومكة خمس��اً وتسعني ،
وعند أهل الشام والبرصة والكوفة أربعاً وتسعني)(((.

ج .فضلها:

((( الكش��ف والبيان عن تفسري القرآن ،أحمد بن محمد بن
إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (املتوىف427 :هـ).

تحقي��ق :اإلم��ام أيب محمد بن عاش��ور ،مراجع��ة وتدقيق:

مل أج��د من خ�لال بحث��ي أحادي��ث صحيحة يف األس��تاذ نظري الس��اعدي( ،ط /1دار إحياء الرتاث العريب،
فضل س��ورة النمل ،وكل ما وج��دت ما ذكره بعض بريوت – لبنان ،1422 ،هـ  2002 -م ) .188/7:
((( بصائ��ر ذوي التمييز يف لطائف الكت��اب العزيز ،مجد

يب بن كعب قال:
املفرسين عن الصحايب الجليل أ ّ
((( املصدر السابق

الدين أبو طاهر محمد ب��ن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف:

817ه��ـ) املحق��ق :محم��د ع�لي النجار(ط/املجل��س

((( (الجامع ألحكام القرآن ،تفس�ير القرطبي ،أبو عبد الله األعىل للشئون اإلس�لامية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي،

ويت فيها
محم��د بن أحمد بن أيب بكر ب��ن فرح األنصاري الخزرجي القاه��رة) ،352/1:وقال يف فضل س��ورة النمل ُر ْ
ش��مس الدين القرطبي (املتوىف 671 :هـ)،تحقيق  :أحمد أَحاديث ضعيفة لذا اكتفيت مبا تقدم.

ال�بردوين وإبراهيم أطفي��ش (ط /2دار الكت��ب املرصية  ((( -نظم الدرر يف تناس��ب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر
القاهرة1384 ،هـ .154/13:)1964 -
((( املصدر السابق

بن حس��ن الرباط ب��ن عيل بن أيب بك��ر البقاعي (املتوىف:
885ه��ـ) (ط/دار الكت��ب العلمية  -ب�يروت 1415 -هـ -
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لهداي��ة الخل��ق أجمع�ين  ،بالفص��ل ب�ين الرصاط لبعض مواقفه��م وأقوالهم وخاصة يف صدد اآلخرة
املس��تقيم  ،وطري��ق الحائري��ن  ،والجمع ألصول وحس��ابها وجزائه��ا .وفيه��ا قصص بع��ض األنبياء

الدين  ،إلحاطة علم منزله بالخفي واملبني وبش��ارة وأقوالهم ،منها ما أس��هب فيه وهو قصة ما كان بني

املؤمنني  ،ونذارة الكافري��ن  ،بيوم اجتامع األولني سليامن عليه السالم وملكة سبأ بقصد املوعظة.

 .4وفيه��ا تقري��رات ع��ن مظاه��ر قدرة الل��ه تعاىل

واآلخرين.)...

 .2ابراز صفة العلم :جاء يف ظالل القرآن( :وهكذا ورحمت��ه بس��بيل الربهن��ة ع�لى ربوبيت��ه وتس��فيه

تربز صفة العلم يف جو السورة تظللها بشتى الظالل املرشكني وتقريعهم.

يف س��ياقها كله م��ن املطل��ع إىل الختام .ومييض  .5وفيه��ا صورة من الدعوة النبوية يف العهد امليك
سياق السورة كله يف هذا الظل ،حسب تتابعه الذي وتثبي��ت وتطم�ين للنب��ي صىل الل��ه عليه وس��لم
واملس��لمني ،وه��ي مش��ابهة يف املطل��ع والنهاية

أسلفنا)(((.

ويؤك��د ذلك البقاعي فيق��ول( :كل ذلك يرجع إىل والفصول القصصية االس��تطرادية للس��ورة السابقة

العلم املس��تلزم للحكمة ،فاملقص��ود األعظم منها م�ما ميكن أن يكون في��ه قرينة عىل صحة الرتتيب.
إظه��ار العلم والحكمة كام كان مقصود التي قبلها -وفصوله��ا مرتابط��ة م�ما يس��وغ القول إنه��ا نزلت
الشعراء  -إظهار البطش والنقمة  ،وأدل ما فيها عىل متالحقة حتى متت.

هذا املقصود ما للنمل من حس��ن التدبري  ،وسداد قل��ت :والذي يعنينا مام تقدم م��ن املقاصد ما جاء

املذاهب يف العيش  ،وال سيام ما ذكر عنها سبحانه يف تفسري الجواهر ما نصه:
من صحة القصد يف السياس��ة  ،وحسن التعبري عن
ذلك القصد  ،وبالغة التأدية )(((.

ومن املقاصد االخرى

(((

 .3يف الس��ورة حمل��ة تقريع عىل الكف��ار وحكاية

•يف السورة  قواعد خزانتني(((:

 -العلم.

 -السياسة ،وبهام تنهض االمة اليوم.

1995م).405/5 :

((( يف ظالل القرآن ،س��يد قطب إبراهيم حس�ين الشاريب

(املتوىف1385 :هـ)(ط /17دار الرشوق ،بريوت -القاهرة-
 1412هـ).2625/5 :

((( الجواه��ر يف تفس�ير الق��ران الكريم لالس��تاذ الحكيم

((( نظم الدرر للبقاعي.405/5 :

الطنط��اوي( ط /2مطبعة مصطف��ى الحلبي ،مرص 1350،

الكتب العربية – القاهرة 1383 ،هـ).279 /3:

أسود .23 :

((( التفس�ير الحديث محم��د ع��زت دروزة(ط /دار إحياء هـ��ـ) 128/13 :نق�لاً عن اطروحة س��ورة النمل لعبد الله
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خ .محاورها(((:

الله ووحدانيته من آثار مخلوقاته وبدائع صنعه.

قال الش��يخ الصابوين(((( :س��ورة النمل هي أحدى املحور الس��ادس :أرشاط الس��اعة وس��اقت بعض
س��ور ثالث نزلت متتالي��ة ووضعت يف املصحف االه��وال واملش��اهد الرهيبة التي يراه��ا الناس يوم
متتالية وهي الشعراء والنمل والقصص ويكاد يكون الحرش ،والناس قسامن  :السعداء واالشقياء.

منهاجها واحدا ً يف سلوك مسلك العظة والعربة عن
طريق قصص الغابرين).

أما أهم املحاور يف سورة النمل فهي:

املحور األول :أصول العقيدة (التوحيد ،الرس��الة،

البعث)

املحور الث��اين :معجزة س��يدنا محمد ﷺ وحجته

البالغة اىل يوم الدين

املح��ور الثالث :أوجزت قصص ثالث��ة أنبياء هم :

(م��وىس ،وصالح ،ول��وط) عليهم الس�لام وركزت
عىل م��ا نال أقوامه��م من العذاب والنكال بس��بب

تكذيبهم لرسلهم.

قصتي داود وسليامن عليهام
املحور الرابع :فصلت
ّ

الس�لام وما خصهام الله من الفضل الكبري بالجمع
بني النبوة وامللك الواسع

املحور الخام��س :الدالئل والرباه�ين عىل وجود
((( أنظر :صفوة التفاس�ير ،للش��يخ محمد عيل الصابوين

(ط/1دار الصاب��وين  ،القاه��رة  1417 ،ه��ـ 1997 -م):
 ،367/2س��ورة النمل دراسة تحليلية لعبد الله أسود خلف
الجوايل وهي أطروحة مقدمة لجامعة بغداد سنة 2003م):

.20-19

((( أس��تاذ بكلي��ة الرشيع��ة والدراس��ات االس�لامية ،مكة
املكرمة ــ جامعة امللك عبد العزيز ،انظر صفوة التفاسري:

.367/2

❊

❊

❊
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( )15من القصة كاآليت:

