
 ھِ بِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحْطتُ  فَقَالَ  بَِعیدٍ  َغْیرَ  فََمَكثَ ) 22(آیة 
ٍ  ِمنْ  َوِجْئتُكَ  ٍ  َسبَإ  یَقِینٍ  بِنَبَإ

 
لم یتغیب زمنا طویال لھیبة سلیمان وشدتھ  مكث غیر بعید: ف
 یبین سرعة رجوعھ  –
 

 عن نفسھ  مدافعاالھدھد : فقال
 

عندي من العلم ما أحطت على علمك : أحطت بما لم تُحط بھ
 الواسع وعلو درجتك وجنودك. 

o !متعجبا بعدم علم سلیمان عن ھذه المملكة الكافرة 
 

 : رجعت الیك وجئتك
 

 خبر ال شك فیھ  –: الخبر العظیم قینبنبأ ی

 الَ فَقَ  بَِعیدٍ  َغْیرَ  فََمَكثَ 
 بِھِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحْطتُ 
ٍ  ِمنْ  َوِجْئتُكَ  ٍ  َسبَإ  بِنَبَإ

 یَقِینٍ 

 
 الفوائد: 

 فمكث غیر بعید:  .1
a. لم یسئ استخدام عذره في الغیاب لمدة طویلة 
b.  لھیبة سلیمان وشدتھ لم یتغیب زمنا طویال 
c. ة رجوعھیبین سرع 

 
 على المرء إذا غاب ورجع أن یشرح سبب غیابھ. فقال:  .2
 ترى أدب سلیمان علیھ السالم بأنھ لم یقاطع الھدھد وھو یدافع عن نفسھ. .3
 كل ذي علم علیم. وفوق  .4
 ُخلق االنسان ضعیفا => ولكن هللا تعالى كرمنا ((ولقد كرمنا بني آدم))  .5
 ھذه السورة تمنع المرء من التكبر: .6

a.  ا بُملك سلیمان وتواضعھ مع علمن 
b. العظیم لم یُحط بكل شيء وأیضا أنھ مع ُملكھ 

 
 بنبأ یقین: یبین أن وظیفتھ التفقد على الممالك والتجسس.  من سبأ وجئتك .7



a.  على المرء أال یستصغر ھؤالء المخلوقات الصغیرة، فانظر الى
سلیمان علیھ السالم، وأنھ استمع الى النمل والھدھد => تواضع 

 مع سعة ملكھ. سلیمان 
b.  .ضعف االنسان مع عظمة ملكھ 
c.  .االحترام للقائد 
d.  اإلشاعات.  نشرتأكید الخبر وعدم 
e. إخبار السلطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِیَتْ  تَْملُِكھُمْ  اْمَرأَةً  َوَجْدتُ  إِنِّي) 23(آیة 
 َعِظیمٌ  َعْرشٌ  َولَھَا َشْيءٍ 

 
 أسب قبیلة تملك )برتأكید الخ( :إني وجدت امرأة تملكھم

وھي  –تعجب الھدھد من أن امرأة تملكھم  - امرأة وھي
 بلقیس 

 
 الملوك َشْيٍء یؤتاه ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِیَتْ وأوتیت من كل شيء: 

 .الخدمو والقالع والحصون والجنود والسالح األموال من
 

 : ولھا عرش عظیم
o ھائل عرش علیھ تجلس الذي ملكھا كرسي 
o وقوة المملكة عظمة على تدل العروش وعظم 

 .الشورى رجال وكثرة السلطان
 

 اْمَرأَةً  َوَجْدتُ  إِنِّي
 ِمنْ  َوأُوتِیَتْ  تَْملُِكُھمْ 

 َعْرشٌ  َولََھا َشْيءٍ  ُكلِّ 
 َعِظیمٌ 

 
 الفوائد: 

 وأوتیت من كل شيء:   .1
a.  الى هللا تعالى النعمنسب 
b. الملك هللا تعالى ھو الذي یؤتي 

 ولھا عرش عظیم:  .2
a. الجمال،...) –(بین العظمة  الھدھد یمیز 

 
 
 
 
 
 



