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  مقدمـــة
  -: وبعد    .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

وقصر على اعتباره وتدبره  ، أحق ما أنفقت فيه نفائس األعمار فإن كتاب اهللا  تعاىل
الوثقى وزراً منجياً واعتصم بعروته ، واعتمد موئالً ومالذاً  ، امللوان الليل والنهار

 ، واهتدي بواضحات أنواره عوامل األرض والسماوات ، واسترتلت به الربكات ، وعياذاً
والواقي ملن متسك به و اعتلق بسببه من  ، والشفاء ملا يف الصدور ، فهو اهلدى والنور

 ، والنعمة اليت قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب و مسطور ، كل خموف وحمذور
  .﴾قد جاءكم من اهللا نور  ﴿: يتصور الكفاء وتوهم الوفاء بشكروأنى 
كم كتب فيه  ، الدهوراألعصار وهذا القرآن عجيب ال ينضب معينه على امتداد إن 

ومع ذلك كم ترك األول لآلخر من حبر القرآن الذي  ، واملؤرخون الباحثون واملفسرون
  .ال ساحل له 

ألهل الفصاحة أنه من عند  للفظي برهاناًكما جعل إعجازه او، فهو كتاب اإلعجاز
ألهل الديانات املشتمل على هدايات الرسل برهاناً كذلك جعل إعجازه املعنوي  ، اهللا

  .والعلم بالشرائع
فما قرره من السنن اإلهلية يف األمم  ، مث إن إعجازه املعنوي متجدد ألصحاب العلوم

  .والتاريخ االجتماعويف النصر واالزام يتحدى علماء  ، واألقوام
وما فصله من مظاهر وظواهر يف اإلنسان والنفس البشرية يتحدى علماء النفس 

  .والطب
  .يتحدى علماء السياسة، وما أثبته من التشريعات الصاحلة لكل زمان ومكان

  .الذي ال تنقضي عجائبه وال خيلق من كثرة الرد) القرآن(إنه 
سيجد ذلك احليز الكبري الذي  ..حكاها القرآن  اليت) األمم السابقة( وإن املتأمل يف 

) نياإلسرائيلي(وجاء احلديث عن  ، )بين إسرائيل( ألمة  القرآنية من الصفحات كثرياًمأل 
  .وهو ما مل حتظ به أي أمة أخرى من األمم السابقة ، مستفيضاً

ها ـ والدا ـ نشأا ـ اضطهاد: )بين إسرائيل(ألمة مجيعها ورسم القرآن اخلطوط 
  .اخل يف رسم بياين بالغي مؤثر...ازامها ـ انتصارها ـ ارتفاعها ـ تشتتها
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بل وراء ذلك  ؛من العبث والتسلية ليكون ضرباً ومل يكن اهللا ليذكر كل ذلك تفصيالً
  . مقاصد عظمى ال يعيها إال أولوا األلباب

  ما السبب يف هذا السرد املفصل لتاريخ بين إسرائيل ؟ : وسألت نفسي
 ، وجدت أن هذا التاريخ حيوي يف طياته العناصر احلقيقية لقيام األمم: وبعد تأمل

  .وذهاب رحيها، كما حيوي العناصر احلقيقية اليار األمم  ، واستقالهلا وازدهار حضارا
يف حمكم  ويكشف اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه املصطفى خامت النبيني وسيد املرسلني 

تاريخ اليهودي تستحق الوقوف عندها على ضوء ما رصد القرآن الذكر عن وقائع يف ال
  .وذلك للدرس والتدبر  ، وسجل

واليت تتحدث ) ٢٥٢ – ٢٤٦( ولقد استوقفتين تلك اآليات العظيمة يف سورة البقرة
إا  ، يف قصة الصراع بني احلق والباطل ، عن حدث كبري يف حقبة من الزمــن املاضي

حىت قال عنها  ، وما فيها من دالالت وإشارات عميقة) طالوت وجالوت ( قصة 
وجتاوزت  ، اء البلغاء من الغاياتصرعلت هذه اآليات عن أقصى ما يعرفه الب): البقاعي(

   ١.وتضاءل نوافذ األفهام عن اإلتيان بشيء من مثاله ، لهناإىل حد تعجز العقول عن م
، كثرياًات وال يتوقفون عندها اآليعلى هذه  واملؤرخوناإلسالم  ومير كثري من علماء

من الدراسات اليت تتحدث عن هذه احلقبة الزمنية بالتفصيل  كثرياًإن : وأستطيع أن أقول
باعتبار أن العهد القدمي قد أطال يف تفصيل هذه القصة يف  ، هي دراسات لغري املسلمني

النيب الذي معنا يف ومسي السفران باسم ، ) سفر صموئيل األول والثاين ( كبريين  ينسفر
  .اآليات 

  

  - :)أمهية البحث( أسباب اختيار البحث
 ، يف القرآن الكرمي) طالوت وجالوت ( اعتناء اهللا سبحانه وتعاىل بذكر خرب / ١

وذكره سبحانه القصة جمملة ومفصلة حتـــى  شغلت حيزاً ليس بالقليل من سورة 
جممــــع ( ونسخة) االستانبويل (صفحتني كاملتني على نسخة املصحف  –البقرة 
خصوصاً وأنه ذكر قائد  ، وهذا يدلنا على أن اهللا أراد منا فقه هذا احلدث  -)فهد امللك

                                                
، هـ١٣٩١البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، الطبعة األوىل ،   ـ البقاعي، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم ١

 ٣/٤٤٤مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، اهلند  –حيدر آباد الدكن 
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وهو خمالف ملا جرى عليه ، )جالوت(وقائد جيش الباطل بامسه) طالوت(جيش احلق بامسه 
فيكشف البحث جزءاً تارخيياً ، بالعربة من احلدث  واالهتمام) األمساء(القرآن من إغفال

  .وحقبة زمنية حنن أحق مبعرفتها من بين إسرائيل 
ذم الذي مرت به بنو إسرائيل آنذاك من التشر نفسه ن األمة اإلسالمية متر الدورإ/  ٢

وأمتنا اآلن حباجة إىل من جيمع كلمتها ويوحد  ، ن  القوميوالتفرق والبعد عن منهج الدي
حتذير هلا لكي  نفسه ويف الوقت ، وتلتفت إىل دورها ومهمتها يف قيادة العامل، ها صف

تتجنب ما وقعت فيه بنو إسرائيل فلقد علم اهللا ـ سبحانه ـ أن أجياالً من هذه األمة 
مصورة  ، رض عليها مزالق الطريقفع ، املسلمة ستمر بأدوار كاليت مر فيها بنو إسرائيل

  .لتكون هلا عظة وعربة  ، وتاريخ) قصة( يف 
بقيادة املصطفى صلى اهللا عليه  )غزوة بدر (وهذا ما جيعلنا نتذكر القلة املؤمنة يف 

) .. أيب جهل ( واليت انتهت مبقتل فرعون هذه األمة ) أيب جهل ( وسلم أمام جحافل 
.. ثرية لبين إسرائيل ك) الفرقان ( ويوم  ، ألمتنا)الفرقان (وإن اخلطوط املشتركة بني يوم 

كنا نتحدث أن أصحاب حممد صلى اهللا عليه  ((: ب رضي اهللا عنهلرباء بن عازقال ا
وسلم الذين كانوا يوم بدر ثالمثائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين 

بداية النصر ) غزوة بدر (وكما كانت ١) )وما جاوز معه إال مؤمن  ، جاوزوا معه النهر
وإن املعارك .. التاريخ يعيد نفسهوإن ..ك املعركة اليت معناانت تلفكذلك ك.. للمؤمنني 

  !احلامسة مل تنته بعد 
ن املنطقة اليت وقعت فيها أحداث القصة وهي األرض املباركة بالشام ما زالت إ/ ٣

ويتكرر فيها املشهد ، ومن أشد املناطق سخونة يف العامل ، إىل اليوم بؤرة للصراع الدويل 
ولكن بفارق   ، وبني  طائفة املؤمنني وطائفة الكافرين ، ني احلق والباطليف املدافعة بنفسه 

هم )  املؤمنون ( و ، ) بنو إسرائيل( اليوم هم ) الكافرون ( فـ ، واختالف يف الدور
  .الفلسطيين  )حجر داود( محلة
واليت ال  ، إا سنة اهللا القدرية يف وقوع الصراع بني القلة املتميزة والكثرة الغثائية 

وصاً يف هذه البقعة اليت وصفها خص، ختلو منها حقبة أو جيل أو زمان أو مكان
                                                

،        .طبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ، م ١٩٥٣ـ رواه البخاري، أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري  ، ط  ١
  ٣٥٤ص  ١٢ج ٣٧٤٠برقم 
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يبلغ طوهلا من دان الشمال إىل بري سبع يف اجلنوب  _إن بالداً ((: بقوله) ديورانت.ول(
ويتراوح عرضها من مساكن الفلسطينيني يف الغرب ومساكن  ، حنو مائة ومخسني ميالً
واملؤابيني واإلدميني يف الشرق بني مخسة وعشرين  ، والعمونينيالسوريني واآلراميني 

