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 عباالباب الر 

 اتقديم البيانات وتحليله
 

ضمتوم الماب الرابع على حملة الميانات، قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ، 
باللغة العربية  الواردة يف القرآف الكرًن قصة سيدنا سليماف عليو السبلـالتشابو يف 

 الفونولوجح. من هيث املعجم الدالِف ك الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع اجا ا

 

 لمحة البيانات .أ 
العينة ال  ستقـو الماهثة بتحليلها ىح ال  ذكر ا يف خلفية المحث 

الماهثة نمذة  كىح قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ، كقمل عرض القصة ستكتب
عن ىوية النيب سليماف عليو السبلـ كالسور كاآليات ال  ذكر فيو النيب سليماف 

 عليو السبلـ.

 

 ىوية سيدنا سليمان عليو الصالة والسالم .١
دما مت ذكره يف حبث شماـ هسن يوسف سلـو عن نسمة النيب 
سليماف عليو السبلـ؛ أف سليماف اسم عربم معناه رجل سليم كىو ابن 

ل  داكد الذم خلفو على عرش بين إسرائيل. كعلى أنو ال يوجد مصادر امل
موثوقة تفصل تفصيبل دقيقا عن نسمة النيب سليماف عليو السبلـ غًن القرآف 
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الكرًن حبيث أف القرآف الكرًن يرتكز فقغ يف إبراز املواقف ال  ربوم على 
  ٖٗاوكم كالدركس كالعرب كالفوائد

النيب سليماف عليو السبلـ يف عدة   ككذل  ذكر نمذة عن نسمة
تاريخ ك  َٗألبو صهيب الكرمح تاريخ األمم كامللوؾ تاريخ الطربمكتب كػػػ 
 ِٗملنصور عمد اوكيم ملوؾ الدنيا األربعةك  ُٗخلطيب المغدادم األنمياء

 
 السور واآليات التي ذكر فيو سيدنا سليمان عليو الصالة والسالم .1

 ّٗكالسبلـ سمع عشرة مرة يف كتاب اهلل العظيمذكر سليماف عليو الصبلة 
 مرتاف يف سورة المقرة (أ 

نى  ميل ً  عىلىى   ٱلشَّيى ًطٌني  تىتليواٍ  مىا }كىٱتػَّمػىعيواٍ  ني  كىفىرى  كىمىا سيلىيمى   سيلىيمى 
ىلىكىٌنً  عىلىى أينزًؿى  كىمىا ٱلسأحرى  ٱلنَّاسى  يػيعىلأميوفى  كىفىريكاٍ  ٱلشَّيى ًطٌنى  كىلى ًكنَّ 

 بًمىاًبلى  ٱمل
ريكتى  ريكتى  ىى  ني  ًإسمَّىا يػىقيوالى  هىىتَّ   أىهىدو  ًمن يػيعىلأمىافً  كىمىا كىمى   تىكفير فىبلى  ًفتنىة رمى

ا فػىيىتػىعىلَّميوفى  ىرءً  بىٌنى  ۦبًوً  يػيفىرأقيوفى  مىا ًمنهيمى
 ًمن ۦبًوً  ًبضىارأينى  ىيم كىمىا ۦۚكىزىكًجوً  ٱمل

 لىمىنً  عىًلميواٍ  كىلىقىد يىنفىعيهيم كىالى  يىضيرُّىيم مىا كىيػىتػىعىلَّميوفى  ٱللَّوً  بًًإذفً  ًإالَّ  أىهىدو 

                                                           
ٖٗ  , سليماف عليو السبلـ يف القرآف الكرًن، أطركهة استكماؿ لطلب درجة شماـ هسٌن يوسف سلـو

 ْٔص:  .(ََِٔانابلس فلسطٌن,  املاجستًن يف أصوؿ الدين بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية
ص:  .(.ب.ـِِْابيت األفكارالدكلية,  تاريخ األمم كامللوؾ تاريخ الطربمأبو صهيب الكرمح,  َٗ

ُِٔ 
 ُِٓص:  .(ََِْلعلمية, , الطمعة األكُف ابًنكت: دار الكتب اتاريخ األنمياءاخلطيب المغدادم,  ُٗ

 ُّص:  .(االقاىرة, د.ت ملوؾ الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل منصور عمد اوكيم,  ِٗ
 ْٗص:  .(االقاىرة, د.ت ملوؾ الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل منصور عمد اوكيم,  ّٗ
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انيواٍ  لىو أىنفيسىهيم ۦٓبًوً  شىرىكاٍ  مىا كىلىًمئسى  خىلى ق ًمن ٱألًخرىةً  يف  ۥلىوي  مىا ٱشتػىرىى وي   كى
 َُِْٗيىعلىميوفى{ آية 

 
 كمرة يف سورة النساء  (ب 

ينىا }ًإنَّا ا إًلىي ى  أىكهى ينىا ۦۚبىعًدهً  ًمن نى   كىٱلنًَّميأ  نيوح ًإُفى   أىكهىينىا كىمى  كىأىكهى
قى  كىًإمسى ًعيلى  ًإبرى ًىيمى  ًإُفى    كىييونيسى  كىأىيُّوبى  كىًعيسىى   كىٱألىسمىاطً  كىيىعقيوبى  كىًإسحى 

ريكفى  نى  كىىى   ُّٓٗٔزىبيورا{ آية  دى ۥدىاكي  كىءىاتىينىا كىسيلىيمى 
 

 كمرة يف سورة األنعاـ (ج 
منىا قى  ۥٓلىوي  }كىكىىى ينىا كيبًل  كىيىعقيوبى  ًإسحى  ينىا كىنيوهنا ىىدى  قىملي  ًمن ىىدى

نى  دى ۥدىاكي  ۦذيرأيًَّتوً  كىًمن ريكفى  كىميوسىى   كىييوسيفى  كىأىيُّوبى  كىسيلىيمى  ًل ى  كىىى  زًم كىكىذى   ذمى
يحًسًنٌنى{ آية 

 ْٖٱمل
 

 كثبلث مرات يف سورة األنمياء (د 
نى  دى ۥ}كىدىاكي  كيمىافً  ًإذ كىسيلىيمى   غىنىمي  ًفيوً  نػىفىشىت ًإذ ٱوىرثً  يف  ضمى

ًهًدينى ا ًويكًمًهم كىكينَّا ٱلقىوـً  نى  ( فػىفىهَّمنى هىاٖٕشى   هيكما ءىاتىينىا كىكيبًل  سيلىيمى 
-ٖٕفى ًعًلٌنى{ آية  كىكينَّا كىٱلطًَّنى  ييسىمأحنى  ٱجلًمىاؿى  دى ۥدىاكي  مىعى  كىسىخَّرنىا كىًعلما
ٕٗ 

                                                           
 ٖص:  .(االقاىرة, د.ت ملوؾ الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل منصور عمد اوكيم,  ْٗ
, اجلزء الثالث ادمشق/بًنكت: دار القصص القرآين عرض كقائع كربليل أهاديثصبلح اخلالدم,  ٓٗ

 ْٕٕص:  .(القلم/الدار الشامية, د.ت
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نى  رًم عىاًصفىة ٱلرأيحى  }كىًلسيلىيمى   ًفيهىا بى رىكنىا ٱلًَّ   ٱألىرضً  ًإُفى  ۦٓبًأىمرًهً  ذبى
ًلًمٌنى ا شىحءو  ًبكيلأ  كىكينَّا  كىيىعمىليوفى  ۥلىوي  يػىغيوصيوفى  مىن ٱلشَّيى ًطٌنً  ( كىًمنى ُٖعى 
ًفًظٌنى{ آية  اىيم كىكينَّا ذى ًل ى  ديكفى  عىمىبل  ِٖ-ُٖهى 

 

 يف سورة النملكسمع مرات  (ق 
نى  دى ۥدىاكي  ءىاتىينىا }كىلىقىد  فىضَّلىنىا ٱلًَّذم لًلَّوً  ٱوىمدي  كىقىاالى  ًعلما كىسيلىيمى 

يؤًمًنٌنى ا ًعمىاًدهً  مأن كىًثًن عىلىى  
ني  ( كىكىًرثى ُٓٱمل  يى أىيػُّهىا كىقىاؿى  دى ۥدىاكي  سيلىيمى 

ا ًإفَّ  شىحءو  كيلأ  ًمن كىأيكتًينىا ٱلطًَّنً  مىنًطقى  عيلأمنىا ٱلنَّاسي  ذى  ٱلفىضلي  اىيوى  ىى 
يًمٌني{ آية 

 ُٔٗٔ-ُٓٱمل
نى كىهيًشرى ًلسيلىي}  ييوزىعيوفى فػىهيم  كىٱلطًَّنً  نسً كىٱإلً  نأ ًمنى ٱجلً  ۥجينيوديهي  مى 

لىةقىالىت  لً ٱلنَّم كىادً  عىلىى   أىتىواٍ (هىىتَّ  ًإذىا ُٕا  خيليواٍ ٱد لي هىا ٱلنَّميى أىيػُّ  سمى
ًكنىكيم  ًطمىنَّكيم الى مىسى  ني  ضمى ( فػىتىمىسَّمى ُٖا يىشعيريكفى  الى كىىيم  ۥكىجينيوديهي  سيلىيمى 
 عىلىحَّ  عىمتى ٱلًَّ  أىن نًعمىتى ى  أىشكيرى  أىف أىكزًعيًن  رىبأ  كىقىاؿى  قىوًاىا مأن اضىاًهك
ًلدىمَّ كىأىف كىعىلى  ًلحا أىعمىلى ى  كى   ًعمىاًدؾى  يف  ًبرىمحىًت ى  كىأىدًخليًن  تىرضىى وي  صى 

ًلًحٌنى ا  ًمنى  كىافى أـى   دىيدى ٱاي  أىرىلفػىقىاؿى مىا ِفى الى  ( كىتػىفىقَّدى ٱلطًَّنى ُٗٱلصَّ 
بػىنَّوي َِا غىائًًمٌنى ٱل يعىذأ اب ۥ( ألى ا اعىذى ىٍاذحبىىنَّوي  أىك شىًديدن  مًُّمٌن ًبسيلطى ن لىيىأتًيػىينأ أىك  ۥٓألى
غ َفى  دبىا أىهىطتي  فػىقىاؿى  بىًعيد ( فىمىكىثى غىًنى ُِا  بًنىمىإ سىمىإً  ًمن تي ى كىًجئ ًۦبوً  ربًي

 عىرشه  كىاىىا شىحء كيلأ  ًمن كىأيكتًيىت ًلكيهيمسبى  رىأىة( ًإينأ كىجىدتُّ ٱمِِا يىًقٌنو 
ٱللًَّو كىزىيَّنى اىيمي  ديكفً  ًمن لًلشَّمسً  يىسجيديكفى  مىهىا( كىجىدتػُّهىا كىقىو ِّا عىًظيم

                                                           
ص:  .(االقاىرة, د.ت ملوؾ الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل منصور عمد اوكيم,  ٔٗ

ُٕ 



 

62 
 

لىهيمأىع طى ني ٱلشَّي ۤ ِْا يىهتىديكفى  الى ٱلسًَّميًل فػىهيم  عىنً  فىصىدَّىيم مى  ( أىالَّ
ًت كىٱألى  بءى ٱخلى  رًجي ٱلًَّذم طمي  لًلَّوً  جيديكاٍۤ يىس وى  فيوفى  مىا لىمي كىيىع رضً يف ٱلسَّمى   زبي
 قىاؿى ( ِٔا عىًظيمً ٱل عىرشً ٱل رىبُّ  ىيوى  ًإالَّ  إًلى وى ( ٱللَّوي الى ِٓا تيعًلنيوفى  كىمىا

ًذًبٌنى ٱل ًمنى  كينتى  أـى صىدىقتى أى  سىنىنظيري  ا فىأىل ىىب( ٱذِٕا كى  ذى  ًقوبأًكتى يب ىى 
  أىيػُّهىا( قىالىت يى  ِٖا ًجعيوفى ٱنظير مىاذىا يىر فى  عىنهيم تػىوىؿَّ  حليَّ  إًلىيًهم

ى
 أيلًقحى ًإينأ  لىؤياٍ ٱمل

نى ًمن سيلىي ۥ( ًإنَّوي ِٗا كىرًنه  ًكتى ب ًإِفىَّ  ( َّا اهلًل الرَّمٍحىًن الرًَّهٍيمً ًبٍسًم  ۥكىًإنَّوي  مى 
  أىيػُّهىا( قىالىت يى  ُّا ميسًلًمٌنى  كىأتيوين  عىلىحَّ  ليواٍ أىالَّ تىع

ى
 مىا أىمرًم يف  تيوين أىف لىؤياٍ ٱمل

 بىأس كىأيٍكليواٍ  قػيوَّة أيٍكليواٍ  ني ( قىاليوٍا رمى ِّا تىشهىديكفً  هىىتَّ   أىمرنا قىاًطعىةن  كينتي 
 ّّا ميرًينى ٱنظيرًم مىاذىا تىأفى   ً إًلىي مري ٱألى كى  شىًديد

ي
ًإذىا دىخىليوٍا  ليوؾى ( قىالىت ًإفَّ ٱمل

ا أىًعزَّةى  كىجىعىليواٍ  أىفسىديكىىا يىةن قىر  ًل ى  أىًذلَّة أىىًلهى  ًسلىةه ( كىًإينأ مير ّْا يىفعىليوفى  كىكىذى 
  يىرًجعي  ًبى  فػىنىاًظرىةي  هًبىًديَّة إًلىيًهم

ي
نى  ءى ا جىا( فػىلىمَّ ّٓا رسىليوفى ٱمل  قىاؿى  سيلىيمى 

دُّكنىنً   تىفرىهيوفى  هًبىًديًَّتكيم أىنتيم بىل ءىاتىى كيم دمأَّا ٱللَّوي خىًن ۦءىاتىى نً  فىمىا دبىاؿ أىسبًي
نػَّهيم هًبىا اىيم ًقمىلى  الَّ  جًبينيود فػىلىنىأتًيػىنػَّهيم ًهمإًلىي ًجع( ٱر ّٔا لَّة أىذً  مأنهىا كىلىنيخرًجى

ًغريكفى  كىىيم   أىيػُّهىا( قىاؿى يى  ّٕا صى 
ى
ا يىأتًييًن أىيُّكيم  لىؤياٍ ٱمل  يىأتيوين  أىف قىملى  ًبعىرًشهى

 ًمن تػىقيوـى  أىف لى قىم ۦبًوً  ءىاتًي ى أىنىا  نأ ٱجلً  مأنى  رًيت( قىاؿى ًعفّٖا ميسًلًمٌنى 
أىنىا  ًكتى بً ٱل مأنى  ملعً  ۥ( قىاؿى ٱلًَّذم ًعندىهي ّٗا أىًمٌن لىقىًوم   وً يعىلى  كىًإينأ  مَّقىاًم ى 
ا ًمن  ۥًعندىهي  ميستىًقرًا رىءىاهي  فػىلىمَّا طىرفي ى  إًلىي ى  يىرتىدَّ  أىف لى قىم ۦبًوً  ءىاتًي ى  ذى قىاؿى ىى 
كىمىن   ۦًۖسوً نىفلً  يىشكيري  فىًإسمَّىا شىكىرى  كىمىن أىكفيري  أـى ءىأىشكيري  لًيىمليوىين  رىيبأ  لً فىض

تىًدم نىنظير شىهىا( قىاؿى نىكأريكٍا اىىا عىر َْا كىرًنكىفىرى فىًإفَّ رىيبأ غىيًنٌ    أـى أى ى
ا ًقيلى  ءىت( فػىلىمَّا جىاُْا تىديكفى ٱلًَّذينى الى يىه ًمنى  تىكيوفي  كىذى  عىرشي ً  أىىى 
( كىصىدَّىىا مىا  ِْا ميسًلًمٌنى  كىكينَّا ًلهىاًمن قىم ًعلمى ٱل كىأيكتًينىاىيوى  ۥنَّوي كىأى  قىالىت

ًفرًينى  قىـو ًمنٱللًَّو ًإنػَّهىا كىانىت  ديكفً  ًمن ميدي كىانىت تَّع ( ًقيلى اىىا ّْا كى 
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 حصىر  ۥًإنَّوي  قىاؿى  سىاقىيهىا عىن كىكىشىفىت جليَّة هىًسمىتوي  وي فػىلىمَّا رىأىت حى ٱلصَّر  خيًلحٱد
نى  مىعى  كىأىسلىمتي  نىفًسح ظىلىمتي  ًإينأ  رىبأ  قىالىت قػىوىارًيرى  مأن دمُّىرَّد  لًلَّوً  سيلىيمى 
لى ٱل رىبأ   ْْ-ُٕ{ آية ًمٌنى عى 

 
 كمرة يف سورة سمأ (ك 

نى كىًلسيلىي}  عىٌنى  ۥلىوي  كىأىسىلنىا شىهر كىرىكىاهيهىا رٱلرأيحى غيديكُّىىا شىه مى 
يوً  بىٌنى  مىلي مىن يىع نأ كىًمنى ٱجلً  ًقطرً ٱل  أىمرًنىا عىن ًمنهيمكىمىن يىزًغ  ۦۖرىبأوً  فً ًإذبً  يىدى

 كىسبىى ًثيلى  حمَّى رًيبى  ًمن ءي مىا يىشىا ۥلىوي  مىليوفى يىع (ُِاٱلسًَّعًًن  عىذىابً  ًمن نيًذقوي 
 مأن كىقىًليل راشيك دى ۥءىاؿى دىاكي  مىليواٍ ٱع رَّاًسيى تو كىقيديكر  وىابً ٱجلى كى  كىًجفىاف
ى  عىلىيوً  نىافػىلىمَّا قىضىي (ُّاٱلشَّكيوري  ًعمىاًدمى 

ًإالَّ  ۦٓمىوتًوً  عىلىى  مىا دىاَّيم  وتى ٱمل
انيواٍ أىف لَّو   نُّ فػىلىمَّا خىرَّ تػىمػىيػَّنىًت ٱجلً  ۥًۖمنسىأىتىوي  كيلي تىأ رضً ٱألى  بَّةي دىا ميوفى يىعلى  كى
  عىذىابً مىا لىًمثيواٍ يف ٱل غىيبى ٱل

ي
 ُْ-ُِ{ آية ًهٌنً ٱمل

 
 كمرتاف يف سورة ص (ز 

منىا اكي  }كىكىىى نى  دى ۥًلدى { آية  ۥًٓإنَّوي  ٱلعىمدي  نًعمى  سيلىيمى   َّٕٗأىكَّابه
نى  فػىتػىنَّا }كىلىقىد { آية  حليَّ  جىسىدا ۦكيرًسيأوً  عىلىى   كىأىلقىينىا سيلىيمى  أىنىابى

ّْ 

 

 

                                                           
ص:  .(االقاىرة, د.ت الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل  ملوؾمنصور عمد اوكيم,  ٕٗ

ُٕ 
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 قصة سيدنا سليمان عليو السالم .ب 

 بالفصحىقصة سيدنا سليمان عليو السالم  ةمحاكا  .١
على قصة سيدنا سليماف قد مت ذكر السور كاآليات ال  ربتوم 

عليو السبلـ يف الفقرة السابقة كما قد مت ذكر خبلصة حمتول كل آية فيها 
أيضا. كدبا أف أغلب السور السابقة ذكرىا ال ربتوم على قصة كاملة لسيدنا 
سليماف عليو السبلـ عدا يف سورة كاهدة كىح سورة النمل حبيث ذكرت 

 ْْإُف آية  ُٓية تمدأ من آية أيضا يف آيات متواصلة غًن متفرقة كاآل
فقررت الماهثة اختيار ىذه اآليات ال  يف سورة النمل عن باقح اآليات ال  

 يف السور األخرل. كآيا ا؛

نى  دى ۥدىاكي  ءىاتىينىا }كىلىقىد  فىضَّلىنىا ٱلًَّذم لًلَّوً  ٱوىمدي  كىقىاالى  ًعلما كىسيلىيمى 
يؤًمًنٌنى ا ًعمىاًدهً  مأن كىًثًن عىلىى  

ني  ( كىكىًرثى ُٓٱمل  ٱلنَّاسي  يى أىيػُّهىا كىقىاؿى  دى ۥدىاكي  سيلىيمى 
ا ًإفَّ  شىحءو  كيلأ  ًمن كىأيكتًينىا ٱلطًَّنً  مىنًطقى  عيلأمنىا ذى يًمٌني ا ٱلفىضلي  اىيوى  ىى 

( ُٔٱمل
نى كىهيًشرى ًلسيلىي (هىىتَّ  ًإذىا ُٕا ييوزىعيوفى فػىهيم  كىٱلطًَّنً  نسً كىٱإلً  نأ ًمنى ٱجلً  ۥجينيوديهي  مى 

لىةقىالىت  لً ٱلنَّم كىادً  عىلىى   أىتىواٍ  ا ٱلنَّميى أىيػُّ  سمى ًكنىكيم  خيليواٍ ٱد لي هى ًطمىنَّكيم الى مىسى   ضمى
ني   رىبأ  كىقىاؿى  قىوًاىا مأن ا( فػىتىمىسَّمى ضىاًهكُٖا يىشعيريكفى  الى كىىيم  ۥكىجينيوديهي  سيلىيمى 
ًلدىمَّ كىأىف كىعىلى  عىلىحَّ  عىمتى ٱلًَّ  أىن عمىتى ى نً  أىشكيرى  أىف أىكزًعيًن  ًلحا أىعمىلى ى  كى   صى 
ًلًحٌنى ا ًعمىاًدؾى  يف  ًبرىمحىًت ى  كىأىدًخليًن  تىرضىى وي  فػىقىاؿى مىا ِفى  ( كىتػىفىقَّدى ٱلطًَّنى ُٗٱلصَّ 
بػىنَّوي َِا غىائًًمٌنى ٱل ًمنى  كىافى أـى   دىيدى ٱاي  أىرىلالى  يعىذأ اب ۥ( ألى ا اعىذى ىٍاذحبىىنَّوي  أىك شىًديدن  ۥٓألى
غ َفى  دبىا أىهىطتي  فػىقىاؿى  بىًعيد ( فىمىكىثى غىًنى ُِا مًُّمٌن ًبسيلطى ن لىيىأتًيػىينأ أىك   ۦبًوً  ربًي
 كيلأ  ًمن كىأيكتًيىت ًلكيهيمسبى  رىأىة( ًإينأ كىجىدتُّ ٱمِِا يىًقٌنو  بًنىمىإ سىمىإً  ًمن تي ى كىًجئ
 ديكفً  ًمن لًلشَّمسً  يىسجيديكفى  مىهىا( كىجىدتػُّهىا كىقىو ِّا عىًظيم شه عىر  كىاىىا شىحء
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لىهيمأىع طى ني ٱللًَّو كىزىيَّنى اىيمي ٱلشَّي ( ِْا يىهتىديكفى  الى ٱلسًَّميًل فػىهيم  عىنً  فىصىدَّىيم مى 
ًت كىٱألى  بءى ٱخلى  رًجي ٱلًَّذم طمي  لًلَّوً  جيديكاٍۤ أىالَّۤ يىس وى  فيوفى  مىا لىمي كىيىع رضً يف ٱلسَّمى   زبي
 سىنىنظيري  قىاؿى ( ِٔا عىًظيمً ٱل عىرشً ٱل رىبُّ  ىيوى  ًإالَّ  ًإلى وى ( ٱللَّوي الى ِٓا تيعًلنيوفى  كىمىا

ًذًبٌنى ٱل ًمنى  كينتى  أـى أىصىدىقتى  ا فىأىل ىىب( ٱذِٕا كى  ذى  تػىوىؿَّ  حليَّ  إًلىيًهم ًقوبأًكتى يب ىى 
  أىيػُّهىاالىت يى  ( قى ِٖا ًجعيوفى ٱنظير مىاذىا يىر فى  عىنهيم

ى
 كىًرًنه  ًكتى ب ًإِفىَّ  أيلًقحى ًإينأ  لىؤياٍ ٱمل

نى ًمن سيلىي ۥ( ًإنَّوي ِٗا  عىلىحَّ  ليواٍ ( أىالَّ تىعَّا ًبٍسًم اهلًل الرَّمٍحىًن الرًَّهٍيمً  ۥكىًإنَّوي  مى 
  أىيػُّهىا( قىالىت يى  ُّا ميسًلًمٌنى  كىأتيوين 

ى
 أىمرنا قىاًطعىةن  كينتي  مىا أىمرًم يف  تيوين أىف لىؤياٍ ٱمل

  ً إًلىي مري ٱألى كى  شىًديد بىأس كىأيٍكليواٍ  قػيوَّة أيٍكليواٍ  ني ( قىاليوٍا رمى ِّا تىشهىديكفً  هىىتَّ  
 ّّا ميرًينى ٱنظيرًم مىاذىا تىأفى 

ي
 كىجىعىليواٍ  أىفسىديكىىا يىةن ًإذىا دىخىليوٍا قىر  ليوؾى ( قىالىت ًإفَّ ٱمل

ا أىًعزَّةى  ًل ى  أىًذلَّة أىىًلهى  ًبى  فػىنىاًظرىةي  هًبىًديَّة إًلىيًهم ًسلىةه ( كىًإينأ مير ّْا يىفعىليوفى  كىكىذى 
  يىرًجعي 

ي
نى  ءى ( فػىلىمَّا جىآّا رسىليوفى ٱمل دُّكنىنً  قىاؿى  سيلىيمى  ٱللَّوي  ۦءىاتىى نً  فىمىا دبىاؿ أىسبًي
 جًبينيود فػىلىنىأتًيػىنػَّهيم ًهمإًلىي ًجعر ( ٱّٔا تىفرىهيوفى  هًبىًديًَّتكيم أىنتيم بىل ءىاتىى كيم دمأَّا خىًن
نػَّهيم هًبىا اىيم ًقمىلى  الَّ  ًغريكفى  كىىيملَّة أىذً  مأنهىا كىلىنيخرًجى   أىيػُّهىا( قىاؿى يى  ّٕا صى 

ى
 لىؤياٍ ٱمل

أىنىا  نأ ٱجلً  مأنى  رًيت( قىاؿى ًعفّٖا ميسًلًمٌنى  يىأتيوين  أىف قىملى  ًبعىرًشهىا يىأتًييًن أىيُّكيم 
( قىاؿى ٱلًَّذم ّٗا أىًمٌن لىقىًوم   وً يعىلى  كىًإينأ  مَّقىاًم ى  ًمن تػىقيوـى  أىف لى قىم ۦبًوً  ءىاتًي ى 
هي   رىءىاهي  فػىلىمَّا طىرفي ى  إًلىي ى  يىرتىدَّ  أىف لى قىم ۦبًوً  ءىاتًي ى أىنىا  ًكتى بً ٱل مأنى  مًعل ۥًعندى
هي  ميستىًقرًا ا ًمن فىض ۥًعندى ذى  فىًإسمَّىا شىكىرى  كىمىن أىكفيري  أـى ءىأىشكيري  لًيىمليوىين  رىيبأ  لً قىاؿى ىى 
 نىنظير شىهىا( قىاؿى نىكأريكٍا اىىا عىر َْا كىرًنكىمىن كىفىرى فىًإفَّ رىيبأ غىيًنٌ   ۦًۖسوً نىفلً  يىشكيري 
تىًدم ا ًقيلى  ءىت( فػىلىمَّا جىاُْا تىديكفى ٱلًَّذينى الى يىه ًمنى  تىكيوفي  أـى أى ى كىذى  أىىى 
( كىصىدَّىىا ِْا ميسًلًمٌنى  كىكينَّا ًلهىاًمن قىم ًعلمى ٱل كىأيكتًينىاىيوى  ۥنَّوي كىأى  قىالىت عىرشي ً 

ًفرًينى  قىـو ًمنٱللًَّو ًإنػَّهىا كىانىت  ديكفً  ًمن ميدي مىا كىانىت تَّع ( ًقيلى اىىا ّْا كى 
 دمُّىرَّد حصىر  ۥًإنَّوي  قىاؿى  سىاقىيهىا عىن كىكىشىفىت جليَّة هىًسمىتوي  وي فػىلىمَّا رىأىت حى ٱلصَّر  خيًلحٱد
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نى  مىعى  كىأىسلىمتي  نىفًسح ظىلىمتي  ًإينأ  رىبأ  قىالىت قػىوىارًيرى  مأن  رىبأ  لًلَّوً  سيلىيمى 
لى ٱل  ْْ-ُٕ{ آية ًمٌنى عى 

ككتمت ىذه اآليات أك القصة ال  ربويها يف كتاب أبو اوسن 
مواقفها، كىح  علح اوسين الندكم؛ حبيث قسمت لعدة نقاط حبسب 

 :ٖٗكاآلي

 سليمان يعرف لغة الطير والحيوان (أ 
كقص القرآف قصة هكيمة دمتعة ذبلى فيها تيٌقظ 
سليماف يف تدبًن دملكتو كرىمة سلطانو، كيف مجع اهلل لو بٌن 
سعادة الدنيا كاآلخرة كبٌن املل  كالتمكٌن كالنموة كالرسالة يف 

جنوده من اجلن الدين، ككاف يعرؼ لغة الطًن كاويواف، كمجع 
كاإلنس كالطًن ذات مرة، كركب فيهم يف أهبة كعظمة ككانوا 
على نظاـ كامل ككانوا يف قيادة رؤسائهم، فمر سليماف على 
كادم النمل، فخافت سملة على قميلتها أف ربطمها اخليوؿ 
حبذافًنىا كال يشعر بذل  سليماف كال جنوده، فأمر م 

يماف، كَف يأخذه التيو بالدخوؿ إُف مساكنهم، ففهم ذل  سل
كال الزىو بأنو نيب من أنمياء اهلل بل محلو ذل  على محد اهلل 
تعاُف كشكر نعمتو، كالدعاء كالتوفيق للعمل الصاٌف كاالزمراط 

 يف سل  عماد اهلل الصاوٌن.
 

