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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
كثريا طيبًا مبارًكا ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا
حنمد هللا عز وجل ً
محدا ً
اللهم آمني.
نتدارس يف جلستنا هذه آايت من سورة األنبياء ،وهذه السورة العظيمة ذكر فيها ستة عشر نبيا من أنبياء هللا كلهم هلم من
األفضال ما هلم ومن املنزلة ما هلم عند رب العاملني ،وهم يتفاضلون بعضهم على بعض وجيتمعون يف النبوة وخيتلفون يف الرسالة
ويف املنازل عند رب العاملني.
وإمياان مبا سيكون عليه احلال يوم القيامة فإن أهل اإلميان على يقني أهنم مع
إمياان ابهلل ً
وهذه األخبار عن األنبياء تزيد العبد ً
َّب جوجم جعه الث جََّلثجة ،جوأج ْكثجر
َّب جوجم جعه َّ
الرج جَل ِن ،جوجَِييء النِ ي
نبيهم شهداء على األمم أن أنبياؤهم قد بلغت ،ويف احلديث (( جَِييء النِ ي
ك؟ فج يج قول :نج جع ْم ،فجي ْد جعى قج ْومه ،فج ي جقال :جه ْل بجلَّغجك ْم؟ فجيج قولو جن :جَل ،فج ي جقال:
ت قج ْوجم ج
ِم ْن ذجلِ ج
ك ،جوأجقج يل ،فجي جقال لجه :جه ْل بجلَّغْ ج
ك؟ فج يج قولُ :مج َّمد جوأ َّمته ،فجت ْد جعى أ َّمة ُمج َّم ٍد ،فجي جقال :جه ْل بجلَّ جغ جه جذا؟ فج يج قولو جن :نج جع ْم ،فج يج قول :جوجما ِعلْمك ْم
جم ْن يج ْش جهد لج ج
ك أ َّ
ك جج جعلْنجاك ْم أ َّمة
ص َّدقْنجاه ،قج ج
ال :فج جذلِك ْم قج ْوله تج جع جال { :جوجك جذلِ ج
ك؟ فج يج قولو جن :أج ْخبج جرجن نجبِي نجا بِ جذلِ ج
بِ جذلِ ج
جن ال يرس جل قج ْد بجلَّغوا فج ج
ِ
اء جعلجى الن ِ
الرسول جعلجْيك ْم جش ِهيدا}[البقرة ،1))]143 :واحلديث عند اإلمام أمحد رمحه هللا.
َّاس جويجكو جن َّ
جو جسطا لتجكونوا ش جه جد ج
املقصود أننا يف جملسنا هذا ويف كل جملس نذكر فيه رسل هللا وأنبياء هللا أحد أهم مقاصدان أن حنقق هذه الصفة ،أن نستعد
للشهادة؛ ألننا نسأل ملا نشهد ما علمكم؟ يعين من أين لكم أن تشهدوا وأنتم مل حتضروا ،فاستعدادا هلذا نتعلم ألن املؤمنني
يف هذا املوقف يقولون أخربان نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ،فكل خرب أتى عن الرسل يف الكتاب أو يف صحيح
السنة نتأمله ونقلبه ونستفيد منه وننتفع وأهم من نفع أن نستعد هلذا املوقف اليقيين الذي البد أن يكون مع نبينا صلى هللا
عليه وسلم.
فنرجو أن نكون من أهل اإلميان الذين يقفون هذا املوقف ويشهدون مع نبيهم يف تبليغ الرسالة وأداء األمانة لكل الرسل.
واخرتان اليوم يف مدارستنا الكالم حول نبيان من أنبياء بين إسرائيل ومها داود وسليمان.
وهذه القصة مشهورة فيها من الدروس ما فيها نقف على تفاصيلها مث يف أثناء الكالم عن تفاصيلها نتكلم حول دروسها.
رسال ،ذكر قبل هذا املوطن
يقول هللا عز وجل { :جو جداو جد جوسلجْي جما جن} ،وهذا شروع يف تعداد مجع من األنبياء الذين مل يكونوا ً

مجيعا ،وكانوا رسل بل من أويل العزم من الرسل ،مث ذكر األنبياء وذكر لكل
ذكر نوح وموسى وإبراهيم وهارون صلى هللا عليهم ً

