هل بالفعل سليمان اعظم من اي
انسان قبله او بعده؟  1ملوك 2 3
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الشبهة
يدعي بعض المشككين ان عظمة سليمان مبالغ فيها في الكتاب المقدس فيستشهدون بما قاله
ِ
يما َو ُم َم ِّي ًاز َحتَّى إِ َّن ُه
سفر الملوك االول ُ 12 "3ه َوَذا قَ ْد فَ َع ْل ُ
ب َكالَ ِم َكُ .ه َوَذا أ ْ
سَ
ت َح َ
َعطَ ْيتُ َك َق ْل ًبا َحك ً
ِ
ِ
ِ
ام ًة َحتَّى
َع َ
ط ْيتُ َك أ َْي ً
ير َكَ 13 .وقَ ْد أ ْ
ضا َما لَ ْم تَ ْ
وم َب ْع َد َك َنظ ُ
سأَْل ُه ،غ ًنى َو َك َر َ
لَ ْم َي ُك ْن م ْثلُ َك قَ ْبلَ َك َوالَ َيقُ ُ
وك ُك َّل أَي ِ
ون رج ٌل ِم ْثلَ َك ِفي ا ْلملُ ِ
َّام َك" .
إِ َّن ُه الَ َي ُك ُ َ ُ
ُ

ويقولوا أنه كان هناك ملوك اعظم من سليمان مثل نبوخذنصر وغيره .والغريب انهم يحاولوا ان
يدعي ان قرانهم صحيح ولكن الكتاب المقدس ادخل مبالغات

الرد

اوال الكتاب المقدس لم يقل أن سليمان سيكون أعظم من كل الملوك قبله وبعده ولكن قال في ايام
حياته
سفر الملوك االول 3
ِ
ِ ِ
ت لِ َن ْف ِس َك
11فَقَ َ
سأَْل َ
سأَْل َ
ال لَ ُه اهللُِ « :م ْن أ ْ
ت ه َذا األ َْم َرَ ،ولَ ْم تَ ْ
يرةً َوالَ َ
َج ِل أ ََّن َك قَ ْد َ
َّاما َكث َ
سأ َْل ل َن ْفس َك أَي ً
ت أَ ْنفُس أ ْ ِ
ِ
يز لِتَ ْف َه َم ا ْل ُح ْك َم،
ت لِ َن ْف ِس َك تَ ْم ِي ًا
سأَْل َ
سأَْل َ
َع َدائ َكَ ،ب ْل َ
َ
غ ًنىَ ،والَ َ
ِ
يما َو ُم َم ِّي ًاز َحتَّى إِ َّن ُه لَ ْم َي ُك ْن ِم ْثلُ َك قَ ْبلَ َك َوالَ
ُ 12ه َوَذا قَ ْد فَ َع ْل ُ
ب َكالَ ِم َكُ .ه َوَذا أ ْ
سَ
ت َح َ
َعطَ ْيتُ َك َق ْل ًبا َحك ً
ِ
ير َك.
وم َب ْع َد َك َنظ ُ
َيقُ ُ
ون رج ٌل ِم ْثلَ َك ِفي ا ْلملُ ِ
ِ
وك ُك َّل
َع َ
ط ْيتُ َك أ َْي ً
َ 13وقَ ْد أ ْ
ام ًة َحتَّى إِ َّن ُه الَ َي ُك ُ َ ُ
ضا َما لَ ْم تَ ْ
ُ
سأَْل ُه ،غ ًنى َو َك َر َ
أَي ِ
َّام َك.
ِ
يقي وح ِف ْظ َ ِ ِ
ِ
14فَِإ ْن سلَ ْك َ ِ
سلَ َك َد ُاوُد أ َُب َ ِ
َّام َك».
ت في طَ ِر َ َ
ايَ ،ك َما َ
ص َاي َ
ت فَ َرائضي َو َو َ
َ
وك ،فَإ ِّني أُطي ُل أَي َ

الكالم عن الغنى والكرامه في ايامه مقارنة مع الملوك في ايامه فقط
اما الحكمة هي التي مميز بها سليمان عن اي حكيم
ِ
يما َو ُم َم ِّي ًاز َحتَّى إِ َّن ُه لَ ْم َي ُك ْن ِم ْثلُ َك قَ ْبلَ َك َوالَ
ُ 12ه َوَذا قَ ْد فَ َع ْل ُ
ب َكالَ ِم َكُ .ه َوَذا أ ْ
سَ
ت َح َ
َعطَ ْيتُ َك َق ْل ًبا َحك ً
ِ
ير َك.
وم َب ْع َد َك َنظ ُ
َيقُ ُ
فهو يقارن سليمنا انه سيكون احكم ملك في اسرائيل وال يقوم قبله او بعده في مملكة اس ارئيل في
حكمته.
اذا في الملك كغنى وكرامه فقط في ايامه أما في الحكمة فهو احكم ملك في ايامه وايضا في
مملكة اسرائيل قبله وبعده .اذا ممكن ياتي ملك اعظم من سليمان في االمالك او غنى المملكة بعد
سليمان النه ليس في ايام سليمان .وايضا ممكن ان يكون هناك من هوك احكم من سليمان في
زمان اخر ولكن ليس في ملوك اسرائيل.
فمثال ادم استلم المعرفة من الرب وموسي ايضا ولكن كالهما لم يكونوا من ملوك اسرائيل .وفي
العهد الجديد سواء تالميذ المسيح وبولس الرسول النهم استقوا من اقنوم الحكمة نفسه الرب
يسوع المسيح
يل وتَِدينُ ُه ،ألَنَّها أَتَ ْت ِم ْن أَقَ ِ
ِ
اصي األ َْر ِ
وم ِفي الد ِ
ض
َ
ِّين َم َع ه َذا ا ْل ِج ِ َ
متى َ 22 :12مل َك ُة التَّْي َم ِن َ
ستَقُ ُ
َع َ ِ
ِ
ِ
هه َنا!
سلَ ْي َم َ
سلَ ْي َم َ
انَ ،و ُه َوَذا أ ْ
لتَ ْ
ان ُ
ظ ُم م ْن ُ
س َم َع ح ْك َم َة ُ

وايضا يشهد سفر الملوك انه بالفعل كان احكم من في زمانه
سفر الملوك االول 2
ش ِ
اط ِئ ا ْل َب ْح ِر.
ان ِح ْك َم ًة َوفَ ْه ًما َك ِث ًا
ير ِجدًّاَ ،و َر ْح َب َة َق ْل ٍب َك َّ
الرْم ِل الَِّذي َعلَى َ
سلَ ْي َم َ
َ 29وأ ْ
َعطَى اهللُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ش ِر ِ
ص َر.
ان ِح ْك َم َة َج ِم ِ
يع َب ِني ا ْل َم ْ
سلَ ْي َم َ
ق َو ُك َّل ح ْك َمة م ْ
َ 30وفَاقَ ْت ح ْك َم ُة ُ
ول وَدرَد َ ِ
ان األ َْزر ِ
يع َّ
الن ِ
ولَ .و َكا َن
َح َك َم ِم ْن َج ِم ِ
اح َ
اح ِّي َو َه ْي َم َ
اسِ ،م ْن إِيثَ َ
َ 31و َك َ
ان أ ْ
ع َبني َم ُ
ان َو َك ْل ُك َ َ ْ
َ
ِ
ُمِم َح َوالَ ْي ِه.
صيتُ ُه ِفي َج ِم ِ
يع األ َ
ف مثَل ،و َكا َن ْت َن َ ِ
ِ
ِ
سا.
شائ ُدهُ أَْلفًا َو َخ ْم ً
َ 32وتَ َكلَّ َم ِبثَالَ ثَة آالَ َ َ
الزوفَا َّ
ان إِلَى ُّ
ش َج ِ
النا ِب ِت ِفي ا ْل َح ِائ ِطَ .وتَ َكلَّ َم َع ِن ا ْل َب َه ِائِم
َ 33وتَ َكلَّ َم َع ِن األَ ْ
ارِ ،م َن األ َْر ِز الَِّذي ِفي لُ ْب َن َ
الد ِب ِ
َو َع ِن الطَّ ْي ِر َو َع ِن َّ
الس َم ِك.
يب َو َع ِن َّ
يع ملُ ِ
ِ
وب لِيسمعوا ِح ْكم َة سلَ ْيم َ ِ
وك األ َْر ِ
ون ِم ْن َج ِمي ِع ُّ
س ِم ُعوا
ض الَِّذ َ
َ 34و َكا ُنوا َيأْتُ َ
ين َ
الش ُع ِ َ ْ َ ُ
ان ،م ْن َجم ِ ُ
َ ُ َ
ِب ِح ْك َم ِت ِه.

سفر الملوك االول 11
ان علَى ُك ِّل ملُ ِ
ِ
وك األ َْر ِ
ض ِفي ا ْل ِغ َنى َوا ْل ِح ْك َم ِة.
23فَتَ َعا َ
سلَ ْي َم ُ َ
ظ َم ا ْل َمل ُك ُ
ُ
ض م ْلتَ ِمس ًة و ْج َه سلَ ْيم َ ِ
س َم َع ِح ْك َمتَ ُه الَِّتي َج َعلَ َها اهللُ ِفي َق ْل ِب ِه.
ان لتَ ْ
َ 24و َكا َن ْت ُك ُّل األ َْر ِ ُ َ َ
ُ َ

َّة و ِ
ٍِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ
آن َي ِة َذ َه ٍب َو ُحلَل َو ِسالَ ٍح َوأَ ْط َي ٍ
س َن ًة
َ 25و َكا ُنوا َيأْتُ َ
اب َو َخ ْيل َوِب َغال َ
ون ُك ُّل َواحد ِب َهديَّتهِ ،بآن َية فض َ
س َن ًة.
فَ َ
فهو اعظم من كل الملوك في زمانه بالفعل في الغنى والكرامة .اما حكمته فهي افضل من كل
ملوك اسرائيل فهي باقية حتى االن.
والكتاب المقدس لم يبالغ في وصف عظمة مملكة سليمان ولكن العظمة ليس في حجم االرض
ولكن الثروة وضخامة االبنية في زمانه
ارجوا الرجوع الي ملف
الرد على أدعاء ان الكتاب المقدس بالغ في وصف هيكل سليمان
الفيصل االساسي في هذا االمر ان الكتاب المقدس لم يقل ان مملكة سليمان اعظم واغني واوسع
مملكة في تاريخ البشرية اعظم مما قبله ومما بعده كما ذكر قرانك
بل قال فقط ان مملكته تكون اعظم من مملكة ابيه في اسرائيل وليس في العالم
سفر الملوك األول 33 :1
ِِ ِ ِ
ب مع ِ
َعظَ َم ِم ْن ُك ْر ِس ِّي
ان َّ
انَ ،وَي ْج َع ْل ُك ْر ِسي ُ
سلَ ْي َم َ
َك َما َك َ
َّه أ ْ
س ِّيدي ا ْل َملك َكذل َك ل َي ُك ْن َم َع ُ
الر ُّ َ َ َ
س ِّي ِدي ا ْل َمِل ِك َد ُاوَد».
َ
وهذا اكده سفر اخبار االيام
سفر اخبار االيام الثاني 1

ام ه َذا َّ
َن َي ْح ُك َم َعلَى
اآلن ِح ْك َم ًة َو َم ْع ِرفَ ًة أل ْ
الش ْع ِب َوأ َْد ُخ َل ،ألَنَّ ُه َم ْن َي ْق ِد ُر أ ْ
َع ِط ِني َ
10فَأ ْ
َخ ُر َج أ َ
َم َ
ش ْع ِب َك ه َذا ا ْل َع ِظ ِيم»
َ
ِ
َن ه َذا َك َ ِ
ِ
َج ِل أ َّ
ام ًة َوالَ
11فَقَ َ
سلَ ْي َم َ
انِ « :م ْن أ ْ
ان في َق ْل ِب َكَ ،ولَ ْم تَ ْ
ال اهللُ ل ُ
سأ َْل غ ًنى َوالَ أ َْم َواالً َوالَ َك َر َ
ِ
أَ ْنفُس م ْب ِغ ِ
ش ْع ِبي
ت لِ َن ْف ِس َك ِح ْك َم ًة َو َم ْع ِرفَ ًة تَ ْح ُك ُم ِب ِه َما َعلَى َ
ض َ
سأَْل َ
سأَْل َ
يرةًَ ،ب ْل إِ َّن َما َ
يكَ ،والَ َ
َّاما َكث َ
ت أَي ً
َ ُ
الَِّذي َملَّ ْكتُ َك َعلَ ْي ِه،
يك ِغ ًنى وأَمواالً و َكرام ًة لَم ي ُك ْن ِم ْثلُها لِ ْلملُ ِ
وك الَِّذي َن قَ ْبلَ َكَ ،والَ
َع َ
ُع ِط َ
ط ْيتُ َك ِح ْك َم ًة َو َم ْع ِرفَ ًةَ ،وأ ْ
12قَ ْد أ ْ
َ َْ َ َ َ ْ َ
َ ُ
ون ِم ْثلُ َها لِ َم ْن َب ْع َد َك».
َي ُك ُ

سفر أخبار األيام األول 22 :22
يلَ ،و َج َع َل َعلَ ْي ِه َجالَالً َملِ ِكيًّا لَ ْم َي ُك ْن َعلَى َملِ ٍك
الر ُّ
َع ُي ِن َج ِم ِ
َو َعظَّ َم َّ
س َرِائ َ
سلَ ْي َم َ
ان ِجدًّا ِفي أ ْ
يع إِ ْ
ب ُ
ِ
س َرِائي َل.
قَ ْبلَ ُه في إِ ْ