ِ  ُدونِ  ِمنْ  لِلشَّْمسِ  یَْسُجُدونَ  َوقَْوَمھَا ) َوَجْدتُھَا24(آیة   هللاَّ
 َال  فَھُمْ  السَّبِیلِ  َعنِ  فََصدَّھُمْ  أَْعَمالَھُمْ  الشَّْیطَانُ  لَھُمُ  َوَزیَّنَ 

 یَْھتَُدونَ 
	  

بلقیس : من دون هللا وقومھا یسجدون للشمس وجدتھا
 مھا مشركون وقو

 
 :وزین لھم الشیطان أعمالھم

o  قال تعالى: زینا لھم أعمالھم => زین هللا لھم 4(آیة (
 أعمالھم قدرا

o  قال الھدھد: زین لھم الشیطان أعمالھم => 24(آیة (
 نوھو سبب التزیی

 
 الشیطان صدھم عن السبیل : فصدھم عن السبیل

o  د سبیل هللا واح –السبیل: (معرف) سبیل هللا تعالى– 
 وھو العلم + العمل  –الصراط المستقیم 

 
 : (ال علم وال عمل) فھم ال یھتدون

 الیقین باآلخرة => یھتدون 
 ال یؤمنون باآلخرة => ال یھتدون 

 

 َوقَْوَمَھا َوَجْدتَُھا
 ِمنْ  لِلشَّْمسِ  یَْسُجُدونَ 

ِ  ُدونِ   لَُھمُ  َوَزیَّنَ  هللاَّ
ْیطَانُ   أَْعَمالَُھمْ  الشَّ
 السَّبِیلِ  َعنِ  فََصدَُّھمْ 

 یَْھتَُدونَ  َال  فَُھمْ 

	

 الفوائد: 
 وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس:   .1

a.  الھدھد ال یقبل الشرك 
b.  الشمس معبودة 
c.  الخلق مفطورین على التوحید وانكار الشرك 
d. المملكة مھما عظمت مع الشرك ھي ال شيء 
e.  البریةالُمشركین شر  

. 
لى هللا علیھ وسلم عن قتل عن أبي ھریرة قال: نھى رسول هللا صحدیث:  .2

 . الصرد والضفدع والنملة والھدھد



 وزین لھم الشیطان أعمالھم:  .3
a.  لیراه حسناالشیطان یزین العمل القبیح 
b.  العمل السيء یزین 
c. األدب مع هللا 
d.  الھدھد یعلم من هللا 
e.  (وزین لھم الشیطان) یعطي األعذار 
f. یعلم أن الشیطان ھو السبب 
g. ما یعملأعمالھم: االنسان مسئول ع 

 یھتدون: فصدھم عن السبیل فھم ال .4
o  من منع الناس من العلم أو العمل بھ فھو من أولیاء الشیطان الذین

 یصدون الناس عن السبیل. 
o  تزیین الشیطان األعمال السیئة => ثم یصدھم عن العلم والعمل= <

 الى عبادة هللا فھم ال یھتدون 
 وزین لھم الشیطان أعمالھم:  .5

a.  باختیاره أما مجبرا فال یمدح وال یذم یذم على فعلھ االنسان یُمدح أو
 (كالجمال والمنصب والنسب،...) 

b.  .اإلنسان لیس مجبورا على عملھ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ِ  یَْسُجُدوا أَالَّ 	)25(آیة   فِي اْلَخْبءَ  یُْخِرجُ  الَِّذي ِ�َّ
 تُْعلِنُونَ  َوَما تُْخفُونَ  َما َویَْعلَمُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 

 
 ھذه اآلیة عن توحید الربوبیة: 

 
 :p یَْسُجُدوا ھالأال یسجدوا  ِ  (ھذا ھو الحل لھؤالء القوم)  ِ�َّ

 
o  المستحق للعبادة :� 

 
 من ھو هللا؟؟؟

 : الذي یُخرج الخبء في السماوات واألرض.١
o :الخبء 

o المخلوقات صغار من  
o النباتات وبذور  
o الصدور وخفایا 
o لیجازیھم األرض من األموات وإخراج 

