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221تفسیر األیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  221تفسیر األیة  -سورة الشعراء  - 20الدرس : 

1989 -12-01  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیّدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

یْنفعنا واْنفعنا بِما، علَّمتنا وِزْدنا ِعلما، وأَِرنا الحق حقاً، علَّْمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم عِلّمنا ما 

واْرزقنا اتِّباعھ، وأِرنا الباطل باِطالً، وارُزقنا اْجتنابھ، واْجعلنا ممن یْستمعون القول فَیَتَّبِعون أْحسنھ، 

  وأْدِخلنا برْحمتك في عبادك الصالحین.

سورة الشُّعراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ أیھا اإلخوة المؤمنون، مع الدرس العشرین من  

  تعالى:

ُل الشَّیَاِطیُن ( ُل َعلَى ُكِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم (221﴿ َھْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ ) یُْلقُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرھُْم 222) تَنَزَّ

) َوأَنَُّھْم 225) أَلَْم تََر أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُموَن (224) َوالشُّعََراُء یَتَّبِعُُھُم اْلغَاُووَن (223َكاِذبُوَن (

َ َكثِیراً َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما 226یَقُولُوَن َما َال یَْفعَلُوَن ( اِلَحاِت َوذََكُروا �َّ ) إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  )﴾227ا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن(ظُِلُموا َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُمو

  ( سورة الشعراء )  

  تنزیل القرآن خالص من عند هللا:

أیھا اإلخوة األكارم، ھذه اآلیة اْستئناف، الُجَمل تكون اْبتِدائِیَّة واْستِئْنافِیّة، فھذه اآلیة اْستِئناٌف ساقھُ هللا  

على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم، وفي آیات سابقة قال  سبحانھ وتعالى ِلیُبَیِّن اْستِحالة تنّزل الشیاطین

  هللا عز وجل:

لَْت بِِھ الشَّیَاِطیُن (   ) ﴾211) َوَما یَْنبَِغي لَُھْم َوَما یَْستَِطیعُوَن (210﴿ َوَما تَنَزَّ

  ( سورة الشعراء )  

  أي إّن ھذا القرآن لم تتنَزل بھ الشیاطین، وفي ھذه اآلیة: 

 ُ ُل الشَّیَاِطیُن ﴾﴿ َھْل أُنَبِّئ   كُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ

  ( سورة الشعراء )  

ه عن الكذب واإلْفك، بینما الشیاطین من ِصفاتھم الثابتة أنّھم أفَّاكون آثِمون، فاألفاك   مقاُم النبّوة مقاٌم منزَّ

بین الناس العداَوة ھو الذي یقِلُب الحق باطالً، والباطل حق�ا األفاك ھو الذي یكذب، األفاك ھو الذي یوقُِع 
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ُر الحقائق، األفاك ھو الذي یقول ما ال یْعلم ویماري فیما یَِعلَم، قال  والبغضاء، األفاك ھو الذي یَُزِوّ

  تعالى:

ُل الشَّیَاِطیُن ( ُل َعلَى ُكِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم (221﴿ َھْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ   ) ﴾222) تَنَزَّ

  ( سورة الشعراء )  

ه عن الكذب:مق   ام النبّوة منزَّ

ه عن الكذب، وبالمناسبة   ة ؛ إنَّھ مقاٌم منزَّ كأنَّ هللا سبحانھ وتعالى في ھذه اآلیة الكریمة یُبَیِّن مقام النبوَّ

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم:    فإنَّ الكذب یتناقض مع اإلیمان، فعَْن أَبِي أَُماَمةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

   (( یُْطبَُع اْلُمْؤِمُن َعلَى اْلِخالِل كُِلَّھا إِال اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب ))

  ( رواه أحمد )  

  في بعض أقوالھ صلى هللا علیھ وسلَّم: 

  (( المؤمن ال یكذب ! ))

د أن یكون الكذب داخالً في حیاتك بَِشكٍل أو بآخر فالنبي علیھ الصالة والسالم نفى عنك اإلیمان:    ِلُمَجرَّ

  (( المؤمن ال یكذب ! ))

ة مقاٌم   فالمؤمن قد یُقَِصّر، وقد تَِزّل قدمھ، وقد یْفعل شیئًا ویْندم علیھ، ولكنَھ ال یكذب، لذلك فمقام النبوَّ

ه عن الكذب،  وعن اإلثم، فالكذب ھو اْنِحراٌف قولي، واإلثْم اْنِحراف ُسلوكي والنبي علیھ عظیم منزَّ

    الصالة والسالم یقول في بعض أحادیثھ الشریفة:

    (( ال یستقیم إیمان عْبد حتى یستقیم قلبھ، وال یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ ))

  (أحمد عن أنس)  

مبنیَّة على الكذب، وبین أصحاب الِمَھن ھناك من یقول لك: ال لذلك فالذي یقول: التِّجارة شطارة ! ھذه  

بّد من الكذب، ھذا كالٌم مرفوض، المؤمن ال یكذب ورزقھُ على هللا، ومن تَرَك شیئًا مخافة هللا عز وجل 

 َ ْزق ال یأتي إال بالكذب فال كان ھذا الّرزق، وهللا ھو الغنّي، فأ َضھُ هللا خیًرا منھ، إذا كان الِرّ ْن تقول: عوَّ

إنَّ الكذب ضرورة فھذا كالم الشَّیطان، فا� سبحانھ وتعالى یُبَیِّن في ھذه اآلیة أنَّ من یدَِّعي أنَّ الشیاطین 

لون إال على كل  ل على النبي علیھ الصالة والسالم ھذه َدْعوة باطلة ؛ لماذا ؟ ألنَّ الشیاطین ال یتنزَّ تتنزَّ