اي ان المقارنة لمن قبله ولمن بعده فقط مع مملكة داود وارض اسرائيل فقط وليس كل ممالك
االرض .فقد تكون هناك ممالك قبل او بعد بل حتى في اثناء حياته اوسع مساحة ولكن في ملوك
بيت داود لم يكن قبله مثل سليمان في اتساع مملكة اسرائيل وال الخير وال يكون لبعده في ملوك

اسرائيل من بيت داود وهذا بالفعل لم يكن اي ملك من داود الي يكنيا وقت السبي مثل سليمان في
اسرائيل

خرافات قرانك
سورة ص 21-32
ب ٱ ْغ ِفر لِي و َه ْب لِي م ْلكاً الَّ ي ِ
َّاب }
ال َر ِّ
َح ٍد ِّمن َب ْع ِد ۤ
{ قَ َ
ي إِ َّن َك أ َ
َنت ٱ ْل َوه ُ
نبغي أل َ
ََ
َ
ْ
ُ
اب } *
آء َح ْي ُ
س َّخ ْرَنا لَ ُه ِّ
َص َ
ٱلر َ
ثأ َ
يح تَ ْج ِري ِبأ َْم ِرِه ُر َخ ً
{ فَ َ
ين ُك َّل ب َّن ٍ
ٱلشي ِ
آء َو َغ َّو ٍ
اص } *
اط َ
َ
{ َو َّ َ
ين مقََّرِن َ ِ
َصفَ ِاد } *
{ َو َ
ين في ٱأل ْ
آخ ِر َ ُ
ِ
ِ
س ٍ
اب } *
{ َهـٰ َذا َع َ
ط ُ
ٱم ُن ْن أ َْو أ َْمس ْك ِب َغ ْي ِر ح َ
آؤَنا فَ ْ
س َن م ٍ
آب }
{ َوِا َّن لَ ُه ِع َ
ند َنا لَُزْلفَ ٰى َو ُح ْ َ
وسورة األنبياء 22-32
ش ِ
ش ْت ِف ِ
ان إِ ْذ َي ْح ُك َم ِ
ين }
يه َغ َن ُم ٱ ْلقَ ْوِم َو ُك َّنا لِ ُح ْك ِم ِه ْم َ
ان ِفي ٱ ْل َح ْر ِث إِ ْذ َنفَ َ
{ َوَد ُاو َ
اه ِد َ
سلَ ْي َم َ
ود َو ُ
ال يس ِّب ْح َن وٱلطَّ ْير و ُك َّنا فَ ِ
ًّ
ين }
{ فَفَ َّه ْم َن َ
س َّخ ْرَنا َم َع َد ُاو َ
اعلِ َ
سلَ ْي َم َ
َ َ َ
ود ٱ ْل ِج َب َ ُ َ
ان َو ُكال آتَ ْي َنا ُح ْكماً َو ِع ْلماً َو َ
اها ُ
ِ
اصفَ ًة تَ ْج ِري ِبأَم ِرِه إِلَى ٱألَر ِ ِ
ٱلريح ع ِ
ين}
يها َو ُك َّنا ِب ُك ِّل َ
ش ْي ٍء َعالِ ِم َ
سلَ ْي َم َ
ان ِّ َ َ
ض ٱلَّتي َب َارْك َنا ف َ
{ َولِ ُ
ْ
ْ

ون ٰذلِ َك و ُك َّنا لَهم ح ِ
ٱلشي ِ
اط ِ
ين }
اف ِظ َ
ون َع َمالً ُد َ
ون لَ ُه َوَي ْع َملُ َ
وص َ
ُْ َ
{ َو ِم َن َّ َ
َ
ين َمن َي ُغ ُ
النمل 22-12
ضلَ َنا َعلَ ٰى َك ِث ٍ
ين }
ان ِع ْلماً َوقَاالَ ٱ ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه ٱلَِّذي فَ َّ
{ َولَقَ ْد آتَ ْي َنا َد ُاو َ
ير ِّم ْن ِع َب ِاد ِه ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
سلَ ْي َم َ
ود َو ُ
ٱلناس علِّم َنا م ِ
ُّها َّ
ش ْي ٍء إِ َّن َهٰـ َذا لَ ُه َو
{ َو َو ِر َ
ود َوقَ َ
ق ٱلطَّ ْي ِر َوأُوِتي َنا ِمن ُك ِّل َ
نط َ
ان َد ُاو َ
سلَ ْي َم ُ
ال ٰيأَي َ
ث ُ
ُ ُ ْ َ
ين }
ٱ ْلفَ ْ
ض ُل ٱ ْل ُم ِب ُ
ِ ِ
ودهُ ِم َن ٱ ْل ِج ِّن َو ِ
ون }
ٱإل ْنس َوٱلطَّ ْي ِر فَ ُه ْم ُي َ
ان ُج ُن ُ
وز ُع َ
سلَ ْي َم َ
{ َو ُحش َر ل ْ
ِ
ٱلنم ُل ْٱد ُخلُواْ م ِ
{ َحتَّ ٰى إِ َذآ أَتَ ْوا َعلَ ٰى َو ِاد َّ
ان َو ُج ُن ُ
سلَ ْي َم ُ
ودهُ
ٱلن ْم ِل قَالَ ْت َن ْملَ ٌة ٰيأَي َ
ساك َن ُك ْم الَ َي ْحط َم َّن ُك ْم ُ
َ َ
ُّها َّ ْ
ون }
َو ُه ْم الَ َي ْ
ش ُع ُر َ
ض ِ
َن
ال َر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَ ٰى َو ِال َد َّ
{ فَتََب َّ
َن أَ ْ
احكاً ِّمن قَ ْولِ َها َوقَ َ
ي َوأ ْ
ب أ َْو ِز ْع ِن ۤي أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك ٱلَِّت ۤي أَ ْن َع ْم َ
س َم َ
ين }
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
ٱلص ِال ِح َ
صالِحاً تَْر َ
أْ
َع َم َل َ
ان ِم َن ٱ ْل َغ ِ
ين } *
{ َوتَفَقَّ َد ٱلطَّ ْي َر فَقَ َ
آئ ِب َ
ال َمالِ َي الَ أ ََرى ٱ ْل ُه ْد ُه َد أ َْم َك َ
ِ
{ ألُع ِّذب َّن ُه ع َذاباً َ ِ
ان ُّم ِب ٍ
طٍ
ين }
س ْل َ
شديداً أ َْو ألَاْ َ
َ َ َ
ذب َح َّن ُه أ َْو لَ َيأْت َي ِّني ِب ُ
ِ
ِ ِ
ث َغ ْير ب ِع ٍ
س َبٍإ ِب َن َبٍإ َي ِق ٍ
ين }
يد فَقَ َ
َح ُ
ال أ َ
{ فَ َم َك َ َ َ
طت ِب َما لَ ْم تُح ْط ِبه َو ِج ْئتُ َك من َ
شي ٍء ولَها عر ٌ ِ
ِ
ِ
{ إِ ِّني َو َج ُّ
يم } *
ٱم َأرَةً تَ ْمل ُك ُه ْم َوأُوِت َي ْت من ُك ِّل َ ْ َ َ َ ْ
دت ْ
ش َعظ ٌ

ٱلس ِب ِ
لش ْم ِ
َّن لَ ُه ُم َّ
ون لِ َّ
س ِمن ُد ِ
يل
َّه ْم َع ِن َّ
صد ُ
ٱلش ْيطَ ُ
ون ٱللَّ ِه َو َزي َ
س ُج ُد َ
ان أ ْ
{ َو َجدتُّ َها َوقَ ْو َم َها َي ْ
َع َمالَ ُه ْم فَ َ
ون }
فَ ُه ْم الَ َي ْهتَ ُد َ
ٱلس َٰم َٰو ِت َوٱأل َْر ِ
ون }
س ُج ُدواْ للَّ ِه ٱلَِّذي ُي ْخ ِر ُج ٱ ْل َخ ْب َء ِفي َّ
ون َو َما تُ ْعلِ ُن َ
ض َوَي ْعلَ ُم َما تُ ْخفُ َ
{ أَالَّ َي ْ
ب ٱ ْل َع ْر ِ
ش ٱ ْل َع ِظ ِيم }
{ ٱللَّ ُه الَ إِلَـٰ َه إِالَّ ُه َو َر ُّ
ين } *
{ قَ َ
ْت أ َْم ُك َ
َص َدق َ
نت ِم َن ٱ ْل َك ِاذ ِب َ
س َننظُُر أ َ
ال َ
ون }
{ ٱذ َ
ْهب ِّب ِكتَا ِبي َهٰـ َذا فَأَْل ِق ْه إِلَ ْي ِه ْم ثُ َّم تََو َّل َع ْن ُه ْم فَٱ ْنظُ ْر َما َذا َي ْر ِج ُع َ
ِ
ِ
يم } *
ُّها ٱ ْل َمألُ إِ ِّن ۤي أُْلق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
{ قَالَ ْت ٰيأَي َ
اب َك ِر ٌ
ِ
ٱلر ِح ِيم } *
ٱلر ْح َمٰـ ِن َّ
سِم ٱللَّ ِه َّ
سلَ ْي َم َ
ان َوِا َّن ُه ِب ْ
{ إِ َّن ُه من ُ
ين }
سلِ ِم َ
{ أَالَّ تَ ْعلُواْ َعلَ َّي َوأْتُوِني ُم ْ
نت قَ ِ
ش َه ُد ِ
ون } *
اط َع ًة أ َْم ارً َحتَّ ٰى تَ ْ
ُّها ٱ ْل َمألُ أَفْتُوِني ِف ۤي أ َْم ِري َما ُك ُ
{ قَالَ ْت ٰيأَي َ
ِ ِ
ْس َ ِ ٍ
{ قَالُواْ َن ْح ُن أ ُْولُو قُ َّوٍة َوأُولُو َبأ ٍ
ين }
ْم ِر َ
شديد َوٱأل َْم ُر إلَ ْيك فَٱنظُ ِري َما َذا تَأ ُ
ٰ
وها وجعلُۤواْ أ ِ
ون }
{ قَالَ ْت إِ َّن ٱ ْل ُملُ َ
َع َّزةَ أ ْ
َهلِ َهآ أ َِذلَّ ًة َو َكذلِ َك َي ْف َعلُ َ
ْس ُد َ َ َ َ
وك إِ َذا َد َخلُواْ قَ ْرَي ًة أَف َ
ِ ٍ ِ
ِ
ون } *
سلُ َ
{ َوِا ِّني ُم ْرسلَ ٌة إِلَ ْي ِه ْم ِب َهديَّة فَ َناظ َرةٌ ِب َم َي ْر ِجعُ ٱ ْل ُم ْر َ
ال أَتُ ِمدُّوَن ِن ِبم ٍ
ون } *
ان قَ َ
ال فَ َمآ آتَ ِان َي ٱللَّ ُه َخ ْيٌر ِّم َّمآ آتَا ُك ْم َب ْل أَنتُ ْم ِب َه ِديَّ ِت ُك ْم تَ ْف َر ُح َ
سلَ ْي َم َ
آء ُ
{ َفلَ َّما َج َ
َ
ود الَّ ِقب َل لَهم ِبها ولَ ُن ْخ ِرج َّنهم ِّم ْنهآ أ َِذلَّ ًة و ُهم ص ِ
{ ْٱر ِج ْع إِلَ ْي ِهم َفلَ َنأ ِْت َي َّن ُهم ِب ُج ُن ٍ
ون }
اغ ُر َ
َ
َ ُ
َ ْ َ
َ ُْ َ َ
ْ

ِ
ِِ
ين } *
{ قَ َ
سلِ ِم َ
ُّها ٱ ْل َمألُ أ َُّي ُك ْم َيأْتيني ِب َع ْرش َها قَ ْب َل أَن َيأْتُوِني ُم ْ
ال ٰيأَي َ
ي أِ
يك ِب ِه قَ ْب َل أَن تَقُوم ِمن َّمقَ ِ
يت ِّمن ٱ ْل ِج ِّن أََناْ ِ
ين } *
ام َك َوِا ِّني َعلَ ْي ِه لَقَ ِو ٌّ
{ قَ َ
آت َ
ال ِع ْف ِر ٌ
َم ٌ
َ
آت َ ِ
اب أََناْ ِ
ندهُ ِع ْلم ِّم َن ٱ ْل ِكتَ ِ
ال
ندهُ قَ َ
{ قَ َ
ستَ ِق ّارً ِع َ
ال ٱلَِّذي ِع َ
يك ِبه قَ ْب َل أَن َي ْرتَ َّد إِلَ ْي َك طَ ْرفُ َك َفلَ َّما َرآهُ ُم ْ
ٌ
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه َو َمن َكفََر فَِإ َّن َرِّبي َغ ِن ٌّي
ش َك َر فَِإ َّن َما َي ْ
ض ِل َرِّبي لِ َي ْبلُ َوِن ۤي أَأَ ْ
ش ُك ُر أ َْم أَ ْكفُُر َو َمن َ
َهـٰ َذا ِمن فَ ْ
يم }
َك ِر ٌ
ون }
ش َها َننظُ ْر أَتَ ْهتَِد ۤ
{ قَ َ
ال َن ِّك ُرواْ لَ َها َع ْر َ
ين الَ َي ْهتَ ُد َ
ون ِم َن ٱلَِّذ َ
ي أ َْم تَ ُك ُ
ِ
ِ ِ
َه َك َذا عر ُ ِ
ين }
آء ْت ِق َ
يل أ َ
سلِ ِم َ
شك قَالَ ْت َكأ ََّن ُه ُه َو َوأُوِتي َنا ٱ ْلع ْل َم من قَ ْبل َها َو ُك َّنا ُم ْ
{ َفلَ َّما َج َ
َْ
ون ٱللَّ ِه إِ َّنها َكا َن ْت ِمن قَوٍم َك ِ
َّها َما َكا َنت تَّ ْع ُب ُد ِمن ُد ِ
ين }
صد َ
اف ِر َ
ْ
َ
{ َو َ
ص ْر ٌح ُّم َم َّرٌد ِّمن قَو ِ
ير
يل لَ َها ْٱد ُخلِي َّ
ساقَ ْي َها قَ َ
{ ِق َ
ٱلص ْر َح َفلَ َّما َأرَتْ ُه َح ِس َبتْ ُه لُ َّج ًة َو َك َ
ال إِ َّن ُه َ
شفَ ْت َعن َ
ار َ
ظلَم ُ ِ
ين }
ان لِلَّ ِه َر ِّ
قَالَ ْت َر ِّ
َسلَ ْم ُ
ب ٱ ْل َعالَ ِم َ
سلَ ْي َم َ
ت َن ْفسي َوأ ْ
ت َم َع ُ
ب إِ ِّني َ ْ
سبأ -12
َس ْل َنا لَ ُه َع ْي َن ٱ ْل ِق ْط ِر َو ِم َن ٱ ْل ِج ِّن َمن َي ْع َم ُل َب ْي َن َي َد ْي ِه
ان ِّ
اح َها َ
يح ُغ ُد ُّو َها َ
سلَ ْي َم َ
ش ْهٌر َو َرَو ُ
ٱلر َ
ش ْهٌر َوأ َ
{ َولِ ُ
ْه ِم ْن َع َذ ِ
ٱلس ِع ِ
ِبِإذ ِ
ير }
ْن َرِّب ِه َو َمن َي ِز ْ
اب َّ
غ ِم ْن ُه ْم َع ْن أَ ْم ِرَنا ُن ِذق ُ
اسي ٍ
اب وقُ ُد ٍ ِ
يل َو ِجفَ ٍ
آء ِمن َّم َح ِ
ش ْك ارً
ٱع َملُۤواْ َ
يب َوتَ َم ِاث َ
آل َد ُاووَد ُ
ون لَ ُه َما َي َ
{ َي ْع َملُ َ
ات ْ
ور َّر َ
ار َ
ان َكٱ ْل َج َو ِ َ
ش ُ
ِ ِ
ِ
ي َّ
ور }
َوَقلي ٌل ِّم ْن ع َباد َ
ٱلش ُك ُ