   بأعمالھم
 
 : ویعلم ما تخفون وما تعلنون. ٢
 

ِ  یَْسُجُدوا أَالَّ  َّpِ الَِّذي 
 فِي اْلَخْبءَ  یُْخِرجُ 

 َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 
 َوَما تُْخفُونَ  َما َویَْعلَمُ 

 تُْعلِنُونَ 

 
 الفوائد: 

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ  .1 َماَواتِ  فِي َمنْ  لَھُ  یَْسُجدُ  هللاَّ  َواْلقََمرُ  َوالشَّْمسُ  اْألَْرضِ  فِي َمنْ وَ  السَّ
 َذابُ اْلعَ  َعلَْیھِ  َحقَّ  َوَكثِیرٌ  النَّاسِ  ِمنَ  َوَكثِیرٌ  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجبَالُ  َوالنُُّجومُ 

ُ  یُِھنِ  َوَمنْ  َ  إِنَّ  ُمْكِرمٍ  ِمنْ  لَھُ  فََما هللاَّ  (الحج)  یََشاءُ  َما یَْفَعلُ  هللاَّ
a.  االھانة، أن یُسجد لغیر هللا تعالى االھانة كل 
b. كرامة المرء وشرفھ في السجود واالستسالم � وحده 

 
على المرء أن یطھر قلبھ وأن یطبقھ مع لسانھ وجوارحھ، فإذا لم یصلح  .2

 سریرتھ یظھر في جوارحھ.
 
 



ُ 	)26(آیة   اْلَعِظیمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ
 
 

 وحید األلوھیة: ت ھذه اآلیة عن
 

 : هللا ال الھ اال ھو
o  ال تعبد اال هللا 
o  � ال تنبغي العبادة واالنابة والذل والحب اال 

 
 ووسع المخلوقات سقف ھو الذي: رب العرش العظیم

 الشأن كبیر السلطان عظیم الملك فھذا والسماوات، األرض
 .ویركع لھ ویسجد ویخضع لھ یذل الذي ھو

 ُ  َربُّ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ
 اْلَعِظیمِ  اْلَعْرشِ 

 
 الفوائد: 

 ، فما بالك بغیره من المخلوقات الضعیفة.ھربهللا العرش یحتاج الى   .1
 العرش سقف المخلوقات ووسع األرض والسماء. .2
 محدود علم البشر مھما أوتوا من العلم والسلطة .3
 أھمیة السماع لآلخرین ولو كان فاسقا ولكن بالتبین.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	اْلَكاِذبِینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ  أََصَدْقتَ  َسنَْنظُرُ  قَالَ 	)27(آیة 
 

 
 : قال سننظر

 
 : (فعل ماضي) بدء بالصدق صدقتأ
 
  : (جملة كانت)كنت من الكاذبین أم
 

 أََصَدْقتَ  َسنَْنظُرُ  قَالَ 
 اْلَكاِذبِینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ 

 
 الفوائد: 

 قال سننظر:  .1
o م یقبل كالمھ وال رفضھ ل 
o  ال یحكم بدون دلیل 
o  عدم التسرع 
o یبین كمال عقل سلیمان 

 أصدقت:  .2
o .بدء بالتصدیق 
o  التلطف في الكالم 
o  اللباقة بدون اتھام 
o  االحترام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َعْنھُمْ  تََولَّ  ثُمَّ  إِلَْیِھمْ  فَأَْلقِھْ  ھََذا بِِكتَابِي اْذھَبْ 	)28(آیة 
	ونَ یَْرِجعُ  َماَذا فَاْنظُرْ 

 
 

  فانظر –تول  –ألقھ  –اذھب  أفعال األمر:
 

الطیور تفھم وتعقل ما  –أمر سلیمان الھدھد : اذھب بكتابي ھذا
 ألنھ علم منطق الطیر سلیمان بمنزلة العاقلھدھد  –یقال لھا 

 
 لحمایة الجنود : إلیھم فألقھ

 
 یقف بعیدا عنھم تحس االخبار متابعا : ثم تول عنھم

 
 یردون الجواب: عونفانظر ماذا یرج

 

 َھَذا بِِكتَابِي اْذَھبْ 
 لَّ تَوَ  ثُمَّ  إِلَْیِھمْ  فَأَْلقِھْ 
 َماَذا فَاْنظُرْ  َعْنُھمْ 