إن بالداً ضيقة الرقعة إىل هذا احلد ال يتوقع اإلنسان أن يكون هلا شأن يف  _ومثانني ميالً 
بل لعله  ، أعظم مما خلفته بالد بابل أو أشور أو فارس أو أن ختلف وراءها أثراً ، التاريخ

  . ١))بالد اليونانأعظم مما خلفته مصر أو 
ة اقتتلت فيها الدول عليس على سطح األرض بق((): هامرتن .ا.جون ( ويؤكد ذلك 

 توكان الرتاع ينشب دائماً على فلسطني اليت عد... العظمى كما اقتتلت يف فلسطني 
وتاريخ هذه البالد سجل للمنازعات اهلائلة اليت مل يكن ألهلها  ، مسرحاً ألعنف احلروب

ومن مث فإن هناك ما يربر قول صاحب سفر الرؤيا بأن ... لشأن إال قليل فيها من ا
على ضر ستدور رحاها فوق التالل املشرفة ااملعركة  اليت سينتهي ا نظام العامل احل

منطقة يف فلسطني  _ ٢))وجمد_ .  
وقبل ذلك كله النصوص النبوية املتواترة على وقوع مالحم آخر الزمان يف هذه  

واألمة امللعونة وهي أمة  ، بني األمة امليمونة وهي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم  ، البقعة
  .اليهود 

  : اهتمامي وعناييت جبانبني مهمني/ ٤
  .التاريخ اليهودي القدمي واملعاصر  -ب     .تفسري كتاب اهللا الكرمي _ أ      
لعصرنا مما قرره  فيقدم ما ينفع ، ورغبيت يف حبث جيمع بني األصالة واملعاصرة    

ومناصريت للقضية .. جانب حيب العميق لبيت املقدسإىل.. علماء التفسري والتاريخ
  .الفلسطينية 

بعد تتبعي ملراكز املعلومات  –فيما أعلم  –فلم يسبق ألحد  ، املوضوع جديد/ ٥
إال ما كان يف ثنايا بعض  ، وأدلة اجلامعات أن كتب فيه حبثاً أكادميياً بشكل مستقل

  .أو ما ألف على صيغة قصص لألطفال  ، أو املقاالت املتفرقة ، الدراسات
  .ة يف الطرح موضوعنا يتميز باجلد ذلك يكونوب     

                                                
 ٣٢٠/ ٢اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية ، حممد بدران : ترمجة ، ـ وِل ديورانت ،قصة احلضارة ١
  ٢/١٠٢ مكتبة النهضة املصرية، إدارة الترمجة بوزارة املعارف املصرية :، تاريخ العامل ، ترمجة .أ.ـ هامرتن ،جون ٢
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  :أيتثناياها ما ياليت ذكرت املوضوع يف  السابقة الكتب والدراسات وكان من تلك
العهد القدمي داود وسليمان يف (رسالة دكتوراه قدمت جلامعة أم درمان بعنوان / أ

  .أمحد عيسى األمحد /للدكتور )والقرآن الكرمي
ألن  ، وهي دراسة جيدة يف جمملها إال أن الكاتب مل يتطرق اىل عهد طالوت إال قليالً

  .طالوت ليست من مقصوده كما هو واضح من عنوان حبثه  مدةاحلديث عن 
 ، _رمحه اهللا _  عبدالوهاب املسريي/ املوسوعة العظيمة اليت كتبها الدكتور  /ب

  ).املوسوعة اليهودية والصهيونية  (بعنوان 
يف  ولذلك جاء احلديث عن عهد طالوت متفرقاً ، وقد حنى فيها الطريقة املوسوعية

وكان اعتماده بشكل أساس على املراجع اليهودية دون الرجوع للتراث  ، ثنايا املوسوعة
  .اإلسالمي 

تاريخ (كتاب و.صابر عبدالرمحن طعيمة/للدكتور) التاريخ اليهودي العام ( كتاب  /ج
  .حممد عزة دروزة /لألستاذ ) بين إسرائيل من أسفارهم 

  .وقد حتدثا عن تاريخ اليهود يف عهد طالوت يف صفحات معدودات قليلة
.. ورايت التاريخ الت( كتاب و.فراس السواح / لألستاذ) تاريخ أورشليم ( كتاب / د 

  .إمساعيل ناصر الصمادي/للدكتور ) والتاريخ 
 على نشوء إسرائيل وكان جلّ اهتمامهم هو نقد التوراة من ناحية علم اآلثار والرد

  .القدمية 
التاريخ (واليت هي بعنوان ، طومسون. توماس ل/ الدراسة اليت أعدها عامل اآلثار / هـ

  .النقد من الناحية اآلركيولوجية فقط ويغلب عليها ). اإلسرائيليالقدمي للشعب 
اليهود يف تاريخ ( حتت عنوان  ، غوستاف لوبون/ ما كتبه املؤرخ الشهري الدكتور  /و

فضالً عن أنه مل  ، وهي دراسة تعتمد على ما جاء يف العهد القدمي).احلضارات األوىل 
  .طالوت اال يسرياً مدةيتحدث عن 

د طالوت باحلديث ، ومل تستوعب الدروس والعرب فكل الدراسات السابقة مل تفرد عه*
  .التارخيية من القصة ، وحبثنا يهتم بذلك 
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  : أهداف البحث
  .حتليل هذه القصة التارخيية وسرب أغوارها ونقدها ومعرفة ما وراء احلدث   - أ

يرصد البحث هذه الظاهرة التارخيية عرب املصدر األصيل الذي ال يأتيه الباطل   -ب
يف  فحقائق القصة التارخيية الثابتة ، )القرآن الكرمي ( عرب ، وال من خلفهمن بني يديه 

هذا  ، ومسلمات غيبية ال تقبل عندنا التشكيك ، هذا الكتاب الكرمي هي حقائق مطلقة
وأما بقية املصادر الواردة كالعهد القدمي احملرف  ، والركن الركني ، هو األس األساس 

وهي قابلة لألخذ  ، العلوم املساندة فما هي إال مكمالتوبعض املرويات التارخيية أو 
  .والرد حسب النقد الصحيح

إىل  من مصر معرفة النسق التارخيي من تاريخ اخلروج الكبري لبين إسرائيل  - ج
الراهنة اليت وصلوا                                        ) الذلة(إىل مرحلة ) من بعد موسى(و ، األرض املقدسة 

  .إليها قبل جميء طالوت
 ، حىت يكتمل الربط)  ةاملوضوعي دراسةال( و) ةيأتيالتحل دراسةال(اجلمع بني   -د

  .ويتضح نسق الصورة التارخيية بشكل جلي 
يف تاريخ القصة ونقدها نقداً )  التراث اليهودي ( تتبع املرويات الواردة بـ    -هـ

  : سواء كانت عن طريق ، موضوعياً وشرعياً
  .اليت تسربت للمسلمني  اإلسرائيليات/ ١  
  .)ف احملر(التوراة والعهد القدمي / ٢  
حتتاجها األمة احملمدية والسنن اليت والعرب، القصة التارخيية  أهداف هذهمعرفة   -و 
  .اليوم

ومع أن العرب كثرية ـ كما سيمر يف حبثنا ـ إال أن العربة الكلية اليت تربز من القصة 
هي أن هذه االنتفاضة ـ انتفاضة العقيدة ـ على الرغم من كل ما اعتورها أمام  ، كلها

مراحل  ومن ختلي القوم عنها فوجاً بعد فوج يف ، التجربة الواقعة من نقص وضعف
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من املؤمنني عليها قد حقق لبين  ، الطريق

بعد اهلزمية  ، فيها النصر والعزمية والتمكني وافقد نال... إسرائيل نتائج ضخمة جداً 
  .والذل حتت أقدام املتسلطني  ، والتشرد الطويل ، واملهانة الفاضحة ، املنكرة
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  أن نعرف كيف حتول اليهود األوائل من ذل هائل إىل حترر ومتكني ؟ إننا حباجة إىل
وهي أعلى قمة وصلت .. ك سليمان ك داود ؟ مث ملْث مبلْوكيف جاء هلم هذا احلد

والذي مل  ، وهي عهدهم الذهيب الذي يتحدثون عنه ، إليها دولة بين إسرائيل يف األرض
هذا النصر كله مثرة مباشرة النتفاضة وكان .. غوه من قبل يف عهد النبوة الكربىيبل

  .وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت  ، العقيدة من حتت الركام
 

دراسة : تاريخ بين إسرائيل يف عهد طالوت( ولذلك جاء اختيار عنوان البحث 
  )ة من خالل القرآن الكرمي يأتيموضوعية حتل

  : واملراد بالعنوان
أي أن هذا البحث يذكر األحداث اليت : طالوتتاريخ بين إسرائيل يف عهد   ) أ(

كما أنين ، وهو أول ملك من بين إسرائيل ، وقعت لبين إسرائيل يف وقت امللك طالوت
ذكرت نبذة تارخيية قبل جميء امللك طالوت وذلك لرسم صورة متكاملة عن وضع بين 

  .  املدة إسرائيل يف تلك
بالوحدة املوضوعية للقصة وذلك باالهتمام : طريقة الدراسة املوضوعية  ) ب(