ِ
ت َما َدلَّ ُه ْم َعلَ ٰى َم ْوِت ِه إِالَّ َد َّاب ُة األ َْر ِ
نسأَتَ ُه َفلَ َّما َخ َّر تََبيَّ َن ِت ٱ ْل ِج ُّن
ض ْي َنا َعلَ ْي ِه ٱ ْل َم ْو َ
{ َفلَ َّما قَ َ
ض تَأْ ُك ُل م َ
ب ما لَ ِبثُواْ ِفي ٱ ْل َع َذ ِ
اب ٱ ْل ُم ِه ِ
ين }
أَن لَّ ْو َكا ُنواْ َي ْعلَ ُم َ
ون ٱ ْل َغ ْي َ َ
ان لِسبٍإ ِفي م ِ
ين َو ِشم ٍ
ان َعن َي ِم ٍ
آي ٌة َجنَّتَ ِ
ال ُكلُواْ ِمن ِّرْز ِ
ش ُك ُرواْ لَ ُه َب ْل َدةٌ طَ ِّي َب ٌة
ق َرِّب ُك ْم َوٱ ْ
س َكن ِه ْم َ
{ لَقَ ْد َك َ َ َ
َ ْ
َ
ور }
َو َر ٌّ
ب َغفُ ٌ
ش ْي ٍء ِّمن
اه ْم ِب َج َّنتَ ْي ِه ْم َج َّنتَ ْي ِن َذ َواتَ ْي أُ ُك ٍل َخ ْم ٍط َوأَ ْث ٍل َو َ
س ْي َل ٱ ْل َع ِرِم َوَب َّد ْل َن ُ
َع َر ُ
{ فَأ ْ
س ْل َنا َعلَ ْي ِه ْم َ
ضواْ فَأ َْر َ
ِس ْد ٍر َقلِ ٍ
يل } *
ِٰ
اهم ِبما َكفَرواْ و َه ْل ُن َٰج ِزۤ ِ َّ
ور }
{ َذل َك َج َزْي َن ُ ْ َ ُ َ
ي إال ٱ ْل َكفُ َ
واكتفي فقط بوضع النصوص القرانية واالحاديث الصحيحة او ما في حكمها بدون ال تفسير وال
تعليق مني
ِ ِ
ابن عب ٍ
عن ِ
الخالء فأعطى
ليمان أن يد ُخ َل
اب َ
قال  :أر َ
س ُ
س ًدا ثُ َّم أََن َ
َ
اد ُ
َّاس َوأَْلقَ ْي َنا َعلَى ُك ْرس ِّيه َج َ
أحب ِ
فجاء َّ
يمان فقا َل
نسائه إليه
خاتمه وكا َنت الجرادةُ امرأتُه وكانت َّ
يطان في صورِة سلَ َ
الش ُ
َ
الجرادةَ َ
الجن و َّ
ليمان
اإلنس و ُّ
له
لها  :هاتي خاتَ ِمي فأع َ
ياطين َّ ،
طته إيَّاه َّ ،
لبسه ْ
دانت ُ
س ُ
الش ُ
فلما َ
خرج ُ
ُ
فلما َ
ِ
ت
أعطيتُه
قال لها  :هاتي خاتَ ِمي قالَت  :قد
من
الخالء َ
ليمان  ،قالت  :ك َذ ْب َ
س ُ
َ
ْ
سليمان  ،قال  :أنا ُ
ليمان َّإال َّ
بيان يرموَنه
ليمان ،
جعل ِّ
كذ َبه  ،حتَّى َ
َ
فجعل ال يأتي ً
َ
الص ُ
س ُ
س َ
أحدا فيقو ُل لهُ أنا ُ
لست ُ
َمر ِ
يطان يح ُكم بين َّ
عز َّ
الن ِ
اهلل َّ
وقام َّ
عرف َّأنه من أ ِ
اس
ذلك
بالحجارِة َّ ،
وجل َ ،
فلما رأى َ
َ
الش ُ
ُ
قال َ :
قلوب َّ
ِ
الن ِ
ذلك َّ
الش ِ
اد اهللُ أن َي َّ
قال :
اس
سليمان سلطا َنه ألقى في
رد على
َّ
يطان َ ،
إنكار َ
فلما أر َ
َ
َ
لهن  :أتُ ِ
فأرسلُوا إلى ِن ِ
نعم َّإن ُه يأتي َنا ونحن
رن ِم ْن
سليمان فقالوا َّ
ساء
سليمان ً
شيئا ؟ ُق َ
َ
نك َ
َ
لن َ :

أى َّ
فكتبوا
ظن َّ
له َّ
ذلك َّ ،
َّض  ،وما كان يأت ِينا قب َل َ
يطان أن قد فُ ِط َن ُ
ُحي ٌ
الش ُ
طع ُ ،
أمره قد انقَ َ
فلما ر َ
أن َ
ِ
ثم أثاروها وقرُءوها على َّ
الن ِ
كان
تحت
ِّ
فر فدف ُنوها َ
اس وقالوا بهذا َ
كرسي سلَ َ
ُك ً
يمان َّ ُ
حر و ُك ٌ
تبا فيها س ٌ
عليه السالم فلم ي ازلُوا ي ِ
ِ
اس فأكفر َّ
سليمان على َّ
الن ِ
ذلك
كفروَنه ،
يمان
ظهر
َ
وبعث َ
اس سلَ َ
ُ
ُ
الن ُ
َ
َي ُ
ِ
ليمان يحم ُل على شطِّ
َّ
ِ
الب ِ
البحر
بالخاتم
يطان
س ُ
الش ُ
فطرحه في َ
َ
حر فتل ْقته سمك ٌة فأخ َذتْه  ،وكان ُ
ِ
ِ
باألجر فجاء رج ٌل فاشترى سم ًكا ِ
ِ
ِ
تحمل
فقال :
ْ
مان َ
فيه َ
سلي َ
َ ُ
تلك السمكة الَّتي في بطنها الخاتَم فدعا ُ
َ
الس ِ
سليمان
مك  ،قال  :فحم َل
لي هذا
نعم  ،قال ِ :ب َك ْم ؟ قا َل  :بسم َك ٍة من هذا َّ
السم َك ؟ َ
ُ
فقال َ :
َ
الس ِ
انطلق ِ
ِ
مكة الَّتي
ثم
الم
تلك َّ
عليه َّ
فلما انتَهى َّ
به إلى منزلِه َّ
السمك َّ
الرج ُل إلى با ِبه أعطاه َ
َ
َ
الس ُ
في ِ
ِ
َّ
فلما
فشق بط َنها فإذا الخاتَ ُم في جوِفها فأخ َذه
سليمان
الخاتم فأخ َذها
بطنها
قال َّ :
فلبسه َ ،
ُ
َ
وهرب َّ
دخل جزيرةً من
وعاد إلى حالِه ،
الشياطين
اإلنس و
له
يطان حتَّى َ
َ
لبسه دا َن ْت ُ
الش ُ
ُ
ُ
َ
الجن و ُ
َ
ِ
ِ
جز ِ
عليه حتَّى
رون
شيطا ًنا
فأرسل
البحر
ائر
َ
سليمان في طل ِبه وكان َ
ً
مريدا فجعلُوا يطلُبوَنه وال يق ِد َ
ُ
ِ
ٍ
يثب في َم ٍ
كان من
فوثب
عليه بنيا ًنا من َر
فجاءوا فب َنوا
نائما
صاص فاستيقظَ
َ
ُ
فجعل ال ُ
َ
ُ
يوما ً
وجدوه ً
ُمر ِ
به إلى سلَ َ ِ
قال  :فأخ ُذوه فأوثقُوه وجاءوا ِ
ِ
تخت
معه َّ
صاص َ
له ٌ
به ف ُن ِق َر ُ
البيت َّإال انماطَ ُ
ُ
الر ُ
يمان فأ َ
ُمر ِ
حاس َّ ِ
ثم ِ
من ر ٍ
س َّد ُّ
بالن ِ
ِ
فذلك قولُه َولَقَ ْد فَتََّنا
البحر
به فطُ ِر َح في
أدخ َل في جوِفه َّ
خام َّ
َ
ثم ُ
ثم أ َ
ُ
ِ
ِ ِ
قال َ :يعني َّ
عليه
ط
سلِّ َ
اب َ
الش ُ
سلَ ْي َم َ
س ًدا ثُ َّم أََن َ
يطان الَّذي كان ُ
ان َوأَْلقَ ْي َنا َعلَى ُك ْرس ِّيه َج َ
ُ
الراوي :سعيد بن جبير المحدث :ابن كثير  -المصدر :تفسير القرآن  -الصفحة أو الرقم95/7 :
خالصة حكم المحدث :إسناده إلى ابن عباس قوي
نبي ِ
ألطوفن الليل َة على نسائي فلتحملَ َّن
َّ
السالم كان له ستون ام أرةً  ،فقال :
سليمان عليه
اهلل
َّ
أن َّ
َ
ُ
ِ
سبيل ِ
كل امر ٍ
ِ
ُّ
نسائه  ،فما ولدت منهن إال ام أرةٌ ،
اهلل  ،فطاف على
فارسا ُيقات ُل في
ولتلد َّن
أة ،
َ
ً

كل امر ٍ
ِ
ق ٍ
غالم  .قال ُّ ِ َّ
سليمان استثنى لحملت ُّ
ولدت ِش َّ
أة
عليه وسلَّم  :لو كان
ُ
نبي اهلل صلى اهللُ
سبيل ِ
ِ
اهلل
فارسا ُيقات ُل في
منهن  ،فولدت
َّ
ً
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم7645 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
بمائة امر ٍ
ِ
أة ،تَِل ُد ُّ
كل
السالمَ ،ألَطُوفَ َّن الليل َة
داود عليهما
عن أبي هريرةَ قال  ( :قال
بن َ
سليمان ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
امر ٍ
الملَ ُك  :قل إن شاء اهللُ ،فلم َي ُق ْل وَن ِس َي ،فأطاف بهن،
أة
غالما ُيقات ُل في سبيل اهلل ،فقال له َ
ً
ِ
ِ
ِ َّ
ُّ َّ
ٍ
إنسان  ) .قال
ف
صَ
ولم تَل ْد منهن إال ام أرةٌ ن ْ
النبي صلى اهللُ عليه وسلم  ( :لو قال إن شاء اهللُ
ِ
لحاجت ِه ) .
لم َي ْح َن ْث ،وكان أ َْر َجى
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم9565 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
ِ
ين ام أرةًٌّ ،
غالما يقات ُل في
كل تَلِ ُد
س ِم َع أبا هريرةَ قال  ( :قال
س ِع َ
ُ
سليمان َ :ألَطُوفَ َّن الليل َة على ت ْ
َ
ً
ِ
سبيل ِ
ِ
الملَ َك ُ -ق ْل إن شاء اهللُ ،ف َن ِس َي فطاف بهن فلم
صاح ُب ُه  -قال
اهلل ،فقال له
ُ
سفيان  :يعني َ
غالم )  .فقال أبو هريرةَ ير ِو ِ
ْت ام أرةٌ تَلِ ُد منهن ٍ
تَأ ِ
ق ٍ
يه قال  ( :لو قال  :إن شاء
بولد إال واحدةٌ ِب ِش ِّ
َْ
ِ
ِِ
ِ َّ
عليه وسلَّم  ( :لو
اهللُ لم َي ْح َن ْث ،وكان َد َرًكا في حاجته )  .وقال َم َّرةً  :قال رسو ُل اهلل صلى اهللُ
ِ
الز ِ
استَثْ َنى )  .وحدثنا أبو ِّ
األعرج ِم ْث َل
ناد عن
ِ
حديث أبى هريرةَ
ْ
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم4756 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]