 یَْرِجُعونَ 

 
 الفوائد: 

كل ولي أمر سلیمان علیھ السالم، تعامل مع الھدھد بثقة، وھذا ھو أسلوب  .1
یكون وھذا س ین مع الثقة واللین والمشاورةاذبعامل حتى الكفي التربیة، أن ی

 سبب في تغییرھم واصالحھم. 
 :اذھب بكتابي ھذا .2

o  الطیور تفھم وتعقل ما یقال لھا 
o الخطة  لتفصی 
o  البیان والتوضیح 
o  الثقة بالجنود وحسن الظن 
o  كل شيء بحسبھ 

 فألقھ إلیھم:  .3
o  حمایة الجنود 

 ثم تول عنھم:  .4
o ثقةلعلینا التعامل مع الناس با 

 فانظر ماذا یرجعون: .5
o  أن یتابع أمورهعلى المرء 



 

 َكِریمٌ  ِكتَابٌ  إِلَيَّ  أُْلقِيَ  إِنِّي اْلَمَألُ  أَیُّھَا یَا ) قَالَتْ 29(آیة 
 

 : قالت یا أیھا المأل
 (بعید) یبین علو مرتبتھمیا أیھا: 

 : (مليء) اشراف دولتھا والرؤساء من الرجالمأل
 

 ملوك أكبر من المقدار جلیل أي: إني ألقي الي كتاب كریم
 األرض

 ع ملكھا وسلطتھا ولكن شكرت رسالة سلیمان م -
 

 اْلَمَألُ  أَیَُّھا یَا قَالَتْ 
 ِكتَابٌ  إِلَيَّ  أُْلقِيَ  إِنِّي

 َكِریمٌ 

 
 الفوائد: 

 قالت یا أیھا المأل:  .1
a.  .لم تأخذ القرار من غیر المشاورة مع المقربین الیھا من الوزراء

 (سیاسة الشورى والمشاورة)
b. یبین أیضا قوة المأل 

 لقي الي: إني أ .2
a. یبین وضوحھا في شرح الموقف 
b.  وإخفاء بعض المعلومات 

 كتاب كریم .3
a.  :وصفت الكتاب بالكریم 

i.  شكلھ 
ii.  المعاني العظیمة في الكتاب 
iii.  الملك العظیم  –من سلیمان 

 
 
 
 
 
 



 
 

ِ  بِْسمِ  َوإِنَّھُ  ُسلَْیَمانَ  ِمنْ  ) إِنَّھُ 30(آیة  ْحَمنِ  هللاَّ ِحیمِ  الرَّ  الرَّ
 

 ُسلَْیَمانَ  ِمنْ  إِنَّھُ  لملك العظیم سلیمانا: إنھ من سلیمان
ِ  بِْسمِ  َوإِنَّھُ   هللاَّ

ْحَمنِ  ِحیمِ  الرَّ  الرَّ

  
 الفوائد: 

 إنھ من سلیمان:  .1
a.  بینت مضمون الرسالة 
b.  الرسالة من سلیمان  
c. ي أحد من یعط وف) إنھ رسول أعطاه هللا الملك لممان (معریسل

 العالمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ُمْسلِِمینَ  َوأْتُونِي َعلَيَّ  تَْعلُوا الَّ ) أَ 31(آیة 
 

 ال تكونوا فوقيأال تعلوا علي: 
 

 : اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا ألمري. واتوني مسلمین

 َعلَيَّ  تَْعلُوا أال
 ُمْسلِِمینَ  َوْأتُونِي

 

 
 الفوائد: 

 أال تعلوا علي .1
a.  .من أسباب التولي والتكذیب ھو االستكبار 

 سالة سلیمان: ر .2
a.  الحكمة. –وجازة مع البیان التام ال 
b.  النھي عن العلو 
c.  االیجاز بدون تقصیر 
d.  سلیمان دعاھم الى هللا وال یرید السیطرة والتملق 
e.  لم یقل أسلموا => بل أتوني فیھ من االحترام یبین قوة سلیمان)

 واللین) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ُكْنتُ  َما يأَْمرِ  فِي أَْفتُونِي اْلَمَألُ  أَیُّھَا یَا قَالَتْ ) 32(آیة 
 تَْشھَُدونِ  َحتَّى أَْمًرا قَاِطَعةً 