اآلية ( :15وفيها بيان فضل العلم لويل االمر).......
المبحث الثاني
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٗۡ
ق��ال تع��اىل ﵟ ولقد ءاتين��ا داوۥد وس��ليمٰن عِلماۖ
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ للِهَّ َّ
َ َّ َ َ َ َ َ
ٰ
ث
ك
ى
ل
ع
ا
ن
ل
ض
ف
ِي
ذ
�
�
وقالا ٱلحمد ِ ٱل
اآليات السياسة المستنبطة
ير ّم ِۡن ع َِبادِه ِ
ِ
ٖ
ۡ
ٱل ُم ۡؤ ِمن َ
ِين ١٥ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل الآية ﵕﵑﵜ.
من سورة النمل
َ
َ َ ۡ َ َ َ
�د َءات ۡي َنا د ُاوۥد
ق��ال القرطبي((( :قوله تعاىل  :ﵟولق�
َ ُ ََۡ َ ۡ
ن عِل ٗماۖﵞ َّ
تق��دم معن��ا يف املبحث الثاين أن م��ن أهم مقاصد وس��ليم ٰ
ﵝالن ۡمل الآي��ة ﵕﵑﵜ أي فهام وقيل :علام
س��ورة النمل :العلم والسياسة وبهام تنهض االمة ،بالدي��ن والحكم وغريهام ،وإمنا ال��ذي آتاهام الله

لذا فإننا سرنكز البحث عن آيات السياسة الرشعة يف النب��وة والخالف��ة يف األرض والزب��ور ...ث��م قال:

أمنوذجنا املختار ،وهو س��ورة النمل ،وتحديدا يف ويف اآلي��ة دلي��ل ع�لى رشف العل��م وإناف��ة محله
قصتي داود وسليامن عليهام السالم  ،ونسلط الضوء وتقدم حملته وأهله ،وأن نعمة العلم من أجل النعم
ّ

عليها من خ�لال أقوال املفرسين قدمي��ا وحديثا ،وأجزل القسم.

وكذلك قول أهل الفن (فن السياس��ة) وننزلها عىل وق��ال ابن كثري -رحمه الل��ه( -يخرب تعاىل عام أنعم

الواقع املعارص وحسب تسلسل ورودها يف السورة ،به عىل عبديه ونبييه داود وابنه س��ليامن ،عليهام من
وكذلك توضيح الكثري من الدروس السياس��ية التي الله السالم ،من النعم الجزيلة ،واملواهب الجليلة،

يجب عىل املس��لمني أن يلتزموا بها اليوم من اجل والصفات الجميلة ،وما جمع لهام بني سعادة الدنيا

حياة طيبة لهم ولشعوبهم ...ومن الجدير بالذكر أن واآلخ��رة ،وامللك والتمكني التام يف الدنيا ،والنبوة
قصتي النبي�ين الجليلني داود وس��ليامن ــ عليهام والرسالة يف الدين.((()..
ّ
ۡ َ ۡ ُ للِهَّ َّ
َ َّ ََ
ََ
الس�لام ــ قد شغلت حيزا ً واس��عا من سورة النمل ،ومعنى قوله تعاىل  :ﵟوقال ٱلحمد ِ ٱلذِي فضلناﵞ

َّ
ﵝالن ۡم��ل الآي��ة ﵕﵑﵜ بالنب��وة والكت��اب ،وإالن��ة الحدي��د،
إذ بدأت الس��ورة تتحدث عنهام من اآلية ( )15اىل

نهاية اآلية ( )44وفضالً عن ذلك فان القران الكريم وتس��خري الش��ياطني والجن واإلنسَ ،علىَ كَ ِثريٍ ِم ْن

ق��د فص��ل الحديث عنه�ما يف عدة س��ور أخرى،

وه��ذا يدل عىل مكانتهام وفضلهام وعلو منزلتهام ((( ،انظر :الجامع ألحكام القران للقرطبي. 164 -163/13:

وألنهام جمعا ب�ين النبوة واملل��ك ...ولنبدأ بعون ((( تفس�ير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن
كث�ير القريش البرصي ثم الدمش��قي (املت��وىف774 :هـ)،

الله تعاىل بتفسري هذه اآليات مستنبطني أهم ما فيها

من دروس السياس��ية الرشعية مستهلني ذلك باآلية

املحقق :س��امي بن محم��د س�لامة (ط /2دار طيبة للنرش

والتوزيع1420،هـ  1999 -م)181/6:
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ني.
ِعبَا ِد ِه الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

وجه السياسة الرشعية من اآلية:

كان آت��اه الله يف حياته ،وامللك الذي كان خصه به
عىل س��ائر قومه ،فجعله له بعد أبيه داود دون سائر

 .1للعل��م فض��ل ودور مهم لويل االم��ر يف معرفة ولد أبيه.

حك��م الله ،وتنفي��ذ أوامره ،وبي��ان رشيعته ،ودعوة قال الواحدي(((َ ( :و َورِثَ ُسلَيْماَ ُن َدا ُو َد) نبوته وعلمه
الن��اس اليها ،وال��زام الناس به��ا ،وبالعلم ميكن له وملكه ،قال قتادة :كان لداود تسعة عرش ذكرا ،فورث
ادارة الدولة بصورة عادلة.

س��ليامن ملكه من بينهم ونبوته .فورث سليامن من

 .2ش��كر الحاك��م لنعم��ة الل��ه م��ن أهم أس��باب بينهم نبوت��ه وملكه ،ولو كان وراثة مال لكان جميع
َ َ َ ُ
بقائه��ا وزيادتها بدلي��ل قوله تعاىل ﵟلئِن ش��ك ۡرت ۡم أوالده فيه سواء ،ولقس��مته عىل العدد ،فخص الله
َ َ َ َّ ُ
ۡ
ۡ
َ
لأزِيدنك��مﵞ ﵝإِبراهِيم الآية ﵗﵜ والش��كر :هو االعرتاف س��ليامن مبا كان لداود من الحكم��ة والنبوة ،وزاده
من فضله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده.
بالنعمة عىل وجه الخضوع للمنعم.
وق��د ح�كي ع��ن داود ﷺ أنه ق��ال :ي��ا رب ،كيف ق��ال ابن عطي��ة :داود من بني إرسائي��ل وكان ملكا

يل .وورث سليامن ملكه ومنزلته من النبوة ،مبعنى صار
أش��كرك ومل أؤد ش��كرك إال بنعم��ة جدي��دة ع ّ
فقال :يا داود ،اآلن شكرتني(((.

إليه ذلك بعد موت أبيه فس��مى مرياثا تجوزا ،وهذا

اآلية ( )16وفيها :وراثة النبوة والعلم وامللك
َ
َ َ َ ُ َۡ َٰ ُ َ ُ َ َ
ۥد ۖ َوقَال َ ٰٓ
يأ ُّي َها
ق��ال تع��اىل :ﵟ وورِث س��ليمن داو
َّ ُ ُ ّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ُ
َّ اإلس�لامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة (ط/1
يَ
ّ
ُ
َ
ۡ
ٱلناس عل ِمنا من ِطق ٱلطي ِر وأوت ِينا مِن ك ِل ش ٍءۖ إن
ِ دار هج��ر للطباعة والن�شر والتوزيع واإلعالن 1422 ،هـ -
َهٰ َذا ل َ ُه َو ٱلۡ َف ۡض ُل ٱل ۡ ُمب ُ
ﵝالن ۡ
ين ١٦ﵞ َّ
.
ﵖﵑﵜ
الآية
ل
م
ِ
 2001م ).24/18:
نحو قول النبي ﷺ ...( :العلامء ورثة األنبياء)...