مائة امر ٍ
ألطوفن اللَّيل َة علَى ِ
هن يأتي
سعين كلُّ َّ
َّ
الم :
أة أو ِت ٍ
داود عليهما َّ
َ
بن َ
سع وِت َ
مان ُ
سلَ ْي ُ
قال ُ
الس ُ
َ َّ
ِ
ٍ
حمل
شاء اللَّ ُه فلَم ي ُقل إن
صاحب ُه ُقل إن
له
جاهد في
سبيل اللَّ ِه َ
فقال ُ
بفارس ُي ُ
ُ
َ
شاء الل ُه فلَم َي َ
محم ٍد ِ
شاء اللَّ ُه  ،لجاهدوا
جاءت
َّ
ِّ
نفس َّ
بيد ِه لَو َ
بشق ُ
قال  :إن َ
رج ٍل والَّذي ُ
منهن َّإال ام أرةٌ واحدةٌ َ
ِ
أجمعون
سبيل اللَّ ِه فُرسا ًنا
في
َ
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم5185 :
خالصة حكم المحدث[ :معلق]
كل امر ٍ
ِ
سبعين ام أرةً  ،تحم ُل ُّ
سبيل
جاهد في
أة
داود  :ألطوفَ َّن الليل َة على
قال
فارسا ُي ُ
بن َ
َ
سليمان ُ
ُ
ً
ِ
َح ُد ِشقَّ ْي ِه .
صاحب ُه  :إن شاء اهللُ  ،فلم َي ُق ْل  ،ولم
له
ْ
تحمل ً
شيئا إال و ً
اهلل  ،فقال ُ
احدا  ،ساقطًا أ َ
ُ
سبيل ِ
ِ
ِ
ُّ َّ
اهلل ) .
عليه وسلَّ َم  ( :لو قالها لجاهدوا في
فقال
النبي صلى اهللُ
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم4656 :
خالصة حكم المحدث[ :أورده في صحيحه]
ستين او سبعين او تسعين او تسع وتسعين او مئة وال نعرف الرقم الصحيح وكلهم في البخاري
أحد حتى
داود عليه
اب فلم يدخل على أهلِه ٌ
كان ُ
السالم فيه َغيرةً شديدةً فكان إذا خرج أغلق األبو َ
ُ
ِ
يرجع قال فخرج ذات ٍ
ِ
ِ
الدار
الدار فأقبلت امرأتُه تطلع إلى
قائم وسطَ
يوم وغلقت ُ
الدار فإذا رج ٌل ٌ
البيت من أين دخل هذا الرج ُل والدار مغلق ٌة و ِ
ِ
داود فإذا
لنفتضح َّن
اهلل
فقالت لمن في
بداود فجاء ُ
َ
َ
ُ ُ
ِ
ِ
الملوك وال أمنعُ من
داود من أنت فقال أنا الذي ال أهاب
وسط
قائم في
َ
الدار فقال له ُ
الرج ُل ٌ
بأمر ِ
ِ
داود أنت و ِ
ِ
مرحبا ِ
روحه فلما غسل
اهلل ثم مكث حتى
الموت
اهلل إ َذ ْن ملَ ُك
ُ
الحجاب فقال ُ
قبضت َ
ً
ِ
الطير حتى
داود فأظلَّته
سليمان
لشمس فقال
وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه ا
للطير أظلِّي على َ
ُ
ُ
ُ

ق رسو ُل ِ
ير اقبضي جناحا قال قال أبو هريرةَ ِ
سليمان للطَّ ِ
اهلل صلَّى
األرض فقال
أظلمت عليه
ْ
فطف َ
ُ
ُ
ً
ض رسو ُل ِ
اهلل عليه وسلَّم يرينا كيف ِ
اهلل صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم بيده وغلبت عليه
فعلت
الطير وقَ َب َ
ُ
ُ
َ
ٍ
ض َر ِح َّي ُة
الم ْ
يومئذ َ
الراوي :أبو هريرة المحدث :ابن كثير  -المصدر :البداية والنهاية  -الصفحة أو الرقم84/5 :
خالصة حكم المحدث :إسناده جيد قوي رجاله ثقات
ِ
علي
إن
النبي صلَّى اهللُ عليه وسلَّم  :أنه صلَّى صالةً  :قال َّ :
عن
عرض لي  :ف َ
ش َّد َّ
ِّ
َ
الشيطان َ
سار ٍ
مت أن أوِثقَه إلى ِ
ية حتى تُص ِبحوا
َليقطَ َع الصالةَ َّ
هم ُ
علي ،فأمك َنني اهللُ منه فَ َذ َعتُّ ُه ،ولقد َ
ِ
يمان عليه السالم  { :ر ِّ ِ ِ
ِ ِ
َح ٍد ِم ْن
رت َ
فتَنظُروا إليه ،فذ َك ُ
سلَ َ
ب ا ْغف ْر لي َو َه ْب لي ُم ْل ًكا َال َي ْن َبغي أل َ
قول ُ
َ
ُ
بع ِدي}  .فردَّه اهلل ِ
خاس ًيا .
َْ
ُ
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم8586 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
الال ثال ثًا  ،سأل اهلل حكما ي ِ
ِ
كمه
بيت
َّ
داود َّ
المقدس سأل اهللَ ِخ ً
صاد ُ
لما ب َنى َ
بن َ
ليمان َ
س َ
َ ُ ً ُ
أن ُ
ف ُح َ
ِ
بعده  ،فأُوتيه  ،وسأل اهلل حين فرغ من ِ
ألحد من ِ
فأُوتيه  ،وسأل اهلل مل ًكا ال ينبغي ٍ
المسجد
بناء
َ
َ ُ
ِ
خطيئته ِ
الصالةُ فيه أن ُي ِ
أمه
خر َجه من
نهزه َّإال َّ
كيوم ولدته ُّ
أحد ال َي ُ
يأتيه ٌ
َّأال َ
الراوي :عبداهلل بن عمرو المحدث :عبد الحق اإلشبيلي  -المصدر :األحكام الصغرى  -الصفحة
أو الرقم675 :
خالصة حكم المحدث[ :أشار في المقدمة أنه صحيح اإلسناد]

ليمان إذا قام في مصاله رأى شجرةً نابت ًة بين َ ِ
كان ُّ ِ
اسم ِك ؟ قالت :
س َ
ُ
َ
نبي اهلل ُ
يديه  ،فقال لها  :ما ُ
اب هذا الب ِ
شيء ِ
ٍ
لخر ِ
هم َع ِّم علي ِهم َموتي  ،حتَّى
ألي
رنوب  .قال ِّ :
يت فقال  :اللَّ َّ
أنت ؟ فقالت َ :
َ
ال ُخ ُ
صا َّ
فسقَطت ،
تعلم
أن َّ
اإلنس َّ
يعلم
األر َ
َ
ض ُة َ
الغيب  ،قال  :فنحتَها َع ً
ُ
يتوكأُ علَيها  ،فأكلَتها َ
الجن ال ُ
َ
ض ُة  ،فوجدوه حوًال  ،فتبي ِ
الغيب ما ل ِبثوا في
الجن أن لَو كانوا َيعلمون
َّنت ُّ
َّ
األر َ
َ
َ
فخر َ ،
فح َزروا أكلها َ
ِ
ِ
ابن عب ٍ
الم ِ
حيث
ض َة فكا َنت تَأتيها
ُّ
فشكر ِت
َّاس يقرؤها هكذا .
بالماء ُ
هين  .وكان ُ
األر َ
الجن َ
َ
العذاب ُ
كا َنت .
الراوي :عبداهلل بن عباس المحدث :الذهبي  -المصدر :سير أعالم النبالء  -الصفحة أو الرقم:
441/6
خالصة حكم المحدث :إسناده حسن

واتحدى المسلمين المشككين في الكتاب المقدس أن تخرجوا لي من سفر الملوك الذي استشهدوا
منه اي شيء يشبه هذه االساطير الموجوده في قرانكم واحاديثكم.
الفكر االسالمي عند المفسرين المسلمين
من هو سليمان
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ضلَ َنا َعلَ ٰى َك ِث ٍ
ين }
ان ِع ْلماً َوقَاالَ ٱ ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه ٱلَِّذي فَ َّ
{ َولَقَ ْد آتَ ْي َنا َد ُاو َ
ير ِّم ْن ِع َب ِاد ِه ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
سلَ ْي َم َ
ود َو ُ

النمل 11
ٱلناس علِّم َنا م ِ
ُّها َّ
ش ْي ٍء إِ َّن َهـٰ َذا لَ ُه َو
{ َو َو ِر َ
ود َوقَ َ
ق ٱلطَّ ْي ِر َوأُوِتي َنا ِمن ُك ِّل َ
نط َ
ان َد ُاو َ
سلَ ْي َم ُ
ال ٰيأَي َ
ث ُ
ُ ُ ْ َ
ين }
ٱ ْلفَ ْ
ض ُل ٱ ْل ُم ِب ُ
الطبري
ـمان } أبـاه { َد ُاوَد } العلـم الذي كان آتاه اهلل فـي حياته ،وال ُـملك الذي
يقول تعالـى ذكرهَ { :وَوِر َ
ث ُسلَ ْـي ُ
قال يا أيُّها َّ
الناس ُعلِّ ْـمنا
كان خصه به علـى سائر قومه ،فجعله له بعد أبـيه داود سائر ولد أبـيهَ { .و َ
ق الطَّ ْي ِر } يقول :وقال سلـيـمان لقومه :يا أيها الناس علـمنا منطق الطير ،يعنـي فهمنا كالمها
َم ْن ِط َ
وجعل ذلك من الطير كمنطق الرجل من بنـي آدم إذ فهمه عنها ،وقد:

قال يا
حدثنا القاسم ،قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنـي حجاج ،عن أبـي معشر ،عن مـحمد بن كعب { َو َ
أيُّها َّ
ق الطَّ ْير } قال :بلغنا أن سلـيـمان كان عسكره مئة فرسخ :خمسة وعشرون منها
اس ُعلِّ ْـمنا َم ْن ِط َ
الن ُ
ـجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير ،وكان له ألف بـيت
لإلنس ،وخمسة وعشرون لل ّ
من قوارير علـى الـخشب فـيها ثالث مئة صريحة ،وسبع مئة سرية ،فأمر الريح العاصف فرفعته،
الرخاء فسيرته فأوحى اهلل إلـيه وهو يسير بـين السماء واألرض :إنـي قد أردت أنه ال يتكلـم أحد
وأمر ُّ
ٍ
ِ
ووهب
من الـخالئق بشيء إال جاءت الريح فأخبرته .وقوله { :وأُوتـينا م ْن ك ّل َش ْيء } يقول :وأُعطينا ُ
لنا من ك ّل شيء من الـخيرات { َّ
ـين } يقول :إن هذا الذي أوتـينا من الـخيرات
إن َه َذا لَهُ َو الفَ ْ
ض ُل ال ُـمبِ ُ
تأمله وتدبره أنه فضل أُعطيناه
لهو الفضل علـى جميع أهل دهرنا الـمبـين ،يقول :الذي يبـين لـمن َّ
علـى من سوانا من الناس.

ال تعليق
جيش سليمان المكون من االنس والجن والطيور
النمل 13
ِ ِ
ودهُ ِم َن ٱ ْل ِج ِّن َو ِ
ون }
ٱإل ْنس َوٱلطَّ ْي ِر فَ ُه ْم ُي َ
ان ُج ُن ُ
وز ُع َ
سلَ ْي َم َ
{ َو ُحش َر ل ْ

قصة سليمان والنملة
النمل 12
ِ
ٱلنم ُل ْٱد ُخلُواْ م ِ
{ َحتَّ ٰى إِ َذآ أَتَ ْوا َعلَ ٰى َو ِاد َّ
ان َو ُجنُ ُ
سلَ ْي َم ُ
ودهُ
ٱلن ْم ِل قَالَ ْت َن ْملَ ٌة ٰيأَي َ
ساك َن ُك ْم الَ َي ْحط َم َّن ُك ْم ُ
َ َ
ُّها َّ ْ
ون }
َو ُه ْم الَ َي ْ
ش ُع ُر َ
ومن تفسير الطبري
يعنـي تعالـى ذكره بقوله { :حتـى إ َذا أتَ ْوا َعلـى َو ِادي َّ
الن ْـم ِل } حتـى إذا أتـى سلـيـمان وجنوده علـى وادي
ساك َن ُكم ال ْ ِ
ت َنـملَةٌ يا أيُّها النَّـم ُل ْاد ُخـلُوا م ِ
ودهُ } يقول :ال يكسرنكم
ـمان َو ُجُن ُ
يحط َمَّن ُك ْم سلَ ْـي ُ
ْ
النـمل { قالَ ْ ْ
ْ
َ
ون } يقول :وهم ال يعلـمون أنهم يحطمونكم.
ويقتلنكم سلـيـمان وجنوده { َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ

حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحمن ويحيى ،قاال ثنا سفـيان ،عن األعمش ،عن رجل يقال له
ت َن ْـملَةٌ يا أيها َّ
الن ْـم ُل } قال :كان نـمل سلـيـمان بن داود مثل
الـحكم ،عن عوف ،فـي قوله { :قالَ ْ
الذبـاب.

النمل 12
ض ِ
َن
ال َر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَ ٰى َو ِال َد َّ
{ فَتََب َّ
َن أَ ْ
احكاً ِّمن قَ ْولِ َها َوقَ َ
ي َوأ ْ
ب أ َْو ِز ْع ِن ۤي أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك ٱلَِّت ۤي أَ ْن َع ْم َ
س َم َ
ين }
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
ٱلص ِال ِح َ
صالِحاً تَْر َ
أْ
َع َم َل َ
الطبري
ب ْأوِزْعنِـي
فتبسم سلـيـمان ضاحكاً من قول النـملة التـي قالت ما قالت ،وقالَ { :ر ّ
يقول تعالـى ذكرهّ :
ـي } يعنـي بقوله { ْأوِزْعنِـي } :ألهمنـي .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال
ت َعل َّ
أن أ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َك التـي ْأن َع ْم َ
ْ
أهل التأويـل.