 1سنن ابن ماجه ،صحيح.
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نيب ما اشتهر به من نعم هللا عليه ،وقد سبق هذا أن هللا عز وجل ذكر ما تفضل به على موسى وهارون من إيتاء الكتاب ،مث
أتى مرة أخرى خرب عن بين إسرائيل وأن هللا تفضل عليهم هبذه األفضال اليت تسمعها عن دواد وسليمان.
عظيما يف القوة
وداود عليه السالم أول من مجعت له النبوة وامللك يف أنبياء بين إسرائيل ،وقد بلغ بين إسرائيل يف مدته مبلغًا ً
أيضا كما أويت داود علم يف
والبأس وإخضاع العدو ،وأويت داود عليه السالم وسليمان حكمة وفصل للخطاب ،وأويت سليمان ً
الصنائع واإلبداع فيها ،فهكذا حصلت مكانتهم وعظمت ثروهتم.
وهذه القصة اليت سنسمعها عنهم تدل على أهنم كانوا يعتنون بشأن العدل وحيكمون يف اخللق مبا يعلمون من املصاحل.
قال تعاىل{ :و جداو جد وسلجْيما جن إِ ْذ جَْيكم ِ
ان} يعين هم من يقوموا ابحلكم.
ج
ج ج
ج
وهذه القصة سنقرأها من كالم الشيخ السعدي وهي من القصص املشهورة املعروفة ،قال الشيخ:

مبجال".
"أي :واذكر هذين النبيني الكرميني { جداو جد جوسلجْي جما جن} مثنيًا ً

وهذا أمر غاية يف األمهية فإن العبد املؤمن يعلم أن هللا خلق اخللق حيتاجون القدوات ،حيتاجون من يتمثلون هبم ،وحنن بفضل
هللا لسنا أمام أزمة يف القدوات بل تفضل هللا على هذه األمة خاصة أن أكثر هلا القدوات ،فهؤالء األنبياء وهؤالء املرسلني
قدواهتم ،وأعظم قدوة هلم النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعني واتبعيهم إىل يوم القيامة إبحسان ،كل هؤالء

اتريخ عظيم مليء ابلقدوات ،فلما نرب أبناءان نذكر هؤالء.
إذن مطلوب منا أن نذكر هؤالء ونكثر من ذكرهم ،ونذكرهم مثنني مبجلني هلم ،وملا نذكرهم سنرى نفسنا أننا نذكر هللا ،أوًال
ألن هللا أمران أن نذكرهم ،واألمر الثاين ألان ملا نذكرهم سنذكر نعم هللا.
سنسمع يف هذه السورة( :ولقد أتينا موسى ،ولقد أتينا إبراهيم) سنسمع عن هللا ،واآلن ملا نقرأ القصة سنرى كيف تتم
وذكرا هلل.
اآلايت أبوصاف وأفعال هلل عز وجل ،فيكون ذكران لألنبياء ا ً
ئتمارا أبمر هللا ً
قال" :إذ آاتمها هللا العلم الواسع واحلكم بني العباد" ،وهااتن مسألتان متالزمتان ،فإن العلم واحلكمة اليت من ورائها احلكم البد
فيها من التالزم ،ال ميكن أن يكون حكم بال علم أييت ابحلكمة ،احلكمة عبارة عن كلمة فيها مفهومني :املفهوم األول العلم
حكيما ،فاحلكمة فيها العلم وفيها احلكم.
واملفهوم الثاين احلكم ،فمن حكم بعلم كان
ً
ان ِف ا ْْلر ِ
قال" :بدليل قوله{ :إِ ْذ جَْيكم ِ
ت ِف ِيه غجنجم الْ جق ْوِم} أي :إذ حتاكم إليهما صاحب حرث ،نفشت فيه غنم
ش ْ
ث إِ ْذ نج جف ج
جْ
ج

القوم اآلخرين" ويشرح لنا ما معىن كلمة نفشت..

ليال
ليال دخلت ً
قال" :أي :رعت ليال فأكلت ما يف أشجاره ،ورعت زرعه ،فقضى فيه داود عليه السالم" بسبب أن الرعي ً
هذا البستان الذي ليس موطنًا للرعي إنا موطن للحرث والزراعة.
بدال من
ليال ،فهذه غنم القوم الظاهر أهنم مجاعة من الناس مشرتكني ،نفشت يف احلرث يعين ً
والنفش أصال االنفالت للرعي ً
أن ترعى يف املراعي رعت يف بستان هذا الرجل فأكلت من أشجاره ورعت زرعه –أفسدته -وهو ليس موطنًا للرعي كما هو

متبني.
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هنارا كان الضمان على
ليال ،ملاذا ً
إذن هذان خصمان صاحب حرث وصاحب مواشي غنم ،رعى هبا ً
ليال؟ ألنه لو رعى هبا ً
يدا عن الزرع،
صاحب الزرع حبيث أنه حيرث زرعه ويدفعهم عنه لكن ً
ليال كان الضمان على صاحب الغنم أن يسوسهم بع ً

