
سليمان عليه السلم وبلقيس ملكة سبأ

هي قصته مع بلقيس ملكة سبأ- ولعل أشهر قصة عن سليمان –عليه السلم .

فاكتشف.. بعدها، خرج سليمان يتفقد الجيش، ويستعرضه ويفتش عليه.. وأصدر سليمان أمره لجيشه أن يستعد.. جاء يوم  
.غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب وقرر تعذيبه أو قتله، إل إن كان لديه عذر قوي منعه من القدوم

ت=ك; م:ن- (فجاء الهدهد ووقف على مسافة غير بعيدة عن سليمان –عليه السلم ئ< ج: ا ل;م< ت=ح:ط< ب:ه: و; طت= ب:م; ق;ال; أ;ح; يدC ف; ع: ر; ب; ي< ث; غ; ك; ف;م;  

Cق:ين إC ي; ب; إC ب:ن; ب; وانظروا كيف يخاطب هذا الهدهد أعظم ملك في الرض، بل إحساس بالذل أو المهانة، ليس كما يفعل ملوك) س;  
فقال الهدهد أن أعلم منك بقضية معينة، فجئت بأخبار. اليوم ل يتكلم معهم أحد إل ويجب أن تكون علمات الذل ظاهرة عليه  

أ;ةI. (أكيدة من مدينة سبأ باليمن ر; دتJ ام< ج; ه=م<(بلقيس ) إ:نKي و; ل:ك= م< ءC(تحكمهم ) ت; ي< ن ك=لK ش; أ=وت:ي;ت< م: أعطاها ا قوة وملكا) و;  
ر لها أشياء كثيرة  Nعظيمين وسخ)Oيم ظ: شO ع; ر< ا ع; ل;ه; ع بالجواهر ) و; Nون;(وكرسي الحكم ضخم جدا ومرص د= ج= ا ي;س< ه; م; ق;و< ا و; دتJه; ج; و;  

: Pون: ا ن د= س: م: م< Pال;ه=م<(وهم يعبدون الشمس ) ل:لش م; ان= أ;ع< ط; ي< Pن; ل;ه=م= الش Pي ز; ون;(أضلهم الشيطان ) و; د= ت; ه< ب:يل: ف;ه=م< ل; ي; Pن: الس م< ع; ه= Pد ف;ص;  
ل:ن=ون;) 24( ا ت=ع< م; ف=ون; و; ا ت=خ< ل;م= م; ع< ي; ض: و; ;ر< ال< ات: و; او; م; Pء; ف:ي الس ب< ج= ال<خ; ر: ي ي=خ< : الPذ: P وا ل: د= ج= س< يسجدون للشمس ويتركون ا) أ;لP ي;  

يم:(سبحانه وتعالى  ظ: ع; ش: ال< ر< بJ ال<ع; و; ر; = ل; إ:ل;ه; إ:لP ه= Pإنسان) ا Nوذكر العرش هنا لنه ذكر عرش بلقيس من قبل، فحتى ل يغتر  
.بعرشها ذكر عرش ا سبحانه وتعالى

 فتعجب سليمان من كلم الهدهد، فلم يكن شائعا أن تحكم المرأة البلد، وتعجب من أن قوما لديهم كل شيء ويسجدون للشمس،
ب:ين;(وتعجب من عرشها العظيم، فلم يصدق الهدهد ولم يكذبه إنما  اذ: ن; ال<ك; ت; أ;م< ك=نت; م: ق< د; ر= أ;ص; نظ= ن; وهذا منتهى العدل) ق;ال; س;  

ون;: (ثم كتب كتابا وأعطاه للهدهد وقال له. والحكمة ج:ع= ر< ا ي; اذ; ر< م; ه=م< ف;انظ= ن< لP ع; و; م< ث=مP ت; ه: ق:ه< إ:ل;ي< أ;ل< ا ف; ذ; اب:ي ه; ت; ك: Kب ب ه; ألق الكتاب) اذ<  
.عليهم وقف في مكان بعيد يحث تستطيع سماع ردهم على الكتاب

 يختصر السياق القرآني في سورة النمل ما كان من أمر ذهاب الهدهد وتسليمه الرسالة، وينتقل مباشرة إلى الملكة، وسط
..مجلس المستشارين، وهي تقرأ على رؤساء قومها ووزرائها رسالة سليمان