قصة سليمان والهدهد
سورة النمل 21
ان ِم َن ٱ ْل َغ ِ
ين }
{ َوتَفَقَّ َد ٱلطَّ ْي َر فَقَ َ
آئ ِب َ
ال َمالِ َي الَ أ ََرى ٱ ْل ُه ْد ُه َد أ َْم َك َ

سورة النمل 21
ِ
{ ألُع ِّذب َّن ُه ع َذاباً َ ِ
ان ُّم ِب ٍ
س ْلطَ ٍ
ين }
شديداً أ َْو ألَاْ َ
َ َ َ
ذب َح َّن ُه أ َْو لَ َيأْت َي ِّني ِب ُ
سورة النمل 22
ِ
ِ ِ
ث َغ ْير ب ِع ٍ
س َبٍإ ِب َن َبٍإ َي ِق ٍ
ين }
يد فَقَ َ
َح ُ
ال أ َ
{ فَ َم َك َ َ َ
طت ِب َما لَ ْم تُح ْط ِبه َو ِج ْئتُ َك من َ
الطبري
غير َب ِع ٍيد } فمكث سلـيـمان غير طويـل من حين سأل عن الهدهد،
يعنـي تعالـى ذكره بقوله { :فَ َم َك َ
ث َ
حتـى جاء الهدهد.

ث»
قراء األمصار سوى عاصم« :فَ َم ُك َ
القراء فـي قراءة قوله { :فَ َم َك َ
ث } فقرأت ذلك عامة ّ
واختلف ّ
بضم الكاف ،وقرأه عاصم بفتـحها ،وكلتا القراءتـين عندنا صواب ،ألنهما لغتان مشهورتان ،وان كان
ّ
ـي ،ألنها أشهر اللغتـين وأفصحهما].
ّ
الضم فـيها أعجب إل ّ

ط بِ ِه } يقول :فقال الهدهد حين سأله سلـيـمان عن تـخـلفه وغيبته:
ت بِ َـما لَ ْـم تُ ِـح ْ
أح ْ
وقوله { :فَ َ
طُ
قال َ
أحطت بعلـم ما لـم تـحط به أنت يا سلـيـمان .كما:

ط بِه } قال:
ت بِ َـما لَ ْـم ت ِـح ْ
أح ْ
طُ
حدثنـي يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،فـي قولهَ { :
ما لـم تعلـم.

ث
فم َك َ
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،عن بعض أهل العلـم ،عن وهب بن منبه { َ
غير ب ٍ
عيد } ثم جاء الهدهد ،فقال له سلـيـمان :ما خـلَّفك عن نوبتك؟ قال :أحطت بـما لـم تـحط به.
َ َ
وطبعا السؤال هو كم كانت سرعة هذا الهدهد المكوكي
قصة ملكة سبأ
النمل 23
شي ٍء ولَها عر ٌ ِ
ِ
ِ
{ إِ ِّني َو َج ُّ
يم }
ٱم َأرَةً تَ ْمل ُك ُه ْم َوأُوِت َي ْت من ُك ِّل َ ْ َ َ َ ْ
دت ْ
ش َعظ ٌ
النمل 22
ٱلس ِب ِ
لش ْم ِ
َّن لَ ُه ُم َّ
ون لِ َّ
س ِمن ُد ِ
يل
َّه ْم َع ِن َّ
ٱلش ْي َ
صد ُ
ط ُ
ون ٱللَّ ِه َو َزي َ
س ُج ُد َ
ان أ ْ
{ َو َجدتُّ َها َوقَ ْو َم َها َي ْ
َع َمالَ ُه ْم فَ َ
ون }
فَ ُه ْم الَ َي ْهتَ ُد َ
النمل 22
ٱلس َٰم َٰو ِت َوٱأل َْر ِ
ون }
س ُج ُدواْ للَّ ِه ٱلَِّذي ُي ْخ ِر ُج ٱ ْل َخ ْب َء ِفي َّ
ون َو َما تُ ْعلِ ُن َ
ض َوَي ْعلَ ُم َما تُ ْخفُ َ
{ أَالَّ َي ْ
النمل 21
ب ٱ ْل َع ْر ِ
ش ٱ ْل َع ِظ ِيم }
* { ٱللَّ ُه الَ إِلَـٰ َه إِالَّ ُه َو َر ُّ
النمل 23

ين }
{ قَ َ
ْت أ َْم ُك َ
َص َدق َ
نت ِم َن ٱ ْل َك ِاذ ِب َ
س َننظُُر أ َ
ال َ
النمل 22
ون }
{ ٱذ َ
ْهب ِّب ِكتَا ِبي َهـٰ َذا فَأَْل ِق ْه إِلَ ْي ِه ْم ثُ َّم تََو َّل َع ْن ُه ْم فَٱ ْنظُ ْر َما َذا َي ْر ِج ُع َ
النمل 22
ِ
ِ
يم }
ُّها ٱ ْل َمألُ إِ ِّن ۤي أُْلق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
{ قَالَ ْت ٰيأَي َ
اب َك ِر ٌ
النمل 31
ِ
ٱلر ِح ِيم }
ٱلر ْح َمـٰ ِن َّ
سِم ٱللَّ ِه َّ
سلَ ْي َم َ
ان َوِا َّن ُه ِب ْ
{ إِ َّن ُه من ُ
النمل 31
ين }
سلِ ِم َ
{ أَالَّ تَ ْعلُواْ َعلَ َّي َوأْتُوِني ُم ْ
النمل 32
نت قَ ِ
ش َه ُد ِ
ون }
اط َع ًة أ َْم ارً َحتَّ ٰى تَ ْ
ُّها ٱ ْل َمألُ أَفْتُوِني ِف ۤي أ َْم ِري َما ُك ُ
{ قَالَ ْت ٰيأَي َ
النمل 33
ِ ِ
ْس َ ِ ٍ
{ قَالُواْ َن ْح ُن أ ُْولُو قُ َّوٍة َوأُولُو َبأ ٍ
ين }
ْم ِر َ
شديد َوٱأل َْم ُر إلَ ْيك فَٱنظُ ِري َما َذا تَأ ُ
النمل 32

ِ ٍ ِ
ِ
ون }
سلُ َ
{ َوِا ِّني ُم ْرسلَ ٌة إِلَ ْي ِه ْم ِب َهديَّة فَ َناظ َرةٌ ِب َم َي ْر ِجعُ ٱ ْل ُم ْر َ
النمل 32
ال أَتُ ِمدُّوَن ِن ِبم ٍ
ون }
ان قَ َ
ال فَ َمآ آتَ ِان َي ٱللَّ ُه َخ ْيٌر ِّم َّمآ آتَا ُك ْم َب ْل أَنتُ ْم ِب َه ِديَّ ِت ُك ْم تَ ْف َر ُح َ
سلَ ْي َم َ
آء ُ
{ َفلَ َّما َج َ
َ
النمل 31
ود الَّ ِقب َل لَهم ِبها ولَ ُن ْخ ِرج َّنهم ِّم ْنهآ أ َِذلَّ ًة و ُهم ص ِ
{ ْٱر ِج ْع إِلَ ْي ِهم َفلَ َنأ ِْت َي َّن ُهم ِب ُج ُن ٍ
ون }
اغ ُر َ
َ
َ ُ
َ ْ َ
َ ُْ َ َ
ْ
النمل 32
ِ
ِِ
ين }
{ قَ َ
سلِ ِم َ
ُّها ٱ ْل َمألُ أ َُّي ُك ْم َيأْتيني ِب َع ْرش َها قَ ْب َل أَن َيأْتُوِني ُم ْ
ال ٰيأَي َ
النمل 32
ي أِ
يك ِب ِه قَ ْب َل أَن تَقُوم ِمن َّمقَ ِ
يت ِّمن ٱ ْل ِج ِّن أََناْ ِ
ين }
ام َك َوِا ِّني َعلَ ْي ِه لَقَ ِو ٌّ
{ قَ َ
آت َ
ال ِع ْف ِر ٌ
َم ٌ
َ
النمل 21
آت َ ِ
اب أََناْ ِ
ندهُ ِع ْلم ِّم َن ٱ ْل ِكتَ ِ
ال
ندهُ قَ َ
{ قَ َ
ستَ ِق ّارً ِع َ
ال ٱلَِّذي ِع َ
يك ِبه قَ ْب َل أَن َي ْرتَ َّد إِلَ ْي َك طَ ْرفُ َك َفلَ َّما َرآهُ ُم ْ
ٌ
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه َو َمن َكفََر فَِإ َّن َرِّبي َغ ِن ٌّي
ش َك َر فَِإ َّن َما َي ْ
ض ِل َرِّبي لِ َي ْبلُ َوِن ۤي أَأَ ْ
ش ُك ُر أ َْم أَ ْكفُُر َو َمن َ
َهـٰ َذا ِمن فَ ْ
يم }
َك ِر ٌ
النمل 21
ون }
ش َها َننظُ ْر أَتَ ْهتَِد ۤ
{ قَ َ
ال َن ِّك ُرواْ لَ َها َع ْر َ
ين الَ َي ْهتَ ُد َ
ون ِم َن ٱلَِّذ َ
ي أ َْم تَ ُك ُ

الطبري
يقول تعالـى ذكره :قال سلـيـمان لـما أتـى عرش بلقـيس صاحبة سبأ ،وقدمت هي علـيه ،لـجنده :غيِّروا
لهذه الـمرأة سريرها .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم ،قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنا أبو سفـيان ،عن معمر ،عن قَتادة ،قوله { َن ِّك ُروا لَهَا َع ْر َشها
} قال :غيروا.

حدثنـي مـحمد بن سعد ،قال :ثنـي أبـي ،قال :ثنـي عمي ،قال :ثنـي أبـي ،عن أبـيه ،عن ابن عبـاس:
قال َن ِّك ُروا لَهَا َع ْر َشها } قال :وتنكير العرش ،أنه زيد فـيه ونقص.
فلـما أتته { َ

النمل 22
ِ
ِ ِ
َه َك َذا عر ُ ِ
ين }
آء ْت ِقي َل أ َ
سلِ ِم َ
شك قَالَ ْت َكأ ََّن ُه ُه َو َوأُوِتي َنا ٱ ْلع ْل َم من قَ ْبل َها َو ُك َّنا ُم ْ
{ َفلَ َّما َج َ
َْ
النمل 23
ون ٱللَّ ِه إِ َّنها َكا َن ْت ِمن قَوٍم َك ِ
َّها َما َكا َنت تَّ ْع ُب ُد ِمن ُد ِ
ين }
صد َ
اف ِر َ
ْ
َ
{ َو َ

النمل 22
ص ْر ٌح ُّم َم َّرٌد ِّمن قَو ِ
ير
يل لَ َها ْٱد ُخلِي َّ
ساقَ ْي َها قَ َ
{ ِق َ
ٱلص ْر َح َفلَ َّما َأرَتْ ُه َح ِس َبتْ ُه لُ َّج ًة َو َك َ
ال إِ َّن ُه َ
شفَ ْت َعن َ
ار َ
ب إِ ِّني ظَلَم ُ ِ
ين }
ان لِلَّ ِه َر ِّ
قَالَ ْت َر ِّ
َسلَ ْم ُ
ب ٱ ْل َعالَ ِم َ
سلَ ْي َم َ
ت َن ْفسي َوأ ْ
ت َم َع ُ
ْ
الطبري
ُذكر أن سلـيـمان لـما أقبلت صاحبة سبأ تريده ،أمر الشياطين فبنوا له صرحاً ،وهو كهيئة السطح من
قوارير ،وأجرى من تـحته الـماء لـيختبر عقلها بذلك ،وفهمها علـى نـحو الذي كانت تفعل هي من
توجيهها إلـيه الوصائف والوصفـاء لـيـميز بـين الذكور منهم واإلناث معاتبة بذلك كذلك.

حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،عن بعض أهل العلـم ،عن وهب بن منبه ،قال:
أمر سلـيـمان بـالصرح ،وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الـماء بـياضاً ،ثم أرسل الـماء تـحته ،ثم
ِ
َّرَح }
وضع له فـيه سريره ،فجلس علـيه ،وعكفت علـيه الطير وال ّ
ـجن واإلنس ،ثم قالْ { :اد ُخـلـي الص ْ
ت َع ْن
لـيريها ُملكاً هو ّ
أعز من ُملكها ،وسلطاناً هو أعظم من سلطانها { َفلَـما أرَتْهُ َح ِس َبتْهُ لّـجةً و َك َشفَ ْ
ـمرد من قوارير فلـما وقـفت علـى
ساقَ ْـيها } ال تش ّ
ك أنه ماء تـخوضه ،قـيـل لها :ادخـلـي إنه صرح م ّ
سلـيـمان دعاها إلـى عبـادة اهلل وعاتبها فـي عبـادتها الشمس دون اهلل ،فقالت بقول الزنادقة ،فوقع
سلـيـمان ساجداً إعظاماً لـما قالت ،وسجد معه الناس وسقط فـي يديها حين رأت سلـيـمان صنع ما
ِ
ِ
ب ّإنـي
صنع فلـما رفع سلـيـمان رأسه قال :ويحك ماذا قلت؟ قال :وأ ُْنسيت ما قالت ،:فقالتَ { :ر ّ
ِ
ظلَـم ُ ِ
ت َم َع ُسلَ ْـي ِ
فحسن إسالمها.
أسلَ ْـم ُ
ـمان هلل َر ّ
ب العالَـم َ
ت َن ْفسي و ْ
ين } وأسلـمتُ ،
َ ْ

ـجن خافت من سلـيـمان أن
وقـيـل :إن سلـيـمان إنـما أمر ببناء الصرح علـى ما وصفه اهلل ،ألن ال ّ
ـجن ،فأراد
يتزوجها ،فأرادوا أن يزهدوه فـيها ،فقالوا :إن رجلها رجل حمار ،وان أمها كانت من ال ّ
ّ
ـجن من ذلك.
سلـيـمان أن يعلـم حقـيقة ما أخبرته ال ّ

ذكر من قال ذلك:

ـجن
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن أبـي معشر ،عن مـحمد بن كعب
القرظي ،قال :قالت ال ّ
ّ
ِ
ـجن فأمر سلـيـمان بـالصرح،
لسلـيـمان تزهِّده فـي بِلقـيس :إن رجلها رجل حمار ،وان أمها كانت من ال ّ
فعمل ،فسجن فـيه دواب البحر :ال ِـحيتان ،والضفـادع فلـما بصرت بـالصرح قالت :ما وجد ابن داود
ُ
عذابـاً يقتلنـي به إال الغرق { فَ َح ِس َبتْهُ لُ َّ
ت َع ْن ساقَ ْـيها } قال :فإذا (هي) أحسن الناس ساقاً
ـجةً و َك َشفَ ْ
فضن سلـيـمان بساقها عن الـموسى ،قال :فـاتُّـخذت ُّ
النورة بذلك السبب.
وقدماً .قال:
ّ

وجائز عندي أن يكون سلـيـمان أمر بـاتـخاذ الصرح لألمرين الذي قاله وهب ،والذي قاله مـحمد بن
القرضي ،لـيختبر عقلها ،وينظر إلـى ساقها وقدمها ،لـيعرف صحة ما قـيـل له فـيها.
كعب
ّ

وكان مـجاهد يقول فـيـما ذكر عنه فـي معنى الصرح ما:

حدثنـي مـحمد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثنـي الـحارث ،قال :ثنا الـحسن،

الصرَح } قال :بركة من ماء ضرب
قال :ثنا ورقاء جميعاً ،عن ابن أبـي نـجيح ،عن مـجاهد ،قوله{ :
ْ
علـيها سلـيـمان قوارير ألبسها.

قال :وكانت بلقـيس هلبـاء شعراء ،قدمها كحافر الـحمار ،وكانت أمها جنـية.

حدثنـي أحمد بن الولـيد الرملـي ،قال :ثنا هشام بن عمار ،قال :ثنا الولـيد بن مسلـم ،عن سعيد بن
بشير ،عن قَتادة ،عن النضر بن أنس ،عن بشير بن نهيك ،عن أبـي هريرة ،قال :قال رسول اهلل
ِ ِ
سبٍإ ِج ِّنبًّـاً "
صلى اهلل عليه وسلمَ " :
كان َ
أح ُد َأب َو ْ
صاح َبة َ
ي َ

قال :ثنا صفوان بن صالـح ،قال :ثنـي الولـيد ،عن سعيد بن بشير ،عن قَتادة ،عن بشير بن نهيك،
ـي صلى اهلل عليه وسلم ،ولـم يذكر النضر بن أنس.
عن أبـي هريرة ،عن النب ّ

وقولهَ { :فلَـما رأتْهُ َح ِس َبتْهُ لُـجةً } يقول :فلـما رأت الـمرأة الصرح حسبته لبـياضه واضطراب دواب
الـماء تـحته لـجة بحر كشفت عن ساقـيها لتـخوضه إلـى سلـيـمان .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل
التأويـل.

ذكر من قال ذلك:

الصرَح
حدثنا القاسم ،قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنا أبو سفـيان ،عن معمر ،عن قَتادة { ِقـيـل لَهَا ْاد ُخـلِـي
ْ
َفلَ َّـما رأتْهُ َح ِس َبتْهُ لُ َّ
ـجةً } قال :وكان من قوارير ،وكان الـماء من خـلفه فحسبته لـجة.

قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنـي حجاج ،عن ابن ُج َريج ،قوله { َح ِس َبتْهُ لُ َّ
ـجةً } قال :بح اًر.

ـي ،قال :ثنا ابن سوار ،قال :ثنا روح بن القاسم ،عن عطاء بن السائب ،عن
حدثنا عمرو بن عل ّ
ت َع ْن ساقَ ْـيها } فإذا هما شع اروان ،فقال :أال شيء يذهب هذا؟ قالوا:
مـجاهد ،فـي قوله { :و َك َشفَ ْ
الـموسى ،قال :ال ،الـموسى له أثر ،فأمر ب ُّ
ـالنورة فصنعت.

حدثنـي أبو السائب ،قال :ثنا حفص ،عن عمران بن سلـيـمان ،عن عكرمة وأبـي صالـح قاال :لـما
تزوج سلـيـمان بلقـيس قالت له :لـم تـمسنـي حديدة قطّ قال سلـيـمان للشياطين :انظروا ما ُيذهب الشعر؟
ّ
قالواُّ :
النورة ،فكان ّأول من صنع النورة.

ص ْرٌح ُم َـم َّرٌد ِم ْن قَ َو ِاري َر } يقول ج ّل ثناؤه :قال سلـيـمان لها :إن هذا لـيس ببحر ،إنه
وقولهَّ { :إنهُ َ
ـي مشيد من قوارير .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال
صرح م ّـمرد من قوارير ،يقول :إنـما هو بناء مبن ّ
أهل التأويـل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم ،قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنـي حجاج ،عن ابن ُج َريجُ { ،م َـم َّرًد } قال :مشيد.

ت رب ّإنـي ظَلَـم ُ ِ
ـمان } ...اآلية ،يقول تعالـى ذكره :قالت الـمرأة
أسلَ ْـم ُ
وقوله { :قالَ ْ َ ّ
ت َم َع ُسلَ ْـي َ
ت َن ْفسي و ْ
ْ
ـمان
أسلَ ْـم ُ
صاحبة سبأّ :
ت َم َع ُسلَ ْـي َ
رب إنـي ظلـمت نفسي فـي عبـادتـي الشمس ،وسجودي لـما دونك { و ْ
لِلَّ ِه } تقول :وانقدت مع سلـيـمان مذعنة اهلل بـالتوحيد ،مفردة له بـاأللوهة والربوبـية دون ك ّل من سواه.
وكان ابن زيد يقول فـي ذلك ما:

حدثنـي يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد فـي { َح ِس َبتْهُ لُ َّ
ص ْرٌح ُم َـم َّرٌد
ـجةً } قالَّ { :إنهُ َ
ِِ
ب إنـي ظَلَـم ُ ِ
ت َر ِّ
ب
ِم ْن قَ َو ِار َير } فعرفت أنها قد غلبت { قالَ ْ
أسلَ ْـم ُ
ـمان للَّه َر ّ
ت َم َع ُسلَ ْـي َ
ت َن ْفسي ،و ْ
ْ
ِ
ين }.
العالَـم َ
حكمة سليمان
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ش ِ
ش ْت ِف ِ
ان إِ ْذ َي ْح ُك َم ِ
ين }
يه َغ َن ُم ٱ ْلقَ ْوِم َو ُك َّنا لِ ُح ْك ِم ِه ْم َ
ان ِفي ٱ ْل َح ْر ِث إِ ْذ َنفَ َ
{ َوَد ُاو َ
اه ِد َ
سلَ ْي َم َ
ود َو ُ
الطبري
يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى اهلل عليه وسلم :واذكر داود وسلـيـمان يا مـحمد إذ يحكمان فـي
الـحرث.

واختلف أهل التأويـل فـي ذلك الـحرث ما كان؟ فقال بعضهم :كان نبتاً .ذكر من قال ذلك:

مرة فـي قوله { :إ ْذ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحمن ،قال :ثنا سفـيان ،عن ابن إسحاق ،عن ّ
َي ْح ُك ِ
مان ِفـي ال َـح ْر ِث } قال :كان الـحرث نبتاً.

حدثنا بِشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد عن قَتادة ،قال :ذكر لنا أن غنـم القوم وقعت فـي زرع لـيالً.

وقال آخرون :بل كان ذلك الـحرث َك ْرما .ذكر من قال ذلك:

مرة ،عن ابن مسعود ،فـي
ـي ،عن أشعث ،عن أبـي إسحاق ،عن ّ
حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا الـمـحارب ّ
ـمان إ ْذ َي ْح ُك ِ
مان ِفـي ال َـح ْر ِث } قالَ :ك ْرم قد أنبت عناقـيده.
قولهَ { :وَد ُاوَد َو ُسلَ ْـي َ

حدثنا تـميـم بن الـمنتصر ،قال :أخبرنا إسحاق ،عن شريك ،عن أبـي إسحاق ،عن مسروق ،عن
شريح ،قال :كان الـحرث َك ْرماً.

قال أبو جعفر :وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصواب ما قال اهلل تبـارك وتعالـى { :إ ْذ َي ْح ُك ِ
مان ِفـي ال َـح ْر ِث

} والـحرث :إنـما هو حرث األرض .وجائز أن يكون ذلك كان زرعاً ،وجائز أن يكون َغ ْرساً ،وغير
بأي ذلك كان.
ضائر الـجهل ّ
ت ِف ِ
ـيه َغن ُـم القَ ْوِم } يقول :حين دخـلت فـي هذا الـحرث غنـم القوم اآلخرين من غير
وقوله { :إ ْذ َنفَ َش ْ
ِِ
ِ ِ
ين } يقول :وكنا لـحكم داود وسلـيـمان والقوم
أهل الـحرث لـيالً ،فرعته أو أفسدته { .و ُكَّنا لح ْكم ِه ْم شاهد َ
الذين َح َكما بـينهم فـيـما أفسدت غنـم أهل الغنـم من حرث أهل الـحرث ،شاهدين ال يخفـى علـينا منه
ـمان دون داود{ .
شيء ،وال يغيب عنا علـمه .وقوله { :فَفَهَّ ْمناها } يقول :ففهَّمنا القضية فـي ذلك ُسلَ ْـي َ
و ُكالًّ آتَ ْـينا ُح ْكماً َو ِعْلـماً } يقول :وكلهم من داود وسلـيـمان والرسل الذين ذكرهم فـي ّأول هذه السورة
آتـينا حكماً وهو النبوة ،وعلـما :يعنـي وعلـماً بأحكام اهلل .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل.
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ال يس ِّب ْح َن وٱلطَّ ْير و ُك َّنا فَ ِ
ًّ
ين }
{ فَفَ َّه ْم َن َ
س َّخ ْرَنا َم َع َد ُاو َ
اعلِ َ
سلَ ْي َم َ
َ َ َ
ود ٱ ْل ِج َب َ ُ َ
ان َو ُكال آتَ ْي َنا ُح ْكماً َو ِع ْلماً َو َ
اها ُ
ِّح َن والطَّ ْي َر } يقول تعالـى ذكره :وسخرنا مع داود الـجبـال
وقولهَ { :و َس َّخ ْرنا َم َع َد ُاوَد ال ِـجب َ
ـال ُي َسب ْ
والطير يسبحن معه إذا سبح.

ِّح َن } فـي هذا الـموضع ما:
وكان قَتادة يقول فـي معنى قولهُ { :ي َسب ْ

ِّح َن
حدثنا به بِشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قَتادة ،قولهَ { :و َس َّخ ْرنا َم َع َد ُاوَد الـجب َ
ـال ُي َسب ْ

والطَّ ْي َر } :أي يصلـين مع داود إذا صلـى.

ِِ
ـين } يقول :وكنا قد قضينا أنا فـاعلو ذلك ،ومسخروا الـجبـال والطير فـي ّأم الكتاب
وقوله { :و ُكَّنا فـاعل َ
مع داود علـيه الصالة والسالم.