والسري عرب هدفها  ، مع استصحاب املؤثرات التارخيية السابقة للحدث ، الواحدة
  .ومعرفة السنن والعرب من هذه القصة التارخيية ، األساس للوصول إىل نتائج صحيحة

وذلك بسرب وحتليل النصوص القرآنية والتارخيية : ةيليطريقة الدراسة التحل  ) ت(
مث الوقوف عند كل مفردة قرآنية ومعرفة داللتها يف إطار النص ، الواردة يف القصة 

 .الذي معنا
أي أن املرجع األول املعتمد عليه يف هذا : من خالل القرآن الكرمي  ) ث(

ص اآليات الواردة وباألخ ، البحث هو كتاب اهللا املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم
ومع أنين أذكر شيئاً من النصوص الواردة يف التوراة  ، ]٢٥٢ – ٢٤٦[يف سورة البقرة 

  . إال أنين جعلت القرآن حاكماً على ما فيها من الصحة أو البطالن  اإلسرائيليات منأو 
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  : مشكلة البحث
  : اآليتهو ما جييب على السؤال احملوري 

طالوت ؟وكيف نستفيد منها  مدةما هي األحداث اليت مرت بأمة بين إسرائيل يف 
  على ضوء النص القرآين ؟

  ـ: ةيأتيويتفرع عن ذلك عدد من األسئلة التفص
مىت كانت بداية خروجهم لألرض املقدسة ؟ وهل سكنوا بيت املقدس قبل عهد  -

  طالوت؟
وكيف  ، قبل عهد طالوتاليت مرت ببين إسرائيل  واملعارك ما هي األحداث -

  وصلوا إىل الذلة واهلزمية ؟
الواردة  الرواياتما هي وما هي مناسبة ذكر القرآن الكرمي هلذا احلدث التارخيي ؟ -

 يف قصة طالوت ؟ وكيف نتعامل معها ؟
  كيف تستفيد األمة احملمدية من هذه القصة التارخيية ؟وما هي السنن والعرب منها؟ -
  
  

  : كاآليتوكانت خطة البحث 
وهي على النحو  ، وخامتة ، فصول أربعةو ، ومدخل ، قسمت البحث إىل مقدمة

  : اآليت
  :املقدمة

  -:يأيتوتشتمل على ما  
 أمهية موضوع البحث. 
 أهداف البحث. 
 مشكلة البحث. 
 خطة البحث. 
 منهج البحث والطريقة. 
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  : مدخل
  :يأيتويشتمل على ما  

  القرآنيةالقصة التارخيية : املبحث األول
  تعريف القصة :املطلب األول. 
  أهداف القصة التارخيية القرآنية : املطلب الثاين. 
  التربية بالقصص القرآين : املطلب الثالث 
  عالقة القرآن بالتاريخ: املطلب الرابع. 
  يف القصص القرآين والرد عليها) اخليال(شبهة : املطلب اخلامس. 

  والعهد القدمي     اإلسرائيليات: املبحث الثاين
 : اإلسرائيليات: املطلب األول 
  ًاإلسرائيليات(معىن : أوال.( 
  ًحول املوقف الشرعي )البحث(أمثلة من :ثانيا. 
  ًدخول اإلسرائيليات يف التاريخ والتفسري: ثالثا. 
  ًحكم إدخال اإلسرائيليات يف التفسري القرآين: رابعا .  

  : العهد القدمي: املطلب الثاين
o  وأقسامها ، )التوراة ( و ) العهد القدمي(تعريف. 
o  ومىت بدأ التحريف ؟واعتراف أهل الكتاب بالتحريف).التوراة ( إثبات حتريف. 
o  التوراة ( الواردة بـ) طالوت وجالوت ( النصوص التارخيية يف قصة.( 
o  وكاتب هذين السفرين . سفرا صموئيل األول والثاين. 
o ومناذج للتناقض بني سفري صموئيل .إثبات حتريف هذين السفرين 

   إىل األرض املقدسة نبذة تارخيية عن هجرة بين إسرائيل :الفصل األول
  : شمل اآليتتمقدمات و   
 سبب التسمية ببين إسرائيل واليهود. 
  تقسيم التاريخ اليهودي 
  بيت املقدس( إبراهيم  سكىن( 
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 : خروج بين إسرائيل من مصر: ألولاملبحث ا
  واآلراء يف فرعون اخلروج ، اخلروجتاريخ. 
 عدد الذين خرجوا من مصر. 
 طريق اخلروج وكيفيته. 
  األرض املقدسة اليت أمروا بدخوهلا. 
  أخبارهم يف التيه. 
 هل حدثت معارك يف عهد موسى ؟ 
 وفاة موسى وهارون.  

  :اآليتويشمل ) عليه السالم ( عهد يوشع بن نون  :يناملبحث الثا
 التارخيية طبيعة هذه املرحلة. 
 عليه السالم) يوشع (التعريف بـ. 
 الفتوحات يف عهده: 
  أرحيا(فتح.( 
  عاي(فتح.( 
 فتح بقية املدن. 
 الوضع بعد الفتوح. 
  عليه السالم)يوشع(وفاة. 

  :عهد القضاة :ثالثاملبحث ال
 :اآلتيةويشمل هذا املبحث احلديث عن األمور 

  و سبب التسمية).القاضي( تعريف. 
  وأعماهلمترتيب القضاة. 
 هل القضاة كانوا أنبياء؟ 
  املدةأوضاع بين إسرائيل يف تلك: 
 .الوضع السياسي وامتداد النفوذ -
 .اختالطهم باألمم األخرى -
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 .احلالة االقتصادية -
 .يف ميدان اهلزمية -
 .ضياع التابوت -
 املنكرون لعهد القضاة والرد عليهم.  

  :املؤرخونكما صوره القرآن وأثبته ..تاريخ طالوت :الفصل الثاين
  .قصة طالوت حسب ورودها يف اآليات: املبحث  األول

  :ومناسبتها التارخيية موقع اآليات: ثايناملبحث ال
 :اآلتيةوفيها احلديث عن األمور 

 حمور سورة البقرة و اخلطوط الرئيسة. 
 مناسبة هذه اآليات للسورة. 
 مناسبة اآليات ملا قبلها. 
  اهللا عنهممناسبة اآليات لواقع الصحابة رضي. 
 مناسبة اآليات لواقع اليهود يف املدينة. 

 :اهلدف من اآليات: لثاملبحث الثا
 بنو إسرائيل يف القرآن. 
  طالوت( اهلدف األساسي من قصة.( 
 املقصود العربة وليس جمرد احلدث. 

  : ةيأتيدراسة حتل: ثالثالفصل ال
 .ةيأتيالتحل دراسةأمهية ال: املبحث األول

 :اآليات مع: املبحث الثاين
 االستذالل املرير..  (األوىل اآلية:دراسة( 
 القائد املنتظر.. ( اآلية الثانية:دراسة( 
 احلجة الباهرة.. (اآلية الثالثة:دراسة( 
 االمتحان الرهيب..( اآلية الرابعة: دراسة( 
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 املواجهة.. (اآلية اخلامسة: دراسة( 
 داود"نيب وملك امسه.. (اآلية السادسة:دراسة(" 
 ختام احلادثة.. (اآلية السابعة: دراسة(  

  .اخلصائص الفنية لقصة طالوت: املبحث الثالث
  التقييم والعرب من قصة طالوت  :الفصل الرابع
  للقصة مع التعليق عليها  اإلسرائيليةاملرويات : املبحث األول
  . الدفاع عن طالوت من االفتراءات اليهودية:املبحث الثاين 

  :والعرب.. السنن: لثاملبحث الثا
  : ويشمل احلديث فيه عن       

 أهم السنن يف القصة. 
 سنة التدافع. 
 مواصفات األمة الغالبة : 

 :صفات معنوية:أوالً
  اإلميان-أ     
 الصرب-ب     
  الثبات -ج     
  كثرة الدعاء والتضرع -د     
 الشعور مبعية اهللا عز وجل - هـ      
 :صفات حركية -ثانيا

  القيادة الربانية -أ        
  اجلماعة املناصرة -ب         
  اصطفاء واختبار -ج         

  تعبئة اجليش -د          
  صناعة األسلحة -هـ          

  .ملخصا للبحث مع التوصياتوتتضمن :اخلامتة  
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  : منهج البحث
  قمت بقراءة العشرات من املراجع التارخيية والتفسريية القدمية واحلديثة وما – ١ 

 .كتب يف الكتاب املقدس حول املوضوع واخترت من بينها ما يناسب البحث        
    ألمور )   ةالتارخيي ةاملوضوعي دراسةال( و)  ةاللفظيالتحليلية دراسةال(فصلت بني  -٢
  : منها

  ) ة املوضوعي دراسةال( خيتلف عن ) التحليلية دراسةال( ن جمال أ/أ       
  .وإن كان عامالً مساعداً          

  .حىت ال يلتبس القارئ يف فهمه لآليات وخيلط بني األدوات والنتائج /ب     
  ) . املركبة ( و ) املفردة ( التفريق بني املعاين /ج     