(((

قال الطربي((( :ورث س��ليامن أباه داود العلم الذي ((( الوس��يط يف تفس�ير القرآن املجيد ،أبو الحس��ن عيل
بن أحمد الواحدي ،النيس��ابوري الشافعي (ت468 :هـ) ،

((( تفس�ير القرآن ،أبو املظف��ر ،منصور بن محمد بن عبد تحقيق وتعليق :الش��يخ عادل أحمد عبد املوجود ،الش��يخ
الجب��ار ابن أحمد املروزى الس��معاين التميمي الحنفي ثم عيل محمد معوض ،الدكت��ور أحمد محمد صرية ،الدكتور

الش��افعي (املتوىف489 :هـ) ،املحقق :ي��ارس بن إبراهيم أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه
وغني��م ب��ن عباس بن غني��م (ط /1دار الوط��ن ،الرياض – وقرظه :األس��تاذ الدكتور عب��د الحي الفرم��اوي ( ط/1دار
السعودية1418 ،هـ1997 -م )105 /3 :

الكت��ب العلمية ،ب�يروت  -لبنان 1415 ،ه��ـ  1994 -م):

((( تفس�ير الط�بري ،جامع البي��ان عن تأوي��ل آي القرآن.370 /3 ،

محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر ((( س��نن اب��ن ماجه :ابن ماج��ة  -وماجة اس��م أبيه يزيد -

الط�بري (ت310هـ) ،تحقي��ق :الدكتور عب��د الله بن عبد أب��و عبد الله محمد بن يزيد القزوين��ي (املتوىف273 :هـ)
املحس��ن الرتيك بالتع��اون مع مركز البحوث والدراس��ات ( ط /دار الفك��ر – بريوت) تحقي��ق :محمد فؤاد عبد الباقي
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ويحتم��ل قوله ﷺ( :إنا مع�شر األنبياء ال نورث)

(((
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عرشات اللهجات  -أو أن يكلف من يرتجم له ليك

أن يري��د أن ذلك من فعل األنبياء وس�يرتهم ،وكان يك��ون عىل اطالع م��ن مظامل ومطالب مرؤوس��يه،
سليامن أعظم ملكا من داود وأقىض منه ،وكان داود ولوال ذلك ملا فهم سليامن ما قالته النملة.

أشد تعبدا من سليامن ،ومل يبلغ أحد من األنبياء ما

اآلي��ة ( )17وفيه��ا اس��تعراض املل��ك لجنده بكل
َ
ُ
أصنافهم.....قال تعاىل :ﵟ َو ُح ِش َر ل ُِسل ۡي َم ٰ َن ُج ُنودهُۥ
ۡ
َ ۡ
َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ
ون ١٧ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل
نس وٱلطي ِر فه��م يوزع
مِ�
�ن ٱل ِج ِّن َوٱل ِإ ِ
الآية ﵗﵑﵜ.

وجه السياسة الرشعية من اآلية

كان يف مس�ير له ،فهم يوزعون ،أي :يحبس أولهم

بلغ ملكه ،فإن الله س��بحانه وتعاىل سخر له اإلنس
والج��ن والطري والوحش ،وآتاه ما مل يؤت أحدا من

العامل�ين ،وورث أباه يف امللك والنبوة ،وقام بعده

برشيعته..،

أي :جمع له كل صن��ف من جنده عىل حدة ،وهذا

 .1يحق لويل االمر ان ي ّورث حكمه ملن يراه مناسبا عىل آخره��م ،وأصل الوزع :الك��ف واملنع .يقال:

من أبنائه ،رشيطة أن يكون مؤهالً وكفئاً لذلك ،ال  ،وزعت الرج��ل ،أي :كففت��ه ،ووازع الجيش :الذي
ألجل أنه ابنه وحسب ،كام وجدنا ذلك واضحا يف يكفهم عن التفرق ،ويرد من شذ منهم(((.

تاريخن��ا ،ونراه اليوم أيضاً من توريث بعض الحكام والح�شر :الجم��ع .يقال :ح�شر القائد جن��ده إذا
ألوالدهم الغري مؤهلني لقيادة قطيع غنم فضال عن جمعهم ألمر من األمور التي تهمه.

قيادة أمة.

وجه السياسة الرشعية من اآلية

 .2م��ن الرضوري أن يكون ويل االمر عاملا بلغات  .1م��ن ال�ضروري للقائ��د أن يقوم بجم��ع جنوده
ولهجات ش��عبه  -إن كان��وا مختلفني كام يف عراقنا يتحدث معهم ويقوي عزامئهم ،وأن يستعرض كل

ح�ماه الله ففقط اللغات الرئيس��ة عندنا ثالث هي :االصن��اف ليكون ع�لى بينة من قوة جيش��ه وليطلع
العربية والكردية والرتكامنية فضالً عن

واألحادي��ث مذيل��ة بأحكام األلب��اين عليه��ا 81 /2 :برقم

(.)223

عىل مطالب جنوده يف فرتة السلم ليكونوا عىل أهبة

االستعداد يف حال تعرض دولتهم ألي عدوان.

 .2حرص القائد عىل منع جنوده من التفرق ،وارسال

((( مس��ند اإلمام أحمد ب��ن حنبل ،أبو عب��د الله أحمد بن رس��الة واضحة له��م بأنهم يد واح��دة وان اختلفت
محمد ب��ن حنبل ب��ن هالل بن أس��د الش��يباين (املتوىف:

241ه��ـ) ،املحق��ق :ش��عيب األرن��ؤوط  -عادل مرش��د ((( ،زاد املسري يف علم التفسري ،جامل الدين أبو الفرج عبد
وآخرون ،إرشاف :د عبد الله بن عبد املحسن الرتيك (ط /1الرحم��ن بن عيل بن محمد الج��وزي (املتوىف597 :هـ)،

مؤسس��ة الرس��الة 1421 ،ه��ـ  2001 -م)  24 / 16:برقم املحقق :عبد ال��رزاق املهدي (ط /1دار الكتاب العريب –

()9971

بريوت 1422،هـ).356/3:
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صنوفهم ،فضالً عن ذل��ك فان تفرق الجيش تكون فهي نعمة الله عليه تصل��ه بهذه العوامل املحجوبة

نتائجه سلبية.

املعزول��ة عن الناس الس��تغالق التفاهم بينها وقيام

اآليتان (  ) 19 - 18وفيه��ا :اصغاء الحاكم التباعه الحواجز .وانرشح صدره له ألنه عجيبة من العجائب
َ َّ ٰٓ َ ٓ َ َ ۡ ْ َ َ
ۡ
َّ
َ
ٰ
متبس�ماً ..قال تعاىل :ﵟحتى إِذا أتوا على وادِ ٱلنم ِل أن يك��ون للنملة هذا اإلدراك ،وأن يفهم عنها النمل
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ۡ ُ ۡ َّ َ ُّ َ َ ٞ
يأيها ٱلنمل ٱدخل��وا م ٰ
قالت نمل��ة ٰٓ
سكِنكم لا فيطيع! أدرك سليامن هذا «فتبسم ضاحكا من قولها»
َ
َۡ
ُ َ ۡ
َ
ُ
ُ
يح ِط َم َّنك ۡم ُس��ل ۡي َم ٰ ُن َو ُج ُنودهُۥ َوه ۡم لا يَش ُع ُرون  .. ١٨ورسعان ما هزته هذه املش��اهدة ،وردت قلبه إىل
َۡ َ َ َ َ َ ّ َۡ ۡ ٓ َ ۡ
َ َ َ َّ َ َ ٗ ّ
ب أوزِعنِي أن ربه الذي أنعم عليه بنعمة املعرفة الخارقة وفتح بينه
فتبس��م ضاحِكا مِ��ن قول ِها وق��ال ر ِ
َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َّ َ َ ۡ
أش��كر ن ِعمتك ٱلتِي أنعمت علي وعل��ى ول ِدي وأن وبني تلك الع��وامل املحجوب��ة املعزولة من خلقه
َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ َۡ َ ُٰ ََۡ ۡ َ َۡ َ
َ
َ
أعمل صل ِح��ا ترضىه وأدخِلنِي بِرحمتِك فِي عِبادِك واتج��ه إىل ربه يف إنابة يتوس��ل إليه« :رب أوزعني
َّ
ٱلصٰلِح َ
ين ١٩ﵞ َّ
أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي...
ﵝالن ۡمل من الآية ﵘﵑ الى الآية ﵙﵑﵜ.
ِ
جاء يف تفسريها ( :لقد سار املوكب .موكب سليامن اآلي��ة» « .وأوزعني» اجمعني كيل .اجمع جوارحي
م��ن الجن واإلنس والطري .يف ترتيب ونظام ،يجمع ومشاعري ولس��اين وجناين وخواطري وخلجايت،
آخره عىل أوله ،وتضم صفوفه ،وتتالءم خطاه .حتى وكلاميت وعبارايت ،وأع�مايل وتوجهايت .اجمعني