ورمبا يتيسر لنا نذكر هذا احلكم من كالم عمر رضي هللا عنه.
نظرا إىل تفريط أصحاهبا ،فعاقبهم هبذه العقوبة ،وحكم
قال :فقضى فيه داود عليه السالم أبن الغنم تكون لصاحب احلرثً ،
فيها سليمان حبكم موافق للصواب" املقصود أنه أقرب للصواب.
"أبن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إىل صاحب احلرث" صاحب املزرعة يعطون غنمهم له ،لكن ليس على اإلطالق إنا ينتفع
بدرها وصوفها زمن.
"فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب احلرث ،حىت يعود إىل حاله األوىل ،فإذا عاد إىل حاله ،ترادا ورجع كل
منهما مباله" وهكذا الطرفني خرجا من هذه املشكلة جبزاء يناسبهم ،ويف نفس الوقت عاد مال كل واحد إليهما ،وملا ننظر هلذا
يتبني لنا أن احلكمني مل يكوان عن وحي من هللا إنا كاان عن علم أوتيه داود وسليمان ،يعين كان قضاؤمها ابالجتهاد ،وهذا
يبني جواز االجتهاد لألنبياء ،وقد كان قضاء داود ح ًقا ألنه سيأتينا بعد ذلك { جوكَل آتج ْي نجا ح ْكما جو ِعلْما} ،فكان قضاء داود
حق ألن القاعدة أن غرم اإلضرار على املتسببني يف إمهال الغنم ،والغرم هذا يعطى مباشرة ،ال أيخذ زمنًا إنا مباشرة نعطي
أيضا ألنه مستند إىل إعطاء احلق لذويه مع
صاحب احلق احلق ،ويف الشريعة احملمدية ما يوافق هذا وكان حكم سليمان ح ًقا ً
رفق أصحاب احلق خبصومهم ،كأن يف ذلك اإلصالح ،يعين ليس حك ًما فقط إنا حكم وإصالح فيتصاحلون.
وممكن أن ال يقبل اخلصم هذا ،ويكون حكم داوود هو النافذ لكن يف هذه احلالة اليت حنن فيها رضي اخلصمان حبكم سليمان
ألن اخلصمان الظاهر فيهم صفة اإلنصاف وليس فيهم اعتساف؛ ألنه لو مل يرضيا كان احلم هو حكم سليمان ألن الرفق ليس
بواجب إنا الواجب قضاء كل صاحب حق حقه.
ويف قضية بني عمر رضي هللا عنه وحممد ابن مسلمة قضى عليه أن مير املاء على أرضه إىل أرض الضحاك ،وقال حملمد ابن
مسلمة :مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك انفع؟! فقال حممد :ال وهللا -يعين ال أفعل ،-فقال عمر :وهللا ليمرن به ولو على
بطنك!
وكان عمر رضي هللا عنه يعلم أهنما من أهل الفضل وأهنما يرضيان ملا عزم عليهما ،يعين كان هذا من عمر عزم عليهما يف
الصلح وإن كان هبذا األسلوب لكنه يعرف أهنم أهل فضل يتفضل بعضهم على بعض فيكون هنا القضاء هنا مبعىن القضاء
واإلصالح ،ولذلك كان قضاء سليمان عليه السالم أرجح.
وهذه القصة تشبه قصة حصلت مع النيب صلى هللا عليه وسلم لكن مل يكن يف املوقف أهل إنصاف إنا كانوا أهل اعتساف،
هذه قصة بني الزبري وأنصاري ،املاء كان أييت من أرض الزبري  ،فقضى النيب صلى هللا عليه يف وسلم يف مسألة السقي أن ميسك
الزبري املاء حىت يبلغ الكعبني مث يفتحه جلاره ،فلم يرض األنصاري حبكم النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقضى النيب صلى هللا عليه
وسلم أبن ميسك الزبري املاء حىت يبلغ للجدار مث يرسل ،وهذا كان حق الزبري ،املاء نبعه من أرض الزبري والنيب أحب اإلصالح
فقال له :إذا بلغ املاء كعبيك أرسله جلارك ،فاعرتض األنصاري الذي حكم له ،فلما كان من أهل االعتساف أعاد النيب احلكم
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وجعل الزبري أيخذ حقه كامل أبن ميسكه حىت يبلغ اجلدار مث يرسله إىل جاره ،النيب صلى هللا عليه وسلم بدأ ابألرفق ،فلما مل
يرض أحد اخلصمني قضى بينهما ابلفصل.
بدأ ابلفضل فلما مل يقبال عاد للفصل ،يف مقابل أن أن سليمان وداود بدأ ابلفصل فلما حكم سليمان أتى ابلفضل وكان
قضاؤه أرجح.
وجها آخر يف القضاء ،وأتيت كلمة تفهيم (ففهمناها) فهذا دليل أن فهم سليمان
َّمنج ج
إذن معىن {فج جفه ْ
اها سلجْي جما جن} أن هللا أهلمه ً
كان أعمق وأرفق.

