
 املسؤولة مناذج قرآنية للقيادة
 إعداد وتقدمي د.البشري صواحلي

  احللقة األوىل 

  احللقة الثانية 

   احللقة األوىل 

ينقلنا اإلمام ابن ابديس يف تفسريه اجلليل إىل عامل عجيب, متتزج فيه املعجزة اإلهلية يف روعة انتقائه 
لألنبياء األصفياء مع عجائب اخللقة يف األنفس واآلفاق, مع ما يطبع ذلك من صور االنسجام 

ها الرسالية, واستعداد بعضها لقبول سنة والتفاعل بني خملوقات هللا,وقدرهتا على التكامل يف أداء مهمت
 التسخري, يف مقابل خدمة صاحب الرسالة اخلالدة.

 
واآلايت اليت بني أيدينا, تعرب عن منوذجني رائعني للقيادة, منوذج بشري متثله النبوة يف أرقى أتلقها 

لطان ,ومنوذج غري وجناحها, حني ختط طريقها حبزم يف التمكني لدين هللا مع حسن استخدامها هليبة الس
بشري ميثله عامل النمل الذي فطر على الرتتيب والتدبري,وهو يف ذلك ملتزم أبوامر قيادته,حريص على 
سالمة أفراده ,وهذه هي قمة الشعور ابملسؤولية يف موقع املسؤولية,وأفضل مثال إلحياء روح النظام 

 درك أمهيته إال ابلفطرة من غري البشر. واالنضباط الذي حيقق سنة النهوض والبقاء , حىت عند من ال ي

َلَنا َعَلى َكِثرٍي ِمْن  َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوَقاال احْلَْمُد ّلِِلِه الهِذي َفضه ِعَباِدِه قال تعاىل: }َوَلَقْد آتَ ي ْ
 (. 15اْلُمْؤِمِنني{ )النمل: 

والنبوة، وقاما أبمر احلكم واهلداية. )وقاال( قوهلما  )علماً( نوعا عظيمًا ممتازًا من العلم مجعا به بني امللك
متسبب وانشيء عن العلم، لكنه لو قيل: "فقاال" ابلفاء، ملا أفاد أن غري القول تسبب منهما عن العلم. 
وملّا عطف ابلواو دل على أن هنالك أعمااًل كثرية كانت منهما يف طاعة هللا وشكره، نشأت عن العلم 

 هذا.  وعليها عطف قوهلما

)فضلنا( أعطاان ما فقنا به غريان. )على كثري( فهنالك كثري مل يفضال عليه ممن ساوامها أو فاقهما. )من 
 عباده املؤمنني( ففضال بني أهل الفضل، فكاان من أفضل الفاضلني، وذلك مبا أعطيا من النبوة وملكها. 

هذا اخلري العظيم، وعما كان منهما من الشكر عما أعطى هلذين النبيني الكرميني من  –تعاىل  –خيربان هللا 
له، واملعرفة بعظيم قدر عطائه، وإظهار السرور به، مع االعرتاف لغريمها مبا كان من مثله أو حنوه، ومن 

 إعالهنما ما كان هلل عليهما من نعمة التفضيل العظيمة حبمده والثناء عليه. 

 تنويه وأتصيل: 

م بذكر )العلم(، وقدمت النعمة به على سائر النعم، تنويهًا بشأن قد ابتدأ احلديث عن امللك العظي
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العلم، وتنبيهًا على أنه هو األصل الذي تنبين عليه سعادة الدنيا واألخرى، وأنه هو األساس لكل أمر 
من أمور الدين والدنيا، وأن املمالك إمنا تنبين عليه وتشاد، وأن امللك إمنا ينظم به ويساس، وأن كل ما 

ينب عليه فهو على شفا جرف هار، وأنه هو سياج اململكة وذرعها، وهو سالحها احلقيقي، وبه مل 
 دفاعها، وأن كل مملكة مل تكحم به فهي عرضة لالنقراض واالنقضاض: 

 قال أبو الطيب املتنيب: 

 والطعن عند حمبيهّن كالقَبِل          أعلى املمالك ما يبىن على األَسلِ 

لك الصادقني يف حمبتها، والذين تصلح هلم ويصلحون هلا، هم الذين يستعذبون يف نعم إن حميب املما
سبيلها املوت، ويكون الطعن عندهم مثل القبل على ثغور احلسان. فأما املمالك اليت تبىن على السيف 

ومحي  فبالسيف هتدم، وما يشاد على القوة فبالقوة يؤخذ. وإمنا أعلى املمالك وأثبتها ما بين على العلم،
 ابلسيف. وإمنا يبلغ السيف وطره ويؤثر أثره، إذا كان العلم من ورائه. 