إذا أت��وا عىل واد كثري النم��ل ،قالت منلة :لها صفة كيل .اجم��ع طاقايت كلها .أولها عىل آخرها وآخرها
اإلرشاف والتنظيم عىل النمل الس��ارح يف الوادي  -ع�لى أولها (وهو املدلول اللغ��وي لكلمة أوزعني)

والدي)
يل وعىل
ّ
ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم ،تتنوع لتكون كلها يف شكر نعمتك ع ّ

(((

فيه��ا الوظائف ،وتؤدى كلها بنظ��ام عجيب ،يعجز وجه السياسة الرشعية من اآليتني:

الب�شر غالبا ع��ن اتباع مثله ،عىل م��ا أوتوا من عقل  .1تبس��م سليامن  -عليه الس�لام  -لكالم النملة هو
راق وإدراك عال  -قالت هذه النملة للنمل ،بالوسيلة مبثابة تبس��م الحاك��م العادل للضعي��ف ،الضعيف
التي تتفاهم بها أم��ة النمل ،وباللغة املتعارفة بينها .ال��ذي يرجو النجاة والخالص دون أن يلحقه األذى

قال��ت للنمل :ادخلوا مس��اكنكم ،يك ال يحطمنكم من الحاكم.

س��ليامن وجن��وده .وهم ال يش��عرون بك��م ،فأدرك  .2ع�لى الحاكم أن يبتس��م يف وج��ه الرعية كبريها

س��ليامن ما قال��ت النملة وهش ل��ه وانرشح صدره وصغريها ،قويها وضعيفها ،فقريها وغنيها ،حارضها

ب��إدراك م��ا قالت ،ومبضم��ون ما قال��ت .هش ملا
قالت كام يهش الكبري للصغري الذي يحاول النجاة
من أذاه وهو ال يضمر أذاه .وانرشح صدره إلدراكه.

((( يف ظ�لال الق��رآن  ،س��يد قط��ب 2637 - 2636/5:

(أنظر :موقع منتدى منتديات عامل الرومانس��ية عىل ش��بكة

االنرتنت بترصف .)8
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جم ف�لا يجد الهدهد .ونفهم من هذا أنه هدهد خاص،
وغائبها ،ال أن يبتس��م للحاش��ية ،ويك�ّش�رّ ويته ّ

للرعية التي ال حول لها.

مع�ين يف نوبت��ه يف هذا العرض .ولي��س هدهدا ما

 .3الت��زام القائد بأخالق الحرب ،فجيش س��ليامن من تلك األلوف أو املالي�ين التي تحويها األرض

ع�لى كرثته وقوته تجن��ب وادي النمل وليس بيوت من أمة الهداهد .كام ندرك من افتقاد س��ليامن لهذا
املدنيني اآلمنني ،كام نرى اليوم يف الحروب القذرة الهدهد س��مة من س�مات شخصيته :س��مة اليقظة
التي ال تف��رق بني مدين وعس��كري فالكل معرض والدق��ة والحزم .فهو مل يغفل ع��ن غيبة جندي من
هذا الحرش الضخم من الجن واإلنس والطري ،الذي
للقتل واالبادة.

 .4واخ�لاق الحرب يف دينن��ا يوضحها لنا الخليفة يجمع آخره عىل أوله يك ال يتفرق وينتكث).
االول اب��و بك��ر الصدي��ق ريض الل��ه عن��ه فعندما وجه السياسة الرشعية من اآليتني:

أرس��ل جيوش��اً اىل الش��ام أوصاهم فقال لهم ( :ال  .1يتع�ين ع�لى القائد أن يك��ون حازما م��ع جنده
تقتلوا كبريا هرم��ا ،وال امرأة ،وال وليدا ،وال تخربوا وال يس��مح ألحد بتج��اوزه ،ليك ال يتامدى الجند

عمرانا ،وال تقطعوا شجرة إال لنفع ،وال تعقرن بهيمة ويترصف��ون كام يحلوا له��م لذا نجده ه��دد فقال:
«ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذبحنه».
إال لنف��ع ،وال تحرقن نخ�لا ،وال تغرقنه ،وال تغدر،
 .2وبع��د الحزم علي��ه أن يرتيث يف اتخ��اذ القرار،
(((.
وال متثل ،وال تجنب ،وال تغلل)...
ويس��مع للمخطئ حجة غياب��ه وخروجه بغري إذن،
اآليت��ان ( )21 -20وفيه�ما :تفق��د الرعية ،وس��مة
ويتبني له عذره ،لذا نجده بعد تهديده للهدهد تريث
الح��زم والع��دل ث��م الرتي��ث يف اتخاذ الق��رار قال
َۡ ََۡ َ ّ ُ ۡ
ُّ
َ
ۡ
َّ
ٰ
َ َ َ َّ َ َّ ۡ َ َ َ َ
ينﵞ ﵝالنمل الآية
�ال َمال َي ل َ ٓا أَ َرى ٱل ۡ ُه ۡد ُه َد (استثنى) فقال ﵟأو ليأت ِينِي بِسلط ٖن مب ِ ٖ
تعاىل :ﵟوتفقد ٱلطير فق�
ِ
ً َ ۡ ﵑﵒﵜ ومن هنا تربز سمة القائد العادل الواثق بنفسه.
َۡ َ َ َ َۡٓ
ّ
َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ٗ َ
َ
أم كان مِن ٱلغائِبِين  ٢٠لأعذِبنهۥ عذابا ش��دِيدا أو
اآلي��ات (  )28 -22وفيه��ا ش��عور الجن��دي
َ َ ْ ۡ َ َ َّ ُ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُ ۡ
س��ل َطٰن ُّمب�ين ٢١ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل من
لأاذبحنهۥ أو ليأت ِينِي ب ِ
ٖ ِ ٖ
باملسؤولية ،وتريث القائد باتخاذ القرار .قال تعاىل
الآي��ة ﵐﵒ ال��ى الآية ﵑﵒﵜ (فها هو ذا امللك النبي .س��ليامن.
َ ُ
ََ َ َ
�ث َغ ۡي َر بَعِيد َف َق َال أَ َح ُ
طت ب ِ َما ل ۡم تحِ ۡط بِهِۦ
�
ك
م
ف
ﵟ
ٖ
َ
ّ َ َ ُّ ۡ َ َ ٗ
يف موكب��ه الفخم الضخ��م .ها ه��و ذا يتفقد الطري َ ۡ ُ َ
َ َ َ َ
ين  ٢٢إِنِ��ي وجدت ٱمرأة
و ِ
جئت��ك ُمِن س��بإ ِۭ بِنبإ ٖ ي ِق ٍ
ُّ َ
((( الس��نن الكربى ،أحمد بن الحس�ين بن عيل بن موىس َت ۡمل ُِك ُه ۡم َوأوت َِي ۡ
ش ٖء َول َ َها َع ۡر ٌش َع ِظ ٞ
يم ٢٣
ت مِن ك ِل ۡي
هَّ
ُ
ال ُخسرْ َ ْوجِردي الخراساين ،أبو بكر البيهقي (ت458 :هـ)ۡ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ُّ َ َ ،
ون ٱللِ
املحقق :محمد عبد القادر عطا (ط /3دار الكتب العلمية ،وجدتها وقومها يس��جدون ل ِلشم ِس مِن د ِ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ
َ
َّ
ۡ
يل
ب�يروت – لبن��ان 1424،ه��ـ  2003 -م ) 153/9 :برق��م وزين لهم ٱلش��يطن أعملهم فصدهم ع ِن ٱلسب ِ ِ
للِهَّ َّ
ُۡ
َُ ۡ َ ََۡ ُ َ
.18150
�دون ۤ ٢٤اَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي ِ ٱلذِي يخ ِر ُج
فهم ل��ا يهت�
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َۡ
ََۡ َ ُ َ ُُۡ َ
ٱلۡخَ ۡ
ب َء في َّ َ َ
ون َو َما مملكة وارساله بكتاب وانتظاره جوابهم ،وهذه صفة
ت َوٱلأ ِ
ۡرض ويعلم ما تخف
ٱلس��مٰو ٰ ِ
ِ
َّ
اَ
ۡ
ۡ
ٓ
َ
ُۡ ُ َ
هَّ
ُ
َ
َ
َ
ون ُ ٢٥
ٱلل ل إِلٰه إِلا ه َو َر ُّب ٱلع ۡر ِش ٱلع ِظي ِم۩ مهمة للقائد حتى ال يتخذ قرارا ً مستعجالً وقد يكون
تعل ِن
َ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ
كٰذِب َ
ين هذا الق��رار خطاً فيندم عليه أو ق��د يؤدي اىل كارثة
۞ ٢٦قال س��ننظر أصدقت أم كنت مِن ٱل
ِ
َۡ َ
َّ
ۡ َ ّ
ك َتٰ ِبي َهٰ َذا فَألقِ ۡه إِل ۡي ِه ۡم ُث َّم تَ َول َع ۡن ُه ۡم تصي��ب رعيته فالرتي��ث والحلم م��ن أهم صفات
 ٢٧ٱذهب ب ِ ِ
َ ُ ۡ َ َ َۡ ُ َ
�ون ٢٨ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل من الآي��ة ﵒﵒ الى الآية ﵘﵒﵜ ويل االمر.
جع�
فٱنظ��ر ماذا ير ِ
ي  .3ش��عور الهدهد باملس��ؤولية وهذه رضورة لكل
ق��ال ابن كثري((( :فَ َمكَثَ « الْ ُه ْد ُه��د « َغيرْ بَ ِعيد» أَ ْ
حطْت بمِ َا جندي وموظ��ف أن يقوم بعمله عىل الوجه األكمل
جا َء فَق َ
َال لِ ُسلَ ْيماَ َن «أَ َ
ريا ث ُ َّم َ
غ َ
َاب َز َمانًا يَ ِس ً
ْت وهذا يتضمن تحمل املس��ؤولية ،املبادرة  ،اليقظة
لَ ْم ت ُِح�� ْ
ي اِطَّلَ ْعت َعلىَ َما لَ ْم تَطَّلِع َعلَ ْي ِه أَن َ
ط ِب ِه» أَ ْ
خبرَ ِ واالنتباه ،الوالء واالنتامء ،والتضحية وإنكار الذات.
ج ُن��ودك « َو ِ
ي ِب َ
جئْتُك ِم ْن َس�� َب ٍإ ِب َن َب ٍإ يَ ِق�ين» أَ ْ
َولاَ ُ
ِ
ح ّق يَ ِقني َو َس�� َبأ ُه ْم ِحمْيرَ َو ُه ْم ُملُوك الْ َي َمن،
ص ْدق َ
وذلك أن سليامن عليه السالم كتب كتابا إىل بلقيس

وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله قيل يف جناحه
كام هي عادة الطري وقيل مبنقاره وجاء إىل بالدهم،
َ��ت بِ��أَ ْر ٍ
ض يُقَال لَ َها َم��أْرِب َعلىَ �ثَلاَ ث َ��ة أَ ْم َيال
َوكَان ْ

ص ْن َعاء.
ِم ْن َ

وجه السياسة الرشعية من اآليات

اآلي��ات م��ن ( )32 -29وفيه��ا حكم��ة امللك��ة
َ َ ۡ َ َ
ۡ
يأ ُّي َها ٱل َملَ ُؤا ْ إِنِّيٓ
والش��ورى ...قال تعاىل :ﵟقالت ٰٓ
ُۡ
�ي إ يََّل ك َِتٰ ٞ
يم  ٢٩إنَّ ُهۥ مِن ُس��لَ ۡي َم ٰ َن َوِإنَّهۥُ
ب َكر ٌ
َ
ِ
أل ِق� ِ
ِ
َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ ُۡ
هَّ
�رِنَٰمۡح َّ
ٱللِ ٱل� َّ
ٱلرحِي�� ِم  ٣٠ألا تعل��وا عل َّي َوأتونِي
ِمۡسِب
َ
َۡ
َ
ۡ
ْ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ين  ٣١قال ۡ
ُم ۡس��لِم َ
ت َ ٰٓ
يأ ُّي َها ٱل َمل��ؤا أف ُتونِي ف ِ ٓي أم ِري
ِ
َ
َ
ً
َ
ۡ
َ ۡ ً َ َّ
َ ُ
َ ُ ُ
دونﵞ َّ
ﵝالن ۡمل من الآية ﵙﵒ
ما كنت قاطِعة أمرا حت ٰى تش��ه ِ
الى الآية ﵒﵓﵜ.

ح َسن الْب ِ
ي قولهَ ( :و ِه َي
َصرْ ّ
 .1نبي الله س��ليامن كان قائدا مميزا ً الن أحد رعيته ينقل لنا ابن كثري(((ع َن الْ َ
وهو الهدهد ش��عر باملس��ؤولية ،وخ��رج يدعو اىل ِبلْ ِقيس ِب ْنت شرَ َ ِ
احيل َملِكَة َس��بَأ ،فجاء الهدهد إىل
دي��ن الله من غ�ير توجيه ،ويف ه��ذا املجال يقول قرصها وقت الخلوة التي كانت تختيل فيها بنفس��ها
املتخصصون يف التنمية البرشي��ة أن القائد املميز فألقاه إليها من ك��وة هنالك بني يديها ثم توىل عنها
فهو الذي يجعل اآلخرين يثقون بأنفس��هم ،وهذا ما أدب��ا ورياس��ة فتحريت م�ما رأت وهاله��ا ذلك ثم

حصل للهدهد.

عم��دت إىل الكتاب فأخذته ففتح��ت ختمه وقرأته

 .2تريث القائد يف اتخاذ القرار وذلك بقوله (فمكث ف��إذا فيه «إنه من س��ليامن وإنه بس��م الل��ه الرحمن
غري بعيد) وتريثه فيام نقله الهدهد بقوله(.سننظر )...الرحيم أال تعلو عيل وأتوين مسلمني») .
ث��م تريثه يف عدم الت�سرع باتخاذ قرار الهجوم عىل

((( انظر :تفس�ير الق��رآن العظيم البن كثري مصدر س��ابق:

((( انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري.403 -402/10 .403-402/10 :
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قلت :ومل تترصف باألمر ومل تتخذ قرارا بل جمعت بديال عن الش��ورى بالظاهر ،لك��ن حقيقة الربملان
وجه السياسة الرشعية من اآليات

ليس كذلك ،ففيه مجامالت ومحاباة وكل حس��ب

وه�ما (الحكم��ة ،ومبدأ الش��ورى) ف�ما ان قرأت

اآلي��ة ( )33وفيه��ا :وض��ع الحقيق��ة ام��ام القائد،
َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ
وتفويضه .قال تع��اىل :ﵟ قالوا نحن أولوا قوة ٖ وأولوا
َ َ َۡ
َۡ َ
َ ۡ َ ۡ ُ َۡ َ ُ
ُ
َ
ك فٱنظ ِري ماذا تأم ِرين ٣٣ﵞ
بأ ٖس شدِي ٖد وٱلأمر إِلي ِ
َّ
ﵝالن ۡمل الآية ﵓﵓﵜ.

 .1صفتان واضحتان متثلتا يف ترصف ملكة س��بأ ،توجهه وحزبه ومذهبه وعشريته.
كتاب سيدنا س��ليامن ــ عليه السالم ــ مل تترصف
ومل تقط��ع أم��را لوحدها ،بل قامت مب��ارش ًة بجمع
أه��ل الحل والعقد ،أهل املش��ورة  -وكانوا عددهم

( )312رج�لاً وكل رجل تح��ت قيادته عرشة اآلف قال ابن كثري((( :فلام أحال��ت االمر إليهم َم َّن ْوا إِلَيْ َها
رجل ـــ وعرضت عليهم االمر وطلبت منهم الرأي ِب َع َد ِد ِه ْم وعدتهم َوقُ َّوتِ ِه ْم  ،ثم فوضوا إليها بعد ذلك

بدون مجاملة ومحاب��اة ،ال كام نرى اليوم من صفة األم��ر فقالوا :واألمر إليك فانظ��ري ماذا تأمرين أي
املجامل��ة للمقربني م��ن رئيس الدول��ة أو من بيده نحن ليس لنا عاقة وال بنا بأس إن شئت أن تقصديه

االم��ر ،فنجد ولألس��ف صفة النف��اق واضحة ،وال وتحاربيه فنحن معك.