وهذه مسألة ككثري من املسائل اليت فيها حكم يتجاذهبا دليالن فيصار إىل الرتجيح ،وهذه املرجحات ال تنتهي ،الذي جيعلنا
نرجح هذا على هذا يف املوقف خيتلف عن ترجيح هذا احلكم على هذا احلكم يف موقف ،ومثل هذا ال يتكلم فيه إال من كان
عنده علم ،أما الذي ليس عنده علم فليس له ال أن حيكم وال أن ينتقد األحكام ،وأسأل هللا عز وجل أن يرزقين ويرزقكم أن
ال نتكلم إال فيما يعنينا ،وأن نرتك الكالم فيما ال يعنينا؛ ألن كثري ما نتكلم يف أمور ال نستطيع إدراكها.
خريا منه حكم سليمان ،مع أن
وهنا أييت سؤال :جتري احلكمة على لسان سليمان وال تكون لداود ،داود حيكم حبكم ويكون ً
حكمه صحيح ،ال نقول أنه أخطأ ،إنا سليمان أتى ابألرفق ،فما هذا الوجه الذي نستفيده من كون سليمان أييت ابألرفق
واألقرب؟
هذا وهللا أعلم يشبه موقف عمر من ابنه ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شجر يف البوادي يشبه املؤمن ،فما عرف
الصحابة إال أن ابن عمر عرف ومل يتكلم مستحيًا ،فقال له عمر رضي هللا عنه لو قلت كان يل بكذا وكذا ،يعين أنه كان
عظيما لو أنه أصاب احلكم ،وسيكون فرحه يف إصابة اجلواب أكثر من فرحه لو أصاب هو عمر رضي هللا عنه،
سيفرح ً
فرحا ً

سرورا إبصابة أبنائه للحق ،وهللا أعلم أن هذا أحد املصاحل إدخال السرور على
فالذي يظهر وهللا أعلم أن املرء يفرح ويزداد ً
خصوصا أن ابنه هو الذي سيسوس بين إسرائيل بعده ،وكما نعلم أن مهوم األنبياء
داود عليه السالم يف كون أن ابنه وفق للحق،
ً
إنا يف أحوال الناس وليس يف أحوال أنفسهم.
اها سلجْي جما جن} أي :فهمناه هذه القضية،
َّمنج ج
تبني لنا أن حكم سليمان وحكم داود عليهما السالم صحيح" ،وهلذا قال{ :فج جفه ْ

وال يدل ذلك ،أن داود مل يفهمه هللا يف غريها ،وهلذا خصها ابلذكر بدليل قوله { :جوكَل} من داود وسليمان {آتج ْي نجا ح ْكما
جو ِعلْما} وهذا دليل على أن احلاكم قد يصيب احلق والصواب وقد خيطئ ذلك ،وليس مبعلوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده".
وفهمنا أن هذا ليس له عالقة ابلوحي وأن هللا عز وجل قد من عليه.
على كل حال حنتاج أن نعلم من هو داود وكيف أن هللا آاته الزبور كما يف سورة النساء { :جوآتج ْي نجا جداو جد جزبوًا} ،وكيف أن
سليمان {واتَّب عوا ما تج ْت لو َّ ِ
ِ
ال ي جسبِح ْْ جن جوالطَّْي جر} كما سيأتينا أخبار
َّرجن جم جع جداو جد ا ْْلِبج ج
ج ج ج
الشيجاطي جعلجى ملْك سلجْي جما جن} { ،جو جسخ ْ