                                                           
 .(ُُْٓامؤسسة الرسالة,  ُٗ, الطمعة قصص النميٌن لؤلطفاؿأبو اوسن علح اوسين الندكم,  ٖٗ

 ُّٕ-َّٕص: 



67 
 

 قصة ىدىد (ب 
ككاف اادىد رائده كعينو يدلو على مواضع املياه، 

كتوعده، فغاب زمانا  كمنازؿ اجليش، فلم صمده، فأنكر ذل 
يسًنا حل جاء، فقاؿ لسليماف: اطلعت على ما َف تطلع عليو 
أنت كال جنودؾ كجئت  خبرب صدؽ عن سمأ كملكتهم: ام 
مل  عظيم، كدكلة كاسعة، كقد كجد م على ىذا العقل 
كالكياسة، كاملل  كالرياسة، أصحاب سفاىة كجهالة. كىم 

ف ذل ، كال يهتدكف يسجدكف لشمس من دكف اهلل، كال يفقهو 
 إُف عماد هلل كهده.

 
 سليمان يدعو ملكة سبأ إلى دينو (ج 

كشق على نيب اهلل أف يكوف جبوار دملكتو مل  كأمة 
ال يعرفها كَف تملغها دعوتو، كال تزاؿ تعمد الشمس، كثارت فيو 
اومية الدينية النموية، كرأل من الصواب أف يكتب إُف ملكتها 

إُف اإلسبلـ، كالطاعة كاالستسبلـ،  كهاكمتها املشركة كيدعوىا
قمل أف يزهف على ببلدىا جبنوده القاىرة، فكتب إليها كتابا 

 بليغا كدعاىا فيو إُف اإلسبلـ كاإلستسبلـ.
كالكتاب صممع بٌن الرقة كالصرامة كتواضع األنمياء 

 كغًنة امللوؾ.
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 الملكة تستشير أركان دولتها (د 
املرأة ال   فقد كاف سليماف جامعا بينهما، ككانت

ربكم ىذه المبلد عاقلة غًن متسرعة يف اوكم، عندىا ذبارب 
كاسعة من سًن امللوؾ كأخمار الفاربٌن، كإسما خا ا عقلها يف 
معرفة اإللو كعمادتو فلم تأخذىا محية امللوؾ، كَف تستمد 
بالرأم، فأطلعت أىل الرأم من أركاف دكلتها على ىذا 

كتب، إنو كتاب من أعظم الكتاب الذم َف يكن كسائر ال
 امللوؾ يف زما ا كمن نيب داع إُف اهلل.

كملا بدأ أركاف دكلتها يدلوف بقو م ككثرة جيوشهم 
إرضاءن كسبلقان، شأف جلساء امللوؾ كاوكاـ يف كل زماف 
كمكاف، َف تقمل مقالتهم كَف توافقهم عليها، بل هذر م من 

 يف األمم املفتوهة سوء العاقمة كذكر م بسًنة امللوؾ الفاربٌن
كمصًنىا بعد اازظمة كاالنكسار، كقالت: سيكوف ىذا شأف 
ببلدنا كأمتنا، كقالت ام: إنين سأرسل إُف سليماف هبدايا 
كطرؼ فأمتحنو هبا، فإف قمل اادية فهو مل  فقاتلوه، كإف َف 

 يقملها فهو نيب فاتمعوه.
 

 ىدية مساومة (ق 
ؾ، فلما كصلت كبعثت إليو هبدية عظيمة الئقة بامللو 

إُف سليماف أعرض عنها كزىد فيها كقاؿ: أتساكمونين دباؿ 
ألترككم على شرككم كملككم، كالذم أعطاين اهلل من املل  
كاملاؿ كاجلنود خًن دما أنتم فيو، كاألمر جد ليس هبزؿ، كالقضية 
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قضية دعوة كطاعة، ليست قضية مساكمة، كتوعدىم بقصده 
 ام كزهفو على ملكهم.

 
 ة تأتي خاضعةالملك (ك 

فلما رجعت ىذه "المعثة" إُف امللكة سمأ، كهكت اا 
القصة، مسعت كأطاعت ىح كقومها كأقملت تسًن إليو يف 

 –عليو السبلـ  –جنودىا خاضعة، كملا ربقق سليماف 
قدكمهم إليو فرح بذل  كمحد اهلل، كأراد أف يريها آية من آيات 

على سليماف،  اهلل، ليكوف ذل  أدٌؿ على قدرة اهلل كنعمو
فأراد أف ضمضر عرشها الذم ككلت بو رجاالن أقوياء أمناء، 
فطلب من ملئو أف يأتوه بعرشها قمل كصوؿ ىذا املوكب 

 العظيم.
كقد ربقق ما أراد سليماف يف أقرب كقت ككاف 
معجزة، كأمر بو سليماف فغييػأرى بعض صفاتو ليخترب معرفتها 

األمر كاف دليبلن على كثما ا عند رؤيتو، كإف التمس عليها 
 قصور نظرىا يف أمور أدؽ منو كأبعد مناالن.

 
 قصر عظيم من زجاج (ز 

كأمر سليماف المٌنائٌن من اإلنس كاجلٌن فمنوا اا قصران 
عظيمان من زجاج كأجركا ربتو املاء، فالذم ال يغرؼ أمره 
ضمسب أنو ماء، كلكن الزجاج ضموؿ بٌن املاشح كبٌن املاء، 
ككاف املؤٌكد أف امللكة تتوشٌمو ماءن فتكشف عن ساقيها، 
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عها باملظاىر، كىنال  تتمٌن اخلطأ كتدرؾ قصور نظرىا كازمدا
ككانت ىح كقومها يسجدكف للشمس أل ا أكرب مظهر للنور 
كاوياة، ال  ىح من صغات اهلل تعاُف، كىنال  ينكشف 
الغطاء عن عينها فتعرؼ أ ا كما أخطأت يف معاملة الزجاج 
معاملة املاء فكشفت عن ساقيها كذل  أخطأت يف معاملة 

، ككاف  ذل  أبلغ الشمس معاملة اخلالق فسجدت اا كعمد ا
 من مئة خطمة كألف دليل.

 
 وأسلمت مع سليمان هلل رب العالمين (ح 

كىكذا كاف، فقد تورطت رغم دىائها كذكائها يف 
ىذا اخلطأ الفاهش، كتوشٌمت الزجاجة ماءن رقراقان يسيل كظموج، 

 فكشفت عن ساقيها، كأرادت أف زبوضو.
كقاؿ: إنو ىنال  نػىمػَّهىهىا نيب اهلل سليماف على خطئها، 

صرحه دمٌرد من قوارير، كانكشف الغطاء عن عينها، كعرفت 
جهلها يف قياس املظهر على الظاىر كعمادة الشمس كالسجود 
اا، كابتدرت تقوؿ: رب إين ظلمت نفسح كأسلمت مع 

 سليماف هلل رب العاملٌن,
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 قصة سيدنا سليمان عليو السالم بالعامية الحجازية ولهجتها ةمحاكا .1

 

 (4-١الجدول )
 

 الفصحى
 العامية الحجازية ولهجتها

 ب أ
 ُسَلْيَماُن يـَْعِرُف لَُغَة الطَّْيِر َواْلَحيَـَوانِ  (أ 

ػػػػػػػةن  كىقىػػػػػػصَّ اٍلقيػػػػػػػٍرآفي ًقصَّػػػػػػػةن هىًكٍيمى
ػػػػػػلىٍيمىافي يف  ػػػػػػا تػىػػػػػػيػىقَّظى سي هى ًٍتعىػػػػػػةن ذبىىلَّػػػػػػى ًفيػٍ دمي
ٍيػػػػػػفى  ػػػػػػٍلطىانًًو، كى تًػػػػػػًو كىرىٍىمىػػػػػػًة سي ٍلىكى تىػػػػػػٍدًبًٍنً دمى
نٍػيىا  ػػػػػػػػػػػعىادىًة الػػػػػػػػػػػدُّ مجىىػػػػػػػػػػػعى اهللي لىػػػػػػػػػػػوي بػىػػػػػػػػػػػٌٍنى سى
يٍلػػػػػػػػػػػػػً  كىالتٍَّمًكػػػػػػػػػػػػػٌٍنً 

كىاآٍلًخػػػػػػػػػػػػػرىًة كىبػىػػػػػػػػػػػػػٌٍنى امل
ػػػػػػػػػػػافى كىالنُّمػيػػػػػػػػػػوًَّة كى  ٍيًن، كىكى ػػػػػػػػػػػالىًة يف الػػػػػػػػػػدأ الرأسى

 وتي صَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  تٍ رى كى ذى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  آفرٍ لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  يف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػَّ أى بً   انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػَّ رى  اهى حى ضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كى   وصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  اهى
ػػػػػػػػػػػػػػػيٍ كً هى  ػػػػػػػػػػػػػػػػمي كى  ومى ػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ فً  حى ضىػػػػػػػػػػػػػػػاتَّ كى  ويى لأ سى  اهى

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ؼٍ رُّ صىػػػػػػػػػػػػتى  نهيسي  ًنبً دٍ تىػػػػػػػػػػػػ يف  افمى يٍ لى سي
ػػػػػػػػػػػػػػػػكى  والًػػػػػػػػػػػػػػػػوى مى اى  ػػػػػػػػػػػػػػػػكى   لًػػػػػػػػػػػػػػػػظمٍ اى مى  لكي و،  تي طى لٍ سي
ػػػػػػػػػػ انىػػػػػػػػػػبػَّ رى  فٍ ٍيػػػػػػػػػػكً   عٍ مجىىػػػػػػػػػػ اُفى عىػػػػػػػػػػتػى كى  وانى حى مٍ سي

 ىرجهػػػػػػػػػػػػػػػػو يهػػػػػػػػػػػػػػػػرج يعػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف
 القػػػػػػػػػػػػػػرآف يف قصػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػو كاويػػػػػػػػػػػػػػواف الطيػػػػػػػػػػػػػػور
 سػػػػػػػػػػليماف كيػػػػػػػػػػف يورينػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػو هكمػػػػػػػػػػو فيهػػػػػػػػػػا
 طمػػػػػػػػػػػاؼ كالكػػػػػػػػػػػل دملتكػػػػػػػػػػػو يف يػػػػػػػػػػػتحكم يقػػػػػػػػػػػدر
  منو

 اخلػػػػػػػػػػػػًن لػػػػػػػػػػػػو ضمػػػػػػػػػػػػب اهلل انػػػػػػػػػػػػو ككيػػػػػػػػػػػػف
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يػىٍعػػػػػػػػًرؼي ليغىػػػػػػػػةى الطَّػػػػػػػػًٍنً كىاوٍىيػىػػػػػػػػوىاًف، كىمجىىػػػػػػػػعى 
نٍػػػػػػػػػًس كىالطَّػػػػػػػػػًٍنً  جينػيػػػػػػػػػٍودىهي ًمػػػػػػػػػنى اجٍلًػػػػػػػػػنأ كىاإٍلً
ػػػػػػػػػػػةو  ذىاتى مىػػػػػػػػػػػرَّةو، كىرىًكػػػػػػػػػػػبى فًػػػػػػػػػػػٍيًهٍم يف أىبٍػهى
اًمػػػػػػػػػلو  ػػػػػػػػػانػيٍوا عىلىػػػػػػػػػى ًنظىػػػػػػػػػاـو كى ػػػػػػػػػةو كىكى كىعىظىمى

ػػػػػػػػػػػػانػيٍوا يف ًقيىػػػػػػػػػػػػادىًة ريؤى  ػػػػػػػػػػػػرَّ كىكى ػػػػػػػػػػػػاًئًهٍم، فىمى سى
افىػػػػػػٍت  ػػػػػػلىٍيمىافي عىلىػػػػػػى كىاًدم النٍَّمػػػػػػًل، فىخى سي
ػػػػػا اخلييػيػػػػػٍوؿي  ػػػػػا أىٍف ربيىطأمىهى لىًتهى ٍلىػػػػػةه عىلىػػػػػى قىًميػٍ سمى
ػػػػػػػلىٍيمىافي  اًفًٍنًىىا كىالى يىٍشػػػػػػػعيري بًػػػػػػػذىًل ى سي حًبىػػػػػػػذى
كىالى جينػيػػػػػػػػػػٍوديهي، فىػػػػػػػػػػأىمىرىتٍػهيٍم بًالػػػػػػػػػػدُّخيٍوًؿ ًإُفى 

ػػػػػػػػػاًكًنًهٍم، فػىفىًهػػػػػػػػػمى ذىلًػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػلىٍيمىافي، مىسى  ى سي
ػػػػػػػٍذهي التػأٍيػػػػػػػوي كىالى الزٍَّىػػػػػػػوي بًأىنَّػػػػػػػوي نىػػػػػػػيب   كىَفٍى يىٍأخي
ًمػػػػػػٍن أىٍنًميىػػػػػػاًء اهلًل بىػػػػػػٍل محىىلىػػػػػػوي ذىلًػػػػػػ ى عىلىػػػػػػى 
تًػػػػػػػػػػػػػًو،  ػػػػػػػػػػػػػٍكًر نًٍعمى ٍػػػػػػػػػػػػػًد اهلًل تػىعىػػػػػػػػػػػػػاُفى كىشي محى
ػػػػػػػػػػًل الصَّػػػػػػػػػػاًلًح  كىالػػػػػػػػػػدُّعىاًء كىالتػٍَّوًفٍيػػػػػػػػػػًق لًٍلعىمى

ػػػػػػػػػػػػػ ٌٍنٍ بًػػػػػػػػػػػػػ وليػػػػػػػػػػػػػ  هرى اآلًخػػػػػػػػػػػػػكى  ايى نػٍ الػػػػػػػػػػػػػدُّ  ةى ادى عى سى
  ٌٍن بًػػػػػػػػػػػػػكى 

ي
 ةٍ ارى دى اً  ىلىػػػػػػػػػػػػػػعى  ةى رى القيػػػػػػػػػػػػػػدٍ اكى   ليػػػػػػػػػػػػػػامل

ػػػػػػػػػػػػػػميلٍ  ػػػػػػػػػػػػػػالرَّ كى  هوَّ مػيػػػػػػػػػػػػػػالنُّ كى  وكي  انىػػػػػػػػػػػػػػنػى يػٍ دً  يف  والى سى
 ريٍ دً يًػػػػػػػػػػػ رٍ قًػػػػػػػػػػػدً  فٍ ٍيػػػػػػػػػػػكً كى اح( أك مً بلى ٍسػػػػػػػػػػػاالً 
ػػػػػػػػػبلى مٍ اى  ػػػػػػػػػ( وكي  ورييػػػػػػػػػالطأ  ةٍ غىػػػػػػػػػلي  ؼٍ رً ٍعػػػػػػػػػيً  افٍ ، كى
ػػػػػػػػػػػرَّ ا نى ًمػػػػػػػػػػػ هرى مىػػػػػػػػػػػكى  افوى يػىػػػػػػػػػػػاوى كى   عات مجىىػػػػػػػػػػػٍلمى
 اسالنَّػػػػػػػػػػػػػكى  نٍ اجًلػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػ حلًػػػػػػػػػػػػػلٍ اً  هودي نيػػػػػػػػػػػػػجي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ور،ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطُّ كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ماىي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  افٍ كى  اوَّ ىي
 ٌنعًػػػػػػػػػػػػػمأ جى تٍ مي  اشميَّػػػػػػػػػػػػػكى  اءيىػػػػػػػػػػػػػربًٍ كً بً  ساًسػػػػػػػػػػػػػهى 
ػػػػػػػػػػػػػئى رً  تى ربىٍػػػػػػػػػػػػػ داًهػػػػػػػػػػػػػكى  اـظىػػػػػػػػػػػػػنً  ىلىػػػػػػػػػػػػػعى   ةٍ اسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػؤى ري  ػػػػػػػػػػػػػػػػتػى قػٍ م، كى هى ائً سى ػػػػػػػػػػػػػػػػ رَّ مىػػػػػػػػػػػػػػػػ اهى  افمى يٍ لى سي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ، لٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  مادً كى  ىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   مػػػػػػػػػػػػػػػػػر نٍ مَّ

 مػػػػػػػػػػػػػػػن اىلهػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػى سملػػػػػػػػػػػػػػػو خافػػػػػػػػػػػػػػػت
 يقتلػػػػػػػػػػػػػػػوىم ا ػػػػػػػػػػػػػػػم كجنػػػػػػػػػػػػػػػوده سػػػػػػػػػػػػػػػليماف

 كاآلخػػػػػػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػػػػػػدنيا يف السػػػػػػػػػػػػػػعاده كاعطػػػػػػػػػػػػػػاه
 مجػػػػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػػػػـو يف كنػػػػػػػػػػػػػػػيب ملػػػػػػػػػػػػػػػ  كخػػػػػػػػػػػػػػػبله
 كاإلنػػػػػػػػػػػػس اجلػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػن اجلنػػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػػليماف
 زم ككػػػػػػػػػػػػػػػػػانو فػػػػػػػػػػػػػػػػػوقهم كركػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػًن
 كمنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن مػػػػػػػػػػػػػػػػػرتمٌن الصػػػػػػػػػػػػػػػػػماح طػػػػػػػػػػػػػػػػػابور
 سػػػػػػػػػػػػػػليماف فمشػػػػػػػػػػػػػػح قائػػػػػػػػػػػػػػدىم كقػػػػػػػػػػػػػػدامهم
 فخافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت للنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كادم يف ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 اوصػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن اىلهػػػػػػػػا بيتهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى النملػػػػػػػػو
 كسػػػػػػػػػػليماف برجػػػػػػػػػػوام بيتهػػػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػػػركا انػػػػػػػػػػو

 ادخلػػػػػػػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػػػػػػػالتلهم عػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم مايػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم
 تقػػػػػػػػػػػػػوؿ ايػػػػػػػػػػػػػش سػػػػػػػػػػػػػليماف كفهػػػػػػػػػػػػػم الميػػػػػػػػػػػػػت
 كبلمهػػػػػػػػػػػم يفهػػػػػػػػػػػم انػػػػػػػػػػػو اهلل ضممػػػػػػػػػػػد كقعػػػػػػػػػػػد
 ريب انػػػػػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػػػػػدعح اػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػدعح كقعػػػػػػػػػػػػػد
 كيسػػػػػػػػػػػػػػخرىم الصػػػػػػػػػػػػػػاوٌن عمػػػػػػػػػػػػػػاده يهػػػػػػػػػػػػػػدم
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىً  ًعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًط يف سى ًد اهلًل كىااٍلًزمًٍ
.  الصَّاًوًٌٍنى

 ضمسػػػػػػػػػػػػػػوا كال ماشػػػػػػػػػػػػػػيٌن كشمػػػػػػػػػػػػػػا خبيػػػػػػػػػػػػػػوام
 ادخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا، فقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 سػػػػػػػػػػػػػػػليماف مسعهػػػػػػػػػػػػػػا كقتهػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػوتكم،
 ىػػػػػػػػػادم علػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػو كمحػػػػػػػػػد اهلل كشػػػػػػػػػكر
 اهلل انميػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػيب انػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػع النعمػػػػػػػػػو
 كمكانتػػػػػػػػػػػػو نموتػػػػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػلطو كلػػػػػػػػػػػػو

كمحػػػػػػػػػػػػده،  اهلل شػػػػػػػػػػػػكر ينسػػػػػػػػػػػػى ماخلتػػػػػػػػػػػػو
 فضػػػػػػػػػػػػػلو كيشػػػػػػػػػػػػػكر ربػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػدعح كانػػػػػػػػػػػػو
 بيهػػػػػػػػا عليػػػػػػػػو انعمهػػػػػػػػا اللػػػػػػػػح نعمػػػػػػػػو علػػػػػػػػى
 الصػػػػػػػػػػػػاٌف للعمػػػػػػػػػػػػل يوفقػػػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػػو كدعػػػػػػػػػػػػا

 اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
 الصاوٌن.
 
 

 .لو



 

74 
 

 ِقصَُّة ُىْدُىدٍ  (ب 
نىػػػػػػػػوي  هي كىعىيػٍ ػػػػػػػػدي رىائًػػػػػػػػدى ػػػػػػػػافى اٍايٍدىي كىكى
لُّػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػى مىوىاًضػػػػػػػػًع اًلميىػػػػػػػاًه، كىمىنىػػػػػػػػازًًؿ  يىدي
ػػػػػػػػػٍدهي، فىػػػػػػػػػأىٍنكىرى ذىلًػػػػػػػػػ ى  اجلٍىػػػػػػػػػٍيًش، فػىلىػػػػػػػػػٍم صمًى
هي، فػىغىػػػػػػػػػػػػابى زىمىاننػػػػػػػػػػػػا يىًسػػػػػػػػػػػػيػٍرنا حليَّ  كىتػىوىعَّػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػلىٍيمىافى: ًاطَّلىٍعػػػػػتي عىلىػػػػػى  ػػػػػاءى، فػىقىػػػػػاؿى ًلسي جى

ًو أىنٍػػػػػػػتى كىالى جينػيػػػػػػػٍوديؾى مىػػػػػػا َفٍى تىٍطليػػػػػػػٍع عىلىٍيػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػمىأو  كىًجٍئتيػػػػػػػػػػػػ ى خًبىػػػػػػػػػػػػربىو ًصػػػػػػػػػػػػٍدؽو عىػػػػػػػػػػػػٍن سى
ػػػػػػًتًهٍم: اىيػػػػػػٍم ميٍلػػػػػػ ه عىًظػػػػػػٍيمه، كىدىٍكلىػػػػػػةه  كىمىًلكى
ا  ػػػػػػػػػذى ػػػػػػػػػٍدتػيهيٍم عىلىػػػػػػػػػى ىى كىاًسػػػػػػػػػعىةه، كىقىػػػػػػػػػٍد كىجى
ػػػػػػًة،  ٍلػػػػػػً  كىالرأيىاسى ػػػػػػًة، كىاٍلمي اٍلعىٍقػػػػػػًل كىاٍلًكيىاسى
ػػػػػػػػػػػٍم  الىػػػػػػػػػػػةو. كىىي ػػػػػػػػػػػفىاىىةو كىجىهى أىٍصػػػػػػػػػػػحىابى سى

ػػػػػػػٍمسو ًمػػػػػػػٍن ديٍكًف اهلًل، كىالى يى  ٍسػػػػػػػجيديٍكفى ًلشى
، كىالى يػىٍهتىػػػػػػػػػػػػػػػديٍكفى ًإُفى  ػػػػػػػػػػػػػػػٍوفى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػ ى يػىٍفقىهي

 عػػػػػػػػػػػػػػػػٌن اادىػػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػػائر كػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 يعتمػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف النػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػليماف سػػػػػػػػػػيدنا
 يعػػػػػػػػػػػػػرؼ عشػػػػػػػػػػػػػاف كتػػػػػػػػػػػػػًن مػػػػػػػػػػػػػره عليػػػػػػػػػػػػػو
 اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػيش، كبيػػػػػػػػػػػػػػػػوت املويػػػػػػػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػػػػػػاكن
 لقػػػػػػػػػػػػػػاه فمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػليماف عنػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػأؿ

 منػػػػػػػػػػػػػػػػو كزعػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف فأسػػػػػػػػػػػػػػػػتغرب
 غػػػػػػػػػاب كاادىػػػػػػػػػد يعاقمػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػو كاتوعػػػػػػػػػده
 لػػػػػػػػػػػػو، اادىػػػػػػػػػػػػد كرجػػػػػػػػػػػػع بسػػػػػػػػػػػػيطو فػػػػػػػػػػػػرته
 كعرفػػػػػػػػػػػػػػػت حبثػػػػػػػػػػػػػػػت: لسػػػػػػػػػػػػػػػليماف قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت كال ماتعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كتػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػاعرفوه جنػػػػػػػػػػػػػػػػػودؾ
 عػػػػػػػػػػػػػػن فيػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػادؽ كانػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػحيح
 ىػػػػػػػػػادم سػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػة: كملكػػػػػػػػػتهم سػػػػػػػػػمأ