 Oيم ر: ابO ك; ت; = إ:نKي أ=ل<ق:ي; إ:ل;يP ك: ل; ا الم; ا أ;يJه; ح:يم: ) 29(ق;ال;ت< ي; Pن: الر م; ح< Pالر : Pم: ا ه= ب:س< Pإ:ن ان; و; م; ل;ي< ن س= ه= م: Pأ<ت=ون:ي) 30(إ:ن ل;يP و; ل=وا ع; ع< أ;لP ت;  
ين;  ل:م: النمل) (31(م=س< )

..هذا هو نص خطاب الملك سليمان لملكة سبأ

..ول يناقشهم في فساد عقيدتهم.. إنه يتجاوز أمر عبادتهم للشمس.. هكذا مباشرة.. إنه يأمر في خطابه أن يأتوه مسلمين  
؟ ل عليه إذن أن يأمرهم..أليس مؤيدا بقوة تسند الحق الذي يؤمن به.. إنما يأمر فحسب.. ول يحاول إقناعهم بشيء  

..بالتسليم

..كان هذا كله واضحا من لهجة الخطاب القصيرة المتعالية المهذبة في نفس الوقت

ا: (وكانت عاقلة تشاورهم في جميع المور.. طرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة ي م; ر: ت=ون:ي ف:ي أ;م< = أ;ف< ل; ا الم; ا أ;يJه; ق;ال;ت< ي;  
ون: د= ه; تPى ت;ش< ا ح; Iر ةI أ;م< ع; .(ك=نت= ق;اط:

.أثارت الرسالة بلهجتها المتعالية المهذبة غرور القوم، وإحساسهم بالقوة.. كان رد فعل المل وهم رؤساء قومها التحدي  
ن=(أدركوا أن هناك من يتحداهم ويلوح لهم بالحرب والهزيمة ويطالبهم بقبول شروطه قبل وقوع الحرب والهزيمة  ح< ال=وا ن; ق;  

ين; أ<م=ر: ا ت; اذ; ي م; ر: ك: ف;انظ= ر= إ:ل;ي< ;م< ال< يدC و; د: أ<سC ش; أ=ول=وا ب; ةC و; Pل=وا ق=و .(أ=و<



فإن رسالة.. ويبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها.. نحن على استعداد للحرب: أراد رؤساء قومها أن يقولوا  
..سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب

كان اسمه مجهول لديها، لم تسمع به من قبل، وبالتالي كانت تجهل كل شيء عن.. فكرت الملكة طويل في رسالة سليمان  
.قوته، ربما يكون قويا إلى الحد الذي يستطيع فيه غزو مملكتها وهزيمتها

ورجحت الحكمة في نفسها على.. ونظرت الملكة حولها فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو  
وقدرت في نفسها أنه ربما يكون طامعا قد سمع عن ثراء المملكة،.. التهور، وقررت أن تلجأ إلى اللين، وترسل إليه بهدية  
قدرت في نفسها أيضا إن إرسالها بهدية إليه، سيمكن رسلها الذين.. فحدثت نفسها بأن تهادنه وتشتري السلم منه بهدية  

يرجعون بأخبار قومه وجيشه، وفي ضوء هذه.. يحملون الهدية من دخول مملكته، وإذا سيكون رسلها عيونا في مملكته  
..المعلومات، سيكون تقدير موقفها الحقيقي منه ممكنا

 أخفت الملكة ما يدور في نفسها، وحدثت رؤساء قومها بأنها ترى استكشاف نيات الملك سليمان، عن طريق إرسال هدية إليه،
وأقنعت رؤساء قومها بنبذ فكرة الحرب مؤقتا، لن الملوك إذا دخلوا.. انتصرت الملكة للرأي الذي يقضي بالنتظار والترقب  

..قرية انقلبت أوضاعها وصار رؤساءها هم أكثر من فيها تعرضا للهوان والذل

..واقتنع رؤساء قومها حين لوحت الملكة بما يتهددهم من أخطار

..وصلت هدية الملكة بلقيس إلى الملك النبي سليمان

وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا.. جاءت الخبار لسليمان بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية  
ودخل رسل بلقيس وسط غابة.. ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش.. معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه  

وصغرت هديتهم في.. فوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سليمان.. كثيفة مدججة بالسلح  
.أعينهم

وأدركوا أنهم أمام جيش ل يقاوم.. وفوجئوا بأن في الجيش أسودا ونمورا وطيورا ..