رخني وحاولت جاهداً اهتممت باخلالف الوارد بني املفسرين أو بني املؤ -٣
  .مستعيناً باألدلة والرباهني النقلية والعقلية  ، الوصول إىل القول الراجح يف ذلك

قد علم من عنوان الرسالة أن املستند العلمي األول هلذا البحث هو القرآن  -٤
 .ولذلك أكثرت من االستشهاد باآليات يف ثنايا البحث  ، الكرمي
العهد ( أو  اإلسرائيلياتاستعنت مبا جاء عن أهل الكتاب سواء عن طريق  -٥

 ، وعلم االجتماع ، واقفاً منها موقف الناقد مستخدماً يف نقدها علم  الشريعة ، )القدمي 
 .وكالم العلماء القدماء واحملدثني يف ذلك  ، وغريها من العلوم النقلية والعقلية

وركزت على ما  ، ري بالدرجة األوىل اعتمدت على كتب التاريخ والتفس -٦
واستفدت مما كتبه  ، كتبه املتقدمون من املصادر األصلية وأمهات املراجع املعتمدة

وبعض املباحث جلأت فيها إىل اإلشارة لبعض  .املتأخرون الذين أثروا هذا املوضوع
التارخيية  املدةواليت تعرضت هلذه  ، )علم اآلثار (املعطيات احلديثة يف علم اآلركيولوجيا 

 . مع ذكر املوقف الشرعي منها  ، بالبحث
 
حرصت على عزو اآليات القرآنية إىل مكاا واألحاديث النبوية واآلثار إىل  -٧

إىل أصله املترجم باللغة العربية ذاكراً ) العهد القدمي (و عزوت  ما ورد يف  ، مصادرها
 .السفر واإلصحاح ورقم املقطع 
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أنقلها توثيقاً علمياً دقيقاً من مصادرها األصلية إال أن وثقت النصوص اليت  -٨
 .يتعذر علي ذلك فإين أبينه 

ومنها عالمات  ، و عالمات الترقيم ، اعتنيت بقواعد اللغة العربية واإلمالء -٩
 .التنصيص حبسب املنهج األكادميي املتبع 

د عملت فهارس للموضوعات تساعوضمنت اخلامتة بأهم النتائج والتوصيات  -١٠
 .على كشف مضامني هذا البحث بسهولة وقائمة بأهم املراجع 

  
مع أنين ـ بفضل اهللا ـ  ، لقد حاولت جاهداً أن أمجع املراجع املطلوبة هلذا البحث-

ومع ذلك فقد حصلت على بعض .. أمتلك مكتبة شخصية فيها كثري من املراجع املطلوبة
مكة املكرمة لالستفادة من مكتبة  وسافرت إىل ، املراجع من املعرض الدويل بالقاهرة

.. ومها من أوسع املكتبات يف اجلزيرة ، ومكتبة جامعة أم القرى ، احلرم املكي الشريف
  .كما أين استفدت من مكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواالملبور 

البحث يف بطون املراجع املوثوق  ، )العهد القدمي (وقد تطلب رفضي لبعض مرويات 
املرجع الذي يروي إجياد فمن الصعب .. ومع األسف وجدا قليلة يف هذا الباب ، ا

  .سواء من الناحية التفسريية أو التارخيية أو النقدية  ، الغليل
ليعجب  ، فإن املتصفح ملا كتبه هؤالء العمد األفاضل.. يف كتب أئمة اإلسالمال سيما 

بقدر ما  ، اإلسالم يف معظم احلاالتللدقة و التحري الصحيح الذي عاجلوا به تاريخ 
  .يأسف على اإلمهال واخللط الذي صحب كتابام عن عصور ما قبل اإلسالم 

وبعض العلماء  ، وهذا ما أجلأين إىل الرجوع إىل بعض املصادر الغربية النقدية
  .ومل أغفل علم اآلثار واملكتشفات اليت تلقي الضوء على مرادنا  ، املعاصرين
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  : أهم املصادر اليت اعتمدت عليها هيفقد كانت ومع ذلك 
 وهو التاريخ الذي ألفه أبو]:تاريخ األمم وامللوك [املسمى : تاريخ الطربي :أوالً

 التاريخ كتب أجلّ ، املؤرخني واملفسرين إمام ، غالب بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر
 تراجم كل تارخيه يف أفرغ أنه ذكر بعدما األثري ابن قال ، املسلمني عند مكانة اإلسالمي

 ، حقاً املتقن اإلمام هو إذ املؤرخني بني من عليه اعتمدت وإمنا: (التامة ورواياته الطربي
وقد ابتدأ يف تارخيه من بداية بدء ] ١/١: الكامل[). وصدقاً اعتقاده وصحة علماً اجلامع

  .هـ٣٠٢الكتاب  اخلليقة قبل خلق آدم وانتهى يف تارخيه إىل العام الذي كتب فيه
 ومجاعة) جويه دي( بعناية م١٩٠١ - ١٨٧٦ ليدن يف مرة ألول التاريخ طبع وقد

 يف طبع مث ، وتعليقات فهارس: جملدان منها ، جملداً) ١٣( يف وأصدروه املستشرقني من
وقد اعتمدنا  ، الطبعات اآلن من ذلك غري وله ، جزءاً) ١٣( يف م١٩٠٦ سنة القاهرة

وكان حديث الطربي عن أحداث  ، هـ هنا١٤١٧الكتب العلمية على طبعة دار 
وإن ، طالوت يف اجلزء األول من كتابه مسهباً ومفصالً بالرواية بأسانيده إىل أهل األخبار

  .مل يتحر الصدق يف املرويات على اعتبار أن من أسند لك فقد أحالك_ رمحه اهللا _ كان 
وقد تكلمت عليه  ، عند أهل الكتاب وهو الكتاب املقدس: العهد القدمي :ثانياً

، وهو مصدر من املصادر التارخيية فحسب  ، )املدخل(بإسهاب يف املبحث الثاين من 
سفر القضاة [وكان التركيز منصب على  ، يقبل التصويب والرد حبسب النقد الصحيح

 ، القاهرة، وقد اعتمدت على طبعة دار الكتاب املقدس، ]ـ سفر صموئيل األول 
  .وهي طبعة عربية مصححة. م ٢٠٠٧الطبعة األوىل 

وهو لإلمام ابن )القرآن  آي تأويل عن البيان جامع(املسمى : الطربي تفسري :ثالثاً
 عد وهلذا ، بعده جاء من كل منه أفاد ، إلينا وصل كامل تفسري أول وهو. أيضاًجرير 
منه يف تفسريه  كثرياًوقد استفدت  ، التاريخ أبا عدوه كما ، التفسري أبا الطربي العلماء

، وقد اعتمدت على طبعة مصطفى البايب احلليب ، آليات سورة البقرة يف الد األول
  .م١٩٦٠
 ، اإلسالمي التاريخ كتب أشهر وهو من :األثري البن: التاريخ يف الكامل :رابعاً
 مث ، م١٨٧٤- ١٨٥٠ سنة ليدن يف أوهلا ، كثرية مرات طبع. وتنسيقاً ترتيباً وأحسنها
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 ، السنني على ورتبه ، املوصل يف األثري ابن الدين عز وقد ألفه. هـ١٣٠٣ مصر يف
 الرحيم امللك أمره حىت ، طويلة مدة مسوداته يف أمهله مث). هـ٦٢٨( عام إىل به وانتهى

: وقلت..الكسل رداء وأبطلت ، املهل جلباب عين فألقيت: قال. تبييضه يف باالجتهاد
 مث). التاريخ يف الكامل: (وهو ، معناه يناسب امساً ومسيته...زمي فاشتدي الشد أوان هذا

وقد  ، اخللق بدء بذكر كتابه افتتح مث ، التاريخ علم فوائد يف بكلمات ذلك أعقب
، بريوت، بدار الكتب العلمية، عبداهللا القاضي: اعتمدت يف حبثي على الطبعة اليت حققها

  . هـ١٤١٥الطبعة الثانية 
 الكتاب وهو):كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب(املسمى : تاريخ ابن خلدون:خامساً

عن مقدمة  املقريزي قال ، الدنيا فالسفة كبار مصاف إىل ورفعه خلدون ابن جمد الذي
 زبدة هي إذ ، مناهلا جمتهد ينال أن لعزيز وإنه ، مثاهلا أحد يعمل مل((: تاريخ ابن خلدون

 توينيب استعارها اليت الكلمة وهي ، ))والفهوم السليمة العقول ونتيجة ، والعلوم املعارف
 وقد أجنزه). )ومكان زمان أي يف إنسان مبثله يقم مل عمل(: (فقال للمقدمة تقريظه يف

 تاريخ به وأحلق وهذبه ذلك بعد نقحه مث) هـ٧٧٩( عام من ، أشهر مخسة مدة يف أوالً
 الكتاب ذيب على عكف مصر إىل تونس ترك فلما ، وزناتة الرببر وأخبار العرب

 وأقساماً ، العجم مبلوك اخلاص اجلزء إليه فأضاف ، سنة) ٢٠( زهاء ، عليه والزيادة
وقد حتدث يف اجلزء الثاين عن األحداث اليت وقعت لبين .مبواضعها أحلقها أخرى