أح��د يجرؤ عىل االعرتاض ع�لى أي قرار للحاكم ،ق��ال الدكتور ص�لاح الخالدي((( :وقد دل س��ؤالها

وان تيق��ن أنه خطأ ،كل ذلك م��ن أجل أن يبقى يف ألهل املش��ورة عىل حسن سياس��تها وحكمتها يف
منصب��ه ،م��ع ان النب��ي ﷺ يق��ول (...أال ال مينعن تسيري أمور الدولة وحل املشكالت التي تفرتضها،
رجال مهابة الن��اس أن يتكلم بالحق إذا علمه أال إن وان حكمه��ا ليس فردياً اس��تبدادياً ولكنه يقوم عىل

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.((()...

املشورة وحسن السياسة.

 .2الشورى مبدأ اسالمي وهذا ما أقدمت عليه ملكة فقه السياسة الرشعية من اآلية:

س��بأ وأجمل ما يف ذل��ك أن كل رجل من رجاالتها  .1م��ن االمور الت��ي قد تكون س��ببا لالنتصار عىل

تح��ت قيادت��ه ع�شرة آالف رجل يجمعه��م بكلمة الخص��م ،وضع الحقيقة أمام القائد ليكون عىل بينة
واحدة وهذه من روائع سياساتها ،ونحن اليوم بأمس م��ن أمره ،وهذا م��ا فعله أهل مش��ورتها ،ثم فوضوا

الحاج��ة ملبدأ الش��ورى ،قد يكون الربمل��ان اليوم االم��ر اليها وكانت هي أحزم رأي��ا منهم وأعلم بأمر
((( بع��ض م��ن حدي��ث أخرج��ه االمام أحمد يف مس��نده ((( انظر :تفس�ير القرآن العظيم البن كثري مصدر سابق/6 :
برقم( ،)11312أنظر :مس��ند أحمد ب��ن حنبل ،أبو عبدالله .171

الش��يباين( ،ط /1جمعية املكنز اإلسالمي1431،هجرية ((( ،أنظر:التفسري املنهجي  ،د .صالح الخالدي (ط /1دار
 2010م ).1735/4 :

املنهل  ،عامن .152/7 :)2005 ،
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سليامن ،ملا رأته هدهده وقضية كتابه

وأن��ه ان دخ��ل عليهم عن��وة فسيفس��د يف اململكة

 .2اب��راز القوة أمام الخصم أمر مه��م ،ونحن اليوم ويقتل ويخرب ويهلك الحرث والنس��ل ،وملعرفتها
بأمس الحاجة اليها ،فعندما يعلم الخصم أننا أقوياء كذل��ك بويالت الح��رب وان الحرب س��تؤدي اىل
ال يج��رؤا عىل محاربتنا ،لذا أم��ر الله تعاىل بإعداد كرثة األرامل وااليتام والفوىض أظهرت املصالحة،

القوة بكل أنواعها :العسكرية والسياسية واالقتصادية ال كام يفع��ل البعض اليوم من والة االمور يغامرون
َ َ ُّ ْ َ
َّ
ُ
ونحوه��ا فقال أص��دق القائلني :ﵟوأعِ��دوا لهم ما بجنودهم وشعوبهم وأمن بالدهم من ال يشء.
َ
َۡۡ ُ
ٱس� َ
ۡ
�ت َط ۡع ُتم ّمِن قُ َّوة َومِن ّر َ
�ل ت ۡره ُِبون بِهِۦ  .2قام��ت امللكة باختي��ار هدية مثين��ة تليق مبقام
�
ي
خ
ٱل
اط
ب
ِ
ٖ
ِ
ِ
َ
هَّ
ُ
َع ُد َّو ٱللِ َو َع ُد َّوك ۡمﵞ ﵝالأ َنفال الآية ﵐﵖﵜ ورسول الله ﷺ امللوك ،وارس��لت وفدا رفيع املس��توى اىل امللك
يعلمنا اظهار القوة أم��ام االعداء فعندما رأى ( ..أبا س��ليامن ،وارس��ال الهدية للخصم فيه دالئل كثرية

دجانة يوم أحد أعل��م بعصابة حمراء فنظر إليه وهو منها :جس نب��ض العدو ،ومعرف��ة جديته للحرب،
مخت��ال يف مش��يته بني الصف�ين فقال  :إنها مش��ية وأن الهدي��ة قد تكون س��بباً لحقن الدم��اء والعيش
يبغضها الله إال يف هذا املوضع)(((.

بس�لام وأمان ،ونحن مأمورون بتقدي��م الهدية فيام

اآليت��ان (  )35 - 34وفيه��ا :تقدي��م الس��لم ع�لى بيننا امتثاالً لقول رسول الله ﷺ (:تهادوا فإن الهدية
الحرب وجس نب��ض املقابل ...قال تعاىل ﵟقَالَ ۡ
ت تذهب وغر الصدر)(((.
َّ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ً َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ
َّ
إِن ٱلمل��وك إِذا دخلوا قرية أفس��دوها وجعل ٓوا أعِزة اآلي��ات ( )44 - 36وفيه��ا :منط��ق الق��وة ،وق��وة
َ ّ ُۡ ٌَ َ
َ َ َّ َ ٓ َ ُ َ ۡ َ ٰ َ َ َ
َ ۡ َ ٓ َ َّ ٗ َ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ َ
ۡ
أهل ِها أذِلة ۚ وكذل ِك يفعلون  ٣٤وِإنِي مرسِ��لة إِلي ِهم املنطق ...ق��ال تع��اىل :ﵟفلما جاء س��ليمن قال
َ ُ ُّ َ َ َ َ ٓ َ َ ٰ َ هَّ ُ َ ۡ ۡ َ ُ ٰ َ َ ٓ َّ ّ ٞ
َ َّ َ َ َ ُ ۢ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ونﵞ َّ
ﵝالن ۡمل من الآية ﵔﵓ أت ِمدون ِن بِما ٖل فما ءاتى ِنۦ ٱلل خير مِما ءاتىك ۚم بل
جع ٱلمرس��ل
بِهدِيةٖ فناظِرة بِم ير ِ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ
ۡ
ج ۡع إِل ۡي ِه ۡم فل َنأت َِي َّن ُهم
الى الآية ﵕﵓﵜ.
أنتم بِهدِيتِكم تفرحون  ٣٦ٱر ِ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ٓ
ٗ
َ
ُ
ۡ
ُ
ِبج ُن��و ٖد لا ق َِبل ل ُهم ب ِ َه��ا َول ُنخ ِر َج َّن ُهم ّم ِۡن َها أذِلة َوه ۡم
فقه السياسة الرشعية من اآليتني:
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ْ
َ
َ
َٰ ُ َ
ُ
ُ
ون  ٣٧قال َ ٰٓ
يأ ُّي َها ٱل َملؤا أيُّك ۡم يَأت ِينِي ب ِ َع ۡرش َِها
 .1فبع��د أن علم��ت ق��وة جيش��ها واس��تعدادهم صغِر
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ين  ٣٨قال عِفر ٞ
للتضحي��ة من أجل مملكته��م ،مالت بحكمتها اىل َق ۡب َل أن يَأتُوني ُم ۡس��لِم َ
يت ّم َِن ٱل ِج ِّن
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ّ َ َۡ
ََۡ َ َُ
ََ ۠ َ َ
َ
املس��املة واملهادنة ،وذلك ملعرفتها قوة الخصم ،أن��ا ءاتِيك بِهِۦ قبل أن تقوم مِن مقامِك ۖ وِإنِي عليهِ
َ َ ٌّ َ
َ َ َّ
َُ ۡ َ ۡ َ ّ ٞ
ٞ
ٰ
ب
َلق��وِي أمِين  ٣٩قال َٱلذِي عِندهۥ عِلم مِن ٱلكِت ِ
ََۡ
َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ
َ ۠ َ َ
ك فَلَ َّما َر َءاهُ
((( املعجم الكبري  -الطرباين :س��ليامن بن أحمد بن أيوب أن��ا ءاتِيك بِهِۦ قبل أن يرتد إِل ۡيك طرف ۚ
ُ
َ َ َ َ َ
ّ
َ ۡ
أب��و القاس��م الط�براين ،تحقي��ق  :حمدي ب��ن عبداملجيد ُم ۡس� َ
�تقِ ًّرا ع
ِندهُۥ قال هٰ��ذا مِن فض ِل َربِ��ي ل َِي ۡبل َون ِ ٓي
الس��لفي (ط/2مكتبة العلوم والحكم – املوصل– 1404 ،
 104/7:)1983برقم .6523