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ اادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 اللػػػػػػػػػػػػػػػػػح كيشػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ المعيػػػػػػػػػػػػػػػػػده املسػػػػػػػػػػػػػػػػافات
 يعػػػػػػػػػرؼ ككػػػػػػػػػاف اإلنسػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػوفو مايقػػػػػػػػػدر
 كيػػػػػػػػػػػػـو اجليػػػػػػػػػػػػوش كمكػػػػػػػػػػػػاف املويػػػػػػػػػػػػو مكػػػػػػػػػػػػاف
 زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دكر

 بػػػػػػػػػػس اكريػػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػاؿ عليػػػػػػػػػػو كغضػػػػػػػػػػب
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كملػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صمػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 ماتقػػػػػػػػػػدر انػػػػػػػػػػت اللػػػػػػػػػػح شػػػػػػػػػػوفت لسػػػػػػػػػػليماف
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كالجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػودؾ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفو
 كملكػػػػػػػػتهم سػػػػػػػػمأ امسهػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػو عػػػػػػػػن خػػػػػػػػرب
 كمػػػػػػػػػًنه دكلػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػفت ىنػػػػػػػػػاؾ رهػػػػػػػػػت ملػػػػػػػػػن

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم الكػػػػػػػػػػػػػػػػػن كعظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ككاسػػػػػػػػػػػػػػػػػعو
 دكلػػػػػػػػػػػػػو ماعنػػػػػػػػػػػػػدىم قػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػػػكلو



75 
 

هي.  عظيمػػػػػػػة مكانػػػػػػػة كاػػػػػػػا كمػػػػػػػًن ميلػػػػػػػ  اػػػػػػػا ًعمىاًد هلًل كىٍهدى
 عقلهػػػػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػًنة، مػػػػػػػػػػػع كدكلتهػػػػػػػػػػػا

 كعلقهػػػػػػػػػػػػػػػػم تصػػػػػػػػػػػػػػػػرفا م يف كهكيمػػػػػػػػػػػػػػػػٌن
 اين اال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطة كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب راجػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػدين يف جهػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم شػػػػػػػػػػػػػػػػػفت

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هلل مايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدكا لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهم..
 انػػػػػػػػػػػػػػو كاليعرفػػػػػػػػػػػػػػوا للشػػػػػػػػػػػػػػمس يسػػػػػػػػػػػػػػجدكا

 اهلل. يعمدكا كيف كاليعرفوا هراـ

 ماعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه عظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 سػػػػػػػػػػػػػػػػفيهٌن جػػػػػػػػػػػػػػػػاىلٌن كالعقػػػػػػػػػػػػػػػػل الديػػػػػػػػػػػػػػػػن

 الشػػػػػػػػػػػػػػمس كيعمػػػػػػػػػػػػػػدكف شػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػايفهموف
 .اهلل عن شح كمايعرفوف

 ُسَلْيَماُن َيْدُعْو َمِلَكَة َسَبٍأ ِإَلى ِدْيِنوِ  (ج 
ػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى نىػػػػػػػػػػػػػػػػيبأ اهلًل أىٍف  كىشى
تًػػػػػػػػًو مىلًػػػػػػػػ ه كىأيمَّػػػػػػػػةه الى  ٍلىكى ػػػػػػػػٍوفى جًبًػػػػػػػػوىاًر دمى يَّكي
ػػػػػػػا دىٍعوىتىػػػػػػػوي، كىالى تػىػػػػػػػػزىاؿي  ليٍغهى ػػػػػػػا كىَفٍى تػىمػٍ يػىٍعرًفػيهى
، كىثىػػػػػػػارىٍت ًفٍيػػػػػػػًو اوٍىًميَّػػػػػػػةي  ػػػػػػػٍمسى تػىٍعميػػػػػػػدي الشَّ
ٍيًنيَّػػػػػػػػةي النَّمىوًيَّػػػػػػػػةي، كىرىأىل ًمػػػػػػػػنى الصَّػػػػػػػػوىاًب  الدأ

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػع ملػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف سػػػػػػػػػػػػػػػػيدنا
 يف للػػػػػػػػػػدخوؿ سػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػدا

 يف كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىت االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين
 تكػػػػػػػػػػػػػػػػوف كيػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف خػػػػػػػػػػػػػػػػاطر
 مايعرفهػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػوا كجارتػػػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػػػو دكلػػػػػػػػػػة

 ملكػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو سػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف قػػػػػػػػػػػػػػػػػررر
 عشػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػليماف كهػػػػػػػػػزف لئلسػػػػػػػػػػبلـ سػػػػػػػػػمأ

 جنمػػػػػػػػػػػو دملكػػػػػػػػػػػو يف انػػػػػػػػػػػو رؼ عػػػػػػػػػػػا ماكػػػػػػػػػػػاف
 فيػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػبلمح الػػػػػػػػػػػدين يعػػػػػػػػػػػرؼ ماهػػػػػػػػػػػد
 انػػػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػػػرر  الشػػػػػػػػػػػػمس يعمػػػػػػػػػػػػدكف ككػػػػػػػػػػػػانو
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ػػػػػػػػػػػػا أىٍف يَّ  ًتهى ػػػػػػػػػػػػا كىهىاًكمى ًتهى ٍكتيػػػػػػػػػػػػبى ًإُفى مىًلكى
 ، ـً ٍسػػػػػػػػػػػػػػبلى ًة كىيىػػػػػػػػػػػػػػٍدعيٍوىىا ًإُفى اإٍلً اٍلميٍشػػػػػػػػػػػػػػرًكى
، قػىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أىٍف  ـً ٍسًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى كىالطَّاعىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىااٍلً
ػػػػػا جًبينػيػػػػػٍوًدًه اٍلقىػػػػػاًىرىًة،  ًدىى ػػػػػفى عىلىػػػػػى ًببلى يػيزىهأ
ػػػػا ًفٍيػػػػًو  غنػػػػا كىدىعىاىى ػػػػا ًكتىابنػػػػا بىًليػٍ هى تىػػػػبى إًلىيػٍ فىكى

.ًإُفى اإٍلًسٍ  ـً ٍسًتٍسبلى ـً كىاإٍلً  بلى
 

ػػػػػػػػػعي بػىػػػػػػػػػٌٍنى الرأقَّػػػػػػػػػًة  كىاٍلًكتىػػػػػػػػػابي صمىٍمى
ػػػػػػػػػػػرىًة  كىالصَّػػػػػػػػػػرىامىًة كىتػىوىاضيػػػػػػػػػػػًع اأٍلىٍنًميىػػػػػػػػػػاًء كىًغيػٍ

 اٍلميليٍوًؾ.
 

 كصػػػػػػػػػػػلها كمػػػػػػػػػػا عنهػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػح كاليعػػػػػػػػػػرؼ
 يف للػػػػػػػػػػػػػػػػػدخوؿ دعواتػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 بيعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا االف اُف كشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
 عشػػػػػػػػػػػػػػػػاف محػػػػػػػػػػػػػػػػح كدمػػػػػػػػػػػػػػػػو ، الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس
 كيػػػػػػػػػػػػدخلوا لبلسػػػػػػػػػػػػبلـ يػػػػػػػػػػػػدعوىم يمغػػػػػػػػػػػػى

 بأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػح اامػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، كريب
 طريػػػػػػػػػق كعػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػالة مللكػػػػػػػػػتهم يكتػػػػػػػػب
 ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوىا الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم

 لبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ دملكتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب
 مػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػو كيستسػػػػػػػػػػػلموا كيطيعػػػػػػػػػػػوه
 كضمػػػػػػػػػػػػػػػػارهبم القويػػػػػػػػػػػػػػػػو جيوشػػػػػػػػػػػػػػػػو صمهػػػػػػػػػػػػػػػػز
مللكػػػػػػػػػػػػػػو،  كيضػػػػػػػػػػػػػػمها دكلتهػػػػػػػػػػػػػػا كظمتلػػػػػػػػػػػػػػ 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة يف ككتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 بليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كخمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم

 يكتػػػػػػػػػػػب أنػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػرر لئلسػػػػػػػػػػػبلـ يػػػػػػػػػػػدعوىم
 لئلسػػػػػػػػػػبلـ كيػػػػػػػػػػدعوىا سػػػػػػػػػػمأ مللكػػػػػػػػػػو رسػػػػػػػػػػالو

 عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايهجم قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػدعوىم دملكتهػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػى كيسػػػػػػػػػػػػػػػػيطر
 كبػػػػػػػػػػػػػػػدءىا الرسػػػػػػػػػػػػػػػالو يف فكتػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػالقوه
 للػػػػػػػػػػػػػػػػدين ياتسػػػػػػػػػػػػػػػػتلمح كقااػػػػػػػػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

 اىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اك بالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمح
  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين كنتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم
 كالقػػػػػػػػػػػوه الطيمػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػٌن صممػػػػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػػػػبلمح
 .كامللوؾ االنمياء عند كالتواضع
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 فيػػػػػػػػػػػػػػػػو دعاىػػػػػػػػػػػػػػػػا املطلػػػػػػػػػػػػػػػػوب، كاعطػػػػػػػػػػػػػػػػى
 لو تستسلم كا ا لبلسبلـ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن مجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة
 االسػػػػػػػػػػػػػلوب كبػػػػػػػػػػػػػٌن الرقيػػػػػػػػػػػػػق االسػػػػػػػػػػػػلوب
 االنميػػػػػػػػػػػػػاء كتواضػػػػػػػػػػػػػع كاوػػػػػػػػػػػػػاـز الشػػػػػػػػػػػػػديد
 دينهم على امللوؾ كغًنة

ُر َأرَْكاَن َدْولَِتَها (د   اْلَمِلَكُة َتْسَتِشيـْ
اًمعنػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي جى ػػػػػػػػػػػافى سي فػىقىػػػػػػػػػػػٍد كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرأىةي الَّػػػػػػػػػػػػػػػػً   انىػػػػػػػػػػػػػػػػًت اٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىكى بىًينػىهيمى
ػػػػػػػػػػػرى  دى عىاًقلىػػػػػػػػػػػةن غىيػٍ ػػػػػػػػػػػًذًه اٍلػػػػػػػػػػػًمبلى ػػػػػػػػػػػمي ىى ربىٍكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأعىةن يف اوٍيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم، ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىىا  ميتىسى
ذبىىػػػػػػػػػاريبه كىاًسػػػػػػػػػعىةه ًمػػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػػًنىً اٍلميليػػػػػػػػػٍوًؾ 
ػػػػػػػػػػػػػا  انػىهى كىأىٍخمىػػػػػػػػػػػػػاًر اٍلًفػػػػػػػػػػػػػارًبًٌٍنى، كىًإسمَّىػػػػػػػػػػػػػا خى

ػػػػػػػػػػػػا يف مىٍعرًفىػػػػػػػػػػػػًة اإٍللىػػػػػػػػػػػػًو كىًعمىادىتًػػػػػػػػػػػػػًو عىقٍ  ليهى

 الػػػػػػػػػػػوزراء استشػػػػػػػػػػارت سػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػة
 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، دملكتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف كاملستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارين
 قويػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػلطتو كانػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف
 نفػػػػػػػػػػػػػػػػس كيف قػػػػػػػػػػػػػػػػوم جػػػػػػػػػػػػػػػػيش كعنػػػػػػػػػػػػػػػػده
 عاقلػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػػػػت
 اال تصػػػػػػػػػػػػػػرؼ ام كماتتصػػػػػػػػػػػػػػرؼ كرزينػػػػػػػػػػػػػػة
 ،كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 تستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت
 الواسػػػػػػػػػػػػػػػعو خرب ػػػػػػػػػػػػػػػا حبكػػػػػػػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػػػػػاعدينها

 علػػػػػػػػػػـو كعنػػػػػػػػػػدىا  امللػػػػػػػػػػوؾ يكونػػػػػػػػػػوا كيػػػػػػػػػػف
 كعاقلػػػػػػػػػػػػػػػػػو هكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػو ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػت االكلػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن
 بػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػاتقرر قمػػػػػػػػػػػػػػل تستشػػػػػػػػػػػػػػًن ربػػػػػػػػػػػػػػب

 شػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػاتعرؼ ا ػػػػػػػػػا الوهيػػػػػػػػػده مشػػػػػػػػػكلتها
 اإلسػػػػػػػػػػػػػػػبلمح الػػػػػػػػػػػػػػػدين عػػػػػػػػػػػػػػػن كال اهلل عػػػػػػػػػػػػػػػن
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يَّػػػػػػػػػػػةي اٍلميليػػػػػػػػػػػػٍوًؾ، كىَفٍى  ػػػػػػػػػػػػٍذىىا محًى فػىلىػػػػػػػػػػػٍم تىٍأخي
تىٍسػػػػػػػػػػػػػتىًمدَّ بًػػػػػػػػػػػػػالرٍَّأًم، فىاطَّلىعىػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍىػػػػػػػػػػػػػلى 
ػػػػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػاًف دىٍكلىًتهى الػػػػػػػػػػػرٍَّأًم ًمػػػػػػػػػػػٍن أىرٍكى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍن   ا اٍلًكتىػػػػػػػػػػػػػػػاًب الَّػػػػػػػػػػػػػػػًذٍم َفٍى يىكي ػػػػػػػػػػػػػػػذى ىى
ػػػػػػػػػائًًر اٍلكيتيػػػػػػػػػًب، ًإنَّػػػػػػػػػوي ًكتىػػػػػػػػػابه  ًمػػػػػػػػػٍن كىسى

أىٍعظىػػػػػػػػػػػػػًم اٍلميليػػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ يفٍ زىمىاً ىػػػػػػػػػػػػػا كىًمػػػػػػػػػػػػػػٍن 
 نىيبٍّ دىاعو ًإُفى اهلًل.

ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػافي دىٍكلىًتهى أى أىرٍكى ػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػدى كىلىمَّ
ثٍػػػػػػػػػػػػػرىًة جييػيٍوًشػػػػػػػػػػػػًهٍم  يىػػػػػػػػػػػػديلٍُّوفى ًبقيػػػػػػػػػػػػوًَّ ًٍم كىكى
ػػػػػػػػػػػػػػػاًء  ػػػػػػػػػػػػػػػٍأفي جىٍلسى إٍرضىػػػػػػػػػػػػػػػاءن كىسبىىلُّقػػػػػػػػػػػػػػػان، شى
ػػػػػػػػػػػػػلأ زىمىػػػػػػػػػػػػػافو  ػػػػػػػػػػػػػاـً يفٍ كي اٍلميليػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ كىاوٍيكَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػا ، َفٍى تػىٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍل مىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػالىتػىهيٍم كىَفٍى كىمىكى فو
ػػػػػػػػػػػػػذَّرىتٍػهيٍم  ػػػػػػػػػػػػػا، بىػػػػػػػػػػػػػٍل هى هى تػيػػػػػػػػػػػػػوىاًفٍقهيٍم عىلىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىتٍػهيٍم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًء اٍلعىاًقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىذىكى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن سي

 امللػػػػػػػػوؾ عػػػػػػػػن ككثػػػػػػػػًنه قمػػػػػػػػل مػػػػػػػػن ذبػػػػػػػػارب
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنىم  كهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م كاخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىم
 اللػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػمبلد يفتحػػػػػػػػػػػوا اللػػػػػػػػػػػح كاخمػػػػػػػػػػػار
 يػػػػػػػػػػػػػػدخلوىم عشػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػدكؿ ضمػػػػػػػػػػػػػػاربوا

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاااكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ  يف
 يب تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدليها دمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن( ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب

 ((قمل من كمًنه خلفيو عندىاا
 عقلهػػػػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػػػػو اال دا كػػػػػػػػػػػػػل كمػػػػػػػػػػػػػع
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػمحانو ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػا معرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف خا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 بطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػده ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف
 ملكػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا أثػػػػػػػػر كمػػػػػػػػا صػػػػػػػػحيحة

 انػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػيش كتزعػػػػػػػػػػل امللػػػػػػػػػػػوؾ بػػػػػػػػػػاقح زم
 كيكتػػػػػػػػب بيننػػػػػػػػا فػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػايف زيػػػػػػػػو ملكػػػػػػػػو
 برأيػػػػػػػػػػح آخػػػػػػػػػػد انػػػػػػػػػػا كماقالػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػدا ِف

 اهلل كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف ارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلها ملػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 النػػػػػػػػػػػػػػػػػاس رب يف انػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عشػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 للعمػػػػػػػػػػػػاده مػػػػػػػػػػػاىح الشػػػػػػػػػػػػمس كانػػػػػػػػػػػو تعمػػػػػػػػػػػده

 كزراءىػػػػػػػػػػػػػػا تستشػػػػػػػػػػػػػػًن كقػػػػػػػػػػػػػػررت اسػػػػػػػػػػػػػػتغربت
 كشػػػػػػػػػافوه مسعػػػػػػػػػوه اللػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػاعجمهم الكػػػػػػػػػن

 عنػػػػػػػػػػػػػػػدنا منػػػػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػػػػول اهنػػػػػػػػػػػػػػػا كقالواػػػػػػػػػػػػػػػا
 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفوا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارك كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش
 امللكػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػليماف علػػػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػػػهم
 ماتأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ قػػػػػػػػػػػػػػػػػررت هكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػو عشػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا
 ىػػػػػػػػػذا تكػػػػػػػػػربكم اخػػػػػػػػػاؼ كقػػػػػػػػػالتلهم بػػػػػػػػػرأيهم
 قصصػػػػػػػػػػػػص كقػػػػػػػػػػػػالتلهم مصػػػػػػػػػػػػيمو يف يودينػػػػػػػػػػػا
 ينهزمػػػػػػػػػػػػػوا يتكػػػػػػػػػػػػػربكا ملػػػػػػػػػػػػػن كيػػػػػػػػػػػػػف امللػػػػػػػػػػػػػوؾ

 اذا زيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف راح كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتلهم
 كقالػػػػػػػػػػػػػت اوػػػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػػذا علػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػتمرينا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًبًٌٍنى يف  ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍرىًة اٍلميليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ اٍلفى
ا بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػػػًة كىمىًصػػػػػػػػػػػػًٍنًىى ٍفتػيٍوهى اأٍليمىػػػػػػػػػػػًم اٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر، كىقىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت:  ٍنًكسى اٍاىزظًٍمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىااٍلً

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأفي ًببلى ا شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػذى يىكيٍوفي ىى
كىأيمًَّتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىقىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت اىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم: ًإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًنٍ 
ايىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سىأيٍرًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ًإُفى سي
كىطيػػػػػػػػػػرىؼو فىأىٍمتىًحنيػػػػػػػػػػوي هًبىػػػػػػػػػػا، فىػػػػػػػػػػًإٍف قىمًػػػػػػػػػػلى 
ػػػػػػػػػػػوى مىلًػػػػػػػػػػػ ه فػىقىػػػػػػػػػػػاتًليٍوهي، كىًإٍف  اٍاىًديَّػػػػػػػػػػػةى فػىهي

ا فػىهيوى نىيب  فىاتًَّمعيٍوهي   .َفٍى يػىٍقمػىٍلهى

 مػػػػػػػػػػػن غًنىػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاكرت لكنهػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػس،
 دملكتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف كاملستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارين الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزراء

 كانػػػػػػػػػػػػػػت اللػػػػػػػػػػػػػػح سػػػػػػػػػػػػػػليماف رسػػػػػػػػػػػػػػالة يف
 الرسايل باقح عن سباما خمتلفو

 اعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 نػػػػػػػػػيب كمػػػػػػػػػن الوقػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػاداؾ يف امللػػػػػػػػػوؾ
  لبلسبلـ يدعو

 عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاموا
 دكلتهػػػػػػػػػػػػػا بأنػػػػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػػػػوزراء املستشػػػػػػػػػػػػػارين

 ككمػػػػػػػػػػًن قػػػػػػػػػػوم جػػػػػػػػػػيش كعنػػػػػػػػػػدىم قويػػػػػػػػػػو
 زيهػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػليماف يواجهػػػػػػػػػػػػػػػوا يقػػػػػػػػػػػػػػػدركا

 مػػػػػػػػػػػػػػن يتقػػػػػػػػػػػػػػرب يمغػػػػػػػػػػػػػػى كاهػػػػػػػػػػػػػػد ام زم
 مكاف أم ك كقت ام يف املل 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػى كافقػػػػػػػػػػػػػػػػتهم مػػػػػػػػػػػػػػػػا لكنهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 أشػػػػػػػػػػوؼ ك ىػػػػػػػػػػدايا ارسػػػػػػػػػػلو خطػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػدم
 عػػػػػػػػػػادم ملػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػو قملهػػػػػػػػػػا اذا فعلػػػػػػػػػػو رده

 ماقملهػػػػػػػػػػػػا إذا أمػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػو اوػػػػػػػػػػػػرب نعلػػػػػػػػػػػػن
 .نيب يكوف راح اكيد
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 ردة مػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػذر م لكنهػػػػػػػػػػػػػا ، رأيهػػػػػػػػػػػػػم
 عملػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػو القويػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػليماف فعػػػػػػػػػػػل

 بسػػػػػػػػػػػػػػًن تػػػػػػػػػػػػػػذكرىم كهاكلػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػرأيهم
 قملهػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػانوا اللػػػػػػػػػح كالفػػػػػػػػػاربٌن امللػػػػػػػػػوؾ

 يػػػػػػػػػػػػػواجههم اهػػػػػػػػػػػػػد ام انػػػػػػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػػػػػػايتهم
 كاخلساره اازظمو اال يبلقح ماراح

 اللػػػػػػػػػػح نفػػػػػػػػػػذت لػػػػػػػػػػو اػػػػػػػػػػم كقالػػػػػػػػػػت
  ايتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بتقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه انتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 زيهػػػػػػػػػػػػػػػػػم دملكتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ايػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػًننا
 قالػػػػػػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػػػػػػن ، كهننهػػػػػػػػػػػػػػـز اخلسػػػػػػػػػػػػػػاره
 ىػػػػػػػػػػدايا لسػػػػػػػػػػليماف هرتسػػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػم

 توصػػػػػػػػػػػػػػػػػلو ملػػػػػػػػػػػػػػػػػن فعلػػػػػػػػػػػػػػػػػو ردة اشػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ
 ملػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػوا اذا قملهػػػػػػػػػػػػػا اذا ، ااػػػػػػػػػػػػػدايا
 كقتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا امللػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة زم عػػػػػػػػػػػػػػػػػادم
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 كاذا ، كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربوه اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكا
 انميػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػيب انػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػين ماقملهػػػػػػػػػػا

 كبلمػػػػػػػػػػػػػػػو كتسػػػػػػػػػػػػػػػمعوا تتمعػػػػػػػػػػػػػػػوه كالـز اهلل
 لو كتستسلموا

 َىِديٌَّة ُمَساَوَمةٌ  (ه 
ػػػػػػػػػػػةو  كىبػىعىثىػػػػػػػػػػػٍت إًلىٍيػػػػػػػػػػػًو هًبىًديَّػػػػػػػػػػػةو عىًظٍيمى
ػػػػػػػػػػػػػا كىصىػػػػػػػػػػػػػلىٍت  ئًقىػػػػػػػػػػػػػةو بًػػػػػػػػػػػػػاٍلميليٍوًؾ، فػىلىمَّ الى
ػػػػػػػػػػا كىزىًىػػػػػػػػػػدى  هى ػػػػػػػػػػلىٍيمىافى أىٍعػػػػػػػػػػرىضى عىنػٍ ًإُفى سي
ػػػػػػػػػػػػػػاًكميٍونىيًنٍ دبىػػػػػػػػػػػػػػاؿو  : أىتيسى ػػػػػػػػػػػػػػا كىقىػػػػػػػػػػػػػػاؿى هى ًفيػٍ
أًلىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكىكيٍم عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍككيٍم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم، كىالَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم أىٍعطىػػػػػػػػػػػػػػػػػاينى اهللي  كىمىًلًككي

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كىاجلٍينػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنى الٍ  ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػً  كىاٍلمى مي
ػػػػػػػػد   ػػػػػػػػره دمَّػػػػػػػػا أىنٍػػػػػػػػػتيٍم ًفٍيػػػػػػػػًو، كىاأٍلىٍمػػػػػػػػري جى يػٍ خى
، كىاٍلقىًضػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةي قىًضػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍزؿو

 ليمافلسػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػة ارسػػػػػػػػػػػلت
 للملػػػػػػػػػوؾ تنهػػػػػػػػػدم تنفػػػػػػػػػع غاليػػػػػػػػػة ىديػػػػػػػػػة

 لسػػػػػػػػػػػػػػػليماف ااديػػػػػػػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػػػػػػػلت ملػػػػػػػػػػػػػػػن ،
 كيػػػػػػػػػػػػػػػف: كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ياخػػػػػػػػػػػػػػػدىا مارضػػػػػػػػػػػػػػػح

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفلوس تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكموين
 اهلل غًن تعمدكا اسيمكم

 ميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ريب: كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
  ىػػػػػػػػػديتكم مػػػػػػػػػن افضػػػػػػػػػل كجنػػػػػػػػػود كمػػػػػػػػػاؿ
 عليهػػػػػػػػػػػػا، انتػػػػػػػػػػػػوا اللػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػالكم كمػػػػػػػػػػػػن

 ىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت
 غػػػػػػػػًن مػػػػػػػػاتليق زيهػػػػػػػػا عنػػػػػػػػده كماهػػػػػػػػد هلػػػػػػػػوه
 عنهػػػػػػػػػػػػا كيمعػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػكت عشػػػػػػػػػػػػاف دبلػػػػػػػػػػػػ 
 ااديػػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػػلت كملػػػػػػػػػػػػن دملكتهػػػػػػػػػػػػا كعػػػػػػػػػػػػن

 ىػػػػػػػػػػػدايا تعطػػػػػػػػػػػوين كقػػػػػػػػػػػاؿ زعػػػػػػػػػػػل لسػػػػػػػػػػػليماف
 كماأنصػػػػػػػػػػػػػػػػحكم عػػػػػػػػػػػػػػػنكم ابعػػػػػػػػػػػػػػػػد عشػػػػػػػػػػػػػػػاف
 هقكػػػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػػػرؾ يف عايشػػػػػػػػػػػٌن كاخلػػػػػػػػػػػيكم
  امللػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ريب  اكريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 الكثػػػػػػػػػػًن اخلػػػػػػػػػػًن كأعطػػػػػػػػػػاين كاجلنػػػػػػػػػػود كاملػػػػػػػػػػاؿ
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ػػػػػػػػػػػػػػػٍت قىًضػػػػػػػػػػػػػػػيَّةى  دىٍعػػػػػػػػػػػػػػػوىةو كىطىاعىػػػػػػػػػػػػػػػةو، لىٍيسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىمىةو، كىتػىوىعَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىيٍم ًبقىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه  ميسى

 اىيٍم كىزىٍهًفًو عىلىى ميٍلًكًهٍم.