كما أنه  ، خبار العهد القدميأل كثرياًويبدو أنه كان يرجع  ، ونقدها أحياناً ، إسرائيل
  .كان خبرياً باللغة العربية السائدة آنذاك 

  
، أن يرزقين اإلخالص فيما كتبت يديين أرجو من اهللا عز وجل ختاماً هلذه املقدمة فإن

  .وأن يغفر يل ولوالدي وملن له حق علي وللمؤمنني واملؤمنات
  ، ، ، واهللا املستعان 

  الزومي عمر حسني علي: كتبه                                                   
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  القرآنيةالتاريخية القصة : المبحث األول

  
  : تعريف القصة: املطلب األول

 ، قصصت ما بينهما: يقال ، القص وهو القطع((القصة يف األصل اللغوي مأخوذة من 
: خربه يقصه قصاً وقصصاً وقص علي ، القصصاخلرب وهو : والقصة... قطعت  :أي

  .أورده
 ، بالفتح وضع موضع املصدر حىت صار أغلب عليه، اخلرب املقصوص: والقصص

.. األمر واحلديث : والقصة... بكسر القاف مجع القصة اليت تكتب ، والقصص
: ياألزهرقال ... الذي يأيت بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها : والقاص

  .١))وقيل القاص يقص  القصص إلتباعه خرباً بعد خرب... القص إتباع األثر 
  : إما أن تكون مأخوذة من: ونالحظ من خالل التعريف اللغوي أا

 .مبعىن أا حدث يف زمن حمدد مقطوع له بداية واية: القطع .١
 .وجزئياتهمبعىن أا إيراد اخلرب كما هو بكل تفاصيله : تتبع األثر .٢

من فتراا بكل  مدةتصوير احلياة يف (( :فالقصة إذن من الناحية االصطالحية هي
جزئياا ومالبساا وتفصيالا كما متر يف الزمن حمتملة يف احلوادث اخلارجية واملشاعر 

  .٢))الداخلية
  . ٣اإلخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاالقصة هي : قال ابن عثيمني

   

                                                
 ١٩٠ص  ١١ج ) ق ص ص(دار إحياء التراث ،مادة ، بريوت ، هـ١٤١٣الطبعة الثالثة، ابن منظور ،لسان العرب - ١
 ٢١ص .دار اهلالل، بريوت ، م١٩٨٣الطبعة األوىل، حممود بن الشريف ،القصة يف القرآن - ٢
  ٥٣ـ ٥٢ص. ـ أصول يف التفسري   ٣



- ١٨ - 
 

  : القرآنية التارخيية أهداف القصة: املطلب الثاين
، فهي مسوقة للموعظة والتربية  والتوجيه ، القصة يف القرآن ذات هدف ديين حبت

أال نقف يف احلادثة عند ((ينبغي علينا  هوحني نتحدث عن أهداف القصة القرآنية فإن
 ، احلادثة إىل السنة الشاملةوإمنا تشري ، وال الشخص عند كيانه الفرد  ، داللتها املفردة

وترتسم  يد القدر من  ، من وراء الظروف املالبسات) اإلنسان(ويشري الشخص إىل 
مبقتضى  ءر كل شيعلى أا القوة املوجهة املريدة اليت تسي ، وراء األشخاص واألحداث

   .١))الناموس األكرب الذي حيكم الوجود
  

  : ولعل من أهم أهداف القصة القرآنية
وصدق رسالته وصدق الوحي  ، إثبات صدق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم -١

ال يقرأ وال  فقد كان سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم أمياً: الذي نزل عليه
مل يتلق العلم على يد ].. ١٥٧:األعراف[﴾األمي سول النيببعون الرتي الذين﴿بيكت
فلما نزل عليه ..علماء اليهود أو النصارى  ومل يقصد إىل أحد من معاصريه من..بشر

القرآن يقص عليه ماال يعلم من أنباء األنبياء السابقني وأخبار األمم املاضية مبا يتفق مع 
 نكان ذلك دليالً ال يقبل الشك على أن هذا القرآ.. بعض ما جاء يف التوراة واإلجنيل 

غيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون ذَلك من أَنباء الْ ﴿.. ٢ما كان حديثاً  يفترى
ذَلك  ﴿ ])٤٤اآلية (آل عمران  [﴾  أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ

عمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كإِلَي يهوحبِ نياء الْغأَنب نونَمكُرمي مهو مهراألعراف  [﴾  واْ أَم

  .])١٥٧اآلية (
فمن كان من قومه عاقالًَ موفقاً صدق مبا يوحي اهللا إليه وكان ذلك معجزة له ودليالً 
على صحة نبوته ومن كان منهم عدواً معانداً صده وجحده وأنكر ما جاء به وقال كما 

              ﴾ الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيالًوقَالُوا أَساطري  ﴿ :أخرب اهللا تعاىل
  .])٥اآلية (سورة الفرقان  [

                                                
 .١٥٦ص.دار الشروق، القاهرة ، هـ١٤٠٣ة السادسة الطبع، حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي - ١
  .بتصرف ٦٧حممود الشريف ،القصة يف القرآن ص - ٢
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قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم ﴿قال اهللا تعاىل تكذيباً هلم وتصديقاً للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .])٦اآلية (سورة الفرقان  [١﴾ انَ غَفُوراً رحيماًالسر في السماوات والْأَرضِ إِنه كَ

 ،  وذلك تثبيتاً حملمد، بيان أن اهللا ينصر أولياءه يف النهاية ويهلك املكذبني  -٢
وكُـال نقُص علَيك من أَنباء الرسلِ ما نثَبت  ﴿وتأثرياً يف نفوس من يدعوهم إىل اإلميان 

 كادفُؤ بِهنِنيمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هـذي هف اءكجوتبعاً  ، ])١٢٠اآلية (هود  [ ﴾ و
 ٢، خمتومة مبصارع من كذبوهم ، ماهلذا الغرض كانت ترد قصص األنبياء وجمتمع

كنوح و هود وصاحل ولوط ، وباجلملة فحيث ذكر قصص األنبياء عليهم السالم((
وتثبيت لفؤاده ملا كان يلقى من عناد  وشعيب وموسى وهارون فإمنا ذلك تسلية حملمد 

  .٣))الكفار وتكذيبهم له على أنواع خمتلفة فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله
من القصص   كثرياًولذلك جتد ، من أعظم األهداف التذكري والتفكري واالعتبار  -٣

وأن من سار على  ، وأن السنن اإلهلية ال تتخلف ، ))لعلهم يتذكرون ((ـالقرآين ختتم ب
ومن سار على درب الفائزين وسلك سبل التمكني فاز  ، درب اهلالكني هالك ال حمالة

  .بإذن اهللا 
بتوجيه األنظار إىل االعتبار بأحوال األمم يف كفرهم وإميام ((وقد اهتم القرآن 

   . ٤ ))شقاوم وسعادم وال شيء يهدي اإلنسان  كاملثالت والوقائع و
 :فإمنا يطلب املقارنة والقياس يقول ابن عطية ، ما يأمر القرآن بالتفكري والتدبروعند

والوقوف على عواقب ، مث أحاهلم يف علم ذلك على الطلب يف األرض واستقراء األمم ((
  .٥))الكافرين 

مث أديان بين دين حممد ودين إبراهيم بصفة خاصة،بيان األصل املشترك بني (( -٤
   ٦))وإبراز أن هذا االتصال أشد من االتصال العام بني مجيع األديان ، إسرائيل بصفة عامة

                                                
 ٢ص.بريوت، املكتبة الشعبية، ) العرائس ( قصص األنبياء ،  الثعليب، ابن اسحاق أمحد بن إبراهيم  - ١
   ١٥٢ص . دار الشروق، القاهرة ، هـ ١٤٠٣الطبعة الثامنة، سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن - ٢
  ٣١٤/  ٣  بريوت، دار الكتب العلمية، عبداهللا دراز : املوافقات يف أصول الشريعة ، شرحه ،  الشاطيب، أبو إسحاق  - ٣
   ٦٧/  ١ دار املعرفة، بريوت ، هـ٤١٤١ط ، )قرآن احلكيم تفسري ال( حممد رشيد رضا ،حممد رشيد رضا ،تفسري املنار   - ٤
  .وزارة األوقاف ،قطر  ٨/٤١٣تفسري ابن عطية  - ٥
  ١٥١السابق ص - ٦
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وأن  ، من عهد نوح عليه السالم إىل عهد حممد  ، أن الدين كله من عند اهللا((و
 ، ١))يضمهم ركب واحد مبارك  ، يف جذور التاريخ املؤمنني كلهم أمة واحدة ضاربة

  .])٩٢آية (األنبياء    [﴾ إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون  ﴿: :قال تعاىل
حنو قصة سليمان وداود وأيوب وإبراهيم  ، بيان نعمة اهللا على أنبيائه وأصفيائه -٥

فكانت ترد حلقات من قصص هؤالء األنبياء تربز  ، وموسى  وعيسى و زكريا ويونس
  . ٢فيها النعمة يف مواقف شىت ويكون إبرازها هو الغرض األول