((( أخرجه أحمد يف مسنده 141/15:برقم (.)9250
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َ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ
َۡ ُ َۡ َ ۡ ُ
سهِۖۦ  .3إن قص��ة بلقيس تدلنا عىل أنه��ا كانت أمة ذات
َءأش��ك ُر أم أكف ُر ۖ َو َمن شك َر فإِن َما يشك ُر ل َِنف ِ
َ َ َ َ َّ َ ّ َ ّ ْ ّ َ َ َ ٞ َ ٞ
َ
ك ُروا مدنية عريقة ،ومن ثم فقد أراها سليامن يف أنها أمام
َوم��ن كفر ف��إِن ربِي غنِي ك ِريم  ٤٠ق��ال ن ِ
َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ِين لا مدني��ة أعرق وأعظم فخضعت ...وهذا درس عظيم
لها عرش��ها ننظر أتهت��دِي أم تكون مِن ٱلذ
َ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٰ َ
َ
ك َذا َع ۡر ُشك قَالَ ۡ
ت نأخذه من سليامن يفيدنا اليوم أن املدنية االسالمية
َي ۡه َت ُدون  ٤١فلما جاءت قِيل أه
ِۖ
َك َأنَّ ُهۥ ُه َو َوأُوت َ
ِينا ٱلۡع ۡل َم مِن َق ۡبل َِها َو ُك َّنا ُم ۡسلِم َ
ين  ٤٢يجب أن تكون أرقى املدنيات(((.
ِ
ِ
ۚ
هَّ َّ َ َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ َ َّ َ َ
ُ
ُ
ون ٱللِۖ إِنها كانت مِن قلت :يجب علينا أن نخاط��ب العامل بلغتهم ،وإال
وصدها ما كانت تعبد مِن د ِ
َ َ
َ ۡ َ
َ َ ۡ ُ
َّ
كٰفِر َ
ٱلص ۡر َح ۖ فَل َّما َرأتۡ ُه س��يؤدي تخلفن��ا ه��ذا اىل اعراضهم م��ن الدخول
ين  ٤٣قِيل ل َها ٱدخلِي
ق��و ٖم
ِ
ُ
َ
َ َ ۡ ُ َّ ٗ َ َ َ ۡ َ َ َ
ص ۡر ٞ
�اق ۡي َها قَ َال إنَّ ُهۥ َ
ح بدينن��ا ،فالغرب الي��وم أكرث تط��ورا ً وتفوقا منا عىل
حسِبته لجة وكشفت عن س�
ۚ
ِ
ير ۗ قَالَ� ۡ
�ت َر ّب إن ّي َظلَ ۡم� ُ
ُّم َم� َّ
�ردّ ٞمِ��ن قَ َوار َ
�ت َن ۡف ِسي جميع املس��تويات ،فحري بنا أن نطور أنفسنا سيام
ِ ِِ
ِ
ت َم َع ُس��لَ ۡي َم ٰ َن للِهَّ ِ َر ّب ٱلۡ َعٰلَم َ
َوأَ ۡس��لَ ۡم ُ
ين ٤٤ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل يف مجاالت الشهادة (املشاهدة) ال الغيب.
ِ
ِ
 .4شكر النعمة قد يكون سببا لبقائها وكفران النعمة
من الآية ﵖﵓ الى الآية ﵔﵔﵜ
َٰ َ
يؤدي اىل زوالها فش��كر س��ليامن رب��ه بقوله ﵟهذا
فقه السياسة الرشعية من اآليات:
َ ۡ َ ّ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ََ
 .1إن رفض س��ليامن الهدية فيه رس��الة مللكة سبأ مِن فض ِل ربِي ل ِيبلونِي ءأشكر أم أكفر ۖ ومن شكر
َ َ َ َّ ّ َ
َ َّ ۡ ُ ۡ
ع�لى أنه ليس ملكاً من ملوك االرض يقبل الرش��وة فإِن َما يَش��ك ُر ل َِنفسِ��هِۖۦ َو َمن كف َر ف��إِن َربِي غنِ ّ ٞي
َكر ٞ
يم ٤٠ﵞ َّ
ﵝالن ۡمل الآية ﵐﵔﵜ .
ليغ��ض الطرف عنهم وعن ما يعبدون من دون الله،
ِ
ويف ه��ذا درس لكل زعي��م وكل قاض وكل مصلح  .5ملكة سبأ راعها منظر الرصح املمرد وعلمت أن
أن ال يقب��ل بالرش��وة من أهل الباطل ليس��كت عن ملكها ال يساوي شيئا بجوار ملك سليامن فأسلمت
وخضع��ت ه��ي وقومها ،ويف ه��ذا رس��الة للدول
ظلمهم وفسادهم يف االرض(((.

 .2أثبت س��ليامن لبلقيس أنه نبي ملك وأن الله قد االس�لامية الغني��ة فإن بإم��كان حكومته��ا أن تقدم
سخر له من املعجزات الكثري وذلك من خالل جلبه اسالماً حضارياً مدنياً بعيدا ً عن التخلف والفقر .
لع��رش بلقي��س ،ويف هذا درس ألولي��اء االمور يف قل��ت :وأخريا أق��ول ان الغور يف كت��اب الله تعاىل
كل عرص بإيصال رس��الة للعدو بامتالكنا لألسلحة يهدينا اىل الكش��ف عن اللؤل��ؤ واملرجان وهذا ما
املتطورة النظرية ملا ميتلكون.

((( أنظ��ر :روح املع��اين تفس�ير ج��زءي الفرق��ان والنمل

ملسته من خالل أمنوذجنا سورة النمل ،وكلمة ال بد

يل
يل وقد يفتح الله ع ً
أن أقوله��ا  :هذا ما فتح الله ع ً

لعفي��ف عب��د الفت��اح طب��ارة (ط/3دار الكت��ب للماليني ((( ،االس��اس يف التفسري ،س��عيد حوى (ط/2دار السالم،
بريوت 132:)2005 ،بترصف.

 1409هـ ــ 1989م).4016/7:
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أو ع�لى غريي من الباحثني ليغور يف س��ورة النمل

الخاتمة

مرة أخ��رى ويخرج مامل أعلم��ه أو أجده وفوق كل

ذي علم عليم ......والله تعاىل أعلم بالصواب.

❊

❊

❊

بعد أن م�� ّن الله علينا باالنتهاء من بحثنا املوس��وم
السياس��ة الرشعية يف ضوء س��ورة النمل أسجل هنا

أهم ما توصلت اليه من نتائج.

 .1الق��رآن الكري��م ميلء باآلي��ات السياس��ية التي

نحت��اج اليها الي��وم وأويص الباحثني االهتامم بهذه
اآلي��ات والغ��ور يف كتاب الله تعاىل الس��تخراجها

وانزالها عىل الواقع.

 .2االس�لام دي��ن ش��امل ل��كل املج��االت ومنها
املجال السيايس.

 .3العلم وسياسة العدل من أهم االركان التي تكون

سبباً يف بقاء امللك.

 .4تعلم لغة الش��عوب اس��لوب ناجح يف االطالع
عىل ما يعرض من مشاكل.