 
 تحت ندخل وھل بھ؟ نجیبھ ماذا أخبرونيقالت یا أیھا المأل: 

 (تفسیر السعدي)  نفعل؟ ماذا أم وننقاد؟ طاعتھ
  

ن (أل : سألتھم فتوى في ھذ األمر الخاص لھاافتوني في أمري
 مسئولة عن اتخاذ القرار) الرسالة ألقیت علیھا وھي 

 
 دون بأمر مستبدة كنت ما ما كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون:

 .ومشورتكم رأیكم
 قاطعة: (لم تقل "ما كنت حاكمة")

 الفرق بین حكم وقطع:
 األمر قاطعة: العزیمة في  -
 

 اْلَمَألُ  أَیَُّھا یَا قَالَتْ 
 أَْمِري فِي أَْفتُونِي
 أَْمًرا قَاِطَعةً  ُكْنتُ  َما
 تَْشَھُدونِ  َحتَّى

 

 
 وائد: الف

 قالت یا أیھا المأل:  .1
o  ام وھي ملكة تكلمت مع من معھا بأدب واحتر –األدب في الخطاب

أن الصغیر یحترم الكبیر، والكبیر  وھذا من صفات المجتمع المتطور
 یحترم الصغیر والعامل وجمیع الناس. 

o  یبین علو مكانتھم 
o  یبین أن حولھا مأل من أشراف قومھا 

 أفتوني في أمري:  .2
o  األمور:أنواع 

 => یحتاج الى استشارة عامة  §
 => ال یسأل خاصة  §

o  عن رعیتھ. مسؤولكلكم راع وكلكم 
 

 من أھم األمور في المجتمعات المتطورة الوضوح في العالقات والكالم. .3



 ما كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون: .4
o  اعطائھم أھمیتھم 
o  ھو االتحادمشورة ال نتیجة–االتحاد قوة 
o  عمل علم وبالالتفوق الحضاري 

 حتى تشھدون:  .5
o  یبین أنھا دائمة التشاور معھم وھذا ھو استراتیجیتھا الدائمة مع

 وزرائھا وھذا من صفات المجتمع المتقدم. 
o یكون اللوم علیھا وحدھا  أال شاورتھم من كمال ذكائھا 
o "سیاستھا قائمة "المسئولیة على الجمیع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ةٍ  ولُوأُ  نَْحنُ  قَالُوا) 33(آیة   َواْألَْمرُ  َشِدیدٍ  بَأْسٍ  َوأُولُو قُوَّ
 تَأُْمِرینَ  َماَذا فَاْنظُِري إِلَْیكِ 

 
 أقویاء فإناقال المأل : قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید

 القتال على
 

 :: قالواجوابھم
 : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید .1
 عرضوا علیھا رأیھم بكل احترام ومن غیر اجبار  -
 ب في الخطاباألد -
 الى القتال المعنى أنھم مالوا  -
 :واألمر إلیك .2
 االحترام واألدب  -

 
 : فانظري ماذا تأمرین

  یبین مكانة الملكة بین قومھا -
 تَأُْمِرینَ  وتدبر َماَذا فكر فَاْنظُِري نظر -

 

 أُولُو نَْحنُ  قَالُوا
ةٍ   بَأْسٍ  َوأُولُو قُوَّ

 إِلَْیكِ  َواْألَْمرُ  َشِدیدٍ 
 اَذامَ  فَاْنظُِري
 تَأُْمِرینَ 

 
 الفوائد: 

 قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید:  .1
o  للملكة. یبین ُحسن استماعھم 
o  عرضوا علیھا رأیھم بكل احترام ومن غیر اجبار 
o  األدب في الخطاب 
o  ھذا یبین "ولیس اختارت ارسال الھدیة والمأل مالوا الى القتال وھي

 الذكر كاألنثى" 
o سمیة والمادیة. حلول الرجل بالقوة الج 
o  .حلول المرأة بالكید والمشاعر 