 امػػػػػػػػػػػػزح مػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػوي يف صػػػػػػػػػػػػادؽ كانػػػػػػػػػػػػا
 قضػػػػػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػػػػػاىح كالقضػػػػػػػػػػػػػػػػية معػػػػػػػػػػػػػػػػاكم
 عشػػػػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػػػػدايا  ػػػػػػػػػػػػػػػػدكين مسػػػػػػػػػػػػػػػػاكمة
 اسكت
 هيحػػػػػػػػػػػػػػارهبم بأنػػػػػػػػػػػػػػو كاتوعػػػػػػػػػػػػػػدىم ،
 اطػػػػػػػػػػػػاعوه مػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو دملكػػػػػػػػػػػػتهم كياخػػػػػػػػػػػػد
 االسبلمح الدين يف كدخلوا
 

 كأنػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػدم اللػػػػػػػػػػػػح زم عنػػػػػػػػػػػػده ماهػػػػػػػػػػػػد
 فيػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػاد أنػػػػػػػػػػػػا أقولػػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػاأمزح

 اهلل لطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكم كقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 كراح دملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكم أبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقولتلكم
 هبجػػػػػػػػػػػػػم كبلمػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػامسعتوا إذا أكريكػػػػػػػػػػػػػم
 .دملكتكم على كأستوِف عليكم

 اْلَمِلَكُة تَْأِتْي َخاِضَعةً  (و 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذًه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىجىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ىى فػىلىمَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىأ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة سى "الًمٍعثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي" ًإُفى مىًلكى
عىػػػػػػػػػػػػػػػٍت  ػػػػػػػػػػػػػػػٍت اىىػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلًقصَّػػػػػػػػػػػػػػػةى، مسًى كىهىكى
مػىلىػػػػػػػػػػػػٍت  ػػػػػػػػػػػػا كىأىقػٍ كىأىطىاعىػػػػػػػػػػػػٍت ًىػػػػػػػػػػػػحى كىقػىٍوميهى
اًضػػػػػػػػػػعىةن،  ػػػػػػػػػػا خى تىًسػػػػػػػػػػيػٍري إًلىٍيػػػػػػػػػػًو يف جينػيٍوًدىى

 لسػػػػػػػػػػػػليماف ارسػػػػػػػػػػػػلتو اللػػػػػػػػػػػػح الوفػػػػػػػػػػػػد
 رجػػػػػػػػػػػػػع ااػػػػػػػػػػػػػدايا معػػػػػػػػػػػػػاه كػػػػػػػػػػػػػاف كاللػػػػػػػػػػػػػح
 رد اػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػالوا كهكوىػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػمأ مللكػػػػػػػػػػة
 اادايا على سليماف

 رد سػػػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػػػة عرفػػػػػػػػػػػػػػػت ملػػػػػػػػػػػػػػػن

 سػػػػػػػػػػػػػليماف رد مػػػػػػػػػػػػػن امللكػػػػػػػػػػػػػو خافػػػػػػػػػػػػت
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػح لػػػػػػػػػػػػػػػػو كاجلنػػػػػػػػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػػػػػػػػح كراهػػػػػػػػػػػػػػػػت
 سػػػػػػػػػػػليماف شػػػػػػػػػػػافها كملػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػو مستسػػػػػػػػػػػلمو
  جػػػػػػػػػػػػػػات أ ػػػػػػػػػػػػػػا هلل اومػػػػػػػػػػػػػػد كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػرح

 مااختربىػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػػػاؿ فكػػػػػػػػػػػػر كبعػػػػػػػػػػػػدين
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ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي كىلىمَّ عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو  –ربىىقَّػػػػػػػػػػػػػػػقى سي
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػبلى قيػػػػػػػػػػػػػػديٍكمىهيٍم إًلىٍيػػػػػػػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػػػػػػػرًحى  –السَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اهللى، كىأىرىادى أىٍف  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًل ى كىمحًى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن آيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت اهلًل،  ييرًيػىهى
ػػػػػػػػػػػػػػٍوفى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػ ى أىدىؿَّ عىلىػػػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػػػٍدرىًة  لًيىكي
ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافى، فىػػػػػػػػػػػأىرىادى  اهلًل كىنًعىًمػػػػػػػػػػػًو عىلىػػػػػػػػػػػى سي

ػػػػػػػػػػػػ ا الَّػػػػػػػػػػػػًذم كىكَّلىػػػػػػػػػػػػٍت أىٍف ضميًٍضػػػػػػػػػػػػرى عىٍرشى هى
ػػػػػػػػػػاالن أىٍقوًيىػػػػػػػػػػاءى أيمىنىػػػػػػػػػػاءى، فىطىلىػػػػػػػػػػبى  بًػػػػػػػػػػًو رًجى
ا قػىٍمػػػػػػػػػلى  ًمػػػػػػػػػٍن مىلىئًػػػػػػػػػًو أىٍف يىػػػػػػػػػٍأتػيٍوهي ًبعىٍرًشػػػػػػػػػهى

ا اٍلمىوًٍكًب اٍلعىًظٍيًم.  كيصيٍوًؿ ىىذى
ػػػػػػػػػػلىٍيمىافي  كىقىػػػػػػػػػػٍد ربىىقَّػػػػػػػػػػقى مىػػػػػػػػػػا أىرىادى سي
ػػػػػػػػػػػػػافى ميٍعًجػػػػػػػػػػػػػزىةن،  ػػػػػػػػػػػػػرىًب كىٍقػػػػػػػػػػػػػتو كىكى يف أىقػٍ
ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي فػىغىيػَّػػػػػػػػػػػرى بػىٍعػػػػػػػػػػػضى  كىأىمىػػػػػػػػػػػرى بًػػػػػػػػػػػًو سي
ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػا كىثػىمىاتػىهى صىػػػػػػػػػػػفىاتًًو لًيىٍختىػػػػػػػػػػػربى مىٍعرًفػىتػىهى

 كجنودىػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػا استسػػػػػػػػػػػلمت سػػػػػػػػػػليماف
 كطلمػػػػػػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػليماف دملكتهػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػعب

 لسػػػػػػػػػػػػػػػليماف سػػػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػػػة راهػػػػػػػػػػػػػػػت ،
 خاضعو

 مػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف اربقػػػػػػػػػػػػػػػػق كملػػػػػػػػػػػػػػػػن
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػو كخضػػػػػػػػػػػػػػػػػوعهم نيػػػػػػػػػػػػػػػػػتهم صػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ
 ، ريب كمحػػػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػػػًن فػػػػػػػػػػػػػػرح كلدعوتػػػػػػػػػػػػػػو
 مػػػػػػػػػن ايػػػػػػػػػة يوريهػػػػػػػػػا يمغػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػاف كقتهػػػػػػػػػا
 دليػػػػػػػػػػػػل تكػػػػػػػػػػػػوف عشػػػػػػػػػػػػاف ربنػػػػػػػػػػػػا آيػػػػػػػػػػػػات
 كتعػػػػػػػػػػػػػػػاُف سػػػػػػػػػػػػػػػمحانو اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػػػػػى
 اهلل انعػػػػػػػػػػػػم اللػػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػػنعم مػػػػػػػػػػػػن كنعمػػػػػػػػػػػػو

 عليو هبا
 عرشػػػػػػػػػػػػػػػها صميػػػػػػػػػػػػػػب يمغػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػاف

 اقويػػػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػؤكؿ اللػػػػػػػػػػػػػح

 اهلل معجػػػػػػػػػػػػػػػػزات مػػػػػػػػػػػػػػػػن معجػػػػػػػػػػػػػػػػزه كاكريهػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مرسػػػػػػػػػػػل كانػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػيب انػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػرؼ عشػػػػػػػػػػػاف
 سػػػػػػػػػػػليماف عشػػػػػػػػػػػاف كمنهػػػػػػػػػػػا اهلل عنػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن
 سمأ ملكو كذكاء هكمو يشوؼ
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ػػػػػػػػػػػػػا  هى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدى ريٍؤيىتًػػػػػػػػػػػػػًو، كىًإٍف اًٍلتىػػػػػػػػػػػػػمىسى عىلىيػٍ
ػػػػػػػػػػػافى دىلًػػػػػػػػػػػٍيبلن عىلىػػػػػػػػػػػى قيصيػػػػػػػػػػػ ٍوًر اأٍلىٍمػػػػػػػػػػػري كى

ػػػػػػػػػػػا يف أيميػػػػػػػػػػػػٍورو أىدىؽُّ ًمٍنػػػػػػػػػػػوي كىأىبٍػعىػػػػػػػػػػػػدي  نىٍظرًىى
 مىنىاالن.

 رجااا، من كامينٌن
 شػػػػػػػػػػػػػعمو مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػليماف فطلػػػػػػػػػػػػػب

 قمػػػػػػػل سػػػػػػػمأ مػػػػػػػن عرشػػػػػػػها لػػػػػػػو صميمػػػػػػػوا انػػػػػػػو
 كاملوكػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػة توصػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػا
 فيو ىيا اللح

 اللػػػػػػػػػػػػػح لػػػػػػػػػػػػػو هقػػػػػػػػػػػػػق ريب كبالفعػػػػػػػػػػػػػل
 ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػت فرصػػػػػػػػػػػػػػػػػو اقػػػػػػػػػػػػػػػػػرب يف يمغػػػػػػػػػػػػػػػػػاه
 سػػػػػػػػػػػػليماف ، معجػػػػػػػػػػػػزه الشػػػػػػػػػػػػغلو ىػػػػػػػػػػػػادم
 يف شػػػػػػػػػػػػويو يغػػػػػػػػػػػػًنكا انػػػػػػػػػػػػو جنػػػػػػػػػػػػوده أمػػػػػػػػػػػػر

 ىػػػػػػػػػػل طمتربىػػػػػػػػػػا يمغػػػػػػػػػػى عشػػػػػػػػػػاف عرشػػػػػػػػػػها
 تشوفو؟ ملن أل كال تعرفو

 دليػػػػػػػػػػػػػػػل دا يكػػػػػػػػػػػػػػػوف ماعرفتػػػػػػػػػػػػػػػو كاذا
 تفكػػػػػػػػػًنه يف حمػػػػػػػػػدكد عقلهػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى
 منػػػػػػػػػو كاصػػػػػػػػػعب العػػػػػػػػػرش غػػػػػػػػػًن امػػػػػػػػػور يف
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 منو اكثر اىداؼ كلو
 َقْصٌر َعِظْيٌم ِمْن زَُجاجٍ  (ز 

ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي اٍلمػىنَّػػػػػػػػػػػاًئٌٍنى ًمػػػػػػػػػػػنى  كىأىمىػػػػػػػػػػػرى سي
نٍػػػػػػػػػػػًس كىاجٍلًػػػػػػػػػػػػنأ فػىمػىنػىػػػػػػػػػػػػٍوا اىىػػػػػػػػػػػػا قىٍصػػػػػػػػػػػػرنا  اإٍلً
ػػػػػػػػػػاجو كىأىٍجػػػػػػػػػػرىٍكا ربىٍتىػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍن زيجى عىًظٍيمن
ػػػػػػػػػػػػػػاءى، فىالَّػػػػػػػػػػػػػػًذٍم الى يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػًرؼي أىٍمػػػػػػػػػػػػػػرىهي  اٍلمى
ػػػػػػػػػاجي  ػػػػػػػػػبي أىنَّػػػػػػػػػوي مىػػػػػػػػػاءن، كىلىًكػػػػػػػػػنَّ الزُّجى ضمىٍسى

اًشػػػػػػػػػح كىبػىػػػػػػػػػٌٍنى الٍ  ػػػػػػػػػاًء، ضمىيػػػػػػػػػٍوؿي بػىػػػػػػػػػٌٍنى اٍلمى مى
ػػػػػػػػػػةى تػىتػىوىشمَّىػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػدي أىفَّ اٍلمىًلكى ػػػػػػػػػػافى اٍلميؤىكَّ كىكى
ػػػػػػػػػػػػػػػاقػىيػٍهىا،  مىػػػػػػػػػػػػػػػاءن فػىتىٍكًشػػػػػػػػػػػػػػػفي عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن سى
ي اخٍلىطىػػػػػػػػػػػػػػأى كىتيػػػػػػػػػػػػػػٍدرًؾي  كىىينىالًػػػػػػػػػػػػػػ ى تػىتىمػىػػػػػػػػػػػػػػٌنَّ
اًعهىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىازمًٍ قيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورى نىٍظرًىى
ػػػػػػػػػػػا  انىػػػػػػػػػػػٍت ًىػػػػػػػػػػػحى كىقػىٍوميهى بًاٍلمىظىػػػػػػػػػػػاًىًر، كىكى
ػػػػػػػػػػػا أىكٍ  ػػػػػػػػػػػٍمًس أًلىنػَّهى مػىػػػػػػػػػػػري يىٍسػػػػػػػػػػػجيديٍكفى لًلشَّ

 يمنػػػػػػػػػوا اللػػػػػػػػػح امػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػليماف نمينػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػػػػػا يمنػػػػػػػػػػػوا انػػػػػػػػػػػو كاجلػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػن
 مصػػػػػػػػػػػنوع لكػػػػػػػػػػػن كفخػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػًن قصػػػػػػػػػػػر
 مػػػػػػػػن سبشػػػػػػػػح املويػػػػػػػػو كخلػػػػػػػػوا ، قػػػػػػػػزاز مػػػػػػػػن
 القػػػػػػػػػػزاز طميعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػايعرؼ اللػػػػػػػػػػح ربتػػػػػػػػػػو،
 بػػػػػػػػس مويػػػػػػػػو انػػػػػػػػو ضمسػػػػػػػػب شػػػػػػػػفاؼ انػػػػػػػػو
 يفصػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػزاز فيػػػػػػػػػػو اوقيقػػػػػػػػػػو يف لكػػػػػػػػػػن
 املويو كبٌن ظمشح اللح بٌن

 مػػػػػػػػػػػػاهتعرؼ ا ػػػػػػػػػػػػا متأكػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػاف
 مويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز
 سبشػػػػػػػػػػػػػح، عشػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػاقها كتكشػػػػػػػػػػػػػف

 كانػػػػػػػػو خطػػػػػػػػأ علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػا هتعػػػػػػػػرؼ ىنػػػػػػػػا

 يمػػػػػػػػػػين السػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػليماف قػػػػػػػػػػرر
 ككلػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػمأ مللكػػػػػػػػػػػو زجػػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػػن قصػػػػػػػػػػػر
 كخلػػػػػػػػػػػػػو يمنػػػػػػػػػػػػػوه عشػػػػػػػػػػػػػاف كاجلػػػػػػػػػػػػػن اإلنػػػػػػػػػػػػػس
 كاللػػػػػػػػح الزجػػػػػػػػاج ربػػػػػػػػت مػػػػػػػػن سبشػػػػػػػػح املويػػػػػػػػو
 شػػػػػػػػػػػػػػػافت ملػػػػػػػػػػػػػػػن مويػػػػػػػػػػػػػػػو ضمسػػػػػػػػػػػػػػػمو يشػػػػػػػػػػػػػػػوفو
 زجػػػػػػػػػػػػػػػاج كلػػػػػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػػػػػح القصػػػػػػػػػػػػػػػر امللكػػػػػػػػػػػػػػػو
 انػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػس جبمالػػػػػػػػػػػػػػو انمهػػػػػػػػػػػػػػرت
 سػػػػػػػػػػػػاقها تكشػػػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػررت زجػػػػػػػػػػػاج
 كىػػػػػػػػػم كال هقيقػػػػػػػػػح ىػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػوؼ عشػػػػػػػػػاف

 بعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده ازمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعت انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافوىا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس
 امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػو عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػت كىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل هسػػػػػػػػػػػػػػػػػموىا
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ػػػػػػػػػػرو لًلنػُّػػػػػػػػػػٍوًر كىاوٍىيىػػػػػػػػػػاًة، الَّػػػػػػػػػػً  ًىػػػػػػػػػػحى  مىٍظهى
، كىىينىالًػػػػػػػػػػ ى  ًمػػػػػػػػػػٍن ًصػػػػػػػػػػغىاًت اهلًل تػىعىػػػػػػػػػػاُفى
ػػػػػػػػػػػػػػػا  ًشػػػػػػػػػػػػػػػفي اٍلًغطىػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍيًنهى يػىٍنكى
ػػػػػػػػػػػػا أىٍخطىػػػػػػػػػػػػأىٍت يف  ػػػػػػػػػػػػا كىمى فػىتػىٍعػػػػػػػػػػػػًرؼي أىنػَّهى
ػػػػػػػػػػػػػػاًء  ػػػػػػػػػػػػػػاًج ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػةى اٍلمى ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػًة الزُّجى
ػػػػػػػػػػػػػذىًل ى  ػػػػػػػػػػػػػاقػىيػٍهىا كى ػػػػػػػػػػػػػفىٍت عىػػػػػػػػػػػػػٍن سى فىكىشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًس أىخٍ  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍت يف ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػجىدىٍت اىىػػػػػػػػػػػػػػػا  ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػػةى اخٍلػػػػػػػػػػػػػػػاىًلًق فىسى
ػػػػػػػػافى  ذىلًػػػػػػػػ ى أىبٍػليػػػػػػػػغي ًمػػػػػػػػٍن  تٍػهىا، كىكى كىعىمىػػػػػػػػدى

.  ًمئىًة خيٍطمىةو كىأىٍلًف دىلًٍيلو

 تنخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد عقلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 عماد ػػػػػػػػػػػػػا يف خمطئػػػػػػػػػػػػػة كا ػػػػػػػػػػػػػا باملظػػػػػػػػػػػػػاىر
 الف للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمها ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كاكػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس

 اوياه يف للنور
 خطػػػػػػػػػأ علػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػت كقتهػػػػػػػػػا

 كتعاملهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس عماد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف
 اػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػجدت ربنػػػػػػػػػػػا كإ ػػػػػػػػػػػا معاىػػػػػػػػػػػا
 ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خطاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زم اهلل دكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 كاملويػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػزاز بػػػػػػػػػػٌن تفػػػػػػػػػػرؽ ماعرفػػػػػػػػػػت
 كربسػػػػػػػػػمو القػػػػػػػػػزاز فػػػػػػػػػوؽ مشػػػػػػػػػيت كقػػػػػػػػػت
 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػاقها ككشػػػػػػػػػػػػػػػػػفت مويػػػػػػػػػػػػػػػػو
  مبلبسها التتملل

 موقػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػاف املوقػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػادا

 اهلل خلػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػمس انػػػػػػػػػػػػو اوقيقػػػػػػػػػػػػو
 ىػػػػػػػػػو اإلختمػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػاذا ككػػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػاىو
 عمػػػػػػػػػػػاده كتػػػػػػػػػػػرتؾ اهلل تعمػػػػػػػػػػػد خبلىػػػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػػػح
 . الشمس
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 كالػػػػػػػػف خطمػػػػػػػػة ميػػػػػػػػة عػػػػػػػػن يغػػػػػػػػين عظػػػػػػػػيم
 بيو ضماججها اهد دليل
 َوَأْسَلَمْت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمْينَ  (ح 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى، فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  ا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى كىىىكى
ػػػػػػػػػػػػػا  اًئهى ػػػػػػػػػػػػا كىذىكى اًئهى تػىوىرَّطىػػػػػػػػػػػػٍت رىٍغػػػػػػػػػػػػػمى دىىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهًش،  ا اخٍلىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًأ اٍلفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى يف ىى
ػػػػػػػػػػػػػػةى مىػػػػػػػػػػػػػػاءن رىقػٍرىاقػػػػػػػػػػػػػػان  كىتػىوىشمَّىػػػػػػػػػػػػػػًت الزُّجىاجى
ػػػػػػػػػػػػػػفىٍت عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن  يىًسػػػػػػػػػػػػػػٍيلي كىظمىيػػػػػػػػػػػػػػٍوجي، فىكىشى

 سىاقػىيػٍهىا، كىأىرىادىٍت أىٍف زبىيٍوضىوي.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبُّ اهلًل  ىينىالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى نػىمػَّهىهى
 : ػػػػػػػػػػػػػا، كىقىػػػػػػػػػػػػػاؿى ػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي عىلىػػػػػػػػػػػػػى خىطىًئهى سي
 ، ًإنَّػػػػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػػػػرٍحه دميىػػػػػػػػػػػػػػرَّده ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىػػػػػػػػػػػػػػوىارًيٍػرى
ػػػػػػػػػػػػػا،  ػػػػػػػػػػػػػفى اٍلًغطىػػػػػػػػػػػػػاءي عىػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍيًنهى كىاٍنكىشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ًقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس  ٍهلىهى كىعىرىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جى

 هلل اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 مػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػالرغم االسػػػػػػػػػػػبلـ، يف كدخلػػػػػػػػػػػت
 مػػػػػػػػػا لكنهػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػراجح كعقلهػػػػػػػػػا ذكائهػػػػػػػػػا
 كاملويػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػزاز بػػػػػػػػػػػٌن تفػػػػػػػػػػػػرؽ اعرفػػػػػػػػػػػت
 كقتهػػػػػػػػػا سبشػػػػػػػػػح مويػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػزاز كهٌسػػػػػػػػػمت
 تمغػػػػػػػػػػػػػػػػى ككانػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػاقها كشػػػػػػػػػػػػػػػػفت

 فيو سبشح
 سػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػيب اػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿ كقتهػػػػػػػػػا

 القػػػػػػػػػػػػػػػػزاز مػػػػػػػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػػػػػػػنوع دمػػػػػػػػػػػػػػػػر انػػػػػػػػػػػػػػػػو
 خطأىا كعرفت الشفاؼ

 كجاىلػػػػػػػػػػػػػػة خمطئػػػػػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػػػػػت

 أسػػػػػػػػػػػػػػلمت سػػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػػو كخػػػػػػػػػػػػػػبلص
 تعمػػػػػػػػػػػػػػػػده النػػػػػػػػػػػػػػػػاس رب يف انػػػػػػػػػػػػػػػػو كعرفػػػػػػػػػػػػػػػػت
 ذكاءىػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػًن خطػػػػػػػػػػػػػػػػأ يف طاهػػػػػػػػػػػػػػػػت كهنكتهػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػاء الزجػػػػػػػػػػاج هسػػػػػػػػػػمت انػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػح

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا ا رفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تتأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف رجواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس املويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف رجلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 كنمينػػػػػػػػػػػا زجػػػػػػػػػػػاج انػػػػػػػػػػػو كعرفػػػػػػػػػػػت انصػػػػػػػػػػػدمت
 شػػػػػػػػػػػػف  قااػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػليماف
 كنػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػن غلطانػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػ  انػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػف
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ػػػػػػػػػػػػػػًر عىلىػػػػػػػػػػػػػػى الظَّػػػػػػػػػػػػػػاًىرً  كىًعمىػػػػػػػػػػػػػػادىًة  اٍلمىٍظهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيٍوًد اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًس ٌكالسُّ الشَّ
: رىبأ ًإينأ  كابٍػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرىٍت تػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي
ظىلىٍمػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػح كىأىٍسػػػػػػػػػػػػػػلىٍمتي مىػػػػػػػػػػػػػػعى 

 .سيلىٍيمىافى لًلًَّو رىبأ اٍلعىالىًمٌٍنى 

 شػػػػػػػػػػػػػػػكلها مػػػػػػػػػػػػػػػن لبلشػػػػػػػػػػػػػػػياء نظرىػػػػػػػػػػػػػػػا يف
 يف خمطئػػػػػػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػػػػػػػا ككمػػػػػػػػػػػػػػػاف اخلػػػػػػػػػػػػػػػارجح
 مػػػػػػػػػػن اػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػجود الشػػػػػػػػػػمس عمػػػػػػػػػػادة
 رهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كقتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، اهلل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن
 اين ربً ا خطأىػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػا يغفػػػػػػػػػػػر عشػػػػػػػػػػػاف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػع كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػلمت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػح ظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 .(العاملٌن رب هلل سليماف

 يف تطػػػػػػػػػػػػػػالعٌن ككنػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػمس تعمػػػػػػػػػػػػػدم
 الشػػػػػػػػػػػمس ىػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػح اخلػػػػػػػػػػػارجح املظهػػػػػػػػػػػر
 رب..ا سػػػػػػػػػػػػػػػمأ ملكػػػػػػػػػػػػػػػو قالػػػػػػػػػػػػػػػت كتعمديػػػػػػػػػػػػػػػو

 مػػػػػػػػػػػػػػػػع كأسػػػػػػػػػػػػػػػػلمت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػح ظلمػػػػػػػػػػػػػػػػت إين
 ( . العاملٌن رب سليماف

 
ربػاكح من خبلؿ الميانات السابقة استنتجت الماهثة على أف حماكاة القصة زبتلػف مػن شػخص لشػخص آخػر حبيػث أف الشخصػية اأ(  

قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ بشكل أطوؿ كمفصل يف بعض املواقف املعطى اػا، بعكػس الشخصػية اب( فهػح ربػاكح قصػة سػيدنا سػليماف 
 يف بعض املواقف املعطى اا. عليو السبلـ بشكل أقل كخمتصر
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 قصة سيدنا سليمان عليو السالم بالعامية المصرية ولهجتها ةمحاكا .0

 

 (4-1الجدول )

 

 الفصحى
 العامية المصرية ولهجتها

 ب أ
 ُسَلْيَماُن يـَْعِرُف لَُغَة الطَّْيِر َواْلَحيَـَوانِ  (ط 

كىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصَّ اٍلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرآفي ًقصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
ػػػػػػػػػا تػىػػػػػػػػػيػىقَّظى  هى ًٍتعىػػػػػػػػػةن ذبىىلَّػػػػػػػػػى ًفيػٍ ػػػػػػػػػةن دمي هىًكٍيمى
تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  ٍلىكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي يف تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًبًٍنً دمى سي
ٍيػػػػػػػػػػػػفى مجىىػػػػػػػػػػػػعى اهللي  ػػػػػػػػػػػػٍلطىانًًو، كى كىرىٍىمىػػػػػػػػػػػػًة سي
نٍػيىا كىاآٍلًخػػػػػػػػػػػرىًة  ػػػػػػػػػػػعىادىًة الػػػػػػػػػػػدُّ لىػػػػػػػػػػوي بػىػػػػػػػػػػػٌٍنى سى
يٍلػػػػػػػػػػػػػً  كىالتٍَّمًكػػػػػػػػػػػػػٌٍنً كىالنُّمػيػػػػػػػػػػػػػوًَّة 