 .5أمتاز سيدنا سليامن مبنطق القوة وقوة املنطق.

 .6الحكمة ضالة املؤمن وقد متيزت ملكة سبأ بها.

 .7اللجوء اىل السالم أفضل من الدخول يف حرب

قد تؤدي اىل كارثة.

 .8يجب عىل الزعيم أن يتقن أخالق الحرب.
والله تعاىل أعلم بالصواب

وصىل الله عىل س��يد الخلق وحبيب الحق س��يدنا
محمد وعىل آله وصحبه وسلم.

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع
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أب��و عبد الل��ه محمد بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح

األنص��اري الخزرج��ي ش��مس الدي��ن القرطب��ي
(املت��وىف 671 :هـ)،تحقي��ق  :أحم��د ال�بردوين

بعد القرآن الكري��م كان االعتامد يف محتويات هذا وإبراهي��م أطفي��ش (ط /2دار الكت��ب املرصي��ة -

البحث عىل املصادر واملراجع املتنوعة اآلتية:

القاهرة1384 ،هـ .)1964 -

اإلفريقي املرصي (ط /دار صادر ،بريوت ،د .ت)

محم��د بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إس��حاق (املتوىف:

1ـــ لس��ان الع��رب ملحمد ب��ن مكرم ب��ن منظور 8ـــ الكش��ف والبيان عن تفس�ير القرآن ،أحمد بن
2ـــ قاموس املصطلحات السياس��ية والدستورية 427ه��ـ) تحقي��ق :اإلمام أيب محمد بن عاش��ور،
والدولي��ة  ،د .أحم��د س��عيفان (ط/1مكتب��ة لبنان ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي( ،ط /1دار

بريوت2004 ،م).

إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،1422 ،هـ -

3ـــ معج��م مفاهي��م التنمية ،تألي��ف :لجنة األمم  2002م ).

املتح��دة االقتصادي��ة واالجتامعي��ة لغريب آس��يا9 -ــ��ـ بصائ��ر ذوي التميي��ز يف لطائ��ف الكت��اب

اإلسكوا( -ط/مؤسس��ة الصدر) ،العالقات الدولية ،العزي��ز ،مجد الدي��ن أبو طاهر محم��د بن يعقوب

إعداد كارول رشبايت.

الفريوزآبادى (املت��وىف817 :هـ) املحقق :محمد

4ـــ السياس��ة الرشعية أو نظام الحكم يف اإلسالم ،عيل النجار(ط/املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
لعبد الوهاب خالف (ط /4مؤسسة الرسالة ،بريوت - ،لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة).

1409هـ1989 -م).

10ــ��ـ نظ��م ال��درر يف تناس��ب اآليات والس��ور،

5ــ النظام اإلسالمي يف السياسة  ،تأليف د .فتحي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل.

الدريني (ط/1مؤسسة الرسالة ،بريوت1420 ،هـ -ب��ن أيب بك��ر البقاعي (املتوىف885 :ه��ـ) (ط/دار

1982م).

الكتب العلمية  -بريوت – 1415هـ  1995 -م).

6ـ التحرير والتنوير «تحرير املعنى الس��ديد وتنوير 11ـــ يف ظالل القرآن ،س��يد قطب إبراهيم حسني

العقل الجديد من تفس�ير الكت��اب املجيد» محمد الشاريب (املتوىف1385 :هـ)(ط /17دار الرشوق،
الطاه��ر ب��ن محمد بن محم��د الطاهر بن عاش��ور بريوت -القاهرة 1412 -هـ).

التونيس (ت1393 :هـ)(ط/الدار التونس��ية للنرش 12ـــ التفسري الحديث محمد عزت دروزة(ط /دار

– تونس 1984 ،هـ ).

إحياء الكتب العربية،القاهرة1383،هـ).

7ــ��ـ الجام��ع ألحكام الق��رآن = تفس�ير القرطبي13 ،ـــ الجواهر يف تفس�ير القران الكريم لالس��تاذ
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الحكي��م الطنطاوي( ط /2مطبعة مصطفى الحلبي 2001 ،م )..
مرص  1350،هــ)..

19ــ��ـ الوس��يط يف تفس�ير الق��رآن املجي��د ،أبو

14ــ��ـ صف��وة التفاس�ير ،للش��يخ محم��د ع�لي الحس��ن عيل ب��ن أحمد الواح��دي ،النيس��ابوري
الصابوين (ط/1دار الصابوين ،القاهرة 1417،هــ الش��افعي (ت468 :هـ)  ،تحقيق وتعليق :الش��يخ

ـــ  1997م).

ع��ادل أحم��د عبد املوجود ،الش��يخ ع�لي محمد

15ــ س��ورة النمل دراس��ة تحليلية لعبد الله أسود مع��وض ،الدكت��ور أحم��د محمد ص�يرة ،الدكتور
خل��ف الجوايل وهي أطروحة مقدمة لجامعة بغداد أحم��د عبد الغن��ي الجمل ،الدكت��ور عبد الرحمن

سنة 2003م).

عويس قدمه وقرظه :األس��تاذ الدكت��ور عبد الحي

16ـــ تفس�ير القرآن العظيم ،أبو الفداء إس�ماعيل الفرم��اوي (ط/1دار الكت��ب العلمي��ة ،ب�يروت -

ب��ن عمر بن كث�ير الق��ريش البرصي ثم الدمش��قي لبن��ان 1415 ،ه��ـ  1994 -م)..

(املت��وىف774 :هـ)،املحق��ق :س��امي بن محمد 20ـــ زاد املس�ير يف علم التفس�ير ،جامل الدين

س�لامة (ط /2دار طيبة للنرش والتوزيع1420،هـ  -أبو الف��رج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي
 1999م).

(املتوىف597 :ه��ـ) ،املحقق:عبد الرزاق املهدي

17ـــ تفسري القرآن ،أبو املظفر ،منصور بن محمد (ط /1دار الكتاب العريب – بريوت 1422،هـ)..

ب��ن عب��د الجبار اب��ن أحم��د املروزى الس��معاين 21ــ موقع منتدى منتديات عامل الرومانس��ية عىل

التميمي الحنفي ثم الش��افعي (املتوىف489 :هـ) ،شبكة االنرتنت)..

املحقق :يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 22ـــ السنن الكربى ،أحمد بن الحسني بن عيل بن

خسرْ َ ْوجِردي الخراس��اين ،أبو بكر البيهقي
(ط /1دار الوط��ن ،الرياض،الس��عودية1418،هـ -موىس ال ُ
(ت458 :ه��ـ) ،املحقق :محمد عب��د القادر عطا
1997م.
18ـــ تفس�ير الطربي = جامع البيان عن تأويل آي (ط /3دار الكت��ب العلمية ،ب�يروت – لبنان1424،
القرآن ،محمد بن جرير ب��ن يزيد بن كثري بن غالب هـ  2003 -م ).

اآلم�لي ،أبو جعف��ر الطربي(ت310ه��ـ) ،تحقيق23 :ـــ مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبدالله الشيباين،
الدكتور عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك بالتعاون (ط /1جمعي��ة املكن��ز اإلس�لامي1431،هجرية،
مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر 2010 ..م ).

الدكتور عبد الس��ند حس��ن ميام��ة (ط /1دار هجر 24ــ التفسري املنهجي  ،د .صالح الخالدي (ط/1

للطباعة والن�شر والتوزيع واإلع�لان 1422 ،هـ  -دار املنهل  ،عامن .)2005 ،
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25ـ��ـ املعج��م الكب�ير  -الط�براين :س��ليامن بن
أحم��د ب��ن أي��وب أب��و القاس��م الطرباين،تحقيق:

حمدي بن عبداملجيد الس��لفي (ط/2مكتبة العلوم
والحكم،املوصل.)1404،1983،

26ــ روح املعاين تفس�ير ج��زءي الفرقان والنمل
لعفيف عبد الفتاح طبارة (ط/3دار الكتب للماليني،
بريوت.)2005 ،

27ــ االساس يف التفسري ،س��عيد حوى (ط/2دار

السالم 1409 ،هـ ــ 1989م).
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