مجيعا وسلم.
عنهم صلى هللا عليهم ً
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قال" :مث ذكر ما خص به كال منهما" كل منهم سيكون له خصوصية بعد اخلرب عن احلكم.
ِ
ال ي ِ
طبعا بعدما أويت النبوة ،ومعناه أن هذه
فقال { :جو جسخ ْ
سبح ْْ جن جوالطَّْي جر} أاتان فعل سخران ،والتسخري هذا ً
َّرجن جم جع جداو جد ا ْْلبج ج ج
اجلبال وهذه الطيور تسبح بتسبيحه.
متجيدا" وهذا يدعوان ملراجعة نفسنا يف ذكره سبحانه وتعاىل وكيف
ذكرا
وتسبيحا و ً
ً
"وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم هلل ً
خصوصا أن يف
كثرا من ذكر هللا بقلبه ولسانه ،فيسبح ويكرب ويهلل ويذكر هللا وال يفرت من ذلك،
ً
أن على العبد أن يكون م ً
سورة األنبياء خرب عن هؤالء املالئكة الذين يف السماء العظماء الذين ال يفرتون عن التسبيح فكلما بذل اإلنسان جهده يف
ذكر هللا كلما كان أقرب هلل وأقرب لصفة األنبياء وأقرب لصفة املالئكة الكرام.
"وكان قد أعطاه هللا من حسن الصوت ورقته ورخامته ،ما مل يؤته أحدا من اخللق" وهذه صفة تصه ونعمة عظيمة ينتفع هبا
صاحب الصوت اجلميل لذكر القرآن ،وينتفع فيها بقراءة القرآن.
"فكان إذا سبح وأثىن على هللا ،جاوبته اجلبال الصم والطيور البهم ،وهذا فضل هللا عليه وإحسانه" إذن علمنا من هذا أن هللا
عز وجل سخر لداود هذه اجلبال وهذه الطيور تسخري متابعة وليس تسخري خدمة ،حبيث أنه كان يسبح فتأوب ،أتوب مبعىن
أهنا ترد عليه ،والتأويب مبعىن الرتجيع ،أتت من كلمة " أوب" يعين عود رجوع ،إذا سبح داود بني اجلبال مسع اجلبال تسبح
مثل تسبيحه.
وقد مر معنا أمس أن اجلبل يسأل اجلبل هل مر بك أحد يذكر هللا؟ وهذه من اآلاثر اليت تقوى مبثل هذه األدلة ،أن اجلبال
كانت تسمع صوت داود عليه السالم يسبح فرتد على تسبيحه بتسبيح ،فيسمع داود عليه السالم اجلبال تسبح هللا.
وهذا فيه من األنس ما فيه وفيه من التثبيت ما فيه ،وملا نتأمل هذا للعمار وللحجاج وكيف أهنم ملا ميرون على اجلبال واحلجارة
فيلبون فرتد هذه اجلبال وهذه احلجارة على تلبيتهم! وهذا من الغيب الذي نتيقن به ،ويف حق داود كان هذا شهادة ،يسبح
فرتد على تسبيحه.
ميزة عظيمة فيها من األنس ما فيها ،وفيها من التثبيت ما فيها ،وليست اجلبال فقط من تسبح مع داود إنا كانت الطيور
تسبح مثل تسبحه ،وهذا جيعلنا على يقني أن كل املخلوقات العظيمة السماوات واألرض واجلبال والطيور ،اجلوامد وذوات
األرواح كلها تسبح هلل ،علم من علم وجهل من جهل.
ولذا فيما نستقدم إن شاء هللا من سور سنسمع كيف الطري صافات ويقبضن وكيف أهنم يف هذه احلالة يسبحن هللا ،فكلما
رأيت هذه احلال علمت أهنم يف حال التسبيح.
هذا كان من ميزة داود عليه السالم أن اجلبال يسبحن والطري تسبح بتسبيحه ،فكان كاملذكر هلم ملا مير يسبح يردوا على
تسبيحه وهذه من نعماء هللا عليه فإنه يؤجر على تسبيحه وعلى تسبيح كل من سبح بتسبيحه! سبحان هللا وحبمده ،سبحان
هللا العظيم.
ِِ
ي} يعين وكنا قادرين.
مث ختمت هذه اآلية بـ{ جوكنَّا فجاعل ج
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ِِ
ي}" يعين ال تستبعد تسبيح الطري واجلبال معه ،هللا أعطاها القوة
قال" :وهذا فضل هللا عليه وإحسانه فلهذا قال { :جوكنَّا فجاعل ج