وقالوا له نحن نرفض الخضوع لك، لكننا ل نريد القتال، وهذه. ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد  
الC(نظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره . الهدية علمة صلح بيننا ونتمنى أن تقبلها ن: ب:م; ون; Jد ان; ق;ال; أ;ت=م: م; ل;ي< اء س= ا ج; Pف;ل;م  

ون; ح= ر; ف< م< ت; ت:ك= Pي د: ل< أ;نت=م ب:ه; اك=م ب; ا آت; Pم Kم Oر ي< = خ; Pان:ي; ا ا آت; كشف الملك سليمان بكلماته القصيرة عن رفضه لهديتهم، وأفهمهم أنه) ف;م;  
ين;(يستطيعون شراء رضاه بشيء آخر . ل يقبل شراء رضاه بالمال ل:م: أ<ت=ون:ي م=س< ل;يP و; ل=وا ع; ع< م<(ثم هددهم ) أ;لP ت; ه: ج:ع< إ:ل;ي< ار<  

ون; ر= اغ: م< ص; ه= لPةI و; ا أ;ذ: ه; ن< Kه=م م Pن ج; ر: ل;ن=خ< ا و; ل; ل;ه=م ب:ه; ن=ودC لP ق:ب; ه=م< ب:ج= Pن أ<ت:ي; ل;ن; .(ف;

حدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد.. وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها أن بلدهم في خطر.. وصل رسل بلقيس إلى سبأ  
وجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان.. أفهموها أنها ينبغي أن تزوره وتترضاه.. جيشه ..

يعرف أنها في.. كان يفكر في بلقيس.. جلس سليمان في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه  
ويقرر سليمان بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته،.. ويدفعها الخوف ل القتناع.. تسوقها الرهبة ل الرغبة.. الطريق إليه  

فسأل من حوله، إن كان بإمكان احدهم ان يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل الملكة. فيدفعها ذلك للدخول في السلم  
.لسليمان

كان مصنوعا من الذهب والجواهر الكريمة، وكانت حجرة العرش وكرسي.. فعرش الملكة بلقيس هو أعجب ما في مملكتها  



وكانت الحراسة ل تغفل عن العرش لحظة.. العرش آيتين في الصناعة والسبك .. 

وأنا قادر- فقال أحد الجن أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس –وكان عليه السلم يجلس من الفجر إلى الظهر  
.على حمله وأمين على جواهره

قال لسليمان أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي" الذي عنده علم الكتاب"لكن شخص آخر يطلق عليه القرآن الكريم   
.تستغرقه العين في الرمشة الواحدة

فمنهم من قال أنه وزيره أو أحد علماء بني إسرائيل وكان يعرف اسم ا العظم" الذي عنده علم الكتاب"واختلف العلماء في   
ومنهم من قال أنه جبريل عليه السلم. الذي إذا دعي به أجاب .

نحن أمام سر معجزة كبرى وقعت من.. لكن السياق القرآني ترك السم وحقيقة الكتاب غارقين في غموض كثيف مقصود  
..والصل أن ا يظهر معجزاته فحسب، أما سر وقوع هذه المعجزات فل يديره إل ا.. واحد كان يجلس في مجلس سليمان  

.وهكذا يورد السياق القرآني القصة ليضاح قدرة سليمان الخارقة، وهي قدرة يؤكدها وجود هذا العالم في مجلسه

لم يستخفه الفرح بقدرته، ولم يزهه الشعور.. تأمل تصرف سليمان بعد هذه المعجزة.. هذا هو العرش ماثل أمام سليمان  
وشكر ا الذي يمتحنه بهذه القدرة، ليرى أيشكر أم يكفر.. بقوته، وإنما أرجع الفضل لمالك الملك .