ه عن ھذا الوْصف.أفَّاك أثیم، ومقام النبوة مقام عظ   یم ُمنَزَّ
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  ال تنزل الشیاطین إال على َمن لھ قابلیة:

تْنِزُل الشیاطین على َمن عنده  ھناك نقطة مھَمة جد�ا ال بّد أن نقف عندھا، یقول اإلمام القاشاني: 

ْبِث، والَكْید، فمن الذي عنده اْستِعداد ِلقَبول الشیاطین ؟ َمن كان على شاكلتھم من الخُ  اْستِعداد ِلقَبُولھا،

والمكر، والفساد، والِخیانة، وسائر الرذائل، وھذا القَْول ینقلنا إلى حقیقة مفاُدھا: أنَّ أحًدا ال یستطیُع أن 

یُِضّل أحًدا، والشیطان یِضّل من كان على شاكلتھ، ومن كان عنده اْستِعداد ِلتَقَبُّل أفكاره، وِلتَقبُّل وساوِسھ 

لھ ِجبِلَّة، وھذه الِجبِلَّة فطرھا هللا سبحانھ وتعالى فِْطرةً نَِقیَّة، وصْفحةً بْیضاء، فإذا واْنِحرافاتھ، واإلنسان 

دنََّسھا اإلنسان باْنِحرافاتھ ومعاصیھ وشھواتھ وجاء الشْیطان ِلیَُوْسِوَس لھذا اإلنسان البعید المنقطع ؛ فإنَّ 

ر إال ِلَمن كان عنده اْستِعداد ِلقَبولھ، قال ھذا اإلنسان یستجیب للشْیطان، الشیطان ال یستطیُع أن یؤثَّ 

    تعالى:

ُل الشَّیَاِطیُن ( ُل َعلَى ُكِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم (221﴿ َھْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ   )﴾222) تَنَزَّ

  ( سورة الشعراء )  

تِّباع الشَّھوات، والَمْیُل ُمنحرٌف في أقوالھ، مْنحرٌف في أعمالھ، واإلثم فِْعل المعاصي، والموبقات، وا 

ل علیھ الّشیاطین.     نحو الغرائز واألفعال القبیحة، فاألفَّاك األثیم ھو الذي تنزَّ

  من صفات المؤمن: عدم سماعھ أقوال الشیاطین:

شيء آخر، ھو أنَّ المؤمن ال یمكن أن یُْصغي إلى قول الشیاطین، ال یمكن أن یُصغي إلى وساوسھم، ال  

یب لھم، ھذه حقیقة فھذا الذي یقول لك: ال أستطیع، وھكذا فَعََل بيَّ الجن، وھكذا دخلوا یمكن أن یستج

فّي، ھذا كلُّھ كالم باطل، ال یْقبُل وساوس الشیاطین، وال إیحاءات الجّن، وال یْقبَُل تعاُونَھُ مع الجّن إال إذا 

السیّئ یُْفِسُد َمن كان مثلھُ سیِّئًا، أْو من كان على شاكلتھم، وھذه حقیقة واقعة في الحیاة الیومیّة، اإلنسان 

كان یْمِلُك اْستِعداًدا للفساد، وعندهُ رْغبةٌ في الفساد یأتي الُمْفِسد فَیُْفِسُدهُ، أما الذي َسَمْت نفُسھُ، واْرتَقَْت 

ز وجل ؛ روُحھ، واستقام على أمر ربّھ واقبل علیھ، وشعََر بالطھارة والعفاف، وشعََر بالقُْرب من هللا ع

ِمثْل ھذا اإلنسان ال یستطیُع شیطان اإلنس وال شیطان الجّن أن یُْفِسَدهُ، فلذلك على اإلنسان أالّ یقول كلّما 

زلَّْت قَدَمھُ: لعن هللا الشیطان ویحمل الشیطان تبعة أعمالھ، بل علیھ أن ینظر في حقیقة تصرفاتھ وأنھا 

    یوم القیامة یقول، كما في قولھ تعالى: من فعل یده واكتساب نفسھ ! إنَّ الشیطان نفسھ

َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحِقّ َوَوَعْدتُكُْم فَأَْخلَْفتُكُْم َوَما  ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ �َّ َكاَن ِلي َعلَْیكُْم ِمْن ﴿ َوقَاَل الشَّْیَطاُن لَمَّ

فَاْستََجْبتُْم ِلي فَال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أَنَا بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخيَّ ُسْلَطاٍن إِال أَْن َدَعْوتُكُْم 

  إِنِّي َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُمونِي ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلِمیَن لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم ﴾

  ( سورة إبراھیم )  
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ان لي علیكم من سلطان فالشیطان إذاً ال یستطیع أن یُْفِسَد إال من كان عنده ھذا كالم رّب العالمین، ما ك 

اْستعداد للفساد، وإال من كانت عنده رغبة الفساد، وإال من كان على شاكلة الشیطان من الخبث 

  واالنحراف، والَكْید، والِخیانة، والكذب والفجور، قال تعالى:

  َما َكَسبُوا ﴾ ﴿ اْستََزلَُّھْم الشَّْیَطاُن بِبَْعِض 

  ( سورة آل عمران )  

كسبوا السیّئات، فجاء الشیطان فأزلَّ أْقدامھم، فلذلك إذا زلَّْت قدُم اإلنسان یجب أن یعلم ِعْلم یقین أنَّھ  

َل بعضھا للشیطان. لھا أحداً، وال أن یَُحِمّ ل المسؤولیَّة كاملةً، وال ینبغي لھ أن یَُحِمّ   وحده یتحمَّ

  قال تعالى:

ُل الشَّیَاِطیُن (﴿ ھَ  ُل َعلَى ُكِلّ أَفَّاٍك أَثِیٍم (221ْل أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمْن تَنَزَّ   )﴾222) تَنَزَّ

  ( سورة الشعراء )  

المؤمن لیس أفَّاًكا، وال یكذب، وكان النبي علیھ الصالة والسالم إذا َشعََر أنَّ أحًدا من أھل بْیتِِھ قد كذََب  

ھًا عن اإلفك واإلثم والكذب یغضُب غضبًا شدیًدا، ویُقا ة ُمنَزَّ ا كان مقاُم النبوَّ ِطعُھ إلى أن یتوب، إذًا لمَّ

والفجور ُحقَّ ِلكُّل مؤمن أن یْنِفَي عن النبي علیھ الصالة والسالم أن یكون للشیاطین أو لبعضھم َدْوٌر في 

  إنزال ھذا القرآن، أو في الُوصول إلى النبي العدنان علیھ الصالة والسالم.