أن تسبح وهللا أمسعه تسبيحه ،كنا فاعلني يعين كنا قادرين فال تتعجب من إيتائه هذه النعماء.
ص ْن جعةج لجب ٍ
وس لجك ْم} قال الشيخ" :أي علم هللا داود عليه السالم ،صنعة الدروع ،فهو أول
مث قال سبحانه وتعاىل { :جو جعلَّ ْمنجاه ج
من صنعها وعلمها وسرت صناعته إىل من بعده"
هذا امتنان من هللا عز وجل بصنعة علمها داود فانتفع هبا الناس ،ولنعلم أن كل صاحب صنعة علمه هللا ،ما هي هذه الصنعة؟
صنعة الدروع والسرت وهي احللقات الرقيقة اليت تدخل بعضها يف بعض فتكون أخف يف اللبس وأحسن وقاية.
وهي لبوس مبعىن أن العرب كانت تقول هذه الكلمة ملا يلبس من ألمة احلرب من احلديد ،الدروع تسمى لبوس وليست لباس،
وقيل أن اللبوس يف اللغة هو السالح.
املقصود أن هللا عز وجل علمه هذه الصنعة.
"فأالن هللا له احلديد ،وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبرية{ ،لِت ْْ ِ
صنجك ْم ِم ْن جَب ِْسك ْم} أي :هي وقاية لكم وحفظ عند
احلرب ،واشتداد البأس".
لكن نستعجب هنا من الضمائر :لكم ،لتحصنكم ،من أبسكم ،فهل أنتم شاكرون ،وهذه وهللا أعلم موجهة لكل اخللق بعد
وخصوصا قريش والعرب ومن كان خياطبهم النيب صلى هللا عليه وسلم ،فكأنه يقال علمه هللا وانتفعتم أنتم ،فما بكم
داود
ً
هتملون شكر نعمة هللا وتعبدون غري هللا! وكل صنعة أنتم تصنعوهنا إنا علمها هللا ألحد من خلقه ،إذا نظران إىل صنعة السفن
علمها هللا لنوح ،والدروع علمها هللا داود ،وغري ذلك كثري ذكر أو مل يذكر ،لكن القاعدة أن كل صنعة يعلم هللا عز وجل اخللق
كيف يصلون إليها ،من أجل أن يصلوا يف النهاية إىل شكر هللا.
وهنا صنعة اللبوس من أجل اإلحصان ،الوقاية واحلماية من أبسكم يعين من احلرب ،من أبس بعضكم على بعض.
"{فج جه ْل أجنْ ت ْم جشاكِرو جن} نعمة هللا عليكم ،حيث أجراها على يد عبده داود" وهكذا جيري هللا نعمه على يد اخللق.
"كما قال تعاىل{ :وجعل لجكم سرابِيل تجِقيكم ا ْْل َّر وسرابِ ِ
ك يتِ يم نِ ْع جمتجه جعلجْيك ْم لج جعلَّك ْم ت ْس ِلمو جن}" هذا
ْسك ْم جك جذلِ ج
يل تجقيك ْم جَب ج
ج ج جج ج
ج ج ج ج ْ جج ج
املقصد.
قال الشيخ" :حيتمل أن تعليم هللا لداود صنعة الدروع وإالنتها أمر خارق للعادة ،وأن يكون  -كما قاله املفسرون :-إن هللا
أالن له احلديد ،حىت كان يعمله كالعجني والطني ،من دون إذابة له على النار.
وحيتمل أن تعليم هللا له ،على جاري العادة ،وأن إالنة احلديد له ،مبا علمه هللا من األسباب املعروفة اآلن ،إلذابتها ،وهذا هو
الظاهر" كيف نفهم التعليم لداود عليه السالم؟ علمه األسباب ،قال" :وهذا هو الظاهر؛ ألن هللا امت بذلك على العباد وأمرهم
بشكرها ،ولوال أن صنعته من األمور اليت جعلها هللا مقدورة للعباد ،مل ميت عليهم بذلك ويذكر فائدهتا" هذه منة تعلمها داود
عليه السالم وتعلمها الناس من ورائه.
"ألن الدروع اليت صنع داود عليه السالم ،متعذر أن يكون املراد أعياهنا" ليس مقصود عني الذي صنعه داود هو الذي يلبسونه
العرب بعد ذلك ،ال ميكن أن يكون هذا إنا هللا علمه األسباب.
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"وإنا املنة ابجلنس" املنة جبنس احلديد.

"واالحتمال الذي ذكره املفسرون ،ال دليل عليه إال قوله { :جوأجلجنَّا لجه ا ْْلج ِدي جد} وليس فيه أن اإلالنة من دون سبب ،وهللا أعلم