ال يرى أمامه إال احلرب، وآالت  –شاعر الرجولة والبطولة، وشاعر املعارك واملطامع  –ولكن أاب الطيب 
ه وقد غمرته لذة االنتصار، واستولت نشوة الغلب والظفر على لب –الطعن والضرب فال ميكن أن يقول 

 إال ما قال.  –وخياله 

 فقه وأدب: 

جيوز ملن أنعم هللا عليه بنعمه وفضله بفضيلة أن يفرح بتلك النعمة ويظهر فرحه هبا، يف معرض محد هللا 
عليها، من حيث أهنا كرامة من هللا، ال من حيث أهنا مزية من مزاايه فاق هبا سواه، مثل فعل هذين 

 (. 58}قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا{ )يونس: النبيني الكرميني، وكما قال تعاىل: 

وكثرياً ما يكون التفات املرء إىل نفسه حاجباً له عن غريه، فيذكر من شأنه ما أفرحه، ويسكت عن غريه، 
 وفيهم من هو مثله ومن يفوقه، فقد جير هذا إىل عجب بنفسه، وغمط حلق من عداه. 

 ومحده عليها، ذكر نعمته العامة عليه وعلى غريه، واإلشارة إىل فلهذا كان من أدب مقام الفرح بنعمة هللا
من فضلوا عليه؛ فيكبح من نفسه بتذكريها بقصورها، ويرضى هللا ابعرتافه لذي الفضل بفضله، وحكمة 

 هللا وعدله، وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من عباده. 

 إرشاد وإشادة: 

من محد وتسبيح وهتليل وغريها أفضل األذكار، وأمجعها  –صلوات هللا عليهم  –أذكار األنبياء 
وأسلمها. وقد اشتمل الكتاب العزيز على كثري منها. فعلى املسلم احلريص على اخلري هبا علمًا وعمالً، 
فقد رأيت ما حيف إبظهار الفرح بنعمة هللا من خماطر إذا مل يتنبه هلا، وقد جاء هذا احلمد النبوي حمصال 
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من كل خطرة بعباراته املوزونة الشاملة، اليت ال يصدر مثلها إال منهم لكمال علمهم  للقصد، ساملاً 
 وأدهبم، عليهم الصالة والسالم. 

 اآلية الثانية
َو اْلَفْضُل َهَذا هلَُ }َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل اَيأَي َُّها النهاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطهرْيِ َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنه 

 (. 16اْلُمِبنُي{ )النمل: 

)اإلرث( انتقال ما كان للميت إىل احلي، فيقوم فيه الوارث مقام املوروث، سواء أكان مااًل أو ملكًا أو 
للعلم به  –وهو هللا  –علمًا أو جمداً. واملراد هنا امللك والنبوة. )علمنا( أعطينا العلم، ومل يذكر املعلم 

 م ليس من معتاد البشر، وال من طرقهم. فإن هذا التعلي

)منطق الطري( نطقها وهو تصويتها، وقد يطلق النطق على كل ما يصوت به احليوان، فاحليوان انطق، 
 واجلماد صامت. 

)وأوتينا( أعطينا، والنون يف الفعلني للعظمة إذ هي حالته اليت هو عليها. )من كل شيء( هو على معىن 
العموم احلقيقي، فيما تقتضيه تلك العظمة، مما يؤاته األنبياء وامللوك. )الفضل( التكثري، أو على معىن 

 الزايدة. )املبني( الظاهر الذي ال خفاء به. 