 واألمر إلیك: .2
o  .كمال التأدب معھا 



o  ویبین أنھا ذات منصب واحترام وعزه بین ھؤالء الرجال بأنھم أقبلوا
أخالق عال عالیة واتباعھا كامرأة، وأیضا یبین أنھا ذات سیاسة 

 جعلھم یتبعونھا. (یعظمونھا ویطیعونھا) 
o ا على تجمیع ھؤالء الرجال لطاعتھا واحترامھا.یبین ذكائھا وقدرتھ 
o .المأل اتبعوا بلقیس لعلمھم بعقلھا وحزمھا ونصحھا 
o  اع تبتواضع لھا الجمیع باالنقیاد واالفمتواضعة، مع ملكھا العظیم

 واالحترام والعزة. 
o .من تواضع � رفعھ 

 
 فانظري ماذا تأمرین: .3

o كمال األدب واالحترام للملكة 
o بذكائھا وآرائھا وفطانتھا في اتخاذ القرارات  یبین أنھم یثقون

 المصیریة لمملكتھا
o یبین مكانة الملكة بین القوم 
o  إذا قدم شخص مشورتھ لشخص أكبر قدرا او فھما أو علما أن یقول

 مثل ھذا ((األمر الیك فانظري ماذا تأمرین)) تأدبا. 
o لھا.  میتعظالالتأدب ووفي ھذا االحترام  االتواضع وعدم التكبر سبب 
o  .التكبر والتجبر سببا دمار األمم واألقوام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أَْفَسُدوھَا قَْریَةً  َدَخلُوا إَِذا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ ) 34 (آیة
ةَ  َوَجَعلُوا  یَْفَعلُونَ  َوَكَذلِكَ  أَِذلَّةً  أَْھلِھَا أَِعزَّ

 
 عن لھم مقنعة- لھم فقالتقالت إن الملوك إذا دخلوا قریة: 

 .القتال مغبة سوء ومبینة یھمرأ
 

 –لدیارھا  وتخریبا ألموالھا، ونھبا وأسرا قتال: أفسدوھا .1
 ألن عندھم القدرة والغلبة  –بسبب طلب الدنیا والقدرة 

 
 أشراف السادة الرؤساء جعلوا: أذلة وجعلوا أعزة أھلھا .2

 األذلین من الناس
 
 العزة: 

 باألموال  .1
 الملك  .2
 والعلم  .3

 
 یدكتو: یفعلونوكذلك 

 

 
 إَِذا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ 
 قَْریَةً  َدَخلُوا

 َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَھا
ةَ   أَِذلَّةً  أَْھلَِھا أَِعزَّ

 یَْفَعلُونَ  َوَكَذلِكَ 
 

 
 الفوائد: 

 :جعلوا أعزة أھلھا أذلة إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا تقال .1
o  بالقتل  بسببھا یُفسدون في القُرىوھذا حال طالب الدنیا، أنھم

 والسرقة، وتذلیل الناس.
o العلم والخبرة واالطالع ب تكلمت 

 وكذلك یفعلون: .2
o یبین الثقة بما تقول بالدالئل 
o  التأني في الحكم 
o (حكمتھا وعلمھا بالعواقب)  حزم الملكة ألنھا رأت العواقب 
o  المستشار فیجوز للمستشیر أن یُخال 

 



 یَْرِجعُ  بِمَ  فَنَاِظَرةٌ  ِدیَّةٍ بِھَ  إِلَْیِھمْ  ُمْرِسلَةٌ  َوإِنِّي) 35(آیة 
 اْلُمْرَسلُونَ 

 
 مقررة لھذا االختیار (توكید)  :وإني

 
 (االسم یدل على الثبوت) مرسلة: 

 
 من رسل مع ھدیة لھ فأرسلت -ھدیة كبیرة إلیھم بھدیة:  

 منھم: الرأي وذوي قومھا عقالء
 

 أم وقولھ؟ رأیھ على یستمر ھل: فناظرة بما یرجع المرسلون
 وجنوده؟ أحوالھ وكیف فكرتھ وتتبدل الھدیة دعھتخ

 إِلَْیِھمْ  ُمْرِسلَةٌ  َوإِنِّي
 بِمَ  فَنَاِظَرةٌ  بَِھِدیَّةٍ 
 اْلُمْرَسلُونَ  یَْرِجعُ 