بذلك" يعين يرد على قوهلم أن اإلالنة تدل على أن هللا أعطاه ميزة لنبوته إنا اإلالنة هلا أسباب وهللا أعلم.
هذا يف اخلرب عن داود عليه السالم وما ميز به وما هلم من صلة به ،فإن ما يلبسونه من دروع إنا كانت من صنعته ،مث أتى
اخلرب عن سليمان:
ال} تلك خارقة للعادة وهذه خارقة للعادة {" .جولِسلجْي جما جن ا حِ
يح} أي :سخرانها
ود ا ْْلِبج ج
َّرجن جم جع جداو ج
لر ج
عطف على مجلة { جو جسخ ْ
{ جع ِ
اص جفة} أي :سريعة يف مرورها" وتسخري الريح أكيد أنه سيكون ألمر.
ِ
األً ِ
ض الَِّت جَب جًْكنجا فِ جيها} وهي أرض الشام"
"{ جَتْ ِري َِب ْجم ِره} حيث دبرت امتثلت أمره ،غدوها شهر ورواحها شهر {إِ جل ْ
فتسخري الريح يعين تسخريها ملا تصلح له ،فقيل أهنا تسري املراكب يف البحر فتذهب سر ًيعا وتعيدها سر ًيعا ،وهو كان عليه
السالم ممن اعتىن ابجلهاد يف سبيل هللا ،فكانت هذه الريح تنقل البضائع واألسلحة ومواد الصناعة واجلند ،والذي يظهر إما
أهنا تدفع السفن سر ًيعا ،وإما أهنا حتمل هي بنفسها هؤالء.
وعلى كل حال وصفت مرة أبهنا عاصفة يعين قوية ووصفت يف ص أهنا رخاء حيث أصاب ،ومن هنا نقول أنه رمبا أتت أهنا
تسري الفلك ،ألن كلمة رخاء مبعىن ليلة مناسبة لسري الفلك ،فيأتون يقولون الليلة رخاء يعين الريح مناسبة لسري الفلك ،فهذا
جيعلنا نقول أهنا تسري الفلك.
مىت أرادها تسري بسرعة سارت ،ومىت أرادها لينة سارت رخاء.
جتري هي أبمره على حسب قصده ،وهذا ما يالئم هذه الغاية السامية وهي الدعوة إىل هللا ،وقد دعا سليمان هللا عز وجل أن
يهب له مل ًكا ال ينبغي ألحد من بعده ،فهذا يشمل كل ما استقامت به أمور مملكته سواء كان سفر ملراكب أو نقل ،وكما
هو معلوم األنبياء مههم نشر دين احلق يف األرض.
ٍ ِ
ي} قد أحاط علمنا جبميع األشياء ،وعلمنا من داود وسليمان ،ما أوصلنامها به إىل ما ذكران".
قال {" :جوكنَّا بِك ِحل جش ْيء جعال ِم ج
ِِ
ٍ ِ
ي} ،وهذه داللة على عناية هللا بسليمان
ي} وصف هلل عز وجل يشبه ما مضى لنا يف قوله { :جوكنَّا فجاعل ج
{ جوكنَّا بِك ِحل جش ْيء جعال ِم ج
وبداود ،أنه سبحانه وتعاىل علم جبميع األشياء وسخر هلم هذه األشياء وعلم من داود وسليمان مقصدمها وأهنما ال يقضيان
ابمللك بل يسخرانه من أجل نشر احلق والدين.
مث أتى اخلرب عن الشياطني وتسخريهم لسليمان ،وهذه كرامة من الكرامات وهو أنه سخر إليه من طوائف اجلن والشياطني اليت
ِ
ِِ
الشي ِ
اط ِ
ي} .
ي جم ْن يجغوصو جن لجه جويج ْع جملو جن جع جمَل دو جن ذجلِ ج
ك جوكنَّا جَل ْم جحافظ ج
أتيت له مبعرفة أعمال عظيمة { جوم جن َّ ج
أيضا من خصائص سليمان عليه السالم ،أن هللا سخر له الشياطني والعفاريت ،وسلطه على تسخريهم يف األعمال،
قال" :وهذا ً
اليت ال يقدر على كثري منها غريهم ".
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ِ
يل
فأصبح له سلطة عليهم ،أعمال عظيمة من غوص البحار واستخراج اللؤلؤ اعمال أمجلت وفصلت يف سبأ { جُمجا ًِ ج
يب جوَتججاث ج
ِ
اسي ٍ
و ِج جف ٍ
ان جكا ْْلججو ِ
ات} ،املقصود أن هللا سخر له ما مل يسخر لغريه وانتفع هبذا التسخري يف شد مملكته والدعوة إىل
اب جوقدوًٍ جً ج
ج
دين هللا.
قال" :فكان منهم من يغوص له يف البحر ،ويستخرج الدر ،واللؤلؤ ،وغري ذلك ،ومنهم من يعمل له { جُمجا ًِيب وَتججاثِيل و ِج جف ٍ
ان
ج ج جج
ِ
اسي ٍ
جكا ْْلججو ِ
ات} وسخر طائفة منهم لبناء بيت املقدس ،ومات ،وهم على عمله ،وبقوا بعده سنة ،حىت علموا موته،
اب جوقدوًٍ جً ج

كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل".
وهذا دليل على أهنم ال يعلمون الغيب ،وخربهم ابلتفصيل يف سبأ فلرياجع هناك ويفهم الدالالت العظيمة يف تسخري الشياطني
كانوا مسخرين لسليمان يسخرهم ملن شاء ،وهنا البد أن ننبه على تنبيه وهو أن هذا التسخري ليس ألحد بعد سليمان.
ِِ
ي} ابلنسبة لسليمان" ،أي :ال يقدرون على االمتناع منه وعصيانه ،بل حفظهم هللا له ،بقوته
وهللا يقول { :جوكنَّا جَل ْم جحافظ ج
وعزته ،وسلطانه" هللا بقدرته سخرهم لسليمان ومنعهم من أن يعصوه أو ينفلتوا منه وجعلهم يعملون خبفاء وال يؤذون الناس،
فسخرهم لسليمان وعلم سليمان كيف حيكمهم ويستخدمهم ويطوعهم فكانوا لسليمان منقادين متام االنقياد وقائمني خبدمته
بدون أي عناء ،وهللا عز وجل حال بينهم وبني الناس أن يؤذوا الناس.
وملا تويف سليمان عليه السالم مل يسخر هللا اجلن لغريه ،هذا ما نريد أن نؤكد عليه ،استجابة لدعوته اليت مرت معنا أنه طلب
من هللا مل ًكا ال ينبغي ألحد من بعده ،ومن الداللة على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا مكن من اجلين الذي كاد أن
يفسد صالته وهم أن يربطه ،مع مكانة النيب صلى هللا عليه وسلم قال أنه ذكر دعوة سليمان فأطلقه ،فجمع هللا لنبيه بني
التمكني من اجلن وبني حتقيق رغبة سليمان ،فتمكن منه ويف نفس الوقت مل يسخرهم أو مل يستعملهم النيب صلى هللا عليه
وسلم.
وعلى ذلك كل أحد أييت يقول خيدمين اجلن أو مسخرين يل وهؤالء جن صاحلني وحنن نتوارثهم وعائلتنا كشافة وترى وتدمها
اجلن نقول هذا ال يصح فإن هؤالء الشياطني واجلن مل يسخروا ألحد بعد سليمان ،وكل أمر آخر فهذا وهم.
لو شعروا بذلك وتيقنوا نقول هذا مكر من اجلن ميكرون ببين آدم فيوصلوهنم أن يشعروا أن هلم خدمة وبعد فرتة من الزمن
يطالبوهم أبن خيدموهم ويقعون يف الشرك.
وقد ذكر أحد كبار العلماء يف عصران موقف عاشه مع أحد دخل عليه األمر هبذه الطريقة ،هذا رجل يعرفه الشيخ بقي مخسة
عاما
عاما واجلن تدمه يف أن تقول له مكان الشيء الضائع يف قريته مث اتسع خربه يف القرى حوله ،بقي مخسة عشر ً
عشر ً
عاما قالوا له ال نعطيك وملا
وهو هبذه احلالة حىت متكنت مسعته ومن جهة أخرى متكن الشعور هبذا التميز ،فبعد مخسة عشر ً
أيتيك السائل ال نقول لك إال إذا عبدتنا! ومعناه أهنم ميكرون وميكرون حىت يستولون ،ميكرون كأهنم خيدمون هذا إذا صح أهنم
خيدمون ،ميكرون هذا املكر حىت إذا شعر اإلنسان أنه متمكن منهم أرغموه على أن يفعل هلم ما يريدون ،وذاك الوقت يدخل
اإلنسان يف أصعب االختبارات يف كونه يبيع الدنيا من أجل اآلخرة!
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نؤكد على أنفسنا مرة أخرى التسخري للجن والشياطني هذا ليس ألحد بعد سليمان عليه السالم ،حىت النيب صلى هللا عليه
وسلم ملا متكن من الشيطان الذي كاد يفسد صالته أطلقه ألنه تذكر دعوة سليمان.
مكرا من هؤالء اجلن الذين يريدون
إذن هبذا ال ميكن أن يكون ،وما حيصل حولنا إما يكون وسو ً
اسا إما يكون خدعة إما يكون ً
أن يفسدوا على الناس دينهم ،والوساوس ما أكثرها اليوم بسبب كثرة املعاصي حولنا وقلة ذكر هللا.
واحلل هو التوبة من املعاصي وكثرة ذكر هللا ،أسأل هللا عز وجل أن نكون من الذاكرين الشاكرين لنعمائه.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..