  قال تعالى: 

  ﴿ یُْلقُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرھُْم َكاِذبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  یُْلقُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرھُْم َكاِذبُونَ 

    النبي علیھ الصالة والسالم سألھُ ناٌس عن الكَُھان، فقال صلى هللا علیھ وسلّم: 

    (( إنَّھم لْیُسوا بَِشيء ))

  ائشة بسند صحیح)( األدب المفرد عن ع  

الحدیث طویل، ولكن لو اْكتَفَینا بھذا الكالم لكفى ـ فكّل ما یقولھ الناس من أعمال الجّن، ومن مكرھم،  

    ومن أفعالھم ومن تآمرھم على اإلنس، وبِِعْلمھم بما سیَُكون أي علمھم الغیب، كما قال سیّد الخلق:

  : إنَّھم یَُحِدّثون بالشَّيء یكون ))(( إنَّھم لْیسُوا بَِشيء ! فقالوا: یا رسول هللا

ن یلوذ بھم، أَن فالنًا تنبَّأ بكذا، وكان   ن حْولھم، وممَّ وكثیر من اإلخوة األكارم یْسمعون ِمن أقاربھم، ِممَّ

     كذا، فما تفسیر ھذا ؟! أُجیب كما أجاب النبي علیھ الصالة والسالم:
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    (( إنَّھم لْیُسوا بَِشيء ))

  أمر هللا باالستعاذة من شر الشیاطین والسحرة

    ولكن هللا سبحانھ وتعالى أرشدنا في القرآن الكریم في آیاٍت كثیرة إلى أن نْستعیذ بھ، قال تعالى: 

فَّاثَاِت فِي ) َوِمْن َشِرّ النَّ 3) َوِمْن َشِرّ َغاِسٍق إِذَا َوقََب (2) ِمْن َشِرّ َما َخلََق (1﴿قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ اْلفَلَِق (

   )﴾5) َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد (4اْلعُقَِد (

  ( سورة الفلق )  

ةً ثانیة، قال تعالى:    ودلَّنا أن نستعیذ مرَّ

) الَِّذي 4) ِمْن َشِرّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس (3) إِلَِھ النَّاِس (2) َمِلِك النَّاِس (1﴿قُْل أَعُوذُ بَِرِبّ النَّاِس (

  ) ﴾6) ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس (5یَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس (

  ( سورة الناس )  

  وهللا سبحانھ وتعالى وصف المتَّقین فقال: 

  ﴿ إِنَّ الَِّذیَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّھْم َطائٌِف ِمْن الشَّْیَطاِن تَذَكَُّروا فَِإذَا ھُْم ُمْبِصُروَن ﴾

  ( سورة األعراف )  

  ي آیة رابعة یقول هللا عز وجل:وف 

ِ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیُم ﴾ ا یَْنَزَغنََّك ِمْن الشَّْیَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِا�َّ   ﴿ َوإِمَّ

  ( سورة فصلت )  

أما أجمل ما في ھذه اآلیة األخیرة ؛ إنَھ ھو السَّمیع العلیم، فقد یقول لك قائل: أنا اْستَعَْذُت با�،  

والشْیطان لم یْبرحني، فكیف تُفِسّر ھذه الظاھرة ؟ إنَّھ ھو السمیع العلیم ؛ سِمیٌع الْستِعاذتك بالِلّسان، ویعلم 

ما إذا كان قلبك حقیقةً قد اْستعاذ با�، أم أنَّك اْكتَفَْیت باالْستِعاذة بِِلسانِك، یعني إذا كانت االستعاذة بالِلّسان 

  ، وال تستطیُع ھذه االستعاذة بالِلّسان أن تدفَع الشیطان، لذلك قال تعالى:ھذه ال تكفي، وال تفعل شیئًا

  ﴿ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیُم ﴾

  ( سورة فصلت)  

ْت بھ مشكلة، أو الَحْت لھ شبھة، أو جاَءتْھُ خواطر ال تْرضي فإنَّھا من   فإذا أَلَمَّ باإلنسان وسواس، أو ألمَّ

َ إلیھ، وأن الشَّیطان إذاً فْلیَْستَ  ھ إلى هللا بُِكِلّیتِھ، أن یْلتجأ ِعذ با�، ولكن فْلیَْستِعذ بِقَلبِِھ قبل لسانھ وأن یتوجَّ

یْحتمي بِحماه حتى ینقذهُ هللا سبحانھ وتعالى من ھذه الِمْحنة، فالنبي علیھ الصالة والسالم: فإنَّھم یَُحِدّثون 

   بالشيء یكون ! فقال علیھ الصالة والسالم:
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تلك الكلمة من الحق یخطفھا الِجنِّي، فَیُقَْرقُِره في أُذُن ولیِّھ، َكقَْرقََرة الدَّجاج فَیَْخِلطون معھا أكثر من  ((

    مئة ِكْذبة ))

  ( األدب المفرد عن عائشة بسند صحیح)  

إلى المإل األعلى ھناك من الشیاطین من یستمعون، فإذا اْلتَقََط حینما تنزل أوامر هللا سبحانھ وتعالى  

أحدھم كلمةً ألقاھا في أُذن الكاھن، ونسج على ِمنوالھا مئة كذبة، كما قال علیھ الصالة والسالم: كذَب 

د، ومن أتى ساحًرا فصدق مون ولو صَدقوا، ومن أتى كاھنًا فصدَّقھُ فقد كفر بما أُنزل على محمَّ ة لم الُمنَِجّ

  تُقبل لھ صالة أربعین صباًحا.