 املعىن: 

قام سليمان مقام أبيه داود عليهما الصالة والسالم، فكان يف بين إسرائيل من بعد نبيًا ملكاً. وأراد 
وه هبا ويدعو قومه إىل اإلميان به وطاعته؛ فدعا الناس وذكر هلم ما سليمان أن يشهر نعمة هللا عليه وين

خصه هللا به من علم منطق الطري، وعظائم األمور، مما هو خارق للعادة معجز للبشر، آية على نبوته. 
وحتداهم بذلك الفضل الذي امتاز به عن مجيع الناس، وهو مشاهد هلم ال ميكنهم إنكاره كما ال متكنهم 

 . معارضته

 فقه وحتقيق: 

أهنم خيرجون من الدنيا دون أن يعلقوا بشيء منها، فال  –عليهم الصالة والسالم  –من ميزة األنبياء 
يورثون دينارًا وال درمهاً وإمنا يورثون العلم. ويف الصحيح "إان معاشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة". 

وه به من العلم وامللك، وما دل عليه ذلك من النبوة، فلم يرث سليمان من داود مااًل، وإمنا ورث ما ن
 وقد خصصه هللا بذلك دون بقية إخوته. 

 تفرقة: 

الشيء املوروث إن كان من أمور الدنيا وأعراضها ومتناوالت األبدان ومتصرفاهتا، فإنه ينتقل بذاته من 
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لبقاء الروح  –يفارق امليت  امليت إىل احلي، وينقطع عنه ملك امليت. وما كان من صفات الروح فإنه ال
وإمنا يقوم احلي مقام امليت يف أداء ما كان يؤديه امليت من أعمال مبثل متصفًا مبثل ما كان متصفًا به  –

امليت، ومتحليًا مبثل حليته. فإرث سليمان للملك هو من املعىن األول فداود بعد موته مل يبق ملكاً، 
 اين فداود بعد موته على علمه ونبوته. وإرثه للعلم والنبوة هو من املعىن الث

 تفرقة أخرى: 

 إذا كان املوروث مااًل فإنه يستحق ابلقرابة شرعاً. وإذا كان علماً أو نبوة أو ملكاً فإهنا ال تستحق هبا. 

فلم يرث سليمان من داود ما ورثه منه ألنه ابنه، وإمنا كان ذلك تفضاًل من هللا ونعمة، وهلذا ملا دعا 
لناس مل يذكر هلم أبوة داود، وإمنا ذكر هلم ما كان به أهاًل ملقامه، مما خصه هللا به من علم سليمان ا

 وقوة، ومظاهر امللك ومعجزة النبوة. 

 عجائب اخللقة وحكمة العربية: 

للحيواانت كلها فهم وإدراك وأصوات تدل هبا على ما يف نفسها، وتتفاهم هبا أجناسها بعضها عن 
صوات ما يكون أخفى من أن يصل إليه مسعنا؛ ومنها ما نسمعه، ومما نسمعه ما بعض. ومن تلك األ

ومنيز بني  -مثال–نفهم مرادها به ومنه ما ال نفهمه، فال نسمع صوت النملة ولكننا نسمع صوت اهلرة 
 صوهتا الذي تدل به على غضبها، وصوهتا الذي تدل به على طلبها. 

من النظام والرتتيب والتقدير والتدبري، ما ال يبقى معه شك  – مثال –ويف مملكة النمل ومملكة النحل 
فيما هلذه احليواانت من إدراك ومتييز، وما بينها من تفاهم، بل كثري من احليواانت تصري ابلرتويض تفهم 
عنا كثريًا من العبارات واإلشارات، وأتيت ابألعمال العجيبة طبق ما يراد منها تدل عليه فهذا أصل ما 

إليه من إدراكها ونطقها اللذين أخرب هبما القرآن. وتلك الغاية من اإلدراك والنطق، ال سبيل لنا  بلغت
بتعليم من هللا   -عليه السالم –إليها الختالف اخللقة وجهل مدلوالت األصوات. وقد أدركها سليمان 

 كرامة له، وآية على نبوته، ومعجزة للناس. 

اللفظ  -يف املتعارف–ان مست أصوات احليواانت نطقاً، كما مست فمن حكمة اللغة العربية الشريفة، 
الذي يعرب به عما يف الضمري نطقاً، ألن األصوات لغري اإلنسان تقوم مقام األلفاظ لإلنسان، فهي طريق 

 تفامهها وطريق فهم ما ميكن لإلنسان فهمه عنها. فلله هذه اللغة ما أعمق غورها! وما أدق تعبريها. 