كىبػىػػػػػػػػػػػػػٌٍنى امل

 السػػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػيب
 الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ، كاويوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 فيهػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػليو دمتعػػػػػػػػػػو قصػػػػػػػػػػص كلهػػػػػػػػػػا
 عليػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػػػػيب اف نعػػػػػػػػػػػػػػرؼ
 يف اكم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف ًيٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكلم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
الطيػػػػػػػػػػػػور كاويوانػػػػػػػػػػػػات: يف قصػػػػػػػػػػػػص القػػػػػػػػػػػػرآف 
الكػػػػػػػػػػػػػػرًن قصػػػػػػػػػػػػػػص مجيلػػػػػػػػػػػػػػة كدمتعػػػػػػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػػػػػا 
قصػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػليماف، كقصػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيدنا 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف مػػػػػػػػػػػػػػػػػع النمػػػػػػػػػػػػػػػػػل تمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن إزام إف 
سػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػليماف اسػػػػػػػػػػتطاع إف ىػػػػػػػػػػو يكلػػػػػػػػػػم 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كى  ٍيًن، كىكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىًة يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ الرأسى
يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي ليغىػػػػػػػػػػػػػػػػةى الطَّػػػػػػػػػػػػػػػػًٍنً كىاوٍىيػىػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًف، 
نٍػػػػػػػػػًس  كىمجىىػػػػػػػػػعى جينػيػػػػػػػػػٍودىهي ًمػػػػػػػػػنى اجٍلًػػػػػػػػػنأ كىاإٍلً
كىالطَّػػػػػػػػػػػػًٍنً ذىاتى مىػػػػػػػػػػػػرَّةو، كىرىًكػػػػػػػػػػػػبى فًػػػػػػػػػػػػٍيًهٍم 
ػػػػػػػػػػػػػػانػيٍوا عىلىػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػةو كىكى ػػػػػػػػػػػػػػةو كىعىظىمى يف أىبٍػهى
ػػػػػػػػػػػػػػػانػيٍوا يف ًقيىػػػػػػػػػػػػػػػادىًة  اًمػػػػػػػػػػػػػػػلو كىكى ًنظىػػػػػػػػػػػػػػػاـو كى

ػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي عىلىػػػػػػػػػػػػػى ريؤى  ػػػػػػػػػػػػػرَّ سي ػػػػػػػػػػػػػاًئًهٍم، فىمى سى
ٍلىػػػػػػػػػػةه عىلىػػػػػػػػػػى  افىػػػػػػػػػػٍت سمى كىاًدم النٍَّمػػػػػػػػػػًل، فىخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اخلييػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف ربيىطأمىهى لىًتهى قىًميػٍ
اًفًٍنًىىا كىالى يىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيري بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًل ى  حًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي كىالى جينػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوديهي، فىػػػػػػػػػػػػػػػػأىمىرىتٍػهيٍم  سي
ػػػػػػػػػػػػػػاًكًنًهٍم، فػىفىًهػػػػػػػػػػػػػػمى  بًالػػػػػػػػػػػػػػدُّخيٍوًؿ ًإُفى مىسى

ػػػػػػػػػػػٍذهي التػأٍيػػػػػػػػػػػوي ذىلًػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي، كىَفٍى يىٍأخي  ى سي
كىالى الزٍَّىػػػػػػػػػػػوي بًأىنَّػػػػػػػػػػػػوي نىػػػػػػػػػػػػيب  ًمػػػػػػػػػػػػٍن أىٍنًميىػػػػػػػػػػػػاًء 

التػػػػػػػػػػػػػػدبًن دممكتػػػػػػػػػػػػػػو كىيمػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػلطتو، 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف اهلل كاف

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػٌن كاالخػػػػػػػػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا سػػػػػػػػػػػػػػػػعادة
 كالنمػػػػػػػػػػػػػػػوة كاجلػػػػػػػػػػػػػػػاه كالسػػػػػػػػػػػػػػػلطو امللػػػػػػػػػػػػػػػ 
 الدين كرسالو

 الطيػػػػػػػػػور لغػػػػػػػػػة بيعػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػأه ككػػػػػػػػػاف
 مػػػػػػػػػػػػش إنػػػػػػػػػػػػو كهػػػػػػػػػػػػ  التانيػػػػػػػػػػػػو كاويوانػػػػػػػػػػػػات

 لغػػػػػػػػػو بيعػػػػػػػػػرؼ كمػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػده بػػػػػػػػػس
الطػػػػػػػػػػػػػػػػًن كاويػػػػػػػػػػػػػػػػواف، كذات مػػػػػػػػػػػػػػػػره مجػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 يف كركػػػػػػػػػػػػػػػب  كالطػػػػػػػػػػػػػػػًن، كاالنػػػػػػػػػػػػػػػس اجلػػػػػػػػػػػػػػػن
 الػػػػػػػػريس ىػػػػػػػػو ككػػػػػػػػاف كاهبػػػػػػػػو  كمػػػػػػػػًن موكػػػػػػػػب
 العشػػػػػػػػػائر ركاسػػػػػػػػػاء كمعػػػػػػػػػاه عليػػػػػػػػػو كالقائػػػػػػػػػد
 كالقرم، كالقمائل

 ، النمػػػػػػػػػػػػػػػػػل كادم علػػػػػػػػػػػػػػػػػح فمػػػػػػػػػػػػػػػػػر

تمػػػػػػػػػػػػػػػدأ  ،مػػػػػػػػػػػػػػػع النمػػػػػػػػػػػػػػػل كمػػػػػػػػػػػػػػػع اويوانػػػػػػػػػػػػػػػات
القصػػػػػػػػػػػػػػػػة كتوضػػػػػػػػػػػػػػػػح لينػػػػػػػػػػػػػػػػا إزام إف ملػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ملػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػليماف كسػػػػػػػػػػػلطانو كػػػػػػػػػػػاف
عظػػػػػػػػػػػػػيم  كربنػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػمحاف كتعػػػػػػػػػػػػػاُف مجػػػػػػػػػػػػػع 
لسػػػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػػػليماف السػػػػػػػػػػػػػػػعادة يف الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا 
ه  كاألخػػػػػػػػػػػػرة كأعطػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػو امللػػػػػػػػػػػػ . كخػػػػػػػػػػػػػبلَّ
مػػػػػػػػػػن األنميػػػػػػػػػػاء إللػػػػػػػػػػح اسػػػػػػػػػػتطاعو إف يكػػػػػػػػػػوف 
لػػػػػػػػػػػػيهم بعػػػػػػػػػػػػض املعجػػػػػػػػػػػػزات الغريمػػػػػػػػػػػػة ككػػػػػػػػػػػػاف 
مػػػػػػػػن معجػػػػػػػػزات سػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػليماف إنػػػػػػػػو ىػػػػػػػػو 

يكلػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػًن كاويوانػػػػػػػػػػات. يف يقػػػػػػػػػػدر 
ف يػػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػػن األيػػػػػػػػػػاـ مجػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػليما
جنػػػػػػػػػػػوده مػػػػػػػػػػػن اجلػػػػػػػػػػػن كاإلنػػػػػػػػػػػس كاويوانػػػػػػػػػػػات 

 كعظمتػػػػػػػػػػػػػػوكالطيػػػػػػػػػػػػػػور كركػػػػػػػػػػػػػػب يف سػػػػػػػػػػػػػػلطانو 
كمشػػػػػػػػػػػػػػػػح يف طريقػػػػػػػػػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػػػػػػػػػو يف الطريػػػػػػػػػػػػػػػػق 
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ٍػػػػػػػػػػػًد  اهلًل بىػػػػػػػػػػػٍل محىىلىػػػػػػػػػػػوي ذىلًػػػػػػػػػػػ ى عىلىػػػػػػػػػػػى محى
تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًر نًٍعمى اهلًل تػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُفى كىشي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل  كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّعىاًء كىالتػٍَّوًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق لًٍلعىمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًط يف سى الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلًح كىااٍلًزمًٍ

.ًعمىا  ًد اهلًل الصَّاًوًٌٍنى

 ع النملػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػن كهػػػػػػػػػػػػػػده فخافػػػػػػػػػػػػػػت
 كجنػػػػػػػػػوده النػػػػػػػػػيب خيػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػن قميلتهػػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػش كشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم ليدكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 خلوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا النملػػػػػػػػػػػػػػػػػو دريػػػػػػػػػػػػػػػػػن، فالػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعو ادخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػػػػػػػانٌن
 فهػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػليماف فػػػػػػػػػػػػػالنيب ، بيػػػػػػػػػػػػػوتكم
 ا ػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػو ا كمسػػػػػػػػػػػػع كلمهػػػػػػػػػػػػا

 اهلل فحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ، اكم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًنه
 اِف الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه النعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ع كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره

 سػػػػػػػليماف النػػػػػػػيب لػػػػػػػو، فمػػػػػػػا اعطػػػػػػػح ربنػػػػػػػا
 يوفئػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػو اهلل مػػػػػػػػػن كيطلػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػدعو
 االعمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يعمػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػأدر عشػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 مػػػػػػػػػن كيمػػػػػػػػػا ربنػػػػػػػػػا يرضػػػػػػػػػح اِف الصػػػػػػػػػاوة
 الصاوٌن.

عػػػػػػػػػػػدَّا علػػػػػػػػػػػى كادم كالػػػػػػػػػػػوادم ىػػػػػػػػػػػو املكػػػػػػػػػػػاف 
ربػػػػػػػػػت اجلمػػػػػػػػػل، ككػػػػػػػػػاف يف سمػػػػػػػػػل كهػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػن 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمبلت دكؿ زعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت 
عػػػػػػػػػػػػػػػػاِف كقالػػػػػػػػػػػػػػػػت خلػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػالكو دمكػػػػػػػػػػػػػػػػن 
سػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػليماف ىػػػػػػػػػػػػو كجنػػػػػػػػػػػػوده كخيولػػػػػػػػػػػػو 

مسػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػيدنا  ضمطمػػػػػػػػػػػوكم كدمكػػػػػػػػػػػن سبوتػػػػػػػػػػػو،
سػػػػػػػػػػػػليماف النملػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػح بتحػػػػػػػػػػػػذر أىلهػػػػػػػػػػػػا 
كمحػػػػػػػػد ربنػػػػػػػػا سػػػػػػػػمحاف كتعػػػػػػػػاُف علػػػػػػػػى  ىػػػػػػػػذه 
النعمػػػػػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اومػػػػػػػػػػػػػػػػدهلل رب العػػػػػػػػػػػػػػػػاملٌن 

 كشكر ربو على  ىذه املعجزة.
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 ِقصَُّة ُىْدُىدٍ  (ي 
نىػػػػػػػػػػػوي  هي كىعىيػٍ ػػػػػػػػػػػدي رىائًػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػافى اٍايٍدىي كىكى
لُّػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىوىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػًع اًلميىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًه،  يىدي
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍدهي،  كىمىنىػػػػػػػػػػػػػػػػازًًؿ اجلٍىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًش، فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍم صمًى
هي، فػىغىػػػػػػػػػػػػػػابى  فىػػػػػػػػػػػػػأىٍنكىرى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػ ى كىتػىوىعَّػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػاءى، فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  زىمىاننػػػػػػػػػػػػػػػػا يىًسػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍرنا حليَّ جى
ػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافى: ًاطَّلىٍعػػػػػػػػػػػػتي عىلىػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػا َفٍى  ًلسي

ًو أىنٍػػػػػػػػػػػػػػتى كىالى جينػيػػػػػػػػػػػػػػٍوديؾى تىٍطليػػػػػػػػػػػػػػٍع عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػمىأو  كىًجٍئتيػػػػػػػػػػػ ى خًبىػػػػػػػػػػػربىو ًصػػػػػػػػػػػٍدؽو عىػػػػػػػػػػػٍن سى
ػػػػػػػػػػػػػػًتًهٍم: اىيػػػػػػػػػػػػػػٍم ميٍلػػػػػػػػػػػػػػ ه عىًظػػػػػػػػػػػػػػٍيمه،  كىمىًلكى
ػػػػػػػػػػػػػػٍدتػيهيٍم  كىدىٍكلىػػػػػػػػػػػػػػةه كىاًسػػػػػػػػػػػػػػعىةه، كىقىػػػػػػػػػػػػػػٍد كىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػًة،  ا اٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػًل كىاٍلًكيىاسى ػػػػػػػػػػػػػػػذى عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة، أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىابى  ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  كىالرأيىاسى كىاٍلمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم  الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو. كىىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاىىةو كىجىهى سى

 اهلل بسػػػػػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دا اادىػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 قويػػػػػػػػػػػػػػػػػو كعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػو رائػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل ماشػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 منػػػػػػػػػػػابع مكػػػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػػػح يدلػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػدر
 فيػػػػػػػػػػػػػػػو تنػػػػػػػػػػػػػػػزؿ اِف كمكػػػػػػػػػػػػػػػاف ، امليايػػػػػػػػػػػػػػو
 بعػػػػػػػػػػػػدـ هػػػػػػػػػػػس ، كتعسػػػػػػػػػػػكر اجليػػػػػػػػػػػوش
 عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػوده
 اكم بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
 كبعػػػػػػػػػػػػػػػد بعقابػػػػػػػػػػػػػػػو كتوعػػػػػػػػػػػػػػػد هضػػػػػػػػػػػػػػػوره

 اادىد غيو شويا
 انػػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػػل:   لنػػػػػػػػػػيب أيػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػرح
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اِف بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت
 ، جيوشػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػ  كال مشػػػػػػػػػػػػػػفتهوش
 سػػػػػػػػما قػػػػػػػػـو عػػػػػػػػن خػػػػػػػػرب لػػػػػػػػ  كعنػػػػػػػػدم

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدنا 
سػػػػػػػػػػليماف زم عنيػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػوؼ بيهػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػوكؿ 
هاجػػػػػػػػة ككػػػػػػػػاف داظمػػػػػػػػا بيسػػػػػػػػأؿ عنػػػػػػػػو كيف مػػػػػػػػرة 
سػػػػػػػػػػػػػأؿ سػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػليماف عػػػػػػػػػػػػػن اادىػػػػػػػػػػػػػد، 

نػػػػػػػػػػو غضػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػيدنا يكقػػػػػػػػػػالو لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػش لقي
 أنػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػليماف كقػػػػػػػػػػػاؿ طيػػػػػػػػػػػب ملػػػػػػػػػػػا ييجػػػػػػػػػػػح 

مػػػػػػػػػػا أأدبػػػػػػػػػػو، كملػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػػػا أعذبػػػػػػػػػػو كالز 
كظهػػػػػػػػر اادىػػػػػػػػد سػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػليماف قػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو 
إنػػػػػػػػػت كنػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػٌن؟ قػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػفت 

الدكلػػػػػػػػػػػػة كىمكػػػػػػػػػػػػااف بعييػػػػػػػػػػػػد دكلػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػعة 
ديػػػػػػػػػػػػػػػػة ربكمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

رغم امللػػػػػػػػػػ  كالرياسػػػػػػػػػػة لقيػػػػػػػػػػتهم بػػػػػػػػػػلؤلسػػػػػػػػػػف 
بيسػػػػػػػػػػػػػػجدك للشػػػػػػػػػػػػػػمس. سػػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػػليماف 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمسو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ديٍكًف يى  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيديٍكفى ًلشى
، كىالى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوفى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اهلًل، كىالى يػىٍفقىهي

هي.  يػىٍهتىديٍكفى ًإُفى ًعمىاًد هلًل كىٍهدى

 اِف كالعظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػز كدملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهم
 فيو شمو

 أد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كلئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 كعظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ماكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانو
 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اف إال  كاككه كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياده
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػانو كديػػػػػػػػػػػػػػػػػأه صػػػػػػػػػػػػػػػػػغًنه عقػػػػػػػػػػػػػػػػػوام
 ا ػػػػػػػػػػػا كبيعتقػػػػػػػػػػػدك للشػػػػػػػػػػػمش يسػػػػػػػػػػػجدك

 كخؤلىم إام

مسػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػن اادىػػػػػػػػػػػػػد كبعػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػده دعػػػػػػػػػػػػػا 
للػػػػػػػػػػػػدخوؿ يف  امللكػػػػػػػػػػػػة كدعػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػـو امللكػػػػػػػػػػػػة

 بلـ.اإلس

 ُسَلْيَماُن َيْدُعْو َمِلَكَة َسَبٍأ ِإَلى ِدْيِنوِ  (ك 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبأ اهلًل أىٍف  كىشى
تًػػػػػػػػػػًو مىلًػػػػػػػػػػ ه كىأيمَّػػػػػػػػػػةه  ٍلىكى ػػػػػػػػػػٍوفى جًبًػػػػػػػػػػوىاًر دمى يَّكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىٍعوىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي،  ليٍغهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىَفٍى تػىمػٍ الى يػىٍعرًفػيهى
، كىثىػػػػػػػػػػارىٍت  ػػػػػػػػػػٍمسى كىالى تػىػػػػػػػػػػزىاؿي تػىٍعميػػػػػػػػػػدي الشَّ
ٍيًنيَّػػػػػػػػػػةي النَّمىوًيَّػػػػػػػػػػةي، كىرىأىل  ًفٍيػػػػػػػػػػًو اوٍىًميَّػػػػػػػػػػةي الدأ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب راح
 صػػػػػػػػعب النػػػػػػػػو اهلل لػػػػػػػػدين سػػػػػػػػما ملكػػػػػػػػة
 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػب دملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف اف اكم عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 يعرفػػػػػػػػػػػػػػػو كال اهلل غػػػػػػػػػػػػػػًن يعمػػػػػػػػػػػػػػػدك منػػػػػػػػػػػػػػو

 نػػػػػػػػػػػػػػيب كىػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػدين عػػػػػػػػػػػػػػن هاجػػػػػػػػػػػػػػو

سػػػػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف ملػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ إف 
اادىػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػاؼ مكلػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػح كقومهػػػػػػػػػػػػػػا 

دايػػػػػػػػػػػػػق كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ إزام إبيسػػػػػػػػػػػػػجدك للشػػػػػػػػػػػػػمس 
يكػػػػػػػػػػػػػػػػوف يف أريأػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػين نػػػػػػػػػػػػػػػػاس لسػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ماكصلتشػػػػػػػػػػػػػػػػح لػػػػػػػػػػػػػػػػيهم الػػػػػػػػػػػػػػػػدعوة لئلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
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ٍكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ًإُفى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًب أىٍف يَّ 
ًة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلميٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًكى ًتهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىهىاًكمى ًتهى مىًلكى
، كىالطَّاعىػػػػػػػػػػػػػػًة  ـً ٍسػػػػػػػػػػػػػػبلى كىيىػػػػػػػػػػػػػػٍدعيٍوىىا ًإُفى اإٍلً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ، قػىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أىٍف يػيزىهأ ـً ٍسًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى كىااٍلً
ػػػػػػػػػػػػػػا جًبينػيػػػػػػػػػػػػػػٍوًدًه اٍلقىػػػػػػػػػػػػػػاًىرىًة،  ًدىى عىلىػػػػػػػػػػػػػػى ًببلى
غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًكتىابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىًليػٍ هى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى إًلىيػٍ فىكى
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًإُفى اإٍلً ـً كىدىعىاىى بلى

. ـً ٍسًتٍسبلى  كىاإٍلً
 

ػػػػػػػػػػػػعي بػىػػػػػػػػػػػػٌٍنى الرأقَّػػػػػػػػػػػػًة  كىاٍلًكتىػػػػػػػػػػػػابي صمىٍمى
كىالصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىامىًة كىتػىوىاضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع اأٍلىٍنًميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء 

 كىًغيػٍرىًة اٍلميليٍوًؾ.

 هلل كالػػػػػػػػػػػػدعوه بػػػػػػػػػػػالتمليغ عليػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػأمور
 كهده كعمادتو
 إنػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػن لمػػػػػػػػػػػد انػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػاؼ ـ
 جػػػػػػػػػػػػواب املشػػػػػػػػػػػػركو مللكػػػػػػػػػػػػتهم يكتػػػػػػػػػػػػب

 ،  لئلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوىم
  كتوهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة كالطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 اػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػاطمرج أبػػػػػػػػػػل ، لػػػػػػػػػو يستسػػػػػػػػػلمو
 بػػػػػػػػػػػػػؤلكه ااك علػػػػػػػػػػػػيهم كضمتػػػػػػػػػػػػػل جبيشػػػػػػػػػػػػو
 كاألىر الغصب(

 اكم مػػػػػػػػػػػػػػػػػؤثر جػػػػػػػػػػػػػػػػػواب فكتػػػػػػػػػػػػػػػػب
 كاالستسػػػػػػػػػػبلـ إلسػػػػػػػػػػبلـ فيػػػػػػػػػػو كدعاىػػػػػػػػػػا

 مجػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػبلـ اجلػػػػػػػػػواب حمتػػػػػػػػػو ككػػػػػػػػػاف ،
 كاملوعظػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػٌن الرقػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػٌن فيػػػػػػػػػػػػو

كلسػػػػػػػػػػػػػو بيسػػػػػػػػػػػػػجدك للشػػػػػػػػػػػػػمس كقػػػػػػػػػػػػػرر إنػػػػػػػػػػػػػو 
ىػػػػػػػو ىيمعػػػػػػػت اػػػػػػػا رسػػػػػػػالو رسػػػػػػػالو فيهػػػػػػػا مػػػػػػػن 
القػػػػػػػػػػػوة كفيهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدعوة. الكتػػػػػػػػػػػاب دىه 
أك الرسػػػػػػػػػػػالة ديػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػليماف فكػػػػػػػػػػػر 
 إزام يمعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِف امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كإزام يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوىا

الوقػػػػػػػػػػػػت إلسػػػػػػػػػػػػبلـ كيف نفػػػػػػػػػػػػس لػػػػػػػػػػػػدخوؿ يف ا
ضمػػػػػػػػػػػذرىا مػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػػادة الشػػػػػػػػػػػمس أك عمػػػػػػػػػػػادة 

 أم شحء غًن اهلل.
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 يف   كالتهديػػػػػػػػػػػػػػػد كالصػػػػػػػػػػػػػػػرامو اوسػػػػػػػػػػػػػػػنو
 علػػػػػػػػػػػػػح فيػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػدؿ الوقػػػػػػػػػػػػػت نفػػػػػػػػػػػػػس
 كملػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػيب  ؾ كىيمتػػػػػػػػػػػػػػو توضػػػػػػػػػػػػػػعو
 عظيم

ُر َأرَْكاَن َدْولَِتَها (ل   اْلَمِلَكُة َتْسَتِشيـْ
اًمعنػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي جى ػػػػػػػػػػػافى سي فػىقىػػػػػػػػػػػٍد كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرأىةي الَّػػػػػػػػػػػػػػػػً   انىػػػػػػػػػػػػػػػػًت اٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىكى بىًينػىهيمى
ػػػػػػػػػػػرى  دى عىاًقلىػػػػػػػػػػػةن غىيػٍ ػػػػػػػػػػػًذًه اٍلػػػػػػػػػػػًمبلى ػػػػػػػػػػػمي ىى ربىٍكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأعىةن يف اوٍيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم، ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىىا  ميتىسى
ذبىىػػػػػػػػػاريبه كىاًسػػػػػػػػػعىةه ًمػػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػػًنىً اٍلميليػػػػػػػػػٍوًؾ 
ػػػػػػػػػػػػػا  انػىهى كىأىٍخمىػػػػػػػػػػػػػاًر اٍلًفػػػػػػػػػػػػػارًبًٌٍنى، كىًإسمَّىػػػػػػػػػػػػػا خى

ػػػػػػػػػػػػا يف مىٍعرًفىػػػػػػػػػػػػًة اإٍللىػػػػػػػػػػػػًو كىًعمىادىتًػػػػػػػػػػػػػًو عىقٍ  ليهى
يَّػػػػػػػػػػػةي اٍلميليػػػػػػػػػػػػٍوًؾ، كىَفٍى  ػػػػػػػػػػػػٍذىىا محًى فػىلىػػػػػػػػػػػٍم تىٍأخي
تىٍسػػػػػػػػػػػػػتىًمدَّ بًػػػػػػػػػػػػػالرٍَّأًم، فىاطَّلىعىػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍىػػػػػػػػػػػػػلى 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 تستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب مااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلمت
 ككوبػػػػػػػػػػػػػػػػار كزراءىػػػػػػػػػػػػػػػػا رئػػػػػػػػػػػػػػػػح كتاخػػػػػػػػػػػػػػػػد
 كانػػػػػػػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػػػػػػػا ، الدكلػػػػػػػػػػػػػػػو رجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كانػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػبلـ ام ملكػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػوش
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعائلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كمشػػػػػػػػػػػوره  تفكػػػػػػػػػػػًن بعػػػػػػػػػػػد اال تصػػػػػػػػػػػرفش
 يف كذبػػػػػػػػػػػػػػػػػارب درايػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذات ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 كالسلطو اوكم امور

كانػػػػػػػػػػػػػت املػػػػػػػػػػػػػرأة امللكػػػػػػػػػػػػػة ذكيػػػػػػػػػػػػػة كملػػػػػػػػػػػػػا 
كصػػػػػػػػػػػػػػلها الكتػػػػػػػػػػػػػػاب ماكانتشػػػػػػػػػػػػػػح متسػػػػػػػػػػػػػػرعة 

ػػػػػػػػػػوىيأس إف قريػػػػػػػػػػ ت الكتػػػػػػػػػػاب كىػػػػػػػػػػح عارفػػػػػػػػػػة كي
ملػػػػػػػػػػػػػ  زم سػػػػػػػػػػػػػليماف لػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػح جبنػػػػػػػػػػػػػوده 
أكيػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػح ىتنهػػػػػػػػػػػػـز كىيضػػػػػػػػػػػػيع ملكهػػػػػػػػػػػػا، 
عملػػػػػػػػػت إيػػػػػػػػػو مجعػػػػػػػػػت أىػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػرأم النػػػػػػػػػاس 
اوكمػػػػػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػػػػػدىا كقالػػػػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػػػػم إف أنػػػػػػػػػػػػا 
كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػلين الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ده مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف 
ككنتػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػارفٌن كػػػػػػػػػػػػػويس إف امللػػػػػػػػػػػػػوؾ لػػػػػػػػػػػػػو 
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ػػػػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػاًف دىٍكلىًتهى الػػػػػػػػػػػرٍَّأًم ًمػػػػػػػػػػػٍن أىرٍكى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍن   ا اٍلًكتىػػػػػػػػػػػػػػػاًب الَّػػػػػػػػػػػػػػػًذٍم َفٍى يىكي ػػػػػػػػػػػػػػػذى ىى
ػػػػػػػػػائًًر اٍلكيتيػػػػػػػػػًب، ًإنَّػػػػػػػػػوي ًكتىػػػػػػػػػابه  ًمػػػػػػػػػٍن كىسى