قص هذه القصص ( (كما أن هذه األمة احملمدية خمصوصة بعظيم النعمة فإن اهللا ملا  
ص ا على نبيه رأى فضل نفسه وفضل أمته علم أن اهللا خصه هو وأمته بكرامات مل خي

  .٣))أحدا من األنبياء واألمم 
املاضني إحياء لذكرهم وآثارهم ليكون احملسن  ءأخبار األنبيا ((أن اهللا قص عليه  -٦

له تعجيل جزاء يف الدنيا حىت يبقى لذكره وآثاره احلسنة إىل  منهم يف إبقائه ذكره مثبتاً
واجعل ﴿م يف بقاء الثناء احلسن قال قيام الساعة كما رغب خليل اهللا إبراهيم عليه السال

رِيني الْآخقٍ فدانَ صس٨٤آية(الشعراء [ ﴾ لِّي ل([.  
ما أنفق امللوك واألغنياء : وقيل، ما مات ميت والذكر حيييه : يقال ، والناس أحاديث

  .٤))األموال على املصانع واحلصون والقصور إال لبقاء الذكر 
بيانا يثري انفعال الدهشة واخلوف من اهللا لتربية عاطفة  ، بيان قدرة اهللا تعاىل -٧

  .٥اخلشوع واخلضوع واالنقياد وحنوها من العواطف الربانية
  
  

  

                                                
  ٣٧٦ص .هـ ،املكتب اإلسالمي١٤٠٤الطبعة الثانية ، عدنان، علوم القرآن. زرزور، د - ١
  ٦٨ص.رية، املكتب اجلامعي احلديثاالسكند،السيد حسن ،روائع اإلعجاز يف القصص القرآين محمود  - ٢
  ٢الثعليب ،قصص القرآن ص - ٣
  ٣الثعليب ،قصص القرآن ص - ٤
                 ٢٤١دار الفكر ،ص، هـ دمشق ١٤٠٣الطبعة الثانية ، النحالوي، عبدالرمحن ،أصول التربية االسالمية وأساليبها - ٥
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  التربية بالقصص القرآين: املطلب الثالث
  .للقصة يف التربية اإلسالمية وظيفة تربوية ال حيققها لون آخر من ألوان األداء اللغوي

بعيدة  ، متتاز مبيزات جعلت هلا آثارا نفسية وتربوية بليغةذلك أن القصة القرآنية 
 ، مع ما تثريه من حرارة العاطفة ومن حيوية وحركية يف النفس ، املدى على مر الزمن

 ، تدفع اإلنسان إىل تغيري سلوكه وجتديد عزميته حبسب مقتضى القصة وتوجيهها وخامتتها
  :يأيتيما وتتجلى أهم هذه امليزات ف. والعربة منها

  :امليزات التربوية للقصص القرآين
فتجعله دائم التأمل يف  ، دون توان أو تراخٍ ، وتوقظ انتباهه ، تشد القصة القارئ )١

  .والتأثر بشخصياا وموضوعها حىت آخر كلمة فيها ، معانيها والتتبع ملواقفها
بالتنويه مبطلب أو وعد أو اإلنذار  ، ويف شكلها األكمل ، ذلك أن القصة تبدأ غالبا

قبل الوصول إىل حل هذه  ، وقد تتراكم ، أو حنو ذلك مما يسمى عقدة القصة ، خبطر
كما تزيد القارئ أو السامع  ، تزيد القصة حبكًا ، مطالب أو مصاعب أخرى ، العقدة

  .وتلهفًا على احلل أو النتيجة ، شوقًا وانتباها
متمثلة يف  ، النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة تتعامل القصة القرآنية مع )٢

ويوجه االهتمام إىل كل  ، أهم النماذج اليت يريد القرآن إبرازها للكائن البشري
ق باملقام وحيقق اهلدف التربوي من يأتيعرض عرضا صادقًا يف ، منوذج حبسب أمهيته

 .عرضه
حملقة يف جو وال  ، فالقصة القرآنية ليست غريبة عن الطبيعة البشرية )٣

وعالج الواقع البشري ال  ، ألا إمنا جاءت عالجا لواقع البشر ، مالئكي حمض
مث بوصف اجلانب اآلخر  ، يتم إال بذكر جانب الضعف واخلطأ على طبيعته

والذي تؤول إليه القصة بعد الصرب  ، الواقعي املتسامي الذي ميثل الرسل املؤمنون
أو الذي ينتهي عنده املطاف لعالج ذلك الضعف  ، واملكابدة واجلهاد واملرابطة

عالجا ينهض  ، والتردي البشري يف مهاوي الشرك أو محأة الرذيلة ، والنقص
حيث تنتهي  ، إىل أعلى القمم ، ما استطاعت ، ويدفع بالنفس للسمو ، باهلمم
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 نووصف النهاية اخلاسرة للمشركني الذي ، القصة بانتصار الدعوة اإلهلية
  .ومل يستجيبوا لنداء رم فيزكوا أنفسهم  ، استسلموا إىل الضعف والنقص

  : تريب القصة القرآنية العواطف الربانية وذلك) ٣
 ، وكالرضا واالرتياح واحلب ، عن طريق إثارة االنفعاالت كاخلوف والترقب/أ

 كل ذلك يثار يف طيات القصة مبا فيه من وصف رائع ووقائع ، وكالتقزز والكره
  .مصطفاة

وعن طريق توجيه مجيع هذه االنفعاالت حىت تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة /ب
  اليت تنتهي إليها القصة

وعن طريق املشاركة الوجدانية حيث يندمج القارئ مع جو القصة العاطفي حىت /ج
  .يعيش بانفعاالته مع شخصياا

  . صة متتاز القصة القرآنية باإلقناع الفكري مبوضوع الق) ٤
  .واالستهواء والتقمص ، عن طريق اإلحياء/أ

فالقصص القرآين ال خيلو من حماورات فكرية ينتصر : عن طريق التفكري والتأمل/ب
وعظمته يف  ، ويصبح مرموقًا حمفوفًا باحلوادث والنتائج اليت تثبت صحته ، فيه احلق

  .وتأييد اهللا له  ، النفس وأثره يف اتمع
واإلحياء وحب البطولة ، العقلي املنطقي واإلثارة الوجدانيةر اإلقناع ففيتظا

تتظاهر كل هذه العوامل  ، والدافع الفطري إىل حب القوة وتقليد األقوياء) االستهواء(
فما أكثر تكرار بعض قصص القرآن حىت  ، يؤيدها التكرار مرة بعد مرة ، وتتضافر

للعقيدة واليوم اآلخر وإىل معرفة كل تؤدي مبجموعها إىل تربية التصور الرباين للحياة و
 ، جوانب الشريعة اإلهلية معرفة إمجالية وإىل تربية العواطف الربانية من حب يف اهللا

 ، ووالء اهللا وانضواء حتت لوائه ، ولرسل اهللا ، وكراهية للكفر ومحاسة لدين اهللا وحلماته
وذا حتيط القصة  ، هوالتعامل حسب أوامر ، وإىل السلوك املستقيم وفق شريعة اهللا

  ١.بالتربية الربانية من مجيع جوانبها العقلية والوجدانية والسلوكية املؤمن القرآنية نفس 
  
  

                                                
 بتصرف ١٤ – ١١دربالة ، إسالم محمود ، القصص في القرآن الكریم ، نسخة الكترونیة ، ص  - ١
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  : عالقة القرآن بالتاريخ :املطلب الرابع
لقد اهتم القرآن بالتاريخ حىت وجدنا أن أغلب آيات القرآن تتحدث عن هذا اجلانب 

من  كثرياًوإن كنا نستنبط ، حىت أكثر من جانب األحكام والعقائد والسلوك  ، التارخيي
  .ذلك من سياق التاريخ القرآين

  : وجند اهتمام القرآن بالتاريخ من ناحيتني
  .مثل قصة طالوت اليت معنا ، ذكر األحداث التارخيية: األوىل

تاريخ  أيضاًفإا يف حقيقتها  ، اآليات اليت تكون مرتبطة بأسباب الرتول: اآلخرى
  .حلدث واقع يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم 

 بل إن بعض العلماء أوجب دراسة علم أسباب الرتول لقوله أن العربة ليست بعموم
أي _ حتته طائل ال أنه زعم من وأخطأ ((: قال الزركشي، اللفظ وإمنا خبصوص السبب 

 وجه :منها فوائد له بل،  كذلك وليس،  التاريخ جمرى جلريانه _ علم أسباب الرتول 
 العربة أن يرى من عند به احلكم ختصيص ومنها ، احلكم تشريع على الباعثة احلكمة

  . ١ ))املعىن على الوقوف ومنها ، السبب خبصوص
واملعني الثر واملنجم البكر الذي يقف فيه  ، إن القصص القرآين هو املعرض الواسع((

 ، والسنن اإلميانية يف الفرد واتمع ، النفسية والسنن االجتماعية املرء على السنن
أو مدى ارتباط السنن ، وعلى مدى ارتباط هذه السنن بعضها ببعض  ، والناس واألمم

وتاريخ ، ى تاريخ احلضارة هنا يقف الدارس البصري عل.. اإلميانية بالسنن الطبيعية كذلك
  .٢)!)وتاريخ التاريخ . .وتاريخ النفس واالجتماع ، اإلنسان