 : نظر وإميان

قد شوهد ابلعيان يف أنواع من احليواانت: حسن تدبريها ألمر معاشها، ودقة سعيها يف جلب منافعها، 
ودفع مضارها، فمن اجلائز أن يصل إدراكها ابلفطرة إىل ما وراء ذلك من وجود خالقها ورازقها. وهذا 

ني من بعد. فنحن مؤمنون هو الذي أخربان به القرآن يف هذه اآلايت من أمر النملة وأمر اهلدهد اآلتي
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 جلوازه عقاًل، وثبوته مسعاً، مثل السمعيات. 

 متييز: 

قد شارك احليوان اإلنسان يف اإلدراك والتمييز، وبلغ إدراكه إىل معرفة وجود خالقه ورازقه، ولكن 
اإلنسان ميتاز عنه بقوة التحليل والرتكيب لكل ما يصل إليه حسه وإدراكه، وتطبيق ذلك على كل ما 

تد إليه قدرته ويكون يف متناول يده، فمن ذلك الرتكيب والتحليل والتطبيق تغلب على عناصر مت
الطبيعة، ومتكن من انصيتها، واستعمال حيواهنا ومجادها يف مصلحته، ورقي أطوار التقدم يف حياته، 

 هذه القوة بقي يف طور واحد من حياته ومعيشته.  –غري اإلنسان  –ولفقدان احليوان 

راك احليوان فطري إهلامي بعطاء من أول اخللقة، واإلنسان يعطي أصل اإلدراك اإلمجايل، مث بتلك فإد
القوة يتسع أفق إدراكه، ويستمر يف درجات التقدم. وهذه القوة اليت ميتاز هبا اإلنسان هي العقل، وهي 

 اليت ساد هبا هذا العامل الفاين. 

 توجيه: 

قد علم منطق غري الطري أيضا فقد فهم نطق النملة، ذلك ألن  ذكر سليمان عليه منطق الطري، وهو
مراتب: الزاحفة، واملاشية، والطائرة، أشرفها الطائرة، فاقتصر على الطري  -غري اإلنسان –احليواانت 

 تنبيهاً ابألعلى على األدىن. 

 تنزيه وتبيني: 

بني، وما كان عليه السالم عرب سليمان عليه السالم عن نفسه بنون العظمة، ونوه بذلك الفضل امل
اشد اخللق تواضعًا هلل  -عليهم الصالة والسالم–ليتعظم بسلطان، وال ليتطاول بفضل؛ فاألنبياء 

 وأرمحهم بعباده. 

وإمنا أراد تعظيم نعمة هللا يف عيون الناس، وتفخيم ملك النبوة يف قلوب الرعية، ليمأل نفوسهم ابجلالل 
ميان والطاعة، فينتظم امللك، ويهنأ العيش، ومتتد هبم أسباب السعادة إىل واهليبة، فيدعوهم ذلك إىل اإل

 خري الدنيا واآلخرة، وهذا هو الذي توخاه سليمان عليه السالم من املصلحة إبظهار العظمة. 

ولذا مل يقل: )علمت(. وال )يل( و)عندي كل شيء(. ومل يقل )فضلي( فهو فضل من علمه وآاته فضله 
 به عمن سواه. 

 ترغيب واقتداء: 

لنا يف شأن هذا النيب الكرمي ما أعطاه من علم، وما مكنه منه من عظيم األشياء.  -تعاىل  -يذكر هللا 
ترغيبًا لنا يف طلب العلم، والسعي يف حتصيل كل ما بنا حاجة إليه من أمور الدنيا. وتشويقًا لنا إىل ما يف 
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بعثا هلممنا على التحلي أبسباب العظمة من العلم والقوة. هذا الكون من عوامل اجلماد، وعوامل األحياء. و 
 وحثاً لنا على تشييد امللك العظيم الفخم على سنن ملك النبوة. 

من أمره  هللا ذلك إبذن هللا ورضاه، فهو فيما ذكره ملكه سليمان عليه السالم نبياً، وما كان كان فقد
 أمجعني.  والسالم الصالة واملرسلني عليهم األنبياء قدوة وأي قدوة مثل سائر

 

   

  

  

   

 احللقة الثانية 
 (.17اآلية الثالثة: }َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمْن اجلِْنِّ َواإِلْنِس َوالطهرْيِ فَ ُهْم يُوَزُعوَن{ )النمل: 

)احلشر( اجلمع من أماكن متفرقة. )جنوده( هو املنتظمون يف سلك عسكريته، فجمعوا له عند احلاجة 
يهم يف سفر أراده. )يوزعون( يكفون عن اخلروج عن النظام يف السري، فيمنع أوهلم من سبق آخرهم، إل

وآخرهم من التأخر عن سابقهم، ومينعون من اخلروج عن الصفوف إىل اليمني أو الشكال، ألن وزعه عن 
 الشيء معناه كفه عنه. 