 
 

 الفوائد: 
 وإني:  .1

o .یبین الثقة برأیھا 
 

 ُمرسلة إلیھم بھدیة:  .2
o لسلیمان لمعرفة نوایاه وھذا اختبارا: 

 الدنیا إذا قبل الھدیة => یبین أنھ یرید §
قال في الرسالة  فیماإذا لم یقبل الھدیة => فھو صادق  §

 "واتوني مسلمین"
o جواز االختبار لمعرفة الھدف 
o وھذا یبین ذكاء الملكة 
o الدنیا اختبار لمعرفة الصادق والكاذب 

 فناظرة بما یرجع المرسلون:  .3
o الوضوح والبیان 

 
 
 



ا) 36(آیة   آتَانِيَ  فََما بَِمالٍ  ونَنِ أَتُِمدُّ  قَالَ  ُسلَْیَمانَ  َجاءَ  فَلَمَّ
 ُ ا َخْیرٌ  هللاَّ  تَْفَرُحونَ  بِھَِدیَّتُِكمْ  أَْنتُمْ  بَلْ  آتَاُكمْ  ِممَّ

 
  جاء الرسول الى سلیمان : فلما جاء سلیمان

 
 : بمال يأتمدوننقال 
 : ال تقع عندي موقعا وال أفرح بھاأتمدونني -
 : یبین عظم الھدیةبمال -
 م المقصد من الھدیة َعلِ على سؤالھ وغضب لعدم اجابتھم  -

 
 – هللا أغناني وأكثر على النعمفما آتاني هللا خیر مما آتاكم: 

 فالھدیة ال تغیر موقعھ
 

 ما آتاني هللا: 
 . النبوة ١
 . العلم ٢
 . المال ٣
 

: لحبكم للدنیا وقلة ما في أیدیكم بل أنتم بھدیتكم تفرحون
 بالنسبة لما أعطاني هللا 

 

ا  ْیَمانَ ُسلَ  َجاءَ  فَلَمَّ
ونَنِ  قَالَ   بَِمالٍ  أَتُِمدُّ
ُ  آتَانِيَ  فََما  َخْیرٌ  هللاَّ
ا  أَْنتُمْ  بَلْ  آتَاُكمْ  ِممَّ

 تَْفَرُحونَ  بَِھِدیَّتُِكمْ 

 
 

 الفوائد: 
 فلما جاء سلیمان قال أتمدونني بمال:  .1

o  جواز المصلحةجواز الغلظة في القول 
o  الھدیة مال (ثروة) => وھذا یبین عظم الھدیة 
o لمقصد من الھدیة فغضب لعدم اجابتھم على سؤالھ وعدم علم ا

 صراحتھم
 
 



 فما آتاني هللا خیر مما آتاكم:  .2
o  یبین غناه بما آتاه هللا، فال یرید أموال الغیر لزیادة 
o  بما آتاه هللا الغني الحقیقي ھو القنوع 
o العمال ال یجوز  اھداء 
o  یجوز التحدث بنعم هللا افتخارا أمام العدو 
o ظة في القول للمصلحة یجوز الغل 
o  :درجات شكر سلیمان علیھ السالم  

قال:" الحمد� الذي فضلنا على كثیر من عباده المؤمنین" =>  §
 شكر هللا للعلم 

 إِنَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِینَا الطَّْیرِ  َمْنِطقَ  ُعلِّْمنَا النَّاسُ  أَیُّھَا یَا": قال §
 > فأما بنعمة ربك فحدث" =اْلُمبِینُ  اْلفَْضلُ  لَھُوَ  ھََذا

نعمة قال: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك" => ولھذه ال §
 ه.هللا أن یوزعھ أن یشكر العظیمة ظھر عجزه للشكر فدعا

 
 بل أنتم بھدیتكم تفرحون:  .3

o  الفرح بالدنیا مذموم 
o  الفرح بفضل هللا وبرحمتھ فرح محمود 
o لدنیا وال تمدن عینیك لما متعنا بھ أزواجا منھم زھرة الحیاة ا 
o  الفرح بالدنیا من صفات الكفار 
o  .المؤمن یفرح بفضل هللا ورحمتھ 

 
 
 

	