أىٍعظىػػػػػػػػػػػػػًم اٍلميليػػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ يفٍ زىمىاً ىػػػػػػػػػػػػػا كىًمػػػػػػػػػػػػػػٍن 
 نىيبٍّ دىاعو ًإُفى اهلًل.
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػافي دىٍكلىًتهى أى أىرٍكى ػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػدى كىلىمَّ
ثٍػػػػػػػػػػػػػرىًة جييػيٍوًشػػػػػػػػػػػػًهٍم  يىػػػػػػػػػػػػديلٍُّوفى ًبقيػػػػػػػػػػػػوًَّ ًٍم كىكى
ػػػػػػػػػػػػػػػاًء  ػػػػػػػػػػػػػػػٍأفي جىٍلسى إٍرضىػػػػػػػػػػػػػػػاءن كىسبىىلُّقػػػػػػػػػػػػػػػان، شى
ػػػػػػػػػػػػػلأ زىمىػػػػػػػػػػػػػافو  ػػػػػػػػػػػػػاـً يفٍ كي اٍلميليػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ كىاوٍيكَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ، َفٍى تػىٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍل مىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػالىتػىهيٍم كىَفٍى كىمىكى افو
ػػػػػػػػػػػػػذَّرىتٍػهيٍم  ػػػػػػػػػػػػػا، بىػػػػػػػػػػػػػٍل هى هى تػيػػػػػػػػػػػػػوىاًفٍقهيٍم عىلىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىتٍػهيٍم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًء اٍلعىاًقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىذىكى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن سي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًبًٌٍنى يف  ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍرىًة اٍلميليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًؾ اٍلفى

  ماكػػػػػػػػػػػػػانتش ا ػػػػػػػػػػػػػا عيمهػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػس
 كتوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت   خمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلت
 اهلل  لعمادة كاىتدت

  ده اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب اف ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلهم
 اِف كاف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش
 ملػػػػػػػػػوؾ كػػػػػػػػػأم ملػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػش  ارسػػػػػػػػػلها
 اعظػػػػػػػػػمسػػػػػػػػػليماف  نػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػن دم تنيػػػػػػػػػو
 معظػػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػػو كخضػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدنيا ملػػػػػػػػػػػوؾ
 كاجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن االنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اخللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 كاويوانات
 كجملػػػػػػػػػػػس كزراءىػػػػػػػػػػػا رئػػػػػػػػػػػح ككػػػػػػػػػػػاف
 ام مػػػػػػػػػػػػػػػش كمػػػػػػػػػػػػػػػاف ا ػػػػػػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػػػػػػور ا
 جػػػػػػػػػػػػيش جيشػػػػػػػػػػػػنا اف أاػػػػػػػػػػػػا ، هاجػػػػػػػػػػػػو
 اليقهر كعظيم جمار

دخلػػػػػػػػػػػػو أم قريػػػػػػػػػػػػة هيفسػػػػػػػػػػػػدكىا كىيضػػػػػػػػػػػػيعو 
 نعمل إيو؟ملكنا إنتو إيو رأيكم 

قعػػػػػػػػػػػػػدك يتكلمػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػوية كيف اآلخػػػػػػػػػػػػػر 
إتأكػػػػػػػػػػػدك إف لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػليماف كجنػػػػػػػػػػػوده جػػػػػػػػػػػو 
هتمقػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػكلة لػػػػػػػػػػػدكلتنا قالػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػدم 
فكػػػػػػػػػػػرة أنػػػػػػػػػػػا ىمعػػػػػػػػػػػت ىديػػػػػػػػػػػة، ااديػػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػػة 

زم  فىمعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف كم هتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ػػػػػػػػػػػوُّ فعػػػػػػػػػػػبلن عازنػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػؤمن  امتحػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػل ىي
ػػػػػػػػػػػوُّ  بػػػػػػػػػػػاهلل كمػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػجدش للشػػػػػػػػػػػمس كالَّ ىي
مػػػػػػػػػػن امللػػػػػػػػػػوؾ إللػػػػػػػػػػح ىػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػايزين ياخػػػػػػػػػػدك 
خػػػػػػػػػًن الػػػػػػػػػمبلد كإ ػػػػػػػػػم يظلمػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػمبلد إللػػػػػػػػػح 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواليهم، فكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ااديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة زم 
االختمػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػو قمػػػػػػػػػػل ااديػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػش ىتتمعػػػػػػػػػػو 
لكػػػػػػػػن لػػػػػػػػو مػػػػػػػػا قػػػػػػػػملش ااديػػػػػػػػة ىتعػػػػػػػػرؼ إنػػػػػػػػو 
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ا بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػػػًة كىمىًصػػػػػػػػػػػػًٍنًىى ٍفتػيٍوهى اأٍليمىػػػػػػػػػػػًم اٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر، كىقىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت:  ٍنًكسى اٍاىزظًٍمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىااٍلً
ًدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأفي ًببلى ا شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ػػػػػػػػػػػػػػػػػيىكيٍوفي ىى سى
كىأيمًَّتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىقىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت اىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم: ًإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًنٍ 
ايىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سىأيٍرًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ًإُفى سي
كىطيػػػػػػػػػػرىؼو فىأىٍمتىًحنيػػػػػػػػػػوي هًبىػػػػػػػػػػا، فىػػػػػػػػػػًإٍف قىمًػػػػػػػػػػلى 
ػػػػػػػػػػػوى مىلًػػػػػػػػػػػ ه فػىقىػػػػػػػػػػػاتًليٍوهي، كىًإٍف  اٍاىًديَّػػػػػػػػػػػةى فػىهي

ا فػىهيوى نىيب  فىاتًَّمعيٍوهي   .َفٍى يػىٍقمػىٍلهى

 ابلتشػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػا امللكػػػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػػػن
 رايهػػػػػػػػػػػم  علػػػػػػػػػػػح كمػػػػػػػػػػػاكفتش كبلمهػػػػػػػػػػػم

 مػػػػػػػػػػػن حبكمتهػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػذر م كلكنهػػػػػػػػػػػا ،
 شػػػػػػػػػػػػػػػنت ىػػػػػػػػػػػػػػػح لػػػػػػػػػػػػػػػو هيحصػػػػػػػػػػػػػػػل اِف

 كألػػػػػػػػػػػتلهم سػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػيب ع اوػػػػػػػػػػػرب
 اِف الكمػػػػػػػػػابره امللػػػػػػػػػوؾ طمػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػن
 فػػػػػػػػػػاملهزـك اوػػػػػػػػػػركب يشػػػػػػػػػػن ملػػػػػػػػػػا ابلينػػػػػػػػػػا
 كخيمو عوقمو داظما

 اِف كده:   ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 انتصػػػػػػػػػػػػػرك لػػػػػػػػػػػػػو ململكتنػػػػػػػػػػػػػا هيحصػػػػػػػػػػػػػل
 إننػػػػػػػػػػػػػػػػا كألػػػػػػػػػػػػػػػػت ، ىزمونػػػػػػػػػػػػػػػػا ك علينػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػيب ىديػػػػػػػػو ارسػػػػػػػػل قػػػػػػػػررت
 كمنهػػػػػػػػػػا نيتػػػػػػػػػػو كاعػػػػػػػػػػرؼ نمضػػػػػػػػػػو كايػػػػػػػػػػش
 ااديػػػػػػػػػػػو إبػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػو إذا امتحنػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػأه

 ىػػػػػػػػو ملػػػػػػػػػ  كدمكػػػػػػػػػن يكػػػػػػػػػوف فعػػػػػػػػػبل نػػػػػػػػػيب زم
 ما بيقوؿ.
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 امللػػػػػػػػ  ؼ كطمعػػػػػػػػاف ملػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػو يمػػػػػػػػا
 جبػػػػػػػػػد فهػػػػػػػػػو  ااديػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػاإبلش إف امػػػػػػػػػا
 نيب

 َىِديٌَّة ُمَساَوَمةٌ  (م 
ػػػػػػػػػػػةو  كىبػىعىثىػػػػػػػػػػػٍت إًلىٍيػػػػػػػػػػػًو هًبىًديَّػػػػػػػػػػػةو عىًظٍيمى
ػػػػػػػػػػػػػا كىصىػػػػػػػػػػػػػلىٍت  ئًقىػػػػػػػػػػػػػةو بًػػػػػػػػػػػػػاٍلميليٍوًؾ، فػىلىمَّ الى
ػػػػػػػػػػا كىزىًىػػػػػػػػػػدى  هى ػػػػػػػػػػلىٍيمىافى أىٍعػػػػػػػػػػرىضى عىنػٍ ًإُفى سي
ػػػػػػػػػػػػػػاًكميٍونىيًنٍ دبىػػػػػػػػػػػػػػاؿو  : أىتيسى ػػػػػػػػػػػػػػا كىقىػػػػػػػػػػػػػػاؿى هى ًفيػٍ
أًلىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكىكيٍم عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍككيٍم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم، كىالَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم أىٍعطىػػػػػػػػػػػػػػػػػاينى اهللي  كىمىًلًككي

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كىاجلٍينػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنى الٍ  ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػً  كىاٍلمى مي
ػػػػػػػػد   ػػػػػػػػره دمَّػػػػػػػػا أىنٍػػػػػػػػػتيٍم ًفٍيػػػػػػػػًو، كىاأٍلىٍمػػػػػػػػري جى يػٍ خى
، كىاٍلقىًضػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةي قىًضػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍزؿو
ػػػػػػػػػػػػػػػٍت قىًضػػػػػػػػػػػػػػػيَّةى  دىٍعػػػػػػػػػػػػػػػوىةو كىطىاعىػػػػػػػػػػػػػػػةو، لىٍيسى

 بعتػػػػػػػػػػػػػت  ا ػػػػػػػػػػػػا هصػػػػػػػػػػػػػل كفعػػػػػػػػػػػػبل
 تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػحء اِف  االهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ااديػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ااديػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا كبعػػػػػػػػػػد.  بػػػػػػػػػامللوؾ
 اىتمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ام اػػػػػػػػػػػػػػػػا مابػػػػػػػػػػػػػػػػداش لنػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 بتسػػػػػػػػػػػػػػػػهموين انػػػػػػػػػػػػػػػػتم ده ام:  كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 يف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمكم عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بااديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 فيو انتو اِف كالظلم اجلهل

 اِف العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل كقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 اِف مػػػػػػػػػن اكػػػػػػػػػرت كخػػػػػػػػػًن نعػػػػػػػػػيم اعطػػػػػػػػػاين

 كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودم الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم

سػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػليماف أكؿ مػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػلت 
ليػػػػػػػػو ااديػػػػػػػػة ادايػػػػػػػػق كقػػػػػػػػاؿ إنتػػػػػػػػو بتسػػػػػػػػاكموين 
إنتػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػايزينين آخػػػػػػػػػػػد ااديػػػػػػػػػػػػة كيف نفػػػػػػػػػػػػس 
الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكم إنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلوش يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدين كيف اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ  يف 
اوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم قملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم إين 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادخلًش بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
بنػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػبلـ يمقػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػش نػػػػػػػػػػيب أنػػػػػػػػػػا ر 

مػػػػػػػػػػديين امللػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػديين اوكمػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػديين 
معجػػػػػػػػػػػػػػزات إزام تفكػػػػػػػػػػػػػػرك إف أنػػػػػػػػػػػػػػا دمكػػػػػػػػػػػػػػن 



99 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىمىةو، كىتػىوىعَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىيٍم ًبقىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه  ميسى
 اىيٍم كىزىٍهًفًو عىلىى ميٍلًكًهٍم.

 اهلل غػػػػػػػػػػػًن عمػػػػػػػػػػػاده تػػػػػػػػػػػرؾ ع كارغمكػػػػػػػػػػػم
 دينكم كاعلمكم
 

علشػػػػػػػػػػػاف ااديػػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػػة أخلػػػػػػػػػػػيكم تسػػػػػػػػػػػتمرك 
 يف عمادة ربنا سمحاف كتعاُف.

 اْلَمِلَكُة تَْأِتْي َخاِضَعةً  (ن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذًه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىجىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ىى فػىلىمَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىأ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة سى "الًمٍعثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي" ًإُفى مىًلكى
عىػػػػػػػػػػػػػػػٍت  ػػػػػػػػػػػػػػػٍت اىىػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلًقصَّػػػػػػػػػػػػػػػةى، مسًى كىهىكى
مػىلىػػػػػػػػػػػػٍت  ػػػػػػػػػػػػا كىأىقػٍ كىأىطىاعىػػػػػػػػػػػػٍت ًىػػػػػػػػػػػػحى كىقػىٍوميهى
اًضػػػػػػػػػػعىةن،  ػػػػػػػػػػا خى تىًسػػػػػػػػػػيػٍري إًلىٍيػػػػػػػػػػًو يف جينػيٍوًدىى

ػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي  ػػػػػػػػػػػػػػػا ربىىقَّػػػػػػػػػػػػػػػقى سي عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو  –كىلىمَّ
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػبلى ًو فىػػػػػػػػػػػػػػرًحى قيػػػػػػػػػػػػػػديٍكمىهيٍم إًلىٍيػػػػػػػػػػػػػػ –السَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اهللى، كىأىرىادى أىٍف  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًل ى كىمحًى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن آيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت اهلًل،  ييرًيػىهى
ػػػػػػػػػػػػػػٍوفى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػ ى أىدىؿَّ عىلىػػػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػػػٍدرىًة  لًيىكي

 امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رجعمعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 النػػػػػػػػػػػػػيب كاف هصػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػاِف كخربكىػػػػػػػػػػػػػا
 دعوتػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػح كاصػػػػػػػػػػر ااديػػػػػػػػػػو رفػػػػػػػػػػض
 رهػػػػػػػػػػػػػت ، تعودىػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػو اهلل لػػػػػػػػػػػػدين
 اعلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ملطالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاخلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمها
 تركهلػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػها علػػػػػػػػح ككلفػػػػػػػػت
 استسلمها كتعلن بنفسها

 سػػػػػػػػػػػػػػليماف النػػػػػػػػػػػػػػيب عػػػػػػػػػػػػػػرؼ كملػػػػػػػػػػػػػػا
 اهلل كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اكم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح دبجيئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 رجعػػػػػػػػػت ملػػػػػػػػػا خاضػػػػػػػػػعة، تػػػػػػػػػأتى امللكػػػػػػػػػة
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأكهكت ملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اُف المعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كقومهػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػى كاطاعػػػػػػػػػػػت مسعػػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػػة

 جنودىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدئت
. سػػػػػػػػػػػليماف سػػػػػػػػػػيدنا تأكػػػػػػػػػػػد خاضػػػػػػػػػػعة، كملػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػػػػػػػػرح إليػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػدكمهم. السػػػػػػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػػػػػػو
 آيػػػػػػػػػػػػػو يوريهػػػػػػػػػػػػػا اهلل،كهػػػػػػػػػػػػػب كمحػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػذل 
 كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحانو اهلل آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 اهلل قػػػػػػػػػػػػرة علػػػػػػػػػػػػى أدؿ داه يكػػػػػػػػػػػػوف ،علشػػػػػػػػػػػػاف
 ضمضػػػػػػػػػػر اف سػػػػػػػػػػليماف، فػػػػػػػػػػأراد علػػػػػػػػػػى كنعمػػػػػػػػػػة
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ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافى، فىػػػػػػػػػػػأىرىادى  اهلًل كىنًعىًمػػػػػػػػػػػًو عىلىػػػػػػػػػػػى سي
ا الَّػػػػػػػػػػػػًذم كىكَّلىػػػػػػػػػػػػٍت  ػػػػػػػػػػػػهى أىٍف ضميًٍضػػػػػػػػػػػػرى عىٍرشى

ػػػػػػػػػػاالن أىٍقوًيىػػػػػػػػػػاءى أيمىنىػػػػػػػػػػاءى، فىطى  لىػػػػػػػػػػبى بًػػػػػػػػػػًو رًجى
ا قػىٍمػػػػػػػػػلى  ًمػػػػػػػػػٍن مىلىئًػػػػػػػػػًو أىٍف يىػػػػػػػػػٍأتػيٍوهي ًبعىٍرًشػػػػػػػػػهى

ا اٍلمىوًٍكًب اٍلعىًظٍيًم.  كيصيٍوًؿ ىىذى
 

ػػػػػػػػػػلىٍيمىافي  كىقىػػػػػػػػػػٍد ربىىقَّػػػػػػػػػػقى مىػػػػػػػػػػا أىرىادى سي
ػػػػػػػػػػػػػافى ميٍعًجػػػػػػػػػػػػػزىةن،  ػػػػػػػػػػػػػرىًب كىٍقػػػػػػػػػػػػػتو كىكى يف أىقػٍ
ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي فػىغىيػَّػػػػػػػػػػػرى بػىٍعػػػػػػػػػػػضى  كىأىمىػػػػػػػػػػػرى بًػػػػػػػػػػػًو سي

ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػفىاتًًو لًيىٍختىػػػػػػػػػػػربى مىٍعرًفػىتػىهى كىثػىمىاتػىهى
ػػػػػػػػػػػػػا  هى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدى ريٍؤيىتًػػػػػػػػػػػػػًو، كىًإٍف اًٍلتىػػػػػػػػػػػػػمىسى عىلىيػٍ
ػػػػػػػػػػػافى دىلًػػػػػػػػػػػٍيبلن عىلىػػػػػػػػػػػى قيصيػػػػػػػػػػػٍوًر  اأٍلىٍمػػػػػػػػػػػري كى
ػػػػػػػػػػػا يف أيميػػػػػػػػػػػػٍورو أىدىؽُّ ًمٍنػػػػػػػػػػػوي كىأىبٍػعىػػػػػػػػػػػػدي  نىٍظرًىى

 مىنىاالن.

 كػػػػػػػػػػاف كملػػػػػػػػػػا ، فضػػػػػػػػػػلو كشػػػػػػػػػػكر تعػػػػػػػػػاِف
 باالسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ يقنعهػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػايز النػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػػػػػػو كعظمتػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل كقػػػػػػػػػػػػػػػػدرة
 كهده للعمادة املستحق

 االقويػػػػػػػػػػػػػاء رجالػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن طلػػػػػػػػػػػػػب
 مػػػػػػػػػن عرشػػػػػػػػػها صميمػػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػػم كاخلػػػػػػػػػارقٌن
 ماتوصػػػػػػػػػػػل أبلػػػػػػػػػػػح عنػػػػػػػػػػػده وػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػما
 كموكمها ىح

 عيػػػػػػػػػػػزه ىػػػػػػػػػػػو اِف هصػػػػػػػػػػػل كفعػػػػػػػػػػػبل
 سػػػػػػػػػػػػما مػػػػػػػػػػػػن عرشػػػػػػػػػػػػها اجلػػػػػػػػػػػػن كجػػػػػػػػػػػاب
 جػػػػػػػػػػدا اصػػػػػػػػػػًن كقػػػػػػػػػػت يف عنػػػػػػػػػػدك وػػػػػػػػػػد
 اهلل معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزه علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كده  ،
 سػػػػػػػػػػػػػػػليماف للنػػػػػػػػػػػػػػػيب اعطػػػػػػػػػػػػػػػو ربنػػػػػػػػػػػػػػػا اِف
 السبلـ عليو

 أقويػػػػػػػػػػػػػػاء رجػػػػػػػػػػػػػػاال ككلتمػػػػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػػػػى عرشػػػػػػػػػػػػػػها
 صممولػػػػػػػػػػػػػػو اف ملئػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػن فطلػػػػػػػػػػػػػػب أمنػػػػػػػػػػػػػػاء،
 املوكػػػػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػػػػذا كصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قمػػػػػػػػػػػػػػػل عرشػػػػػػػػػػػػػػػها

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػيدنا اراده اللػػػػػػػػػػػػػػػػى العظػػػػػػػػػػػػػػػػيم، كاربقػػػػػػػػػػػػػػػػق
 كأمػػػػػػػػػػػػر معجػػػػػػػػػػػػزة، ككػػػػػػػػػػػػاف بسػػػػػػػػػػػػرعة سػػػػػػػػػػػػليماف
  صػػػػػػػػػػػػػػػػفاتو بعػػػػػػػػػػػػػػػػض فغػػػػػػػػػػػػػػػػًن سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ملػػػػػػػػػػػػػػػا كثما ػػػػػػػػػػػػػػػا معرفتهػػػػػػػػػػػػػػػا طمتػػػػػػػػػػػػػػػرب علشػػػػػػػػػػػػػػػاف
 تشوفو.
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 َقْصٌر َعِظْيٌم ِمْن زَُجاجٍ  (س 
ػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي اٍلمػىنَّػػػػػػػػػػػاًئٌٍنى ًمػػػػػػػػػػػنى  كىأىمىػػػػػػػػػػػرى سي
نٍػػػػػػػػػػػًس كىاجٍلًػػػػػػػػػػػػنأ فػىمػىنػىػػػػػػػػػػػػٍوا اىىػػػػػػػػػػػػا قىٍصػػػػػػػػػػػػرنا  اإٍلً
ػػػػػػػػػػاجو كىأىٍجػػػػػػػػػػرىٍكا ربىٍتىػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍن زيجى عىًظٍيمن
ػػػػػػػػػػػػػػاءى، فىالَّػػػػػػػػػػػػػػًذٍم الى يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػًرؼي أىٍمػػػػػػػػػػػػػػرىهي  اٍلمى
ػػػػػػػػػاجي  ػػػػػػػػػبي أىنَّػػػػػػػػػوي مىػػػػػػػػػاءن، كىلىًكػػػػػػػػػنَّ الزُّجى ضمىٍسى

اًشػػػػػػػػػح كىبػىػػػػػػػػػٌٍنى الٍ  ػػػػػػػػػاًء، ضمىيػػػػػػػػػٍوؿي بػىػػػػػػػػػٌٍنى اٍلمى مى
ػػػػػػػػػػةى تػىتػىوىشمَّىػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػدي أىفَّ اٍلمىًلكى ػػػػػػػػػػافى اٍلميؤىكَّ كىكى
ػػػػػػػػػػػػػػػاقػىيػٍهىا،  مىػػػػػػػػػػػػػػػاءن فػىتىٍكًشػػػػػػػػػػػػػػػفي عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن سى
ي اخٍلىطىػػػػػػػػػػػػػػأى كىتيػػػػػػػػػػػػػػٍدرًؾي  كىىينىالًػػػػػػػػػػػػػػ ى تػىتىمػىػػػػػػػػػػػػػػٌنَّ
اًعهىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىازمًٍ قيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورى نىٍظرًىى
ػػػػػػػػػػػا  انىػػػػػػػػػػػٍت ًىػػػػػػػػػػػحى كىقػىٍوميهى بًاٍلمىظىػػػػػػػػػػػاًىًر، كىكى
ػػػػػػػػػػػا أىكٍ  ػػػػػػػػػػػٍمًس أًلىنػَّهى مػىػػػػػػػػػػػري يىٍسػػػػػػػػػػػجيديٍكفى لًلشَّ

ػػػػػػػػػػرو لًلنػُّػػػػػػػػػػٍوًر كىاوٍىيىػػػػػػػػػػاًة، الَّػػػػػػػػػػً  ًىػػػػػػػػػػحى  مىٍظهى

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػليمانالمنائٌن النػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب امػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 لػػػػػػػػػػػػو يمنػػػػػػػػػػػػو كاجلانػػػػػػػػػػػػا م االنػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػن
 مػػػػػػػػػػن صمػػػػػػػػػػرم إزاز مػػػػػػػػػػن عظػػػػػػػػػػيم أصػػػػػػػػػػر
 اِف حبيػػػػػػػػػػػػث    مػػػػػػػػػػػػاء  األصػػػػػػػػػػػػر ربػػػػػػػػػػػػت
 راح انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفو اِف

 كمػػػػػػػػػػػػػػابيتخيلس امليػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػح ظمشػػػػػػػػػػػػػػح
 اف خػػػػػػػػػػػػػػػالص بالػػػػػػػػػػػػػػػو يف صمػػػػػػػػػػػػػػػح كال كال

 اإلزاز من معموؿ المبلط
 سػػػػػػػػػػػػما ملكػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػاؿ ده ككػػػػػػػػػػػػاف

 ربػػػػػػػػػػػت ذبػػػػػػػػػػػرم اِف امليػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػفت ملػػػػػػػػػػػا
 راهػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػأه طػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػح    األصػػػػػػػػػر
 امليو من عليو خيفو تنور ا رفعو

 الػػػػػػػػػػػمبلط هئيػػػػػػػػػػػأت عرفػػػػػػػػػػػت كملػػػػػػػػػػػا

 المنػػػػػػػػػػػػػػػػايٌن سػػػػػػػػػػػػػػػػليماف سػػػػػػػػػػػػػػػػيدنا كأمػػػػػػػػػػػػػػػػر
 قصػػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػػا فمنػػػػػػػػػػػػوا كاجلػػػػػػػػػػػػن  اإلنػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػن
 املػػػػػػػػػػػػاء ربتػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػركا زجػػػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػػن عظػػػػػػػػػػػيم
 مػػػػػػػػػػاء أنػػػػػػػػػػو يفتكػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػره  ميعػػػػػػػػػػرفش كاللػػػػػػػػػػى
كاملػػػػػػػػػػاء،  املاشػػػػػػػػػػى  هػػػػػػػػػػاجز الزجػػػػػػػػػػاج كلكػػػػػػػػػػن
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء انػػػػػػػػػػػػػػػػػو متوشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة امللكػػػػػػػػػػػػػػػػػة ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 تمػػػػػػػػػػػػػٌن كىنػػػػػػػػػػػػػاؾ قػػػػػػػػػػػػػدميها عػػػػػػػػػػػػػن فتكشػػػػػػػػػػػػػف

