قصة النبي سليمان عليه السلم
نبذة
آتاه ا العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الرياح والجن ،وكان له قصة مع الهدهد حيث أخبره أن هناك
مملكة باليمن يعبد أهلها الشمس من دون ا فبعث سليمان إلى ملكة سبأ يطلب منها اليمان ولكنها أرسلت له الهدايا فطلب من
.الجن أن يأتوا بعرشها فلما جاءت ووجدت عرشها آمنت بال
سيرته
Aو Aو Dر A
ث Bس Aل Cي Aم ان BدAاو Bود (Aورثه في النبوة والملك ..ليس المقصود وراثته في المال ،لن النبياء ل يورثون .إنما تكون أموالهم(
صدقة من بعدهم للفقراء والمحتاجين ،ل يخصون بها أقربائهم .قال محمد بن عبد ا صلى ا عليه وسلم" :نحن معشر النبياء ل
".نورث
ملك سليمان
لقد آتى ا سليمان –عليه السلم -ملكا عظيما ،لم يؤته أحدا من قبله ،ولن يعطه لحد من بعده إلى يوم القيامة .فقد استجاب ا
)ربC Q
اغفDر CلDي Aو Aهب CلDي Bم Cل Uكا Tل Aين AبغDي DلA Aح Rد مQنA Cبع CدDي( .لنتحدث الن عن بعض المور التي سخرها ا لنبيه
تعالى لدعوة سليمان A
سليمان عليه السلم .لقد سخر له أمرا لم يسخره لحد من قبله ول بعده ..سخر ا له "الجن" .فكان لديه –عليه السلم -القدرة
على حبس الجن الذين ل يطيعون أمره ،وتقييدهم بالسلسل وتعذيبهم .ومن يعص سليمان يعذبه ا تعالى .لذلك كانوا يستجيبون
لوامره ،فيبنون له القصور ،والتماثيل –التي كانت مباحة في شرعهم -والواني والقدور الضخمة جدا ،فل يمكن تحريكها من
..ضخامتها .وكانت تغوص له في أعماق البحار وتستخرج اللؤلؤ والمرجان والياقوت
وسخر ا لسليمان –عليه السلم -الريح فكانت تجري بأمره .لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب .فكان لديه بساطا خشبيا
ضخم جدا ،وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب ،ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب .فكان يصل في
.سرعة خارقة
ومن نعم ا عليه ،إسالة النحاس له .مثلما أنعم على والده داود بأن ألن له الحديد وعلمه كيف يصهره ..وقد استفاد سليمان من
النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم
.
ونختم هذه النعم بجيش سليمان عليه السلم .كان جيشه مكون من :البشر ،والجن ،والطيور .فكان يعرف لغتها