اجلن، مث اإلنس، مث الطري وفاعل  ويف ترتيب اجلنود يف الذكر مراعاة األقوى، وأعالهم يف ذلك
 )حشرهم( األعوان احلاشرون. وفاعل )وزع( هم الضباط املنظمون. 

  املعىن:

كان لسليمان   عليه السالم   من اجلن واإلنس والطري جنود معينون معروفون يرتكب منهم عسكره. 
د ويعرفون أماكنهم، فهم يكونون متفرقني، فإذا عرض أمر مجعهم. وكان له أعوان يعرفون أولئك اجلنو 

الذين جيمعوهنم عند احلاجة إليهم. فأراد سليمان أن يسافر، فأمر أعوانه جبمع اجلنود فجمعوهم له. فلما 
اجتمعوا توىل رؤساؤهم تنظيمهم فساروا مع سليمان يف كثرة ونظام، يتوىل أولئك الرؤساء تنظيمهم يف 

 سريهم ومينعوهنم من اخلروج عن النظام. 

  تفصيل:

كما أن لإلنس من يعرفهم من أعوان سليمان ومن ينظمهم من رؤسائهم، كذلك يكون للجن، وكذلك 
يكون للطري. وسلطة سليمان على اجلن وتسخريه هلم وسلطته على الطري وفهمه هلا وفهمها عنه معجزة 

 له، وخصوصية ملك مل ينبغ ألحد من بعده!! 
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  اتريخ وقدرة:

 ام اجلندية يف ملك سليمان.تفيدان اآلية صورة اتمة لنظ
 فقد كان اجلنود يسرحون من اخلدمة وجيمعون عند احلاجة.
 وكانت أعياهنم معروفة مضبوطة.
 وكانت هلم هيئة تعرفهم وتضبطهم وجتمعهم عند احلاجة.
 وكان هلم ضباط يتولون تنظيمهم.

 ى.وكان النظام حمكمًا لضبط تلك الكثر ومنعها من االضطراب واالختالل والفوض
 تعرض علينا اآلية هذه الصورة التارخيية والواقعية تعليماً لنا، وتربية على اجلندية املضبوطة املنظمة. 

وال شك أن اخللفاء األولني قد عملوا على ذلك يف تنظيم جيوشهم، إن مثل هذه اآلية كان له األثر 
د منظمة مما مل يكن معروفًا عندهم البليغ السريع يف نفوس العرب ملا أسلموا. فسرعان ما حتولوا إىل جنو 

 يف اجلاهلية 

وبقيت اآلية على الدهر مذكرة لنا أبن النظام أساس كل جمتمع واجتماع، وأن القوة والكثرة وحدمها ال 
تغنيان بدون نظام، وأن النظام ال بد له من رجال أكفاء يقومون به وحيملون اجلموع عليه، وأولئك هم 

 الوازعون. 

  :طبيعة وشريعة

تستخلص األعلة من األدىن،  –بصنع هللا  –يف عامل اجلماد وعامل النبات وعامل احليوان جند الطبيعة 
واألقوى من األضعف، فتجد املمتاز من أصل اخللق وابنتخاب الطبيعة يف هذه العوامل الثالث، كما جتد 

 لنمل والنحل مثاًل. الذهب يف املعدن وجتد الزهر والثمر يف النجم والشجر، وجتد امللكة من ا

فاإلنسان مل خيرج عن هذا القانون الطبيعي. ففيه املمتازون الذين حيتاج إليهم النوع اإلنساين يف صالح 
 حاله ومآله. 