االنبياء 21
شِ
ص َن ُكم ِّمن بأ ِ
وس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
ون }
ْس ُك ْم فَ َه ْل أَنتُ ْم َ
اك ُر َ
َ
{ َو َعلَّ ْم َناهُ َ
ْ
ص ْن َع َة لَ ُب ٍ ْ
سليمان والريح والشياطين
االنبياء 21
ِ
اصفَ ًة تَ ْج ِري ِبأَم ِرِه إِلَى ٱألَر ِ ِ
ٱلريح ع ِ
ين }
يها َو ُك َّنا ِب ُك ِّل َ
ش ْي ٍء َعالِ ِم َ
سلَ ْي َم َ
ان ِّ َ َ
ض ٱلَّتي َب َارْك َنا ف َ
{ َولِ ُ
ْ
ْ
الطبري
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن مـحمد بن إسحاق ،عن بعض أهل العلـم ،عن وهب بن منبه
ـجن واإلنس حتـى يجلس إلـى
قال :كان سلـيـمان إذا خرج إلـى مـجلسه عكفت علـيه الطير ،وقام له ال ّ
اء ،قلـما يقعد عن الغزو ،وال يسمع فـي ناحية من األرض بـملك إال أتاه حتـى
سريره .وكان امرءا ّ
غز ً
فضرب له بخشب ،ثم نصب له علـى الـخشب،
يذله .وكان فـيـما يزعمون إذا أراد الغزو ،أمر بعسكره َ
اب وآلة الـحرب كلها ،حتـى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح،
ثم حمل علـيه الناس والدو ّ

فمدته شه اًر فـي روحته وشه اًر
فدخـلت تـحت ذلك الـخشب فـاحتـملته ،حتـى إذا استقلت أمر ُّ
الرخاءّ ،
عز وج ّل:
فـي غدوته إلـى حيث أراد ،يقول اهلل ّ
اب }
خاء َح ْي ُ
يح تَ ْ
أص َ
الر َ
ث َ
بأم ِرِه ُر ً
{ فَ َ
ـج ِري ْ
س َّخ ْرنا لَ ُه ّ
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ون ٰذلِ َك و ُك َّنا لَهم ح ِ
ٱلشي ِ
اط ِ
ين }
اف ِظ َ
ون َع َمالً ُد َ
ون لَ ُه َوَي ْع َملُ َ
وص َ
ُْ َ
{ َو ِم َن َّ َ
َ
ين َمن َي ُغ ُ
الطبري
يقول تعالى ذكره :وسخرنا أيضا لسليمان من الشياطين من يغوصون له فـي البحر ،ويعملون عمالً
ِِ
ين } يقول :وكنا ألعمالهم وألعدادهم
دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب { .و ُكَّنا لَهُ ْم حافظ َ
حافظين ،ال يئودنا حفظ ذلك كله.
وهذا في
سبأ 12
َس ْل َنا لَ ُه َع ْي َن ٱ ْل ِق ْط ِر َو ِم َن ٱ ْل ِج ِّن َمن َي ْع َم ُل َب ْي َن َي َد ْي ِه
ان ِّ
اح َها َ
يح ُغ ُد ُّو َها َ
سلَ ْي َم َ
ش ْهٌر َو َرَو ُ
ٱلر َ
ش ْهٌر َوأ َ
{ َولِ ُ
ْه ِم ْن َع َذ ِ
لس ِع ِ
ِبِإذ ِ
ير }
ْن َرِّب ِه َو َمن َي ِز ْ
اب ٱ َّ
غ ِم ْن ُه ْم َع ْن أ َْم ِرَنا ُن ِذق ُ
ايضا سبأ 13

اسي ٍ
اب وقُ ُد ٍ ِ
يل َو ِجفَ ٍ
آء ِمن َّم َح ِ
ش ْك ارً
ٱع َملُۤواْ َ
يب َوتَ َم ِاث َ
آل َد ُاووَد ُ
ون لَ ُه َما َي َ
{ َي ْع َملُ َ
ات ْ
ور َّر َ
ار َ
ان َكٱ ْل َج َو ِ َ
ش ُ
ِ ِ
ِ
ي َّ
ور }
َوَقلي ٌل ِّم ْن ع َباد َ
ٱلش ُك ُ

قصة جياد سليمان
ص 31
ود سلَ ْيم َ ِ
ِ
اب }
ان ن ْع َم ٱ ْل َع ْب ُد إِ َّن ُه أ ََّو ٌ
{ َو َو َه ْب َنا ل َد ُاو َ ُ َ
ص 31
ٱلص ِ
اد }
ض َعلَ ْي ِه ِبٱ ْل َع ِش ِّي َّ
ات ٱ ْل ِج َي ُ
اف َن ُ
{ إِ ْذ ُع ِر َ
ص 32
ب ٱ ْل َخ ْي ِر َعن ِذ ْك ِر رِّبي َحتَّ ٰى تََوار ْت ِبٱ ْل ِح َج ِ
اب }
ت ُح َّ
{ فَقَ َ
َح َب ْب ُ
ال إِ ِّن ۤي أ ْ
َ
َ
ص 33
َع َنا ِ
ٱلسو ِ
ق}
سحاً ِب ُّ
ُّوها َعلَ َّي فَ َ
{ ُرد َ
ط ِف َ
ق َوٱأل ْ
ق َم ْ
الطبري
حدثنا مـحمد بن بشار ،قال :ثنا مؤمل ،قال :ثنا سفـيان ،عن أبـيه ،عن إبراهيـم التـيـمي ،فـي قوله{ :
إ ْذ ع ِرض علَ ْـي ِه بـالع ِشي الص ِ
ياد } قال :كانت عشرين فرساً ذات أجنـحة.
نات ال ِـج ُ
َّاف ُ
ُ َ َ
َ ّ

ت بـال ِـح ِ
ت ُح َّ
جاب } وفـي هذا الكالم
وقوله { :فَ َ
ب ال َـخ ْي ِر َع ْن ِذ ْك ِر َرّبـي حتـى تََو َار ْ
أح َب ْب ُ
قال ّإنـي ْ
مـحذوف استغنـي بداللة الظاهر علـيه من ذكرهَ :فل ِه َي عن الصالة حتـى فـاتته ،فقال :إنـي أحببت
ت ُح َّ
ب ال َـخ ْي ِر } :أي أحببت حبـاً للـخير ،ثم أضيف
حب الـخير .ويعنـي بقوله { :فَ َ
أح َب ْب ُ
قال ّإنـي ْ
ّ
ـحب إلـى الـخير ،وعنى بـالـخير فـي هذا الـموضع الـخيـل والعرب فـيـما بلغنـي تسمي الـخيـل الـخير،
ال ّ
والـمال أيضاً يسمونه الـخير .وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل.
األعنا ِ
ق } فضرب
حدثنا مـحمد ،قال :ثنا أحمد ،قال :ثنا أسبـاط ،عن
السدي { فَ َ
ط ِف َ
ق َم ْسحاً بـالسُّوق و ْ
ّ
سوقها وأعناقها.

قصة سليمان الذي جلسه مكانه شيطان علي العرش اربعين يوم
ص 32
ِ ِ
اب }
سلَ ْي َم َ
سداً ثُ َّم أََن َ
ان َوأَْلقَ ْي َنا َعلَ ٰى ُك ْرس ِّيه َج َ
{ َولَقَ ْد فَتََّنا ُ
ص 32
ب ٱ ْغ ِفر لِي و َه ْب لِي م ْلكاً الَّ ي ِ
َّاب }
ال َر ِّ
َح ٍد ِّمن َب ْع ِد ۤ
{ قَ َ
ي إِ َّن َك أ َ
َنت ٱ ْل َوه ُ
نبغي أل َ
ََ
َ
ْ
ُ
يقول تعالـى ذكره :ولقد ابتَلـينا سلـيـمان وألقـينا علـى كرسيه جسداً شيطاناً متـمثالً بإنسان ،ذكروا أن
آصف .وقـيـل :إن اسمه آصر .وقـيـل :إن اسمه حبقـيق .وبنـحو الذي
اسمه صخر .وقـيـل :إن اسمه َ
قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل .ذكر من قال ذلك:

ـي ،عن ابن عبـاس ،قوله { :وأْلقَ ْـينا
ـي ،قال :ثنا أبو صالـح ،قال :ثنـي معاوية ،عن عل ّ
حدثنـي عل ّ
علـى ُكرِسي ِ
ـي تـمثَّل علـى كرسيه جسداً.
ِّه َج َسداً } قال :هو صخر ال ّ
َ
ْ
ـجن ّ

حدثنـي مـحمد بن سعد ،قال :ثنـي أبـي ،قال :ثنـي عمي ،قال :ثنـي أبـي ،عن أبـيه ،عن ابن عبـاس،
ِ ِ
أناب } قال :الـجسد :الشيطان الذي كان دفع
ـمان وأْلقَ ْـينا َعلـى ُك ْرسيِّه َج َسداً ثَُّم َ
قولهَ { :ولَقَ ْد فَتََّنا ُسلَ ْـي َ
ـي صخ اًر.
إلـيه سلـيـمان خاتـمه ،فقذفه فـي البحر ،وكان ُملك سلـيـمان فـي خاتـمه ،وكان اسم الـجن ّ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو داود ،قال :ثنا مبـارك ،عن الـحسن { وأْلقَ ْـينا علـى ُكرِسي ِ
ِّه َج َسداً } قال:
َ
ْ
شيطاناً.

حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو داود ،قال :ثنا شعبة ،عن أبـي بشر ،عن سعيد بن ُج َبـير { وأْلقَ ْـينا
علـى ُكرِسي ِ
ِّه َج َسداً } قال :شيطاناً.
َ
ْ

حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو داود ،قال :ثنا ورقاء ،عن ابن أبـي نـجيح ،عن مـجاهد { وألقَ ْـينا َعلـى
ُكرِسي ِ
ِّه َج َسداً } قال :شيطاناً يقال له آصر.
ْ

حدثنـي مـحمد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثنـي الـحارث ،قال :ثنا الـحسن،
قال :ثنا ورقاء ،جميعاً عن ابن أبـي نـجيح ،عن مـجاهد ،قوله { :علـى ُكرِسي ِ
ِّه َج َس َداً } قال :شيطاناً
َ
ْ

يقال له آصف ،فقال له سلـيـمان :كيف تفتنون الناس؟ قال :أرنـي خاتـمك أخبرك .فلـما أعطاه إياه
نبذه آصف فـي البحر ،فساح سلـيـمان وذهب ُملكه ،وقعد آصف علـى كرسيه ،ومنعه اهلل نساء
بهن ،وأنكرنه قال :فكان سلـيـمان يستطعم فـيقول :أتعرفونـي أطعمونـي أنا سلـيـمان،
سلـيـمان ،فلـم يقر ّ
وفر
فـيك ّذبونه ،حتـى أعطته امرأة يوماً حوتاً يطيب بطنه ،فوجد خاتـمه فـي بطنه ،فرجع إلـيه ُملكهّ ،
ـار.
آصف فدخـل البحر ف ّاً

حدثنـي الـحارث ،قال :ثنا الـحسن ،قال :ثنا ورقاء عن ابن أبـي نـجيح ،عن مـجاهد بنـحوه ،غير أنه
قال فـي حديثه :فـيقول :لو تعرفونـي أطعمتـمونـي.

حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله { :ولَقَ ْد فَتَنَّا سلَ ْـيـمان وأْلقَ ْـينا علـى ُكرِسي ِ
ِّه
َ
ُ َ
ْ
َ
أناب } قال :حدثنا قتادة أن سلـمان أمر ببناء بـيت الـمقدس ،فقـيـل له :ابنه وال يسمع فـيه
َج َسداً ثَُّم َ
صوت حديد ،قال :فطلب ذلك فلـم يقدر علـيه ،فقـيـل له :إن شيطاناً فـي البحر يقال له صخر شبه
مرة ،فنزح ماؤها وجعل فـيها
الـمارد ،قال :فطلبه ،وكانت عين فـي البحر يردها فـي ك ّل سبعة أيام ّ
خمر ،فجاء يوم وروده فإذا هو بـالـخمر ،فقال :إنك لشراب طيب ،إال أنك تصبـين الـحلـيـم ،وتزيدين
الـجاهل جهالً ،قال :ثم رجع حتـى عطش عطشاً شديداً ،ثم أتاها فقال :إنك لشراب طيب ،إال أنك
تصبـين الـحلـيـم ،وتزيدين الـجاهل جهالً قال :ثم شربها حتـى غلبت علـى عقله ،قال :فأري الـخاتـم أو
ختـم به بـين كتفـيه ،فذ ّل ،قال :فكان ُملكه فـي خاتـمه ،فأتـى به سلـيـمان ،فقال :إنا قد أمرنا ببناء هذا
البـيت.

ص  31الي 21
ين ُك َّل ب َّن ٍ
ٱلشي ِ
آء َو َغ َّو ٍ
اص } * {
آء َح ْي ُ
س َّخ ْرَنا لَ ُه ِّ
اط َ
َ
اب } * { َو َّ َ
َص َ
ٱلر َ
ثأ َ
يح تَ ْج ِري ِبأ َْم ِرِه ُر َخ ً
{ فَ َ
ِ
ِ
ين مقََّرِن َ ِ
س ٍ
ند َنا
َو َ
َصفَ ِاد } * { َهـٰ َذا َعطَ ُ
اب } * { َوِا َّن لَ ُه ِع َ
ين في ٱأل ْ
ٱم ُن ْن أ َْو أ َْمس ْك ِب َغ ْي ِر ح َ
آؤَنا فَ ْ
آخ ِر َ ُ
س َن م ٍ
آب }
لَُزْلفَ ٰى َو ُح ْ َ

موت سليمان
سبأ 12
ِ
ت َما َدلَّ ُه ْم َعلَ ٰى َم ْوِت ِه إِالَّ َد َّاب ُة األ َْر ِ
نسأَتَ ُه َفلَ َّما َخ َّر تََبيَّ َن ِت ٱ ْل ِج ُّن
ض ْي َنا َعلَ ْي ِه ٱ ْل َم ْو َ
{ َفلَ َّما قَ َ
ض تَأْ ُك ُل م َ
ب ما لَ ِبثُواْ ِفي ٱ ْل َع َذ ِ
اب ٱ ْل ُم ِه ِ
ين }
أَن لَّ ْو َكا ُنواْ َي ْعلَ ُم َ
ون ٱ ْل َغ ْي َ َ
الطبري
السدي :الـمنسأة :العصا بلسان
حدثنا موسى بن هارون ،قال :ثنا عمرو ،قال :ثنا أسبـاط ،عن
ّ
الـحبشة.
خر سلـيـمان ساقطاً بـانكسار منسأته تبـيَّنت
وقولهَ { :فلَ َّـما َخ َّر تََبـي ََّن ِت ال ِـج ّن } يقول ّ
عز وج ّل :فلـما ّ
ِ
الع َذ ِ
اب ال ُـم ِه ِ
ين } الـمذ ّل حوالً
ب } الذي ّ
أن لو كانوا يعلـمون َ
ـجن { ْ
ال ّ
الغ ْي َ
يدعون علـمه { ما لَبِثُوا فـي َ
حي.
كامالً بعد موت سلـيـمان ،وهم يحسبون أن سلـيـمان ّ

