
 

من قصص إنبياء سيدنا سليمان عليى السّم؛ 

جاء ذكر قصٌ سيدنا سليمان بأكثر من موضع 

بالقرآن الكريمَ إذ أنى عندما مات داوود عليى 

السّم كانت بنً إسراُيل تحبىَ فأحبوا ابنى 

سليمان من بعده لحسن خلقى وإيمانى مثل أبيىَ 

ثم تولٍ الحكم بعد أبيى علٍ بنً إسراُيلَ 

 .وفيما يلً سرد لقصٌ سليمان عليى السّم

 :تولً سليمان الحكم

فلما تولٍ سليمان عليى السّم الحكمَ وكان قد 

أعطاه هللا منطق الطير والوحشَ وكان يعلم 

لػٌ كل الحيوانات ويفومواَ وجمع سليمان 

عليى السّم الناس والطير والوحش الذي 

يتكون منى جيشى؛ يريد أن يخبرهم أنى حصل 

علٍ الحكمَ قال تعالٍ: “َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد 



َوَقاَل يَا َأيَٓوا النْاُس ُعلْٔمنَا َمْنِطَق الطْْيِر َوأُوِتينَا 

ٍء ِإْن َهَذا لَُوَو اْلَفْضُل اْلُمِبينُ ”َ  ًْ ِمْن ُكٔل َش

وحشر لسليمان عليى السّم الوحش والطير 

واإلنس والجنَ فكانت ما أعظموا من مملكٌ 

وأعظم ملك علٍ وجى التاريخ قد أعطيت لنبً 

هللا سليمانَ قال تعالٍ: “َوُحِشَر ِلُسلَْيَماَن 

ُجنُوُدُه ِمَن اْلِجٔن َواإْلِنِس َوالطْْيِر َفُوْم 

 .”يُوَزُعونَ 

 :سليمان وقصٌ النمل

وفً يوم من إيام كان نبً هللا عليى السّم 

يمشً فً الػابٌ ومعى جيشىَ واقتربوا من 

وادي النملَ والجيش لم يكن يعلم أن هناك 

وادي للنمل؛ فسمع سليمان صوت نملٌ تحذر 

قومواَ قال تعالٍ: ” َحتٍْ ِإَذا َأتَْوا َعلٍَ َواِدي 

ٌٌ يَا َأيَٓوا النْْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم  النْْمِل َقالَْت نَْملَ

َِ  يَْشُعُروَن  َِ يَْحِطَمنُْكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم 

“َ فلما سمع سليمان حديثوا تبسم عليى السّم 

ونسب الفضل إلٍ ربى وظل يدعوه علٍ أن 

يعينى علٍ شكر هذه النعمَ قال تعالٍ: “َفتَبَْسَم 

َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَوا َوَقاَل َرٔب َأْوِزْعِنً َأْن َأْشُكَر 

ٍٰ وَ اِلَدْي َوَأْن  ًْ َوَعلَ ِنْعَمتََك الِْتً َأْنَعْمَت َعلَ



َأْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاُه َوَأْدِخْلِنً ِبَرْحَمِتَك ِفً 

 .”ِعبَاِدَك الْصاِلِحينَ 

 :سليمان يتفقد جيشى

كان يتفقد نبً هللا جيشى فوو صاحب أكبر 

مملكٌ فً هذا الزمانَ فّحظ غياب الودهد 

فسأل عنى لم يعلم عنى أحد أين ذهبَ وكان 

سليمان عليى السّم رجل حازما فػضب 

غضبا شديدا وتوعده نبً هللا بالعقابَ قال 

َِ َأَرى اْلُوْدُهَد   ًَ تعالٍ: ” تََفْقَد الطْْيَر َفَقاَل َما ِل

َُعٔذبَنُْى َعَذابًا َشِديًدا َأْو  َٕ ُِِبيَن *  َأْم َكاَن ِمَن اْلَػا

َْذبََحنُْى َأْو لَيَْأِتيَنًٔ ِبُسْلطَاٍن ُمِبينٍ ”َ ولكن الودهد  َٕ

غاب فترة وبعدها عادَ وقال لنبً هللا لقد جُتك بخبر 

عظيم ونبأ يقينَ قال تعالٍ: ” ِإِنًّ َوَجدٓت اْمَرَأًة تَْمِلُكُوْم 

ٍء َولََوا َعْرٌش َعِظيمٌ ”َ وأكمل  ًْ َوأُوِتيَْت ِمن ُكِلّ َش

حديثى؛ إنوا بلقيس امرأة تحكم الناس وعندها قصر 

عظيم وعرش عظيم واألمٌ كلوا هناك تخضع تحت 

 .حكمواَ ويعبدون دون هللا مما صدم نبً هللا سليمان

 :سليمان والملكٌ بلقيس

فبعث نبً هللا سليمان مع الودهد برسالٌ يأمرها فيوا 

بأن يأتوه مسلمونَ ففتحت بلقيس الرسالٌ فوجدت فيواَ 



ِن  قال تعالٍ: “ِإنُْى ِمن ُسلَْيَماَن َوِإنُْى ِبْسِم اللِْى الْرحْ َمَٰ

ًْ َوْأتُوِنً ُمْسِلمينَ ”َ فجمعت  ِْ تَْعلُوا َعلَ الْرِحيِم * َأ

قوموا لتأخذ مشورتومَ واتفقوا علٍ أن يبعثوا لى 

بالوداياَ ولكن علم سيدنا سليمان بأنوا رشوةَ ووعدهم 

بأن يأتيوم بجنود ِ قبل لواَ فجاءوا إليى واندهشت 

بوجود عرشوا أمامواَ فعرفت بلقيس أنوا ظلمت نفسوا 

وكذلك قومواَ قال تعالٍ: “َقالَْت َرّبِ ِإنًِّ ظَلَْمُت نَْفِسً 

 .”َوَأْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن ِللِْى َرّبِ اْلَعالَِمينَ 

 :موت سليمان عليى السّم

كان سليمان عليى السّم يصلً فً بيت المقدس فحانت 

منيتىَ وكان قد اتكأ علٍ عصا فمنعتى من السقوطَ 

وظل مدة كبيرة علٍ هذه الحال لم تمسس جسده 

األرض أو الدواب ألن األنبياء ِ تمس أجسادهمَ 

فظنت الشياطين أنى ما زال حيا ألنى كان يصلً فً 

بيت المقدس بالشوور ويعتكف هلل عز وجلَ حتٍ 

أرسل هللا دابٌ األرض تأكل من عصاه حتٍ وقع 

 .سليمان عليى السّم فعلمت الشياطين أنى مات

 