ومنهم الذين يتولون حكمه وتنظيمه يف أممه وجمتمعاته ومجاعاته؛ فاهليئة احلاكمة واألفراد املنظمون 
تمع اإلنساين ومقررات الشرع اإلسالمي، ومثل ما يف هذه اآلية من والقادة املسريون من ضرورايت اجمل

أمر الوازعني. وملا ويل احلسن البصري القضاء قال: ال بد للسلطان من وزعة أي أعوان يكفون الناس 
يكف  –أي كاف  –عن الشر والفساد، ويتولون تربيتهم وتنظيمهم. ويف رواية: ال بد للناس من وازع 

 هو احلاكم وأعوانه. بعضهم عن بعض، و 

ويف حديث ذكره أهل الغريب: من يزع السلطان وعقابه الدنيوي أكثر ممن يكفهم عن الشر الوعد 
والوعيد يف القرآن }وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط وأنزلنا احلديد فيه أبس شديد 
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 ومنافع للناس{. 

ى َواِدي النهْمِل َقاَلْت مَنَْلٌة اَيأَي َُّها النهْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال حَيِْطَمنهُكْم اآلية الرابعة: }َحىته ِإَذا أَتَ ْوا َعلَ 
 (. 18ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن{ )النمل: 

 )أتوا على وادي النمل( هبطوا إليه من مكان أعلى منه، وهو ابلشام أو ابحلجاز، مل تتوقف العربة على
تعيينه فلم يعني، وأضيف للنمل لكثرته فيه. )منلة( لفظها مؤنث، ومعناها حمتمل مثل شاة ومحامة. 
)مساكنكم( هي قرى النمل اليت يسكنها حتت وجه األرض، احملكمة الوضع والرتكيب والتقسيم. ولذلك 

 قيل فيها: مساكن، ومل يقل غريان. 

)ال يشعرون( ال حيسون بوجودكم. اإلتيان ب "إذا وجواهبا، )ال حيطمنكم( ال يكسرنكم ابحلوافر واألقدام. 
 إلفادة أن قوهلا كان بسبب إتياهنم عند أول ما أتوا. 

)ال حيطمنكم( هنتهم عن أن حيطمهم، واحلطم ليس من فعلهم حىت ينهوا عنه، وإمنا املعىن: ال تكونوا 
ب، ملا يف ذلك من اإلجياز خارج مساكنكم فيحطمكم، فنهتهم عن السبب واملراد النهي عن السب

من التخويف احلامل على  –وهو احلكم  –املناسب لسرعة اإلنذار لسرعة النجاة، وملا يف ذكر املسبب 
 اإلسراع إىل الدخول. 

واجلملة مؤكدة لألوىل كأهنا قالت: ادخلوا مساكنكم ال تبقوا خارجها، ونظري الرتكيب يف التعبري املسبب 
 نا؛ أي ال تكن هنا فأراك. عن املسبب: ال أرينك هه

  املعىن:

يف تلك اجلنود العظيمة حييط به اإلنس واجلن وتظللهم الطري، حىت  –عليه السالم  –سار سليمان 
هبطوا على وادي النمل، فرأهتم كبرية النمل وقائدته، فصاحت يف نيب جنسها، فنادهتم للتنبيه، وأرشدهم 

نهم، وحذرهتم من اهلالك حبطم سليمان وجنوده هلم )عدم( إىل طريق النجاة: أبمرهم الدخول يف مساك
 شعورهم منهم، فال يكون اللوم عليهم، وإمنا اللوم على النمل إذ مل يسرع ابلدخول. 

  عربة وتعليم:

 عاطفة اجلنسية غريزة طبيعية:
ار بين فهذه النملة مل هتتم بنفسها فتنجو مبفردها. ومل ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك اجلند إنذ

جنسها، إذ كانت تدرك بفطرهتا أن ال حياة هلا بدوهنم، وال جناة هلا إذا مل تنج معهم، فأنذرهتم يف أشد 
ساعات اخلطر ابلغ اإلنذار. ومل ينسها اخلوف على نفسها وعلى بين جنسها من اخلطر الداهم، أن تذكر 

 عذر سليمان وجنده. 
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مه، وال جناة هلم إال بنجاهتم، وأن ال خري هلم فيه إال إذا فهذا يعلمنا أن ال حياة للشخص إال حبياة قو 
شعر أبنه جزء منهم. ومظهر هذا الشعور أن حيرص على خريهم كما حيرص على نفسه، وأال يكون 

 اهتمامه هبا دون اهتمامه هبم. 