فهناك قصة ، لكن ينبغي لنا أن نفقه أن القصص القرآين خيتلف يف سرده للحوادث 
كقصة موسى عليه السالم وقصة يوسف اليت تسري مفصلة حىت : تذكر مجيع التفصيالت

  .تنتهي
  .وهناك قصص متوسطة التفصيل كقصة سيدنا نوح عليه السالم 

  . عليهم السالم ولوط ، وشعيب  ، وصاحل، وهناك قصص قصرية كقصص هود
                                                

 االوىل ،الطبعة إبراهيم الفضل أبو حممد :،حتقيق )القرآن علوم يف الربهان(اهللا  عبد بن حممد الدين ر الزركشي ،بد - ١
 .١/٢٢ احلليب الباىب عيسى العربية الكتب أحياء دار  هـ،١٣٧٦

  ٣٧٠عدنان زرزور ، علوم القرآن ،ص - ٢
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  .١كقصة زكريا وأيوب : وهناك قصص متناهية يف القصر
القصة التارخيية الواقعية املقصودة بأماكنها : كل أنواع القصة((إن القرآن قد استخدم 

فيستوي أن  ، حلالة بشرية والقصة الواقعية اليت تعرض منوذجاً ، وأشخاصها وحوادثها
  .بأشخاصها الواقعيني أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج تكون 

ولكنها ميكن أن تقع يف أية حلظة ، واليت ال متثل واقعة بذاا ، والقصة املقربة للتمثيل 
  .٢ ))وأي عصر من العصور 

إن من املهم جداً أن نعرف أن القرآن خيرج بالقصة من دائرة السرد التارخيي إىل 
ومن هذا املنطلق فإنه ال يصح حينئذ أن يؤخذ عليه ، الهتمام باألهداف الدائرة الدينية وا

، وأنه ال يتسلسل يف إيراد حدوثها مرتبة منظمة ، أن ال يتناول القصة من مجيع أطرافها 
ذلك أن  ، وأنه يصعب فهم القصة من القرآن على من مل يطلع عليها من مصدر آخر

  .من التهذيب والوعظ القرآن يأخذ من القصة ما حيقق أهدافه 
املؤمنني إىل  إن القرآن ال يقدم قصصه ومشاهداته رد الترف الذهين وإشباع حاجة

تسعى إىل تتبع ما حدث فعالً دون اكتراث ) أكادميية(وال لرتعة ، القصص واملشاهدات 
  .للمدلوالت الكربى هلذا الذي حدث وإرشاداته األخالقية

التارخيية من أجل أن حيرك اإلنسان صوب األهداف اليت رمسها فالقرآن جييء مبعطياته 
  .اإلسالم ويبعده عن املزالق اليت أودت مبصائر مئات األمم والشعوب

كما جييء بالقصص واألحداث التارخيية من أجل إبراز الفروق احلادة بني اتمعات 
يوجد يف كل العامل  الوضعية واتمعات اإلسالمية على مدار التاريخ لكي يوضح أنه ال

  .وأمة الباطل، أمة احلق، إال أمتني اثنتني
والقرآن يقدم أصول  ، فاحلركة هي هدف العرض التارخيي ال جمرد السرد واالستقاء

واالنتقال ذا التعامل من مرحلة العرض ، منهج متكامل يف التعامل مع التاريخ البشري
ليت حتكم الظواهر االجتماعية إىل حماولة استخالص السنن ا) فحسب(والتجميع 

  .٣والتارخيية

                                                
  ٧٥حممود الشريف ، القصة يف القرآن ص - ١
  ١٥٧حممد قطب ، منهج الفن اإلسالمي ص - ٢
 بتصرف  ٩ – ٨ص .م ، دار العلم للماليني١٩٧٥الطبعة األوىل ، عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ - ٣
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فالقصص القرآين إذن مل يكن سرداً جمرداً لبعض الروايات القدمية اليت يتسلى ا 
أي  -ولكنها، يصدق بعضها ويكذب بعضها كما يف سائر الكتب والقصص، السامعون

  .١اتسمت بالواقعية املطلقة اليت ال زيف فيها -قصص القرآن
  

                                                
  ٦١ص .حممود السيد ، روائع اإلعجاز القرآين - ١
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  :يف القصص القرآين والرد عليها) اخليال(شبهة :اخلامساملطلب 
ليس من املستغرب على بعض مؤرخي الغرب أن ينكروا حدوث كثري من القصص 

ل وِ( التارخيي الوارد يف القرآن أو يف كتام املقدس سواء كان ذلك املؤرخ يهوديا  كـ
من روائع قصة موضوعة (وداود ) طالوت (الذي زعم أن قصة شاؤل ) يورانت د

   .١)األدب
دعى أن موسى عليه السالم بطل االذي ) أرنولد توينيب(أو كان املؤرخ نصرانياً كـ

  .٢فولكلوري أسطوري وقد يكون شخصاً حقيقياً
حينما أدخلوا يف ) طالوت وجالوت(وقد أنكر كثري من علماء الغرب حدوث قصة 

التاريخ واألحداث عرب ما  وأصبح إثبات) اآلركيولوجيا(معايري نقدهم التارخيي علم 
ولكن العجب كل العجب حينما ينربي أناس ممن ، حيصلون عليه من اآلثار واألحفورات

ينتسبون لإلسالم ويزعمون أن القصص القرآين ضرب من ضروب اخليال وليس له 
أي مثل املرويات ، رصيد من الواقع وإمنا ذكره اهللا يف القرآن من أجل العظة والعربة فقط

  !ثة اليت خيترعها القصاص احلدي
حممد (وتلميذه ، ٣أمني اخلويل/ وقد توىل كرب هذه الدعوى يف عصرنا احلديث األستاذ 

الفن القصصي (م بعنوان ١٩٤٧والذي تقدم برسالة دكتوراه يف عام  ٤)أمحد خلف اهللا
كما وصفه به املشركون ويستدل ) أساطري(ويصف القرآن فيها بأنه ) يف القرآن الكرمي

يف قوهلم بأنه أساطري وهي ((على هذا بأن القرآن عرض مرة واحدة للرد على املشركني 
وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي  ﴿ :املرة اليت ترد يف سورة الفرقان وهذه هي اآليات

                                                
 حممد بدران / ، ترمجة ٢/٣٣١وِل ديورانت ،قصة احلضارة - ١
  ١١٦ص. األهلية للنشر والتوزيع  ،م، بريوت١٩٨١ط ، نقوال زيادة : تاريخ البشرية ، ترمجة ،توينيب ،أرنولد  - ٢
و مل يبق يف مصر والشرق أحد يقول أنه حق لقلت وحدي وأنا فل) :[ الفن القصصي(هو الذي قال يف تقدميه لرسالة  - ٣

  ]!!أقذف يف النار أنه حق حق
نسب بعض الباحثني هذا القول إىل حممد رشيد رضا وأستاذه حممد عبده واعتمدوا يف هذه الدعوى على قوهلم يف تفسري  - ٤

إذ يراد أن من شأن مثلها يف ، له يف القصص التمثيلية وال يشترط أن تكون القصة يف مثل هذا التعبري واقعة بل يصح مث:(املنار
منهج املدرسة : أنظر [وعلى عبارات غري هذه ولكنها مومهة ] ٢:٤٥٧) [وضوحه أن يكون معلوماً حىت كأنه مرئي بالعينني

 اللذين خرجوا من أمل تر إىل(وأنبه هنا أن العبارة السابقة جاءت مقيدة بتفسري قول اهللا تعاىل ] ٤٥٧:فهد الرومي: العقلية
والقول فيها بأا للتمثيل قول قابل لالجتهاد وهو منقول عن عطاء رمحه اهللا ] ٢٤٤:البقرة)) [اآلية.... ديارهم وهم ألوف 

 ]٣٢٠ص  ١ابن كثري ، التفسري ج: انظر[
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السر في السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم  .تملَى علَيه بكْرةً وأَصيالً
فهل هذا الرد ينفي ورود األساطري يف القرآن؟ أو هو ينفي أن تكون  ، ﴾ غَفُوراً رحيما

إذا كان هذا ... هذه األساطري من عند حممد يكتبها ومتلى عليه ويثبت أا من عند اهللا 
رآن أساطري ألننا يف ذلك ال نقول قوالً يعارض نصاً ثابتاً فإنا ال نتحرج من القول بأن الق

  .١))من نصوص القرآن
فطن العقل  ((: مث هو يستدل لكل ذلك باملذهب األديب املعتمد على العقل إذ قال

اإلسالمي إىل أن هذه األشياء ال تفهم على أا احلق التارخيي والواقع العلمي إال بضروب 
اإلسالمي أقام فهمه للقصص القرآين منذ اللحظة األوىل على ولو أن العقل ، من التأويل 

  .٢))املذهب األديب ملا احتاج إىل هذه التأويالت
وهو _ أحد أعضاء اللجنة الذين اشتركوا يف مناقشة الرسالة  الرسالة وكتب عن

) الرسالة ( ة لونشر يف جم ، تقريرا بعث به إىل عميد كلية اآلداب_ األستاذ أمحد أمني 
وإن كان أستاذه املشرف قد  ، قد تضمن التقرير نقدا الذعا ملا كتبه الطالب اجلامعيو