حدثنا أحمد بن منصور ،قال :ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة ،قال :ثنا إبراهيـم بن طهمان ،عن
كان
ـي صلى اهلل عليه وسلم قالَ " :
عطاء بن السائب ،عن سعيد بن ُج َبـير ،عن ابن عبـاس ،عن النب ّ
شجرةً نا ِبتَ ًة َ ِ
ـي اللَّ ِه إ َذا َ َّ
اسم ِك؟ فَتَقُو ُلَ :ك َذا،
ـمان َن ِب ُّ
سلَ ْـي ُ
ُ
صلـى أرَى َ َ َ
بـين َي َد ْيه ،فَ َـيقُو ُل لَ َها :ما ُ
ِ ٍ ِ
ات
َي َ
ش ْي ٍء أ ْن ِت؟ ْ
صلِّـي َذ َ
فَ َـيقُو ُل :أل ّ
س ْتَ ،وا ْن كا َن ْت ل َد َواء ُكت َب ْت ،فَ َبـ ْي َنـما ُه َو ُي َ
س ُغ ِر َ
فإن كا َن ْت تُ ْغ َر ُ
ش ْي ٍء أ ْن ِت؟ قالَ ْت:
قال :أل ِّ
اسم ِك؟ قالَ ْتَ :
الـخ ّروبَ ،
بـين َي َد ْي ِه ،فَ َ
َي َ
َي ْوٍم ،إ ْذ رأى َ
ش َج َرةً َ
قال لَ َها :ما ُ
أن ِ
ـمان :اللَّ ُه َّم َعم علـى ِ
لـخر ِ
الـج َّن ال
س َّ
الب ْـي ِت ،فَ َ
سلَ ْـي ُ
اب َه َذا َ
الـج ّن َم ْوِتـي حتـى َي ْعلَ َـم اإل ْن ُ
قال ُ
ََ
ّ
ِ
سقَطَ،
َي ْعلَ ُـم َ
األر َ
ب ،فَ َن َ
ون ال َغ ْي َ
ض ُة ،فَ َ
ـحتَها َعصاً فَتََو َّكأَ َعلَ ْـيها َح ْوالً َم ِّيتاً ،والـج ُّن تَ ْع َم ُل ،فأ َكلَتْها َ
ِ
أن ِ
ب ما لَ ِبثُوا َح ْوالً ِفـي َ ِ
الـم ِه ِ
ين« " قال :وكان
س َّ
الـج َّن لَ ْو كا ُنوا َي ْعلَ ُـم َ
ون ال َغ ْي َ
فَتََبـيَّ َنت اإل ْن ُ
الع َذاب ُ
ـجن لألرضة ،فكانت تأتـيها بـالـماء.
ابن عبـاس يقرؤها كذلك ،قال :فشكرت ال ّ

مع مالحظة ان كل هذه الخرافات اخذها نبي االسالم من التلمود
والدليل من كتب التلمود والموسوعه اليهوديه
( شكر الستاذ مينا الذي ساعدني في جمعها )
مساعده الجن في بناء الهيكل 1-
The most important of Solomon's acts was his building of the Temple,
in which he was assisted by angels and demons. Indeed, the edifice
was throughout miraculously constructed, the large, heavy stones

rising to and settling in their respective places of themselves (Ex. R.
lii. 3; Cant. R. l.c.). The general opinion of the Rabbis is that
Solomon hewed the stones by means of the Shamir, a worm whose
mere touch cleft rocks. According to Midrash Tehillim (in Yal ., I
Kings, 182), the shamir was brought from paradise by the eagle; but
most of the rabbis state that Solomon was informed of the worm's
haunts through the chief of the demons, who was captured by
Benaiah, Solomon's chief minister (see Asmodeus). The chief of the
demons, Ashmedai or Asmodeus, told Solomon that theshamir had
been entrusted by the prince of the sea to the mountain cock alone
(the Hebrew equivalent in Lev. xi. 19 and Deut. xiv. 18 is rendered by
A. V. "lapwing" and by R.V. "hoopoe"), and that the cock had sworn to
guard it well. Solomon's men searched for the nest of the bird and,
having found it, covered it with glass. The bird returned, and, seeing
the entrance to its nest closed by what it supposed to be a glass
door, brought the shamir for the purpose of breaking the glass. Just
then a shout was raised; and the bird, being frightened, dropped the
shamir, which the men carried off to the king (Gi . 68b).

2- قصه وادي النمل
On another day while sailing over a valley where there were many
swarms of ants, Solomon heard one ant say to the others, 'Enter your
houses; otherwise Solomon's legions will destroy you.' The king
asked why she spoke thus, and she answered that she was afraid if
the ants looked at Solomon's legions they might be turned from their
duty of praising God, which would be disastrous to them. She added
that, being the queen of the ants, she had in that capacity given them
the order to retire. Solomon desired to ask her a question; but she
told him that it was not becoming for the interrogator to be above and
the interrogated below. Solomon thereupon brought her up out of the
valley; but she then said it was not fitting that he should sit on a
throne while she remained on the ground. Solomon now placed her
upon his hand, and asked her whether there was any one in the world
greater than he. The ant replied that she was much greater; otherwise
God would not have sent him there to place her upon his hand. The
king, greatly angered, threw her down, saying, 'Dost thou know who I
am? I am Solomon, the son of David!' She answered: 'I know that

thou art created of a corrupted drop [comp. Ab. iii. 1]; therefore thou
oughtest not to be proud.' Solomon was filled with shame, and fell on
his face.

3- قصة الهدهد و ملكه سبا
The meeting of Solomon and the Queen of Sheba is narrated in
Targum Sheni as follows: "Solomon, when merry from wine, used to
assemble before him all the kings, his vassals, and at the same time
ordered all the other living creatures of the world to dance before
them. One day, the king, observing that the mountain-cock or
hoopoe was absent, ordered that the bird be summoned forthwith.
When it arrived it declared that it had for three months been flying
hither and thither seeking to discover some country not yet subjected
to Solomon, and had at length found a land in the East, exceedingly
rich in gold, silver, and plants, whose capital was called "Kitor" and
whose ruler was a woman, known as 'the Queen of Saba [Sheba].'
The bird suggested that it should fly to the queen and bring her to
Solomon. The king approved this proposal; and Solomon,

accordingly, caused a letter to be tied to the hoopoe's wing, which
the bird delivered to the queen toward the evening as she was going
out to make her devotions to the sun. Having read the letter, which
was couched in somewhat severe terms, she immediately convoked a
council of her ministers. Then she freighted several vessels with all
kinds of treasures, and selected 6,000 boys and girls, all of the same
age, stature, and dress, and sent them with a letter to Solomon,
acknowledging her submission to him and promising to appear before
him within three years from that date. . . . On being informed of her
arrival, Solomon sent his chief minister, Benaiah, to meet her, and
then seated himself in a glass pavillon. The queen, thinking that the
king was sitting in water, lifted her dress, which caused Solomon to
smile."
It is stated in I Kings x. 1 that the queen came to propound riddles to
Solomon: the text of these is given by the Rabbis. A Yemenite
manuscript entitled "Midrash ha- efe " (published by S. Schechter in
"Folk-Lore," 1890, pp. 353 et seq.) gives nineteen riddles, most of
which are found scattered through the Talmud and the Midrash and

which the author of the "Midrash ha- efe " attributes to the Queen of
Saba (Sheba). The first four riddles are also given in Midrash Mishle i.
1, where their transmission is attributed to R. Ishmael. See Sheba,
Queen of.
Pre-Talmudic Demonology.

قصه خاتم سليمان و كتاب السحر الذي فيه طرق الرقي من االمراض
Upon pre-Talmudic demonology new light has been thrown by the
"Testament of Solomon," translated by Conybeare in "Jew. Quart. Rev."
(1898, xi. 1-45), a work which, notwithstanding many Christian
interpolations, is of ancient Jewish origin and related to the "Book of
Healing" ("Sefer Refu'ot") ascribed to King Solomon (see Pes. iv. 9;
Josephus, l.c.; Schürer, "Geseh." iii. 300). In this "Testament" it is told
that by the help of a magic ring with the seal of Pentalpha, Lilith-like
vampires, Beelzebub, and all kinds of demons and unclean spirits
were brought before Solomon, to whom they disclosed their secrets
and told how they could be mastered (see Solomon, Testament of). It
contains incantations against certain diseases, and specifies the task

allotted to each of the chief demons in the erection of the Temple.
The latter was a favorite theme of the Haggadists (Pesi . R. vi.; So ah
48b; Gi . 68a). The later Haggadah ascribed to Moses this power to
make the demons work at the erection of the Sanctuary (Pesi . R. iv.
6b; Num. R. xii.); and Solomon's "sword against the fear of the spirits
at night" (Cant. R. to iii. 8) was transformed into the Magic "sword of
Moses" (Pesi . 140a; Pesi . R. 15; Cant. R. iii. 7; Num. R. xi., xii.).
Henceforth the magic books of Moses and the "Sword of Moses" (see
Dieterich, "Abraxas," 1891, pp. 155,169 et seq.; Gaster, "Sword of
Moses," London, 1896) took the place of "Solomon's Testament" in the
magic lore of the Jews.

طرده من العرش
According to a contrary opinion; he was king, private person, and again
king (Sanh. l.c.; Giṭ. 68b; Eccl. R. i. 12). Solomon's ejection from the
throne is stated in Ruth R. ii. 14 as having occurred because of an angel
who assumed his likeness and usurped his dignity. Solomon meanwhile
went begging from house to house protesting that he was the king. One

day a woman put before him a dish of ground beans and beat his head
with a stick, saying, "Solomon sits on his throne, and yet thou claimest to
be the king." Giṭṭin (l.c.) attributes the loss of the throne to Asmodeus,
who, after his capture by Benaiah, remained a prisoner with Solomon. One
day the king asked Asmodeus wherein consisted the demons' superiority
over men; and Asmodeus replied that he would demonstrate it if Solomon
would remove his chains and give him the magic ring. Solomon agreed;
whereupon Asmodeus swallowed the king (or the ring, according to another
version), then stood up with one wing touching heaven and the other
extending to the earth, spat Solomon to a distance of 400 miles, and
finally seated himself on the throne. Solomon's persistent declaration that
he was the king at length attracted the attention of the Sanhedrin. That
body, discovering that it was not the real Solomon who occupied the
throne, placed Solomon thereon and gave him another ring and chain on
which the Holy Name was written. On seeing these Asmodeus flew away
(see Asmodeus, and the parallel sources there cited). Nevertheless
Solomon remained in constant fear; and he accordingly surrounded his
bed with sixty armed warriors (comp. Cant. iii. 7). This legend is narrated

in "'Emeḳ ha-Melek" (pp. 14d-15a; republished by Jellinek, l.c. ii. 86-87)
as follows: "Asmodeus threw the magic ring into the sea, where it was
swallowed by a fish. Then he threw the king a distance of 400 miles.
Solomon spent three years in exile as a punishment for transgressing the
three prohibitive commandments [see above]. He wandered from city to city
till he arrived at Mashkemam, the capital of the Ammonites. One day, while
standing in a street of that city, he was observed by the king's cook, who
took him by force to the royal kitchen and compelled him to do menial
work. A few days later Solomon, alleging that he was an expert in
cookery, obtained the cook's permission to prepare a new dish.The king of
the Ammonites was so pleased with it that he dismissed his cook and
appointed Solomon in his place. A little later, Naamah, the king's daughter,
fell in love with Solomon. Her family, supposing him to be simply a cook,
expressed strong disapproval of the girl's behavior; but she persisted in her
wish to marry Solomon, and when she had done so the king resolved to
kill them both. Accordingly at his orders one of his attendants took them to
the desert and left them there that they might die of hunger. Solomon and
his wife, however, escaped starvation; for they did not remain in the desert.

They ultimately reached a maritime city, where they bought a fish for food.
In it they found a ring on which was engraved the Holy Name and which
was immediately recognized by Solomon as his own ring. He then
returned to Jerusalem, drove Asmodeus away, and reoccupied his throne."
It may be noticed that this story also is at variance with I Kings xiv. 21,
where it appears that Solomon had married Naamah in David's lifetime.
According to Midrash al-Yithallel (Jellinek, l.c. vi. 106 et seq.), God sent
Asmodeus to depose Solomon, as a punishment for the king's sin.
Agreeing with Giṭ. l.c. as to the means by which the fraud of Asmodeus
was exposed, the narrative continues as follows (Midr. al-Yithallel, l.c.):
"Benaiah sent for Solomon, and asked him how his deposition had
happened. Solomon replied that when sitting one day in his palace a
storm had hurled him to a great distance and that since then he had been
deprived of his reason. Benaiah then asked him for a sign, and he said: 'At
the time of my coronation my father placed one of my hands in thine and
the other in that of Nathan the prophet; then my mother kissed my father's
head.' These facts having been ascertained to be true, Benaiah directed
the Sanhedrin to write the Holy Name on pieces of parchment and to wear

them on their breasts and to appear with them before the king. Benaiah,
who accompanied them, took his sword and with it struck Asmodeus.
Indeed, he would have killed the latter had not a bat ḳol cried: 'Touch him
not: he only executed my commands.'"

قصة موت سليمان علي عصاه سنه حتي ينتهي الشياطين من بناء الهيكل
As the building of the Temple was not finished at his death and he was
afraid that the jinn would not continue to work thereon if he were not there
to command them, the angel of death took his soul while he was leaning
upon his staff, praying. His body remained in that position a year, until the
jinn had finished the Temple, when a worm that had been gnawing at the
staff caused it to crumble to pieces; Solomon's body fell, and the jinn
discovered that he was dead. It is said that Solomon collected the books
of magic that were scattered throughout his realm, and locked them in a
box, which he put under his throne to prevent their being used. After his
death the jinn, so as to make people believe that Solomon had been a
sorcerer, declared that these books had been used by him; many believed
the statement to be true, but the accusation was a malicious falsehood.

قدمت الفكرين بدون تعليق الذي اتركه للقارئ ليميز بين كالم اهلل وكالم الشياطين

والمجد هلل دائما