  واجب القائد والزعيم:

به اخلطر قبل غريها، فبادرت  هذه النملة هي كبرية النمل، فقد كان عندها من قوة االحساس ما أدركت
ابإلنذار. فال يصلح لقيادة األمة وزعامتها إال من كان عنده من بعد النظر، وصدق احلدس، صائب 
الفراسة، وقوة اإلدراك لألمور قبل وقوعها، ما ميتاز به عن غريه، ويكون سريع اإلنذار مبا حيس وما 

 يتوقع. 

  عظة ابلغة:

 وهم واجبها!! فكيف ابإلنسان العاقل فيما جيب عليه حنو قومه؟! هذه منلة وفت لقومها، وأدت حن

هذه عظة ابلغة ملن ال يهتم أبمور قومه، وال يؤدي الواجب حنوهم، وملن يرى اخلطر دامها لقومه، 
إىل  –معشر املسلمني  –فيسكت ويتعامى، وملن يقود اخلطر إليهم ويصبه بيده عليهم. آه ما أحوجنا 

 ! أمثال هذه النملة

َم َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الهيِت َأنْ َعْمَت َعلَ  يه َوَعَلى اآلية اخلامسة: }فَ تَ َبسه
احِلِنَي{ )النمل:   (. 19َواِلَديه َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصه

)التبسم( انفراج الشفتني على األسنان، وقد يكون للسخرية، وقد يكون للضحك، وهو األكثر، وهو 
 بدايته؛ وهلذا قيد ب "ضاحكاً". 

)أوزعين أن أشكر( أهلمين شكر نعمتك. وحتقيقه يف اللغة والتصريف، أنك تقول وزعت الشيء، أي  
أكفه. كما يقول ركبت الفرس وأركبين زيد  كففته وأوزعين هللا الشيء، أي جعلين أزع ذلك الشيء أي

الفرس، أي جعلين أركبه، فأوزعين شكر نعمتك: أي اجعلين أزع أي أكف شكر نعمتك، أي أمنعه من 
 أن يذهب عين وينفلت مين، فاملقصود: اجعلين مالزماً لشكرك فال أنفك لك شاكراً. 

 )نعمتك( عام يشمل كل نعمة هلل عليه وعلة والديه. 

 مل( معطوف على )أن أشكر( فيقدر مثل تقديره. )وأن أع

)ترضاه( وصف مؤكد وقد يكون للتقييد على ما سيأيت، ألن العمل الصاحل يرضى عنه هللا، وإمنا ذكر 
 الوصف، ليفيد أن رضى هللا مقصود ابلعمل الصاحل. 
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لون صلى هللا وسلم )أدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني( اجعلين معهم. أكمل الصاحلني األنبياء واملرس
 عليهم أمجعني. 

وحتقيقه: أن الصاحلني مبا امتازوا به من كمال صاروا كأهنم يف محى خاص هبم، ال يدخل عليهم فيه إال 
من كان مثلهم، فلهم مقامهم يف الرفيق األعلى، وهلم منازهلم يف اجلنة، وهلم ذكرهم الطيب عند هللا وعند 

 ال يدخلها العبد إال برمحة من هللا بتيسري ألسباهبا، وتفضل عظيم. العباد. وهذه املنازل واملقامات 

  املعىن:

َم السرور والتعجب من قوهلا، وطلب   –عليه الصالة والسالم  –ملا مسع سليمان  كالم النملة تَ َبّسَم تَ َبسُّ
نال به رضاه، أن يلهمه شكر ما أنعم به عليه وعلى والديه، وأن يلهمه عماًل صاحلًا ي –تعاىل  –من ربه 

وطلب منه تعاىل أن جيعله يف الصاحلني، أبن يثبت امسه بينهم، ويقرن ذكره بذكرهم، ويلحقه هبم، 
 ويسكنه اجلنة معهم، مبا يغمره به من رمحته وفضله وإحسانه. 