 تأمل سليمان عرش الملكة طويل ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلت عليه، ليمتحن بلقيس حين تأتي، ويرى هل
.تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين ل يهتدون

واختار مكانا رائعا على البحر وأمر ببناء القصر بحيث يقع معظمه على مياه. كما أمر سليمان ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس  
 البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلبة، وعظيم الشفافية في نفس الوقت، لكي يسير السائر في أرض

.القصر ويتأمل تحته السماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك

تلشت أرضية القصر في. تم بناء القصر، ومن فرط نقاء الزجاج الذي صنعت منه أرض حجراته، لم يكن يبدو أن هناك زجاجا  
.البحر وصارت ستارا زجاجيا خفيا فوقه

الول موقفها أمام عرشها الذي سبقها بالمجيء،: يتجاوز السياق القرآني استقبال سليمان لها إلى موقفين وقعا لها بتدبيره  
والثاني موقفها أمام أرضية القصر البلورية الشفافة التي تسبح تحتها السماك. وقد تركته وراءها وعليه الحراس .

إذا كان عرشها.. وليس كعرشها تماما.. لما اصطحب سليمان عليه السلم بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما  
؟..؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة ..فكيف سبقها في المجيء

؟: (قال سليمان وهو يراها تتأمل العرش ش=ك: ر< ا ع; ذ; ك; أ;ه; )

و;: (قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة ه= ه= Pأ;ن ك; !)

ين;: (قال سليمان ل:م: ا م=س< Pن ك= ا و; ل:ه; ب< ن ق; م; م: ل< ا ال<ع: أ=وت:ين; و; ).

إن عبادتها. توحي عبارته الخيرة إلى الملكة بلقيس أن تقارن بين عقيدتها وعلمها، وعقيدة سليمان المسلمة وحكمته  
.للشمس، ومبلغ العلم الذي هم عليه، يصابان بالخسوف الكلي أمام علم سليمان وإسلمه

 لقد سبقها سليمان إلى العلم بالسلم، بعدها سار من السهل عليه أن يسبقها في العلوم الخرى، هذا ما توحي به كلمة سليمان



..لبلقيس

أي قدرة.. أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها، لقد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاء وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان  
!يملكها هذا النبي الملك سليمان؟

..انبهرت بلقيس بما شاهدته من إيمان سليمان وصلته ل، مثلما انبهرت بما رأته من تقدمه في الصناعات والفنون والعلوم  
.وأدهشها أكثر هذا التصال العميق بين إسلم سليمان وعلمه وحكمته

رأت عقيدة قومها تتهاوى هنا أمام سليمان، وأدركت أن الشمس التي يعبدها.. انتهى المر واهتزت داخل عقلها آلف الشياء  
 قومها ليست غير مخلوق خلقه ا تعالى وسخره لعباده، وانكسفت الشمس للمرة الولى في قلبها، أضاء القلب نور جديد ل

.يغرب مثلما تغرب الشمس

ا(فلما نظرت لم تر الزجاج، ورأت المياه، وحسبت أنها ستخوض البحر، .. ثم قيل لبلقيس ادخلي القصر ه; ي< اق; ن س; ف;ت< ع; ش; ك; )و;  
.حتى ل يبتل رداؤها

ير;. (ليست هناك مياه. أل تخاف على ثيابها من البلل- دون أن ينظر-نبهها سليمان  ار: ن ق;و; Kم Oد Pر م; Jم Oح ر< ه= ص; Pإنه زجاج).. إ:ن  
..ناعم ل يظهر من فرط نعومته

ين;(اعترفت بظلمها لنفسها وأسلمت .. اختارت بلقيس هذه اللحظة لعلن إسلمها ال;م: بK ال<ع; : ر; P ان; ل: م; ل;ي< ع; س= وتبعها قومها). م;  
.على السلم

.أدركت أنها تواجه أعظم ملوك الرض، وأحد أنبياء ا الكرام

ويقال أنها تزوجت.. ويقول المفسرون أنها تزوجت سليمان بعد ذلك.. يسكت السياق القرآني عن قصة بلقيس بعد إسلمها  
لقد سكت.. ونحن ل ندري حقيقة هذا كله.. أحبته وتزوجته، وثبت أن بعض ملوك الحبشة من نسل هذا الزواج.. أحد رجاله  

ول نرى نحن داعيا للخوض فيما ل يعرف أحد.. القرآن الكريم عن ذكر هذه التفاصيل التي ل تخدم قصه سليمان  