    قال تعالى: 

   ﴿ یُْلقُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرھُْم َكاِذبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  ﴾یُْلقُوَن السَّْمَع  ﴿تفسیر:

  

  المعنى األول:

وا بعض من تفسیرات ھذه اآلیة أنَّ ھؤالء الشیاطین یسترقون السَّمع، ویُلقُون السَّمع إلى المالئكة لیأخذ 

ان ِلیكذبوا علیھ مئة كْذبة.    أمر هللا للبشر، فَیَبُثُّون في أُذن الُكھَّ

  المعنى اآلخر:

أَن المنحرف یُلقي سْمعھُ، واألفَّاك یُلقي َسْمعھُ إلى الكذب لذلك في نِظام المحاكمات یُقال: ال تُْسمُع ھذه  

ْوِف شُروطھا اإلْجرائِیَّة ومضمونھا الدَّعوة، القاضي یرفض سماعھا في األصل، إذا كانت لم تْستَ 

الصحیح، َدْعوى غیر َمْسموعة، والمؤمن كذلك إذا كان في عالم القُُدس، وكان مع هللا سبحانھ وتعالى، 

   وكان في طھارتھ وِعفَّتِِھ ال یُلقي السَّْمع للشیاطین، وال ِلَوساِوِسھم، قال تعالى:

  ﴿ َوأَْكثَُرھُْم َكاِذبُوَن ﴾

  لشعراء )( سورة ا  

  من صفات غالِب الشعراء الكذُب:

ھؤالء یْكذبون، والكذب كما تعرفون ھو قلُب الحقائق وتزویرھا، وھناك من یقول: إنَّ النبي علیھ  

الصالة والسالم شاعر، وفي آیات كثیرة أشار هللا سبحانھ وتعالى إلى ھذه التُّھمة التي اتُِّھَم بھا النبي علیھ 

  ھ كاھن، ومن أنّھ شاعر، في بعض اآلیات الكریمة یقول هللا عز وجل:الصالة والسالم من أنَّ 
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) َوَال بِقَْوِل َكاِھٍن قَِلیالً َما 41) َوَما ھَُو بِقَْوِل َشاِعٍر قَِلیالً َما تُْؤِمنُوَن (40﴿ إِنَّھُ لَقَْوُل َرسُوٍل َكِریٍم (

    ) ﴾43) تَْنِزیٌل ِمْن َرِبّ اْلعَالَِمیَن (42تََذكَُّروَن (

  ( سورة الحاقة )  

ال ھو بِقَول شاعر، وال ھو بِقَول كاھن، بل ھو قول رسول كریم، تنزیل من رّب العالمین، ھذا ھو  

فكان ھذا الرّد، الحق، فھناك من ادَّعى، ومن زعَم من ُكفَّار قریش أنَّ النبي علیھ الصالة والسالم شاعر، 

    وإذا زعمت أنَّھ شاعر، فالشُّعراء یتَّبِعُھم الغاوون، الُشعراء لْیُسوا كذلك.

  صور من كذب ومبالغات الشعراء:

من ھو الشاعر ؟ ھذا الذي یتكلَّم كالًما وْفق ھواه فقد یمدُح مدیًحا كاذبًا، وقد یْھجو ِھجاًء ظالًما، وقد  

     ، كما جاء على لسان بعض من الشُّعراء:یِصُف حالةً ساقطة، وقد یُبالغ

جال ولو أّن النّســاء كمـن فقَْدنا  لَت النِّساء على الِرّ   لَفُِضّ

* * *  

َب إلى المعتِصم، فلما َتُُوفِّیَت أُّم المْعتَِصم، َمَدَح أَُمھُ بِقَصیدةٍ َمْطلعھا:       أراد شاِعٌر أن یتقرَّ

جال  ولو أّن النّســـاء كمن فقَـْدنا  لَت النِّساء على الِرّ   لَفُِضّ

* * *  

من أجل ھذه المرأة التي ال یعرف التاریخ عنھا شیئًا !! وھذا كذب ھذه مبالغة، ومبالغة كبیرة، وبعض  

الشُّعراء یمدح مدیحا كاذبا، مدیحا یخلو من كل حقیقة، یسبغ على ممدوحھ صفات البطولة، والكرم، 

ك، إذًا ھذا المدیح الكاذب فیھ مْعِصیَة، ألنَّ هللا سبحانھ وتعالى یغضب والشجاعة، والتَّقوى، وھو لیس كذل

إذا ُمِدَح الفاسق فَِمن أجل مكاسب رخیصة، من أجل نوال محدود وعطاء قلَّ أو كثر، كان ھذا الشاعر 

     یُْصبُغ على ممدوحِھ ِصفاٍت كلّھا ملفقة متكلَّفة، لذلك فربّنا عز وجل قال عن ھذا النبي الكریم:

    ﴿ َوَما َعلَّْمنَاهُ الِشّْعَر َوَما یَْنبَِغي لَھُ ﴾

  )69( یس:   

ألَن من شأن الشعراء أن یكذبوا، ھناك لقََطاٌت كثیرة من أقوال الشعراء ینحدر فیھا الشاعر، ویسف  

   إسفافاً:

  وأيَّ مكاٍن أرتقـي أيَّ عظـیٍم أتَّقـي 

  هللا وما لـم یخلق و كـّل ما خلـق 

  كَشْعرٍة من مْرفقي ي نظري محتقر ف

* * *  
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ھذا قول الُمتَنَبِّي ! ما قیمة ھذا الِشّعر ؟ ھذا الكون العظیم الذي تحار بھ العُقول قال عنھ الُمتَنَبِّي إنَّھ  

ة:      مْحتقٌر في نظرِه، فھل یُْعقَُل أن یكون النبّي شاعًرا، ھذا المتنبِّي الذي قال مرَّ

  وأْسَمعَت كلماتي من بِِھ صَمــمُ  أنا الذي نظر األعمى إلى أدبـي 

اه ویْختِصمُ   أنام ملء ُجفوني عن شـواردھا    ویســھر الخْلق جرَّ

  والسیف والرمح والقرطاس والقلم الخیل واللیل والبیـداء تعرفنـي 

* * *  

لى حلب أو من البصرة إلى حلب، بكل فارس ِمْغوار شجاع ال یھاب المنایا، كان في طریقھ من بغداد إ 

    فخرج علیھ كمین فولَّى ھاربًا ! فقال لھ غالمھ: ألم تقل:

  والسیف والرمح والقرطاس والقلم الخیل واللیل والبیـداء تعرفنـي 

* * *  

فقال: قتلتني قاتلك هللا، وعاد وقاتل حتى قُتِل، إذًا ھناك مبالغات شيٌء غیر صحیح، لذلك النبي علیھ  

    الة والسالم أعظُم بَِكثیر وأْسمى بَِكثیر، من أن یكون شاعًرا، قال تعالى:الص

  ﴿ َوَما َعلَّْمنَاهُ الِشّْعَر َوَما یَْنبَِغي لَھُ إِْن ھَُو إِال ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِیٌن ﴾

  ( سورة یس )  

لِفطرة، لذلك ھناك تناقض إنَّھ رسول هللا، الشاعر ینطلُق من خیال، وقد یبتعد عن الواقع اإلسالم دیُن ا 

بین ما ھم علیھ الشُّعراء، وبین قواعد الِدّین، فلیس من قواِعِد الِدّین أن تكذب في المدیح، ولیس من 

قواِعد الِدّین أن تَْھُجَو ِھجاًء مقذًعا، وال ِھجاًء ُمراً، ولیس من قواعد الِدّین أن تُثیر الغرائز بِِشْعر 

عراء، والنبي علیھ الصالة والسالم فھو فوق ذلك، ومن المبالغات إلى رخیص، وھذا كلُّھ من صفات الش

َرھا في ھذا  غزل إلى ِھجاء إلى وْصف كلُّھ ما أراده هللا سبحانھ وتعالى، ولكنَّ الحقیقة التي أُحُب أن أُقِرّ

نھ یتنافى مع قواعد الدَّرس ؛ ھو أنَّ اإلسالم لم یُھاِجم الِشّْعر لذاتھ، ولكن ھاَجَمھُ ِلَمضمونھ، ألّن مضمو

ر ِشعرهُ للِھجاء الباطل، وللمدیح الكاذب، وإلثارة الغرائز، وللتَّحلیق في عالم  الِدّین فكّل شاعر سخَّ

    الخیال، ُمْبتَِعًدا عن الواقع فھذا الشاعر ینطبق علیھ قول هللا عز وجل: والشعراء یتَّبعھم الغاوون.

  ن، وقبیُحھُ قبیح:حكم الشعر في اإلسالم: كالم َحَسنُھُ حسَ 

هَ بھ   إال أّن الِشّْعر كما یقول العلماء: كالم َحَسنُھُ حَسن، وقبیُحھُ قبیح، وھذا ُحكٌم فقھي في الِشّعر، نوَّ

ِ ْبِن ُعَمَر َرِضي �َّ َعْنھَما أَنَّھُ قَِدَم َرُجالِن ِمَن اْلَمْشِرِق فَ  بَا َخطَ النبي علیھ الصالة والسَّالم، فعن َعْبِد �َّ

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم:    فَعَِجَب النَّاُس ِلبَیَانِِھَما فَقَاَل َرُسوُل �َّ

   



9 

221تفسیر األیة    

    (( إِنَّ ِمَن اْلبَیَاِن لَِسْحًرا، أَْو إِنَّ بَْعَض اْلبَیَاِن لَِسْحٌر ))

  (رواه البخاري)  

حر ما كّل البیان ساحر، وما كّل شعر (ِمن )ھذه للتَّبعیض، فبعض الِشّعر فیھ ِحكمة، وبعض البیان في سِ  

    حكیم.

  في صحیح البخاري أن النبي علیھ الصالة والسالم تمثَّل قَول لبید، فقال: 

  (( أصدق كلمة قالھا لبید: أال كّل شيٍء ما خال هللا باطل ))

   ولكنَّھ علیھ الصالة والسالم ما أتمَّ البیت، ألنَّ في تمام البیت مخالفة للحقیقة، فالبیت أصلھ: 

  وكـل نعیم ال محالـة زائل أال كّل شيٍء ما خال هللا باطل 

* * *  

  فنعیم أھل الجنَّة ال یزول، وھذا الكالم في الشطر الثاني غیر صحیح. 