  توجيه:

وصدور ذلك اإلنذار البليغ من مثل تلك النملة يف ضعفها وصغرها طريف مستظرف، ككل شيء 
يث ال ينتظر صدوره منه، فهذا مبعث تعجب سليمان عليه السالم. وشهادة النملة له يصدر من ح

وجلنوده أبهنم لو وطئوا النمل لوطئوه عن غري شعور، فهم لرمحتهم وشفقتهم وارتباطهم بزمام التقوى 
وأخذهم ابلعدل ال يتعمدون التعدي على أضعف املخلوقات العجماء. هذه الشهادة أدخلت السرور 

سليمان عليه السالم ملا دلت عليه من ثبوت هذا الوصف العظيم له وجلنده، وظهوره منهم على 
واشتهارهم به. كما بعث سروره شعوره مبا آاته هللا من امللك العظيم والعلم الذي مل يؤته غريه، حىت فهم 

 ما مهست به النملة، وهي من احلكل الذي ليس له صوت يستبان يف حال من األحوال. 

  من سّرته النعمة: أدب

نعم هللا على العبد تدخل عليه السرور جببلة الفطرة، والفرح بنعمة هللا من االعرتاف بفضله واإلكبار 
أن يسأل هللا التوفيق لشكر تلك النعمة بصرفها يف الطاعة والتوفيق  –حينئذ  –لنواله. ومن أدب العبد 

كما فعل سليمان عليه السالم. إذا أنعم هللا على   بشكرها، مبا يقوم به من أعمال صاحلة يف رضى هللا،
األبوين بنعمة اإلميان والصالح، فهي نعمة على ولدمها إذا اتبعهما، وتكون تلك النعمة من هللا عليهما 

 سيما يف حسن تربيتهما له وتوجيهه يف الوجهة الصاحلة. 

مثل حسناته يف كيزاهنما، ألهنما أصل كما أن نعمة هللا على الولد هي نعة على والديه فهو من أثرمها، و 
ذلك وسببه، ويدعو له الناس، فيدعون هلما ويدعو هو هلما، وقد يؤذن له فيشفع هلما. فالنعمة على 

 الوالد هي نعمة مزدوجة بينهما، وهلذا ذكر سليمان عليه السالم نعمة هللا على والديه مع نعمته عليه. 
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  الغاية املطلوبة:

ى هللا عنه، هو أعظم لذة تعجز عن تصويرها األلسن. وإحالل الرضوان على أهل إن شعور العبد برض
اجلنة أكرب من كل ما يف اجلنة من نعيم؛ فالغاية اليت يسعى إليها الساعون ويعمل هلا العاملون هي رضى 

ة هللا، هللا. فالعمل الصاحل ترتضيه العقول، وتستعذبه الفطر، ولكنه ال يفيد صاحبه إذا مل يبغ به مرضا
 )ترضاه(.  -عليه السالم  –وهلذا قال سليمان 

  مجع وحتقيق:

( فأفاد أن األعمال سبب يف دخول اجلنة. 32قال هللا تعاىل: }ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون{ )النحل: 
ويف هذه اآلية: }وأدخلين برمحتك{ فأفاد أن الدخول ابلرمحة وال منافاة ما بينهما. فاألعمال سبب 

دخول اجلنة، واهلداية إليه والتوفيق فيه وقبوله هو رمحة من هللا جزاء؛ ألنه ال ينتفع به؛ إذ هو شرعي ل
الغين عن خلقه، وإمنا تفضل فجعله سببا يف نيل ثوابه، مث تفضل فجعل اجلزاء مضاعفًا إىل عشرة 

 أضعاف كثرية، إىل املويف للصابرين أجرهم بغري حساب. 

  دقيقة روحية:

النورانية الطاهرة السامية ال لذة هلا حقيقية يف هذا العامل الفاين املادي املنحط، وإمنا لذهتا إن األرواح 
احلقيقية يف عاملها العايل األقدس، ويف الرفيق األعلى األطهر، ويف معاشرة أمثاهلا من النفوس الطيبة 

 الزكية، يف ذلك القدس األسىن، فهي دائمة الشوق إليه، واالجنذاب حنوه. 

الدخول يف الصاحلني واللحوق هبم؛ مثل قول  –عليهم الصالة والسالم  –ولذا كان من دعوات األنبياء 
(. وقول يوسف: 83سليمان هنا، وقول إبراهيم: }رب هب يل حكما وأحلقين ابلصاحلني{ )الشعراء: 

 (. 101}توفين مسلماً وأحلقين ابلصاحلني{ )يوسف: 

لنا  وختم فيما بقي من العمر بواجب اخلدمة وللقيام سابق النعمة،لشكر ما َمنه به من  هللا وفقنا
 ابللحاق بعباده الصاحلني آمني. 
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