 كازمػػػػػػػػػػػػداعها  نظرىػػػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػػػر اخلطأكادركػػػػػػػػػػػػت
 كقومهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت باملظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر
 مظهػػػػػػػػػػر أكػػػػػػػػػػرب أل ػػػػػػػػػػا للشػػػػػػػػػػمس يسػػػػػػػػػػجدكف
 صػػػػػػػػػفات مػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػى  كاويػػػػػػػػػاة، اللػػػػػػػػػى للنػػػػػػػػػور
 العطػػػػػػػػػػػػػػػاء ينكسػػػػػػػػػػػػػػػف كىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ تعػػػػػػػػػػػػػػػاُف، اهلل
 غلطػػػػػػػػت مػػػػػػػػا زل ا ػػػػػػػػا فتعػػػػػػػػرؼ عينهػػػػػػػػا عػػػػػػػػن
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، كىىينىالًػػػػػػػػػػ ى  ًمػػػػػػػػػػٍن ًصػػػػػػػػػػغىاًت اهلًل تػىعىػػػػػػػػػػاُفى
ػػػػػػػػػػػػػػػا  ًشػػػػػػػػػػػػػػػفي اٍلًغطىػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍيًنهى يػىٍنكى
ػػػػػػػػػػػػا أىٍخطىػػػػػػػػػػػػأىٍت يف  ػػػػػػػػػػػػا كىمى فػىتػىٍعػػػػػػػػػػػػًرؼي أىنػَّهى
ػػػػػػػػػػػػػػاًء  ػػػػػػػػػػػػػػاًج ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػةى اٍلمى ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػًة الزُّجى
ػػػػػػػػػػػػػذىًل ى  ػػػػػػػػػػػػػاقػىيػٍهىا كى ػػػػػػػػػػػػػفىٍت عىػػػػػػػػػػػػػٍن سى فىكىشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًس أىخٍ  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍت يف ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػجىدىٍت اىىػػػػػػػػػػػػػػػا  ميعىامىلىػػػػػػػػػػػػػػػةى اخٍلػػػػػػػػػػػػػػػاىًلًق فىسى
ػػػػػػػػافى  ذىلًػػػػػػػػ ى أىبٍػليػػػػػػػػغي ًمػػػػػػػػٍن  تٍػهىا، كىكى كىعىمىػػػػػػػػدى

.  ًمئىًة خيٍطمىةو كىأىٍلًف دىلًٍيلو

 اعرتفػػػػػػػػػػػػػػت ، اإلزاز مػػػػػػػػػػػػػػن معمػػػػػػػػػػػػػػوؿ اِف
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػح  كشػػػػػػػػػػػػػػػػػعمها  كانػػػػػػػػػػػػػػػػػت إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كضبلؿ شرؾ

  املػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء معاملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج معاملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىف
 أخطػػػػػػػػػػػػػػػػأت كػػػػػػػػػػػػػػػػذل  رجلهػػػػػػػػػػػػػػػػا فكسػػػػػػػػػػػػػػػػفت

 اخلػػػػػػػػػػػػػػػػالق معاملػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس معاملػػػػػػػػػػػػػػػػة ىف
 ده ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدت

 دليل. كألف خطمة مية من افضل

 َوَأْسَلَمْت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمْينَ  (ع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى، فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  ا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى كىىىكى
ػػػػػػػػػػػػػا  اًئهى ػػػػػػػػػػػػا كىذىكى اًئهى تػىوىرَّطىػػػػػػػػػػػػٍت رىٍغػػػػػػػػػػػػػمى دىىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهًش،  ا اخٍلىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًأ اٍلفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى يف ىى
ػػػػػػػػػػػػػػةى مىػػػػػػػػػػػػػػاءن رىقػٍرىاقػػػػػػػػػػػػػػان  كىتػىوىشمَّىػػػػػػػػػػػػػػًت الزُّجىاجى

 ملكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمت كبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 بعػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػالنيب كآمنػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػما
 كانػػػػػػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػا اتضػػػػػػػػػػػػػحت مػػػػػػػػػػػػػا
 بتعتقػػػػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػػػػػاتو اِف السػػػػػػػػػػػػػنٌن طػػػػػػػػػػػػػوؿ

 دىائهػػػػػػػػػػػػػػا رغػػػػػػػػػػػػػػم ، تورطػػػػػػػػػػػػػػت كبكػػػػػػػػػػػػػػدا
 ، ده الفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اخلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ىف كذكائهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 يسػػػػػػػػػػػيل رقػػػػػػػػػػػراؽ  مػػػػػػػػػػػاء الزجاجػػػػػػػػػػػة كتوشمػػػػػػػػػػػت
 كهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقها فكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت كظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج،
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ػػػػػػػػػػػػػػفىٍت عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن  يىًسػػػػػػػػػػػػػػٍيلي كىظمىيػػػػػػػػػػػػػػٍوجي، فىكىشى
 سىاقػىيػٍهىا، كىأىرىادىٍت أىٍف زبىيٍوضىوي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبُّ اهلًل  ىينىالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى نػىمػَّهىهى
 : ػػػػػػػػػػػػػا، كىقىػػػػػػػػػػػػػاؿى ػػػػػػػػػػػػػلىٍيمىافي عىلىػػػػػػػػػػػػػى خىطىًئهى سي
 ، ًإنَّػػػػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػػػػرٍحه دميىػػػػػػػػػػػػػػرَّده ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىػػػػػػػػػػػػػػوىارًيٍػرى
ػػػػػػػػػػػػػا،  ػػػػػػػػػػػػػفى اٍلًغطىػػػػػػػػػػػػػاءي عىػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍيًنهى كىاٍنكىشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ًقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس  ٍهلىهى كىعىرىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جى
ػػػػػػػػػػػػػػًر عىلىػػػػػػػػػػػػػػى الظَّػػػػػػػػػػػػػػاًىًر كىًعمىػػػػػػػػػػػػػػادىًة  اٍلمىٍظهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيٍوًد اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًس ٌكالسُّ الشَّ
: رىبأ إً  ينأ كابٍػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرىٍت تػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي

ظىلىٍمػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػح كىأىٍسػػػػػػػػػػػػػػلىٍمتي مىػػػػػػػػػػػػػػعى 
 .سيلىٍيمىافى لًلًَّو رىبأ اٍلعىالىًمٌٍنى 

 كاالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إاله ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمش اف
 بتػػػػػػػػػػػػػوعح مكنتشػػػػػػػػػػػػػح كعظػػػػػػػػػػػػػيم كمػػػػػػػػػػػػػًن
 اعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اوئيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح اإلاله إف

 العقػػػػػػػػػػػل يتخيلهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػوؽ كاكػػػػػػػػػػػرب
 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء نظر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاف

 بعػػػػػػػػػػد إال اتنمهػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػاكنش قاصػػػػػػػػػػره
 كبلطهػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػليماف قصػػػػػػػػػػػػر ماشػػػػػػػػػػػػفت

 إزاز من اِف
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنيب آمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 إين ريب:  بتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحت

 مػػػػػػػػػػػػػػػع كأسػػػػػػػػػػػػػػػلمت نفسػػػػػػػػػػػػػػػح ظلمػػػػػػػػػػػػػػػت
 العاملٌن. رب هلل سليماف

 سػػػػػػػػػػليماف اهلل نػػػػػػػػػػى نمههػػػػػػػػػػا زبوضػػػػػػػػػػو، ىنػػػػػػػػػػاؾ
 مػػػػػػػػػػػن  دمػػػػػػػػػػػرد صػػػػػػػػػػػرح إنػػػػػػػػػػػو: كقػػػػػػػػػػػاؿ خلطأىػػػػػػػػػػػا
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الغطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كانكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارير

 مػػػػػػػػػػػػػػػش اف ىف جهلهػػػػػػػػػػػػػػػا عينهػػػػػػػػػػػػػػػا، كعرفػػػػػػػػػػػػػػػت
 شػػػػػػػػػػػػيئمعٌن كنتخيلػػػػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػػػػوفة اللػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػل

 كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة. هقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بالفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدئت.  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجود الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس
 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اىن رب تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ

 رب هلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمت
 . العاملٌن
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مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػبلؿ الميانػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة اسػػػػػػػػػػػتنتجت الماهثػػػػػػػػػػػة نفػػػػػػػػػػػس االسػػػػػػػػػػػتنتاج السػػػػػػػػػػػابق كتابتػػػػػػػػػػػو حملاكػػػػػػػػػػػاة قصػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػليماف 
شػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػر حبيػػػػػػػػػث أف الشخصػػػػػػػػػية أف حماكػػػػػػػػػاة القصػػػػػػػػػة زبتلػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػخص ل كىػػػػػػػػػو عليػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػبلـ بالعاميػػػػػػػػػة اوجازيػػػػػػػػػة كاجتهػػػػػػػػػا

اأ( ربػػػػػػػػػػاكح قصػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػليماف عليػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػبلـ بشػػػػػػػػػػكل أطػػػػػػػػػػوؿ كمفصػػػػػػػػػػل يف بعػػػػػػػػػػض املواقػػػػػػػػػػف املعطػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػا، بعكػػػػػػػػػػس الشخصػػػػػػػػػػية 
اب( فهػػػػػػػػػػػػػػػح ربػػػػػػػػػػػػػػػاكح قصػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػيدنا سػػػػػػػػػػػػػػػليماف عليػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػبلـ بشػػػػػػػػػػػػػػػكل أقػػػػػػػػػػػػػػػل كخمتصػػػػػػػػػػػػػػػر يف بعػػػػػػػػػػػػػػػض املواقػػػػػػػػػػػػػػػف املعطػػػػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػػػػػا.
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 القرسن الكريمالتشابو في قصة سيدنا سليمان عليو السالم الواردة في  .ج 
باللغة العربية الفصحى والعامية الحجازية والمصرية مع لهجاتها من حيث 

 الفونولوجي المعجم الداللي و

باللغة العربية الفصحى والعامية  التشابو في القصة  .١
 المعجم  الحجازية والمصرية مع لهجاتها من حيث

 الداللي

والعامية باللغة العربية الفصحى  التشابو في القصة  ( أ
 الحجازية

 

 العامية الحجازية (4-0الجدول )
 

 الرقم
 الكلمة

 الفصحى
 الكلمة
 ةالحجازي

 الداللي المعجم في معناه

 تٍ رى كى ذى نٍ اً  رى كً ذي قىٍد  .ُ
زبتلف يف اوركات ك استمداؿ "قىٍد" بػ"اً" 

 كتعين مت ذكرىا

تمكأن من الفعل ببل   رٍ ًقدً  قىٍاًدره  .ِ
ي
ستطيع امل

ي
امل

 99كاسطة
شىعىرى بًو سٍ سً اٍ هى  أىهىسَّ  .ّ

111 
االٍنًتقىاؿي ًمٍن مىكىافو ًإُفى آخىرى سىًٍنان  ٌٍنٍ يً شٍ اٍ مى  يىًسيػٍريٍكفى  .ْ

111 
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َشَعَر ِبه واسُّ  ضًمً الى  الى يىٍشعيريٍكفى  .ٓ
112 

ا .ٔ ٌفىَّ يف طىلىًمًو مىرَّةن بػىٍعدى أيٍخرىل كىبًتىكىلُّفو  ادى كً بً  ىىكىذى
113 

 اسم إشارة ملؤنث مٍ دً اٍ ىى  ىىًذهً  .ٕ
 114إعتربه مسؤكؿ وٍ تٍ لَّ خى اٍ مى  َفٍى يىدىعىوي  .ٖ

عضو اإلبصار لئلنساف كغًنه من  ٌٍنٍ عً  عىٌٍنه  .ٗ
 115اويواف

ًثيػٍره  .َُ  َُٕكصيغة ممالغةَُٔعديد رٍ يػٍ تً كً  كى
ألىٍجًل ذىًل ى أىٍك ًمٍن جىرَّاًء ذىًل ى  فٍ اٍ شى عى  ًمٍن أىٍجل .ُُ

َُٖ 

ٍاءي  .ُِ  وٍ يى وٍ مي لٍ اً  اىٍلمى
سائل عليو عماد اوياة يف األرض، كىو 
يف نقائو شٌفاؼ ال لوف لو كال رائحة كال 

 َُٗطعم
 َُُلقيو بوجهو هٍ اٍ قى لى  كىجىدىهي  .ُّ

ظيهيوري عىبلىمىاًت االٍنًفعىاًؿ كىالتَّشىنًُّج ًعٍندى  لٍ عً زً  غىًضبى  .ُْ
اءً  ٍيًل ًإُفى االٍعًتدى اٍلمى

ُُُ 
 ُُِكخوفو بالعقوبةىدده  هٍ دي عَّ وى تػٍ اً  تػىوىعَّدى  .ُٓ

 لرى تػى  ايٍنظيرٍ  .ُٔ
 .من أكثر الكلمات استخدامان يف العامية
ترل/ تأي دبعىن لقد .. /تراؾ/ تأي دبعىن 
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 .ُُّإن  قد .. /تراين/ تأي دبعىن إين قد
ٍء .ُٕ  ُُْيدركوف هقائق األشياء ٌٍنٍ لً قٍ اٍ عى  عيقىبلى
 شاىد تٍ فٍ شي  رىأىٍيتي  .ُٖ
 ُُٓعدـ اخلضوع اكٍ دي جي سٍ يً اٍ مى  الى يىٍسجيديٍكف .ُٗ
 ُُٔأدل بو نٍ مَّ ػلى  ًإُفى أىفٍ  .َِ
ـ/مىٍوضيٍوع .ُِ  ُُٕاملوضوع اك السًنة وٍ جى رٍ ىى  كىبلى
 ينظر ؼٍ وٍ شي يً  يػىرىل .ِِ
  ُُٖفتش كَّرٍ دى  يػىٍمحىثي  .ِّ
 ُُٗعرض الشيئ/التهديد بالعقاب وٍ يٍ رأ كى اى  سىتػىرىل .ِْ
 َُِاخلتاـ/التوقف/االكتفاء سٍ بى  فػىقىغٍ  .ِٓ
 ُِِكاف فاعل كن  ُُِما هرؼ نفح فٍ اٍ كى اٍ مى  َفٍى يىكينٍ  .ِٔ

مَّا أىٍف إً  .ِٕ
 االعرتاؼ باازظمة حٍ مً لً سٍ تى سٍ اتً يى  ٍستىٍسًلًمحٍ تى 

 ُِّتغًن من هاؿ إُف هاؿ اكٍ ري اٍ صى  اىٍصمىحيوٍ  .ِٖ
 ُِْغادر/انصرؼ حى اٍ رى  ذىىىبى  .ِٗ
ٍ أىهىد .َّ  عدـ كجود شخص دٍ هى اٍ مى  الى

                                                           
113

 https://ar.mo3jam.com/search?q=%D 8% AA%D 8% B 1% D 9%89   
114

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D 8% B 9% D 9%82% D 9%84% D 8% A 2% D 8% A 1/   
115

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D 9%84% D 8% A2-

%D 9%8 A%D 8% B 3% D 8% AC%D 8% AF/  
116

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D 8% A 5% D 9%84% D 9%89 -

%D 8% A 3% D 9%86/   
112

 https://ar.mo3jam.com/search?q=%D 9%82% D 8% B 1% D 8% AC%D 8% A9  
118

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%8A%8D%8AD%D%8AB/  
119

 https://ar.mo3jam.com/search?q=%D 8% A 2% D 9%88% D 8% B 1% D 9%8 A%D 9%82   
121

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D 9%81% D 9%82% D 8% B 2/   
121

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%85%9D%8A2/  
122

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%85%9D%8A2-

%D%83%9D%8A%2D86%9/  
123

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D 8% B 5% D 8% A 2% D 8% B 1/   
124

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D 8% B 1% D 9%82% D 8% A 8/   



 

118 
 

 ُِٓالعيش/المقاء/املبلزمة ٌٍنٍ شً يٍ اٍ عى  عىٍاًئشه  .ُّ
 ُِٔسوؼ يعرض ام  مٍ كي يٍ رأ كى اى  سىأيرًٍيكيمٍ  .ِّ
 ُِٕعدـ االصغاء/ االستماع اوٍ تػي عٍ مسىً اٍ مى  أىالى تىٍسمىعيٍوف .ّّ
 ُِٖسوؼ يأي بالقوة مٍ جي هٍ بػى  سىأىٍىجيم .ّْ
 ُِٗالتشميو زىمٍ  ًمٍثلي  .ّٓ
ٍاًئل  .ّٔ ٍاًيلٍ  اىٍلرَّسى  َُّأك معلومة كتاب ضموم على خرب اىٍلرَّسى
ا .ّٕ  ُُّالظن، التوىم اىى وٍ مػي سَّ هى  ًاٍعتػىقىديٍكىى
 ُِّالتشميو زىيُّوٍ  ًمثٍػلىوي  .ّٖ
 ُّّكشف كفسر تٍ نى يػَّ بػى  كىضىحىتٍ  .ّٗ
 ُّْاملشاىدة عرب المصر ً  فٍ شً  رىأىٍيً   .َْ

  

ىنػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػن الكلمػػػػػػػػات العاميػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  تػػػػػػػػرادؼ الفصػػػػػػػػحى هػػػػػػػػىت كإف  
اضػػػػػػافتها إُف قائمػػػػػػة العاميػػػػػػة مػػػػػػن قمػػػػػػل الماهثػػػػػػة ذلػػػػػػ  كانػػػػػػت نفػػػػػػس الكلمػػػػػػة كلكػػػػػػن مت 

كلمػػػػػػة  بسػػػػػػمب اخػػػػػػتبلؼ هركتهػػػػػػا عنػػػػػػد نطقهػػػػػػا أك حماكا ػػػػػػا كاملثػػػػػػاؿ علػػػػػػى ذلػػػػػػ :
=ًيٍقػػػػػدىر؛ نفػػػػػس الكلمػػػػػة ك  عنػػػػػد  غينػػػػػا القػػػػػاؼكانقػػػػػبلب زبتلػػػػػف يف اوركػػػػػات لكػػػػػن "يػىٍقًدري

؛  كىػػػػػح تعػػػػػين قػػػػػدرة الشػػػػػخص علػػػػػى فعػػػػػل الشػػػػػحء" ك كلمػػػػػة "الى يػىٍقًدري=مىاًيٍقػػػػػدىر ،النظػػػػػق
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، كإضػػػػػاؼ علػػػػػى ذلػػػػػ  يف اوركػػػػػاتكمػػػػػا يف الكلمػػػػػة السػػػػػابفة نفػػػػػس الكلمػػػػػة كزبتلػػػػػف 
 استمداؿ هرؼ "ال" النفح بػ"ما" عند النفح.

 

باللغة العربية الفصحى والعامية  التشابو في القصة  ( ب
 المصرية

 

 المصريةالعامية  (4-4الجدول )
 

 الرقم
الكلمة 
 الفصحى

 الداللي المعجمفي معناه  ةالمصري الكلمة

 ُّٓعلى علم كدراية بًًيٍعرىؼٍ  يػىٍعًرؼي  .ُ
 ُّٔنميو كعاَف شىاًطرٍ  ذىًكح   .ِ
 ُّٖ/القوةُّٕصيغة املالغة اىًكمٍ  /قىًومًجًدا .ّ
 ُّٗاوقيقة يف التمل  ليوٍ  لىوي  .ْ
 َُْشخص آخر يىواىٍلتَّانػٍ  اىٍلثَّانًيىةي  .ٓ
 ُُْاخلتاـ/التوقف/االكتفاء بىسٍ  فػىقىغٍ  .ٔ
ا .ٕ هٍ  ىىكىذى  ُِْأداة/هرؼ ًكدى
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ٍافٍ  أىٍيضنا/ًإضىٍافىة .ٖ  ُْْ/التكرار كاملعاكدةُّْمشاهبة االرادة كىمى
 ُْٓترأس، ذك مقاـ كشأف اىٍلرَّيأسٍ  اىٍلرَّئًٍيسي  .ٗ
  ُْٔأداة/هرؼ داؿ على املصاهمة أك التمل  مىعىٍاٍىػ مىعىوي  .َُ
 ُْٕداس أك ضغغ بقدميو لىيأديٍكسيو سىيىديٍكسيٍوف .ُُ
 ُْٖضمًن جلمع املذكر شميُّوٍ  ىيمٍ  .ُِ
 ُْٗعلى علم كدراية دىرًٍين ًدرىاٍيىةه/ًعٍلمه  .ُّ
 َُٓللداللة على املتحدث أك املخاطب فىاىلىتٍ  فػىقىاٍلىتٍ  .ُْ
 ُُٓصلة القرابة لػًٍخوىاٍتٍػهىا أًلىخىوىاً ىا .ُٓ
 ُِٓالغًن اىٍلتٍَّاٍنًٌنٍ  اىآٍلخىرًٍين .ُٔ
يَّا .ُٕ  ُّٓهرؼ نداء يىاٍلَّوٍ  ىى
ت يًٍأدىرٍ  يػىٍقًدري  .ُٖ

ي
ستطيع امل

ي
 154كأن من الفعل ببل كاسطةـامل

نىوٍ  .ُٗ  155عضو اإلبصار لئلنساف كغًنه من اويواف ًعًنٍيوٍ  عىيػٍ
 ُٔٓجاء/هضر ًغٍيوٍ  أىتىى .َِ
 ُٕٓشاىد/نظر مىشيٍفتػىهيٍوشٍ  َفٍى تػىرىهي أى  .ُِ
 ُٖٓعثر لىًئٍيتٍ  كىجىٍدتي  .ِِ
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 ُٗٓا ى/اذمز اًًلٌٍنٍ  ًإُفى أىفٍ  .ِّ
 َُٔفعلت، بدأت أىمىتٍ  قىٍامىتٍ  .ِْ
ٍهىظى  .ِٓ ـٍ شىٍاؼٍ  الى  ُُٔراقب/شاىد آ
بٍ  .ِٔ /عليو التصحيح لىميدٍ  صمًى  ُِٔلـز
  ُّٔظرؼ زماف لتقدًن أمر عوض عن أمر أىًبلٍ  قػىٍملى  .ِٕ
 ُْٔفعل أكتنفيذ مىٍا ٍتصىرٍَّفشٍ  َفٍى تػىتىصىرَّؼي  .ِٖ
 ُٓٔالنقص/عكس الكماؿ ًعٍيمػٍهىا عىٍيمػيهىا .ِٗ

ٍانًٍتشٍ  َفٍى تىكينٍ  .َّ  مىاٍكى
كانت   ُٕٔكاف فاعل كن  ُٔٔما هرؼ نفح

  ُٖٔمفرد مذكر السم الفاعل
 ُٗٔالتأمل كالرجوع للعقل قمل أخذ القرار شىغَّلىتٍ  فىكىرىتٍ  .ُّ
ا .ِّ  َُٕعضو التفكًن خميَّهىا عىٍقليهى

 للداللة على املتحدث أك املخاطب أىلًتػٍليهيمٍ  قىاٍلىٍت اىيمٍ  .ّّ
 ُُٕكللمخاطب

 ُِٕعدـ الرضى مىٍا أىبًٍلٍتًشحٍ  َفٍى تػىٍقمىلٍ  .ّْ
 ُّٕعدـ االتفاؽ مىٍاكىفىٍأٍتشً  َفٍى تػيوىاًٍفقي  .ّٓ
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لىنىا .ّٔ نىا قػىمػٍ ظرؼ زماف لوقوع هدث عوض عن  أىٍبًليػٍ
 ُْٕهدث

ٍٍىػ جىعىلىوي  .ّٕ  ُٕٓكوف/أنشأ/خلق خىبلَّ
ا مىرَّ  .ّٖ  ُٕٔسار كمضى عىدَّ
 ُٕٕمرتفع ينادم بصوت زىعَّجىتٍ  صىرَّخىتٍ  .ّٗ
 ُٖٕاوذر كالتنمو خىلُّو خيذيك .َْ
 ُٕٗالنفس بىاٍٍلكيوٍ  بىاٍلىكيمٍ  .ُْ
 َُٖالتهذيب كالتحسٌن أىأىدأبيو أيأىدأبىوي  .ِْ
 ُُٖجاء/هضر ًجٍيو أىتىى .ّْ
 ُِٖأداة استفهاـ للمكاف ًفٌٍنٍ  أىٍينى  .ْْ
 ُّٖأنثى ًستٍ  ًاٍمٍرأىةه  .ْٓ
 ُْٖ ذك مقاـ كشأف ترأس، اًٍلرأيىٍاسىةٍ  اىٍلرأئىٍاسىةي  .ْٔ
اًٍيقٍ  ًبًضٍيقو  .ْٕ  ُٖٓاالختناؽ كاألَف ًمدَّ
 ُٖٔجانمو، ليس بمعيد أيرىيأبٍ  قىرًٍيبه  .ْٖ
 َُٕٖف يملغ، َف يسمع مىاًكًصًلٍتًشحٍ  َفٍى تىًصل .ْٗ
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 ُٖٖأداة إشارة جلمع املذكر لًيػٍهيمٍ  اىيمٍ  .َٓ
يػيٍرًسلي  .ُٓ ًيٍمًعتٍ  سى  ُٖٗيمعث ىى
ا .ِٓ  َُٗللمذكر أداة إشارة دىٍىػ ىىذى
 ُُٗأداة إشارة ألنثى ًديَّةٍ  ىىًذهً  .ّٓ
 ُِٗمقموؿ كيوىيأسٍ  جىيأده/خًبىًٍنو  .ْٓ
 ُّٗسيصمح هىٍتكيٍوفٍ  سىتىكيٍوفٍ  .ٓٓ
 ُْٗالتشميو زىمٍ  ًمًثلي  .ٔٓ
 ُٔٗكرغب ُٓٗأراد عىٍاًيٍزنىا ييرًٍيدي ًمنَّا .ٕٓ
 ُٕٗللداللة على املتحدث أك املخاطب بًًيقيٍوؿٍ  يػىقيٍوؿي  .ٖٓ
ٍتىٍدخيليوٍ  .ٗٓ  ُٖٗاملقصود إذا َف يسلمو كيعمدكف اهلل مىٍاًتٍدخيليٍوشٍ  الى
 ُٗٗقدـك كاوضور ٍلشٍ مىٍاٍدخي  ٍدخيلي َفٍى أى  .َٔ

 ًقصَّةٍ  ًقصَّةه  .ُٔ
هكايػػة مكتوبػػة طويىلػػةه تيسػػتمىدُّ مػػن اخليػػاؿ أىك 
الواقع أك منهما معان، كتمػىن علػى قواعػد معيَّنػة 

211من الفن األديب
  

ا قػىٍوميهىا .ِٔ  211اجلماعةي من النَّاس ذبمعهم جامعة قػىٍومىهى
صمَّمى بًشدَّة قػىرَّرٍ  أىخىذى القىرىار .ّٔ
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قىٍسوىةو، ًشدَّةو  القيوَّةٍ  الصَّرىامىةً  .ْٔ
َِّ 

 قػىٍريىةٍ  أيمَّةه  .ٓٔ

ػػػػػػػػػػػٍم رىكىابًػػػػػػػػػػػغي  مجىىاعىػػػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػػنى النَّػػػػػػػػػػػاًس ذبىٍمىعيهي
ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػوفي ًفيهى مىػػػػػػػػا تىارطًًميَّػػػػػػػػةه ميٍشػػػػػػػػتػىرىكىةه، قىػػػػػػػػٍد يىكي