شيٌء آخر، اإلسالم لم یُھاجم الِشّعر لذاتھ بل ھاجمھُ ِلَمْضمونھ، ألنَّ الِشّعر كالٌم حَسنُھُ حَسَن، وقبیُحھُ  

قبیح، لو أنَّ الشاعر اْستَْخدم ِشعرهُ في الحدیث عن هللا عز وجل، أو عن ھذا الكون العظیم، أو عن النبي 

     ا الِشّعر حَسن، بعض الشعراء یقول:الكریم، أو أثار الِھَمم لألعمال الطَّیِّبَة، فھذ

  ذات الغُصون النّضـرة اُنظر ِلتِلك الشَّجـــرة 

ـٍة ؟   وكیف صاَرْت َشَجـرة   كیف نََمْت ِمن حبـَّ

  الذي یُخرُج منھا الثَمرة ؟  فاْبَحث وقل مـــن ذا

  جذوتھا ُمْستَِعــــرة  و اْنظر إلى الشمــس

  تشــرةوبھا حرارة من   فیھا ِضیـــــــاء

  في الجّو مثل الشَّــَررة من ذا الذي أْوَجــَدھا 

  فمن أْوَجَد فیھ القمـــر و اْنظر إلى اللیـــل 

  كالدُّرر المنتشــــرة  و زانـھُ بأْنُجــــٍم 

  فمن أنزل منھ مطــًرا ؟ و اْنظر إلى الغَـــیم 

  بعد اْصِفراٍر َخــِضرة فصیََّر األرض بـــھ 

  أَْنعُُمھُ ُمْنَھِمــــــرة   ذاك ھو هللا الــذي

  وقدرٍة مقــــــتدرة ! ذو ِحكمٍة بالغـــة 

***  
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خیص والغزل وإثارة الغرائز ؛ ھذا الذي   فالِشّعر لیس حراًما ِلذاتھ، ولكنَّ المدیح الكاذب والِھجاء الرَّ

بھ من شاعر، ھاجمھ اإلسالم، فإذا كان الشاعر في ھذا المْستوى حیث استمعنا لوصف الشجرة فأْنِعم 

   والقرآن الكریم استثنى فقال:

  ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  استثناء الشعراء المؤمنین من شر الغوایة:

ك   ك المشاعر، ویَُحِرّ ً في الناس، فإنك تْستخدُم الِشّعر، فھو یَُحِرّ ألنَّك إن أرْدَت أن تُْحِدَث موقفًا انفعالیا

غة والقدرة التَّعبیریّة شيٌء ثمین إذا ُوِظف للحق فأْنِعم بھ، وأكِرم، لذلك الِشّعر كالٌم العواطف والبال

ا، ولكنَّ ھؤالء الذین زَعُموا أنَّ  حسنُھُ حَسن وقبیُحھُ قبیح، وال ینبغي أن نُْطلَق علیھ ُحْكًما جائًرا وعام�

   النبي علیھ الصالة والسالم شاعر، قال تعالى:

  نَاهُ الِشّْعَر َوَما یَْنبَِغي لَھُ ﴾﴿ َوَما َعلَّمْ 

ولیس مقام النُّبّوة یقترب منھ مقام الّشعر، ففي الِشّعر الكذب والِھجاء، وخیاالت وبُْعٌد عن الواقِع، كافور  

ا غِضَب علیھ، ولم  اإلخشیدي مدَحھُ الُمتَنَبّي بقصیدة، جعل من ھذا اإلنسان أحد أصحاب رسول هللا ! فلمَّ

     ِعراق قال:یَُوِلھ ال

  إنَّ العبید ألنجـاس مناكیُد ! ال تْشتِر العَبد إال والعصا معھ 

* * *  

     وقال: 

  تُرعى بِعَـْبد كأنَّھم َغنَم وفي كّل أرٍض وِطئْتُھا أمم 

  وكان یُْبرى بُِظفِرِه القلَمُ   یْستخِشُن الخّز حین یْلبسُھُ 

* * *  

ا أْحبط مْسعاه ویئَس منھ جعَلَھُ في أسفل سافلین، أما ھذا ھو الِشّعر، رفعُھ إلى مستوى عال   جًدا، فلمَّ

النبي علیھ الصالة والسالم فقد نھانا عن أن یحِملََك الغضب على أن تُبالغ، أو أن یحِملََك الرضا على أن 

  تُبالغ یجب أن تقف عند الواقع عند ما ھو كائن، فكّل ِزیادة وكّل مبالغٍة لیست من شأن المؤمن.

ال الشُّعراء ُمنافیَةٌ ِلحال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم، فالنبي علیھ الصالة والسالم في مراتب علیا ح 

من الطَّھر ومن العفاف، من الِصّدق ومن المروءة، ومن الواقِِعیَّة، أما ھؤالء الشُّعراء فإنھم یْمدحون 

لون ویَُحِلّقون بالخیال، ویبتعدون عن الوا قع، فلیس من یقول: إنَّ النبي شاعر ھو ُمِحّق بل ویْھجون ویتغزَّ

    ھو مبِطل، قال تعالى:
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  ﴿ َوالشُّعََراُء یَتَّبِعُُھُم اْلغَاُووَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  ھل ھؤالء الصَّحابة في مستوى أن یكونوا أتباع شاعر ؟ ال وهللا! قال تعالى: 

  ) ﴾225لَْم تََر أَنَُّھْم فِي ُكِلّ َواٍد یَِھیُموَن () أَ 224﴿ َوالشُّعََراُء یَتَّبِعُُھُم اْلغَاُووَن (

  ( سورة الشعراء )  

  تفسیر: أَلَْم تََر أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُمونَ 

لم یقل هللا عز وجل: في كّل طریق یھیمون، قال: في كّل واد ! یعني ھناك متاھات، واد فیھ مغاِور،  

ة وفي َحیرة، والِفْعل ھاَم تقول: ھاَم على وْجھھ ساَر بِال ھَُدى، ومن وفیھ مسارب، وفیھ اتِّجاھات متناقض

دون بصیرة، وال ھدف، فالشُّعراء في كّل واٍد یھیمون، یمیل مع مصلحتھ أینما مالَت، حتى إنَّ شاعًرا 

وٌر وكذب في العصر العباسي مَدَح وھجا اثنَي عشر خلیفةً، یْمدُحھُ ثمَّ إذا جاء خلفُھُ ھجاه، فَُكل ھذا ز

  وبھتان، قال تعالى:

  ﴿ أَلَْم تََر أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُموَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

    فھذا الذي َمَدَح رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم بِقَصیدة رائعة، لھ أبیات أخرى: 

  مْشـتاقةً تْسعى إلى ُمشتاق  رمضان ولَّى ھاتِھا یا ساقي 

* * *  

! فھو إذا أراد النبي مدحھ، وإذا أراد الخمر مدحھا أَھذا مسِلم ؟ وھل ھذا منضبِطٌ   یقِصُد بھا الخمر  

ویؤَخذُ عنھ ؟ إن أموره ال ضابط یضبطھا، وتسترسل من دون حدود، ھي فوضى ! لذلك ربّنا سبحانھ 

    وتعالى قال:

  ﴿ أَلَْم تََر أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُموَن ﴾

  سورة الشعراء )(   

ندقة، وتارةً یُقال عنھ إنَّھ مؤمن، وتارةً یؤمن   ََّھُم بعض الشعراء بالزَّ في كّل واد تخوضون، تارةً یُت

باآلخرة، تارةً یرفض اآلخرة، ھناك اضطراب فِكري، واضطراب عقدي، واضطراب ُسلوكي، فھل 

الَمْقُدرة اللُّغِویّة والِشعریّة لیس غیر، یمكن أن نأخذ شیئاً عن ھؤالء ؟ وإذا كان عندھم شيء یؤخذ، فھو 

  أما أن یكون الحّق معھم فھذا أْبعُد شيٍء عن الواقع، قال تعالى:

  ) ﴾226) َوأَنَُّھْم یَقُولُوَن َما َال یَْفعَلُوَن (225﴿ أَلَْم تََر أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُموَن (

  ( سورة الشعراء )  
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  الَ یَْفعَلُونَ  َوأَنَُھْم یَقُولُوَن َما

سیّدنا عمر رضي هللا عنھ استْعَمَل والی�ا على البصرة اسمھُ النعمان بن َعِدّي وكان ھذا الوالي یقول  

  الَشعر، قال قصیدة وقال في ِختامھا:

  تنادمنا بالَجـوثق المتھِدّم  لعّل أمیر المؤمنین یسوُؤه

* * *  

فبَلََغ سیِّدنا عمر ھذه القصیدة، فقال: إي وهللا، إنَّھ لَیَسُوؤني ذلك، ومن لَِقیَھُ فْلیُْخبْرهُ أني َعَزْلتُھ، وكتََب  

   إلیھ:

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ِ اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم (1﴿ حم ( َشِدیِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل َال  ) َغافِِر الذَّْنِب َوقَابِِل التَّْوبِ 2) تَْنِزیُل اْلِكتَاِب ِمَن �َّ

  )﴾3إِلَھَ إِالَّ ھَُو إِلَْیِھ اْلَمِصیُر(

  ( سورة غافر )  

أما بعد فقد بلغني قولك: واَْیُم هللا إنَّھُ لَیَسُوُؤني ذلك، وإنِّي قد َعَزْلتُك ! فسیّدنا عمر كان حریًصا ِحْرًصا  

على ِمْصٍر، أو على قُْطٍر من أقطار بالد المسلمین في  بالغًا على أن یكون ھذا العامل الذي یْستَْعملھُ 

   المستوى الراقي الذي ال تشوبُھُ شائبة.

  موقف بعض شعراء الصحابة بعد نزول ھذه اآلیة:

شيٌء آخر ُمتَعَِلّق بِھذا الموضوع ؛ ھو أنَّ بعض أصحاب النبي علیھم ِرضوان هللا، ومنھم سیدنا حسَّان  

   ا عبد هللا بن رواحة، ومنھم كعب بن مالك كانوا شعراء، فحینما نَزَل قولھ تعالى:بن ثابت، ومنھم سیّدن

  ﴿ َوالشُّعََراُء یَتَّبِعُُھُم اْلغَاُووَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

یا رسول هللا، إنَّ هللا سبحانھ وتعالى حینما أنزل  أتَْوا النبي علیھ الصالة والسالم وھم یْبكون فقالوا: 

  فقال علیھ الصالة والسالم ُمتَلَِطّفًا: لُم أنَا شُعراء، ونحن قد َھلَْكناھذه اآلیة یعْ 

  (( إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأنتم ھؤالء ! ))

وھذا االْستِثناء مھّم جد�ا، فاإلنسان اآلن إذا كان یْملُك قُْدرةً لُغَِویَّة، وِشْعریَّة، ووَظفَھا في الحق، فھذا  

بالمقاییس الملتزمة بالِشعر، یَعُدُّون الِشّْعر المْلتَزم من أرقى أنواع الِشّْعر، إن ھذا  عمل طیِّب، واآلن

ُر ِلِخدمة أحداث عظمى، ھذا ِشعر ُملتَِزم، فسیّدنا  الِشّعر الذي یُنافُح عن قِضیَّة، الذي یْلتَِزُم مبدأً، ویَُسخَّ
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مالك كان ِشعرھم ُمَوظَّفًا في ِخدمة الحق، حسَّان بن ثابت، وكذا سیدنا عبد هللا ابن رواحة وكعب بن 

  فالنبي علیھ الصالة والسالم اْستَثناھم انطالقاً من قولھ تعالى:

َ َكثِیراً َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسیَ  اِلَحاِت َوذََكُروا �َّ ْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  المؤمن یُجاھد بَِسیفھ ولسانھ:

یعني أنھ أذن لھ   وقد أُثَِر عن النبي علیھ الصالة والسالم أنَّھُ قال ِلَحسَّان بن ثابت ھاِجِھم وِجبریل معك،  

علیھ الصالة والسالم، وفي الرّد  في ھجاء الكفار ! وكان دیوان حسَّان رضي هللا عنھ كلھ في َمْدح النبي

على ُخصومھ، وفي حدیث آخر رواه اإلمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك أنَّھ سأل النبي علیھ 

    الصالة والسالم عن ھذه اآلیة فقال:

    (( إنَّ المؤمن یُجاھد بَِسیفھ ولسانھ، والذي نفسي بیده لكأنّما ترمونھم بھ نضح النبل ))

  شرح السنة عن كعب بن مالك بسند صحیح )( البغوي في   

أْي ھذه القصائد التي ینظمھا أصحاب رسول هللا في الرّد على أعداء اإلسالم كأنَّھا نِبال تُصیبھم، وھذا  

  بعض ما جاء في السنَّة المطھَّرة عن شعراء اإلسالم الذي نافحوا بِِشعرھم عن ھذا الِدّین العظیم.