ػػػػػػػػػػػػػػػوى ليغىػػػػػػػػػػػػػػػًوم  أٍك ًديػػػػػػػػػػػػػػػيًن  أًك اٍقًتصىػػػػػػػػػػػػػػػاًدم   ىي
ًة  كىاىيػػػػػػػػػػػػػٍم أٍىػػػػػػػػػػػػػدىاؼه ميٍشػػػػػػػػػػػػػتػىرىكىةه يف العىًقيػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة  أىًك السأيىاسى

اإل األيمَّػػػػػػػػػػػػػةي  العىرىبًيَّػػػػػػػػػػػػػةي  األيمَّػػػػػػػػػػػػػةي  أىكًاالٍقًتصىػػػػػػػػػػػػػادً 
 ٍَِْسبلىًميَّةي 

 

=ًيٍقػػدىر؛ نفػػس الكلمػػة كزبتلػػػف يف اوركػػات كانقػػبلب   ألفػػػا القػػاؼكلمػػة "يػىٍقًدري
ٍرًش؛   عنػػد النطػػق كىػػح تعػػين قػػدرة الشػػخص علػػى فعػػل الشػػحء" ك كلمػػة "الى يػىٍقػػًدري= مىاًيٍقػػدى

عنػػػد  ألفػػػا القػػػاؼكمػػػا يف الكلمػػػة السػػػابفة نفػػػس الكلمػػػة كزبتلػػػف يف اوركػػػات كانقػػػبلب 
هػػرؼ "ال" النفػػح بػػػ""ما" يف أكؿ الكلمػػة ك " ش"  النظػػق، كإضػػاؼ علػػى ذلػػ  اسػػتمداؿ

كانقػبلب  يف آخر الكلمة" عند النفح كىح تعػين عػدـ قػدرة الشػخص علػى فعػل الشػحء".
 ،القػػػاؼال ينطمػػػق علػػػى كػػػل املفػػػردات أك الكلمػػػات الػػػ  ربػػػوم علػػػى هػػػرؼ  ألفػػػا القػػػاؼ

كتنطػػق كمػػا ىػػح  القػػاؼكلكػػن ىنػػاؾ أيضػػا املفػػردات أك الكلمػػات الػػ  ربػػوم علػػى هػػرؼ 
. مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : "قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، قومهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة... إٍف".قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ
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 الفنولوجي  باللغة العربية الفصحى والعامية الحجازية والمصرية مع لهجاتها من حيث التشابو في القصة  .1

 باللغة العربية الفصحى والعامية الحجازية التشابو في القصة  (أ 
 

 العامية الحجازية ولهجتها (4-8الجدول )
 

 الفصحىالكلمة  الرقم
 العامية

 الحجازية
 النطق

 تنطق أصل الحرف الحركات
 - - تٍ   -  رى ػػػػػ  -ػػػػ  كى    -  ذى ػػػػ  -ػػػػػػػ  نٍ   -  اً  تٍ رى كى ذى نٍ اً  رى كً ذي قىٍد  .ُ
 غ ؽ رٍ    -   دً ػػػػػ    -ػػػػػ    قً  رٍ ًقدً  ره دً اٍ قى  .ِ
 - - سٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  سً    -   اٍ ػػػػػػ   -ػػػػػػ   هى  سٍ سً اٍ هى  أىهىسَّ  .ّ
 - - نٍ ػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػػػ  يٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  يً ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  شٍ   -  اٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  مى  ٌٍنٍ يً شٍ اٍ مى  فى كٍ ري يػٍ سً يى  .ْ
 - - ا   -  وػػػػػ  -ػػػػػػ  سُّ ػػػػػػػ  -ػػػػػ  حً ػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  يً   - ا ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  ػلى  واسُّ  ضًمً الى  فى كٍ ري عي شٍ  يى الى  .ٓ
ا .ٔ  - - ا  -  دى ػػػػػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  كً ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  بً  ادى كً بً  ىىكىذى
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 - - مٍ   -  دً   -  اٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  ىى  مٍ دً اٍ ىى  هً ذً ىى  .ٕ
 - - وٍ ػػػػ  -ػػػػػػػػػ  تٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  لَّ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  خى   -  اٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػ  مى  وٍ تٍ لَّ خى اٍ مى  وي عى دى يى  َفىٍ  .ٖ
 - - نٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  يٍ ػػػػػػػػػػ  -ػًػػػػػػػػػ  ع ٌٍنٍ عً  عىٌٍنه  .ٗ
 ت ث رٍ ػػػػػػ  -  ػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  تً ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  كً  رٍ يػٍ تً كً  ره يػٍ ثً كى  .َُ
 - - فٍ   -  اٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  شى ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  عى  فٍ اٍ شى عى  ًمٍن أىٍجل .ُُ
 - - وٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػػػػ  يى   -  وٍ ػػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  مي ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  لٍ   -  اً  وٍ يى وٍ مي لٍ اً  ءي اٍ مى لٍ اى  .ُِ
 غ ؽ قٍ   -  اٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػ  قى ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  لى  هٍ اٍ قى لى  كىجىدىهي  .ُّ
 - - لٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػػ  عً   -  زً  لٍ عً زً  بى ضً غى  .ُْ
 - - قٍ   -  دي ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  عَّ   -  وى ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  تٍ   -  اً  هٍ دي عَّ وى تػٍ اً  دى عَّ وى تػى  .ُٓ
 - - ل  -  رى ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  تى  لرى تػى  رٍ ظي نٍ اي  .ُٔ
 غ ؽ نٍ ػػػػػ  -ػػػػػػػ  يٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  لً ػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  قٍ   -  اٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  عى  ٌٍنٍ لً قٍ اٍ عى  ءبلىٍ قى عي  .ُٕ
 - - تٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  فٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  شي  تٍ فٍ شي  تي يٍ أى رى  .ُٖ
 - - ا  -  كٍ   -  دي ػػػ  -ػػػ  جي ػػ  -ػػػ  سٍ ػػ  -ػػػ  يً   -  اٍ ػ  -ػػ مى  اكٍ دي جي سٍ يً اٍ مى  فكٍ دي جي سٍ  يى الى  .ُٗ
 - - نٍ ػػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  مَّ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  لى  نٍ مَّ ػلى  فٍ  أى ُفى إً  .َِ
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 - - وٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  جى   -  رٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػ  ىى  وٍ جى رٍ ىى  عوٍ ضي وٍ ـ/مى بلى كى  .ُِ
 - - ؼٍ   -  وٍ ػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  شي ػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  يً  ؼٍ وٍ شي يً  لرى يػى  .ِِ
 - - رٍ   -  كَّ   -  دى  كَّرٍ دى  ثي حى مٍ يػى  .ِّ
 - - وٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  يٍ   -  رأ   -  كى   -  اى  وٍ يٍ رأ كى اى  لرى تػى سى  .ِْ
 - - سٍ ػػػػػػػ  -ػػػػػػ  بى  سٍ بى  غٍ قى فػى  .ِٓ
 - - فٍ   -  اٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  كى   -  اٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  مى  فٍ اٍ كى اٍ مى  نٍ كي يى  َفىٍ  .ِٔ
 - - حٍ ػػػ -ػػ مً ػػػػ -ػػػػ لً ػػ -ػػػػػ سٍ ػػػػ -ػػػػ تى ػػػ -ػػػػ سٍ ػػػػ -ػػػ تً  – اػػػ -ػػػ يى  حٍ مً لً سٍ تى سٍ اتً يى  حٍ مً لً سٍ تى سٍ تى  فٍ ا أى مَّ إً  .ِٕ
 - - ا  -  كٍ   -  ري   -  اٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  صى  اكٍ ري اٍ صى  وٍ حي مى صٍ اى  .ِٖ
 - - حى   -  اٍ   -  رى  حى اٍ رى  بى ىى ذى  .ِٗ
 - - دٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  هى   -  اٍ ػػػػػ  -ػػػػػ  مى  دٍ هى اٍ مى  دهى أى  الىٍ  .َّ
 - - نٍ ػػػػػ  -ػػػػػػ  يٍ ػػػػػ  -ػػػػػػ  شً ػػػػػػػ  -ػػػػػػ  يٍ   -  اٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  عى  ٌٍنٍ شً يٍ اٍ عى  شه ئً اٍ عى  .ُّ
 - - مٍ ػػػػػ  -ػػػػػػ  كي ػػػػػ  -ػػػػػػػ  يٍ   -  رأ   -  كى   -  اى  مٍ كي يٍ رأ كى اى  مٍ كي يٍ رً أي سى  .ِّ
 - - ا - كٍ  -ػػػػػػ  تي ػػػػػػ  -ػػػػػػ عٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػ  مً ػػػػػ  -ػػػػػػػ سى   - اٍ ػػػػ  -ػػػػػ مى  اوٍ تػي عٍ مسىً اٍ مى  فوٍ عي مى سٍ  تى الى أى  .ّّ
 - - مٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  جي ػػػػػػػ  -ػػػػػػػ  هٍ ػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  بى  مٍ جي هٍ بػى  مجي ىٍ أى سى  .ّْ
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 - - مٍ   -زى   مٍ زى  لي ثٍ مً  .ّٓ
ػػػػػػػػ    -ػػػػػػرَّ   -لٍػػػػػػ  –اى  لٍ يً اٍ سى رَّ لٍ اى  ل ئً اٍ سى رَّ لٍ اى  .ّٔ  - - ؿٍ   -يًػػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػٍا    -سى
 - - اىى   -  وٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػ  مي ػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  سَّ ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  هى  اىى وٍ مػي سَّ هى  اىى كٍ دي قى تػى عٍ اً  .ّٕ
 - - ػػػػػػػوٍ   -يُّػػػػػػػػػػػػ    -زى   وٍ يُّ زى  وي لى ثػٍ مً  .ّٖ
 - - تٍ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  نى ػػػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  يَّ ػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  بى  تٍ نى يػَّ بػى  تٍ حى ضى كى  .ّٗ
 - - حػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػ  تً ػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػ  فٍ ػػػػػػػػػػػػ  -ػػػػػػػػػػػ  شً  ً  فٍ شً  ً  يٍ أى رى  .َْ

 

العاميػػة مػػن قمػػل ىنػػاؾ العديػػد مػػن الكلمػػات العاميػػة الػػ  تػػرادؼ الفصػػحى هػػىت كإف كانػػت نفػػس الكلمػػة كلكػػن مت اضػػافتها إُف قائمػػة 
=ًيٍقػدىر؛ نفػس الكلمػة ك  الماهثة ذلػ  بسػمب اخػتبلؼ هركتهػا عنػد نطقهػا أك حماكا ػا كاملثػاؿ علػى ذلػ : زبتلػف يف اوركػات لكػن كلمػة "يػىٍقًدري

ركػػات كانقػػبلب كىػػح تعػػين قػػدرة الشػػخص علػػى فعػػل الشػػحء" ك كلمػػة "الى يػىٍقًدري=مىاًيٍقػػدىر؛ كمػػا يف الكلمػػة السػػابفة نفػػس الكلمػػة كزبتلػػف يف او
 عند النطق، كإضاؼ على ذل  استمداؿ هرؼ "ال" النفح بػ"ما" عند النفح. غينا القاؼ
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 باللغة العربية الفصحى والعامية المصرية التشابو في القصة  (ب 
 

 العامية المصرية ولهجتها (4-1الجدول )
 

 الرقم
الكلمة 
 الفصحى

 العامية
 المصرية

 النطق
 تنطق أصل الحرف الحركات

 - - ؼٍ   -ػػػػػػػػػرى    -ػػػػػػػػٍعػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػيًػػػػػػػػػ    -بًػػػػػػػػ   ؼٍ رى عٍ يً بً  ؼي يػىٍعرً  .ُ
ػػػػػػ   رٍ اطً شى  ح  كً ذى  .ِ  - - ػػػػػػرٍ   -ًطػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػا    -شى
 أ ؽ مٍ   -ًك    -اى   مٍ كً اى  /قىًومادً جً  .ّ
 - - ػػػػػوٍ   -  ليػػػػػػػػػػ ليوٍ  لىوي  .ْ
 ت ث ػػػػػػو  -ػػػػػيىػػػػػػػػ   -نًػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػا    -ػػػػػػتَّػػػػػػ    -لٍػػػػػػػػ    -اى   ويى انً تَّ لٍ اى  ةي يى انً ثَّ لٍ اى  .ٓ
 - - ػػػػػػػػػػسٍ   -بىػػػػػػػػػػػ   سٍ بى  غٍ قى فػى  .ٔ
 - - قٍ   -ػػػػػػػػػػدى    -ًكػػػػػػػػػػػػ   هٍ دى كً  اذى كى ىى  .ٕ



 

121 
 

ػػػػػػػػ   فٍ اٍ مى كى  ةفى اٍ ضى ا/إً ضن يٍ أى  .ٖ ػػػػػػ    -كى  - - فٍ   -ػػػػػػػػٍا    -ػػػػػػػػمى
 م ئ ػػػػػػسٍ   -يأػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػرَّ    -لٍػػػػػػػ    -اى   يأسٍ رَّ لٍ اى  سي يٍ ئً رَّ لٍ اى  .ٗ
 - - قٍ   -ػػػػػػٍا    -ػػػػػعىػػػػػػ    -مىػػػػػػػ   ػىٍ اٍ عى مى  وي عى مى  .َُ
ػػػػػػػػػ    -ٍك    -ػػػػػػػدي    -ػػػػػػػيأػػػػػػػػػ    -لىػػػػػػػػ   سيوديكٍ لىيأ  فوٍ سي كٍ دي يى سى  .ُُ  - - ك  -سي
ػػػػػػػػػػ   شميُّوٍ  مٍ ىي  .ُِ ػػػػػػػػػ    -ىي  - - ػػػػػػوٍ   -ػػػػػػػمُّ
 - - ػػػػػػػػػػن  -يٍػػػػػػػػػػػػػ    -ًر    -دى   دىرًٍين مه لٍ /عً ةه يى اٍ رى دً  .ُّ
 أ ؽ تٍ   -لىػػػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػػػػػاى    -فىػػػػػػػػػػ   فىاىلىتٍ  تٍ لى اٍ قى فػى  .ُْ
ػػػػ    -تٍػػػػػػػػ    -اٍ    -ػػػػػػوى    -ػػػػػٍخػػػػػػ    -لػًػػػػػ   اهى تػٍ اٍ وى خٍ لػً  ااً ى وى خى أًلى  .ُٓ  - - ا  -ػػػػػػػهى
 ت ث ػػػػنٍ   -ػػػػػػػيًػػػػػػػ    -نٍػػػػػػػ    -ػػػػٍا    -ػػػػػػتَّػػػػػػػ    -لٍػػػػػ    -اى   ًٌنٍ نٍ اٍ تَّ لٍ اى  نيٍ رً خى آٍل اى  .ُٔ
 - - ػػػػػػوٍ   -لَّػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػٍا    -يىػػػػػػػػػػ   وٍ لَّ اٍ يى  ايَّ ىى  .ُٕ
 أ ؽ رٍ   -دى    -ػػػػػػػٍأ    -يًػػػػػػػ   رٍ دى أٍ يً  ري دً قٍ يػى  .ُٖ
 - - ػػػػػػػوٍ   -ػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػنًػػػػػػػػػ    -ًعػػػػػػػػ   وٍ يٍ نً عً  وٍ نى يػٍ عى  .ُٗ
 غ ج ػػػػػػػػوٍ   -ػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػ    -ًغػػػػػػػػػػػػ   وٍ يٍ غً  ىتى أى  .َِ
ػػػػػ    -ػػػػػػتىػػػػ    -ػػػػػػ ػػػػػػػفٍ   -ػػػػػ ػػػػػػشي   - ػػػػػمىػ شٍ وٍ هي تػى فٍ شي مى  هي رى تػى  َفىٍ أى  .ُِ  - - شٍ  - كٍ   -ػػػػػػهي
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 - - ػػػػتٍ   -ػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػئًػػػػػػػػػ    -لىػػػػػػػػػػػ   تٍ يٍ ئً لى  تي دٍ جى كى  .ِِ
 - - ػػػػػػنٍ   -ػػػػػػػػٍيػػػػػػػ    -لًػػػػػػػػػ    -اً   ٌٍنٍ اًلً  فٍ  أى ُفى إً  .ِّ
 أ ؽ ػػػػػػتٍ   -مىػػػػػػػ    -أى   تٍ مى أى  تٍ مى اٍ قى  .ِْ
ػػػػػػػػػػ    -ـٍ    -آ   ؼٍ اٍ شى  آـٍ  ظى هى الىٍ  .ِٓ  - - ؼٍ   -ػػػػػػػػػػٍا    -شى
 - - ػػػػػػػػػػػػدٍ   -ػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػ    -لىػػػػػػػػػ   دٍ مي لى  بٍ صمىً  .ِٔ
 أ ؽ ػػػػػػػػلٍ   -بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ    -أى   أىًبلٍ  لى مٍ قػى  .ِٕ
 - - ػػػػػػػػشٍ  -ٍفػػػػػػػػػػ  –ػػػػػػػػػرَّ  -ػػػػػػػػػػػصىػػػػػػػ  -تٍػػػػػػػػػػػػػ  -اٍ   -مىػػػػػػػػ  شٍ فٍ رَّ صى تٍ  اٍ مى  ؼي رَّ صى تى تػى  َفىٍ  .ِٖ
ػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػػػٍمػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػػ    -ًعػػػػػػػػػػػػػ   اهى مػٍ يٍ عً  عىٍيمػيهىا .ِٗ  - - ػػػػػػػا  -ػػػػػػػػهى
ػػػػ   –ػٍا  -مىػػػػ  شٍ تٍ نً اٍ كى اٍ مى  نٍ كي تى  َفىٍ  .َّ  - - ػػػػػػػشٍ   -تٍػػػػػػػ    -نًػػػػػػػػ    -ػػػٍا   -كى
ػػػػػػػ   تٍ لى غَّ شى  تٍ رى كى فى  .ُّ  - - ػػػػػػػػػتٍ   -ػػػػػػػػلىػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػغَّػػػػػػػ    -شى
ػػػػػػػػػ    -ميػػػػػػػ   اهى خميَّ  اهى لي قٍ عى  .ِّ ػػػػػػ    -ػػػػػػخَّ  - - ػػػػػػػػػا  -ػػػػػػػػػهى
ػػػػ    -ػػػػػػػليػػػػػػػ    -ػػػػػػػػٍتػػػػػػ    -لًػػػػػػػػ    -أى   مٍ هي لي تػٍ لً أى  مٍ اىي  تٍ لى اٍ قى  .ّّ  أ ؽ ػػػػمٍ   -ػػػػػػػػهي
 أ ؽ ػػػػػحٍ  -ػػػػػًشػػػػػ  -ػػػػٍتػػػػػ  -ػػػػٍلػػػ  -بًػػػػػػ  –أى  –ػػػػٍا  -مىػػػ  حٍ شً تٍ لٍ بً أى  اٍ مى  لٍ مى قٍ تػى  َفىٍ  .ّْ
 أ ؽ ػػػػػػشً  -تٍػػػػػػػػػ  –ػػػػٍأ  -فىػػػػػػػ  –كى  –ػػػٍا  -مىػػ  شً تٍ أٍ فى كى اٍ مى  قي فً اٍ وى تػي  َفىٍ  .ّٓ



 

122 
 

 أ ؽ ػػػػػػا  -ػػػػػػػنىػػػػػ    -ػػػػػػػػٍيػػػػػػ    -ػػػػػػلًػػػػػػ    -  بٍػػػػػػ  -أى   انى يػٍ لً بٍ أى  انى لى مػٍ قػى  .ّٔ
ػػػػػػػ   ػىٍ بلٍَّ خى  وي لى عى جى  .ّٕ  - - ٍىػ  -ػػػػػٍا    -ػػػػػػلَّػػػػػػػ    -خى
اعى  رَّ مى  .ّٖ  - - ا  -ػػػػػػػػدَّ    -عىػػػػػػػػػ   دَّ
ػػػػػػ    -  عَّػػػػػػػػػ  -زى   تٍ جى عَّ زى  تٍ خى رَّ صى  .ّٗ  غ ج ػػػػػتٍ   -ػػػػػػػػجى
ػػػػػػ   ولُّ خى  كذي خي  .َْ  - - ػػػػػػػػػػػو  -ػػػػػػلُّػػػػػػػ    -خى
ػػػػػػ    -لٍػػػػػػػػ    -ػػػػػػػٍا    -بىػػػػػػػػ   وٍ كي لٍ اٍ بى  مٍ كي لى اٍ بى  .ُْ  - - ػػػػػػوٍ   -ػػػػػػػػكي
 - - ػػػػػػػػو  -بيػػػػػػػػػػػ    -دأ    -أى    -أى   أىأىدأبيو أيأىدأبىوي  .ِْ
 غ ج ػػػػػػػو  -ػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػ    -ًجػػػػػػػ   ويٍ جً  ىتى أى  .ّْ
 - - ػػػػػػػػػػػنٍ   -ػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػػ    -فًػػػػػػػػػػػػػػػ   ٌٍنٍ فً  نى يٍ أى  .ْْ
 - - ػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   -ًسػػػػػػػػػ   تٍ سً  ةه أى رٍ مٍ اً  .ْٓ
ػػػػػػ   -ػػػػٍا    -يىػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػػرأ    -لٍػػػػػػػػػػػػػػ    -اً   ةٍ سى اٍ يى رأ لٍ اً  ةي سى اٍ ئى رأ لٍ اى  .ْٔ  م ئ ػػػػػػػػػػةٍ  -سى
 أ ؽ ػػػػػػػػػقٍ   -يًػػػػػػػػػػػػػػ    -اٍ    -ػػػػػػػدَّ    -ًمػػػػػػ   قٍ يً اٍ دَّ مً  قو يٍ ضً بً  .ْٕ
 أ ؽ ػػػػػػػبٍ   -يأػػػػػػػػػػػ    -رى    -أي   أيرىيأبٍ  به يٍ رً قى  .ْٖ
 - - ػػػػػحٍ  -ػػػًشػػػػ  -تٍػػػػػػ  -ػػػػػػلًػػػػػػػػ    -ًصػػػػ   -ًك   -ػػػا  -مىػػػ  حٍ شً تٍ لً صً اكً مى  لصً تى  َفىٍ  .ْٗ
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ػػػ    -ػػػػػػػػٍيػػػ    -لًػػػػػػػػػػػػ   مٍ هي يػٍ لً  مٍ اىي  .َٓ  - - ػػػػػػمٍ   -ػػػػػػػػػػػهي
ػػػػ   تٍ عً مٍ يً ىى  لي سً رٍ يػي سى  .ُٓ  - - ػػػػػػػتٍ   -ػػػػػػػػعًػػػػػ    -ػػػػػػػٍمػػػػػ    -ػػػػيًػػػػػػػ    -ىى
 - - قٍ   -دى   ػدىىٍ  اذى ىى  .ِٓ
 - - ػػػػػػػػػةٍ   -يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    -ًد   ةٍ يَّ دً  هً ذً ىى  .ّٓ
ػػػػػػػػػػػػ   كيوىيأسٍ  ًٍنو /خًبى ده يأ جى  .ْٓ  - - ػػػػػػػػسٍ   -يأػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػوى    -كي
ػػػػػػػػػ   فٍ وٍ كي تٍ هى  فٍ وٍ كي تى سى  .ٓٓ ػػػػػػػػػ    -ػػػػػػٍتػػػػػػػ    -هى  - - فٍ   -ػػػػػػػٍو    -ػػػػػػػكي
 - - مٍ   -زى   مٍ زى  لي ثً مً  .ٔٓ
 - - ػػػػػػا  -نىػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػػػٍز    -يًػػػػػػػ    -ػػػػػػػٍا    -عىػػػػػػػػ   انى زٍ يً اٍ عى  ًمنَّا دي يٍ رً يي  .ٕٓ
 أ ؽ ؿٍ   -ػػػػػػػػػػػػػٍو    -ػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػ    -ػػػػػػػػػػػػػػيًػػػػػػػػػػػػ    -بًػػػػػػػػػػػػػػ   ؿٍ وٍ قي يً بً  ؿي وٍ قي يػى  .ٖٓ
ػػػػ  –ػػػػػػٍد  -ػػػػتًػػػػ  -ػػػػٍا  -مىػػػػػػ  شٍ وٍ لي خي دٍ تً اٍ مى  وٍ لي خي دٍ تى الىٍ  .ٗٓ  - - شٍ  -ػػػػػػٍو  -ػػػػػػليػػػػػ  -خي
ػػػػػػػ    -ٍد    -اٍ    -مىػػػ   مىٍاٍدخيٍلشٍ  َفٍى أىٍدخيلي  .َٔ  - - ػػػػػشٍ   -ػػػػػٍلػػػػػػػ    -خي
 - - ػػػػػػةٍ      -صَّػػػػػػػػ      -قًػػػػػ    ًقصَّةٍ  ًقصَّةه  .ُٔ
ا قػىٍوميهىا .ِٔ  - - ػػػػػهىا  -مىػػػػػػػ      -ػػػػػػٍو        -قىػػػػػػػػ     قػىٍومىهى
 - - رٍ     -ػػػػػػػػػرَّ       -قىػػػػػػػػػػ    قػىرَّرٍ  أىخىذى القىرىار .ّٔ
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 - - ةٍ   -ػػػػػػػػوَّ     -ػػػػػػػقيػػػػ     -لػػػػػػ    -ا   القيوَّةٍ  الصَّرىامىةً  .ْٔ
 - - ةٍ     -يىػػػػػػػػػ      -ػػػػػػػػػٍر     -قػىػػػػػػػػػػ    قػىٍريىةٍ  أيمَّةه  .ٓٔ

   
=ًيٍقدىر؛ نفس الكلمة كزبتلف يف اوركات كانقبلب  عند النطق كىح تعػين قػدرة الشػخص علػى فعػل الشػحء" ك   ألفا القاؼكلمة "يػىٍقًدري

ٍرًش؛ كمػػا يف الكلمػػة السػػابفة نفػػس الكلمػػة كزبتلػػف يف اوركػػات كانقػػبلب  عنػػد النظػػق، كإضػػاؼ علػػى ذلػػ   ألفػػا القػػاؼكلمػػة "الى يػىٍقػػًدري= مىاًيٍقػػدى
ككمػا   ىح تعين عدـ قدرة الشخص علػى فعػل الشػحء".استمداؿ هرؼ "ال" النفح بػ""ما" يف أكؿ الكلمة ك " ش" يف آخر الكلمة" عند النفح ك 

كلكن ىناؾ  القاؼ،ال ينطمق على كل املفردات أك الكلمات ال  ربوم على هرؼ  ألفا القاؼانقبلب كتمت الماهثة سابقا يف احملاكاة ىح أف 
قومهػػػػػا كقريػػػػػة... إٍف". . مثػػػػػاؿ علػػػػػى ذلػػػػػ : "قصػػػػػة،قػػػػػاؼكتنطػػػػػق كمػػػػػا ىػػػػػح  القػػػػػاؼأيضػػػػػا املفػػػػػردات أك الكلمػػػػػات الػػػػػ  ربػػػػػوم علػػػػػى هػػػػػرؼ 