  قال تعالى: 

  ) ﴾226) َوأَنَُّھْم یَقُولُوَن َما َال یَْفعَلُوَن (225أَنَُّھْم فِي كُِلّ َواٍد یَِھیُموَن (﴿ أَلَْم تََر 

  ( سورة الشعراء )  

  من صفات غالب الشعراء: أَنَُّھْم یَقُولُوَن َما الَ یَْفعَلُونَ 

  ھذا شيٌء خطیر، یقولون ما ال یفعلون ! ھم في واد وأفعالھم في واد قال تعالى: 

َ َكثِیراً َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسیَ  اِلَحاِت َوذََكُروا �َّ ْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

  :من صفات الشعراء المؤمنین: ال یلھیھم الشعر عن ذكر هللا

أْجَمُل ما في ھذه اآلیة أّن الِشّعر لم یُْلِھِھم عن ِذْكر هللا تعالى ؛ وھذا معنى، والمعنى الثاني أنَّھم ذكروا  

هللا كثیًرا في ِشعرھم، فِشْعُرھم كلّھ طافِح بالحدیث عن آیات هللا الكونیّة، وعن رحمتھ وعن عظمتھ، 



14 

221تفسیر األیة    

لم یْشغل الِشّعر الشاعر المؤمن عن ِذكر هللا، أو أنَّھ  وعن قدرتھ، وعن نبیِّھ صلى هللا علیھ وسلّم، فإذا

  كان شعره ذكراً كثیًرا، فھذا من صفات الشاعر المؤمن.

  قال تعالى: 

  ﴿ َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا ﴾

  [ سورة الشعراء ]

  األمُر بالرِدّ على شعراء األعداء:

النبي الِعداء، وكان حسَّان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد هللا وھذا ھو الرّد على الشُّعراء الذین ناَصبُوا  

بن رواحة رضي هللا عنھم یُردُّون على خصوم اإلسالم، فإذا كان الِشّْعر رد�ا على ُخصوم الِدّین، أو ِذكراً 

  ى:آلیات هللا أو ألسمائھ الحسنى، أو َمْدحاً للنبي الكریم، فھذا من حسنات الشعراء المؤمنین، قال تعال

َ َكثِیراً َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا﴾ اِلَحاِت َوذََكُروا �َّ   ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ( سورة الشعراء )  

  ھذه ُمطلقةٌ، یعني أيُّ ظالم، قال تعالى: 

  ﴿ َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن ﴾

  ة الشعراء )( سور  

  َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُونَ 

ھذه أليِّ ظالم، وبعضھم قال: سیعلُم الذین ظالمو من ھؤالء الشعراء، ظلَُموا الناس بِِھجائھم، وظلموا  

  بَِمدیحھم الكاذب، وبِنفاقھم، وثْرثرتھم، وإثارة الغرائز، قال تعالى:

  ﴿ َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

بسم سیّدنا الِصّدیق رضي هللا عنھ حینما َعِھَد بالِخالفة إلى عمر بن الخطاب كتََب ھذه الوصیّة فقال:  

ن الدُّنیا، حین یُْؤمن الكافر، هللا الرحمن الرحیم، ھذا ما وصَّى بھ أبو بكر بن أبي قِحافة عند ُخروِجِھ م

وینتھي الفاجر، ویْصدق الكاذب، إنِّي اْستَْخلْفُت علیكم عمر بن الخّطاب فإن یَْعِدل فذلك ظنِّي بھ، 

وھي َوِصیَّة رائِعة جد�ا، ومات وكان ھذا الذي أوصى بھ  ورجائي، وإن یَُجر ویُبِدّل فال ِعْلم لي بالغَیب،

  خروجھ من الدنیا.. إذاً: أبو بكر بن أبي قِحافة عند

  ھذا على قَول هللا تعالى: 
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  ﴿ َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )  

، إذا أرْدَت أن تْدعَُو إلى هللا عز وجل تعلَّموا العربیّة فإنَّھا من الِدّین وكان سیّدنا عمر یقول: 

السلیمة، والعبارة األدبیَّة القویّة، والنبي علیھ الصالة والسالم ففي ذلك أداء الرسالة واْستْخدْمَت اللُّغة 

    الحق والخیر قال:

    (( إِنَّ ِمَن اْلبَیَاِن لَِسْحًرا، أَْو إِنَّ بَْعَض اْلبَیَاِن لَِسْحٌر ))

  ( رواه البخاري )  

 علیھ وسلّم في الحق فھنیئًا لمن فعلھ، وإذا فإذا ُوِظّفَْت اللغة كما وظَّفھا أصحاب رسول هللا صلى هللا 

امتلَك أحد ناِصیَة البیان َكَھُؤالء الشُّعراء المنحرفین الذین یكذبون ویأفكون ویتَّھمون ویجورون ویظلمون 

  فالویل لھ ثم الویل، لقولھ تعالى:

  ﴿ َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب یَْنقَِلبُوَن﴾

  الشعراء )( سورة   

 