  : تيةبالعبارة اآل) أمحد أمني ( وصدر األستاذ . دافع عنه 
أساسها أن القصص يف  ، بل هي رسالة خطرية ، وقد وجدا رسالة ليست عادية ((

تكار من غري التزام لصدق القرآن عمل فين خاضع ملا خيضع له الفن من خلق واب
وعلى هذا األساس كتب كل  ((: مث قال ، ))والواقع أن حممدا فنان ذا املعىن . التاريخ

توضح ، سوق بعض أمثلة أوإين أرى من الواجب أن  ، الرسالة من أوهلا إىل آخرها
منتزعة من أمثلة ) أمحد أمني(مث أورد االستاذ  ، ))مرامي كاتب هذه الرسالة وكيفة بنائها 

  . ٣الرسالة تشهد مبا وصفها به من هذه العبارة املة
وإمنا تتجه  ، دعاء صاحب الرسالة أن القصة يف القرآن ال تلتزم الصدق التارخيياك

لق بعض رآن خيتقوزعمه أن ال ،كما يتجه األديب يف تصوير احلادث تصويرا فنيا
ونسي هذا ..القصص القرآين تارخيًا يعتمد عليه  وأن األقدمني أخطأوا يف عد، القصص

من املؤرخني يعتمدون على كتب األدب القدمية  كثرياًأن ، املتهجم على تاريخ القرآن 

                                                
  ١٨٠ - ١٧٩ص .املصرية م،مكتبة النهضة١٩٥٠الفن القصصي يف القرآن الكرمي، الطبعة األوىل ،  خلف اهللا ،حممد أمحد - ١
  ٤٤املصدر السابق ص  - ٢
  ٩٤لألستاذ حممد اخلضر حسني، ص ) الفن القصصي يف القرآن(نقد كتاب : انظر - ٣
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أو  ، )هومريوس( وإلياذة ، )كونفوشيوس(ككتابات  ، ملعرفة جمريات التاريخ واألحداث
مث يأيت هذا  ، صادقة لديهمكمرجعية تارخيية ، أو غريها ، املعلقات الشعرية اجلاهلية

مع أنه ال جمال للمقارنة بني كالم اهللا وكالم ! ليقول أن القرآن جمرد كتاب أديب ليس إال
  .البشر

من ينكر حدوث القصص القرآين من املسلمني ) حممد أمحد خلف اهللا(مث خرج لنا بعد 
 أن الفرق بينهما أن إال، ) علم اآلثار(تقليداً ملدرسة نقد التاريخ الغربية القائمة على 

وأولئك ينطلقون من ، ينطلقون من منطلق الدين) املذهب األول(أصحاب النقد بـ
  .١منطلق علوم الدنيا

من الدراسات احلديثة تؤكد وجود آثار واضحة ملا ذكره التاريخ  كثرياًومع أن 
إال أا تبقى جمرد  ، ويتجلى لنا يوماً بعد يوم صحة ودقة النص القرآين التارخيي ، القرآين

  .ويبقى القرآن هو األساس التارخيي الذي ال يقبل الرد، نظريات وفرضيات 
بقي أن مجاعة من ((: بقولهالشيخ حممود شلتوت على هذه الفكرة الدخيلة  ويرد

، متفلسفة هذا العصر حاولوا أن يعيدوا بعض اآلراء لقوم حكّموا عقوهلم فيما قصه اهللا
وهذه ... مثل هذا القصص ال يلزم أن يكون صادقاً حيكي واقعاً صحيحاً  نّإ: فقالوا

تذهب بقدسية القرآن من النفوس وتزيل عنه  –فضالً عن ماهلا من نتائج سيئة  –اآلراء 
روعة احلق وتزلزل قضاياه يف كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار ماضية وأحوال 

  .٢))مستقبلة
أصدق املصادر وأصحها ، كمصدر تارخيي، لقرآن الكرميفليس هناك من شك يف أن ا

ومن مث ، فهو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، على اإلطالق
ألنه ذو وثاقة تارخيية ال تقبل ، فال سبيل إىل الشك يف صحة نصه حبال من األحوال

إِنَّ هـذَا لَهو الْقَصص  بحانه فهو كما قال اهللا س ٣.ومل يلتبس بشيء من اخليال، اجلدل
يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللّهو إِالَّ اللّه إِلَـه نا ممو قالْح    ]وأرسل  ]٦٢ :آل عمران

والَّذي أَوحينا   ، ]٢٤: اطرف[ إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشرياً ونذيراً  : رسوله باحلق
                                                

  ]٣٦٨وحىت ص  ٣٦٢:علوم القرآن [انظر ، أطال الدكتور عدنان زرزور يف الرد على كال الطائفتني  - ١
  ٢٧٣ص .دار الشروق، القاهرة ، هـ  ١٣٩٤تفسري القرآن الكرمي ، الطبعة السادسة ، شلتوت ،حممود  - ٢
هـ،الرياض،  جامعة اإلمام حممد بن ١٤٠٠دراسات يف تاريخ العرب القدمي ، الطبعة الثانية ،  حممد بيومي . مهران، د - ٣

  ٣٩ص .سعود اإلسالمية
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ريصب بِريلَخ هادببِع إِنَّ اللَّه هيدي نيا بقاً لِّمدصم قالْح وابِ هتالْك نم كإِلَي  ]فاطر :
٣١[ ،   كُمبن رم قولُ بِالْحسالر اءكُمج قَد اسا النها أَيي ]١٧: النساء.[  
  قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو ]٤٨: املائدة.[  
  قالْح كبن رم كأُنزِلَ إِلَي يالَّذو ]١: الرعد.[  

: الكهف[ نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق  :وما قصه اهللا تعاىل يف القرآن هو احلق
١٣.[  
 ِإبن نم كلَيلُوا عتونَ  ننمؤمٍ يقَول قنَ بِالْحوعرفى ووسم ]١] (٣: القصص.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .)٣٢١-٣١٩(علوم القرآن مناع القطان ، مباحث يف :انظر) ١(
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  والعهد القديم اإلسرائيليات- :المبحث الثاني
  

  : منها الشرعي واملوقف اإلسرائيليات: املطلب األول
، ) ة يليإسرائ(مفرده  ، مجع) اإلسرائيليات( لفظ :) اإلسرائيليات( معىن :أوالً 

وهو  ، والنسبة فيها إىل إسرائيل ، يليقصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائوهي 
  .١أبو األسباط االثين عشر وإليه ينسب اليهود ، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

وإن كان يدل بظاهره على اللون  () (اإلسرائيليات(يف لفظ  املعىن االصطالحيأما  -
إال إنا نريد به ما هو ، دية من أثر ظاهر فيه وما كان للثقافة اليهو، اليهودي للتفسري 

وما تأثر به ، فنريد به ما يعم اللون اليهودي والنصراين للتفسري ، أوسع من ذلك وأمشل 
 اإلسرائيلياتوإن أطلقنا على مجيع ذلك لفظ  ، التفسري من الثقافتني اليهودية والنصرانية

فإن كان اجلانب اليهودي  ، النصراينمن باب التغليب للجانب اليهودي على اجلانب ، 
وشدة  ، هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم

 ، اختالطهم باملسلمني من مبدأ ظهور اإلسالم إىل أن بسط رواقه على كثري من بالد العامل
ود يف ماضيهم كان اليه ((:يقول األستاذ أمني اخلويل،٢))ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا 

مث أبعدوا مشرقني إىل ، الطويل قد شرقوا راحلني من مصر ومعهم آثار حيام فيما بعد
وجاء ، وقد محلوا من أقصى املشرق يف بابل وأقصى املغرب ما محلوا ...بابل يف أسرهم 

إىل جانب ما بعث إليها من الديانات  ، البيئة العربية اإلسالمية من كل هذا املزيج ما جاء
 ، وألقت إىل أهلها ما ألقت من خرب أو قصص ديين، األخرى اليت دخلت تلك اجلزيرة

فلما خرجوا إىل ما حول  ، وكل هذا قد تردد على آذان قارئي القرآن ومتفهميه
جزيرم شرقاً وغرباً فاحتني مأل آذام حني خالطوا أصحاب تلك البالد اليت نزلوا 

، من ذلك هو اليهودي لكثرة أهله وظهور أمرهموإن كان الذي اشتهر  ، وعاشوا ا
  . ٣)) اإلسرائيلياتفدعيت تلك التزيدات اليت اتصلت مبرويات التفسري النقلي باسم 

                                                
   ٣٣٨ص. مكتبة وهبة، القاهرة ، م١٩٨٦اإلسرئيليات يف التفسري واحلديث ، الطبعة الثالثة ، حممد حسني . الذهيب، د  - ١
   ١/١٦٥.دار القلم، بريوت ، التفسري واملفسرون ، الطبعة األوىل،  حممد حسني . الذهيب، د - ٢
 )تفسري : مادة(   ٥/٣٥١سالمية ، أمني اخلويل ،دائرة املعارف اإل - ٣
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  : اإلسرائيلياتاملوقف الشرعي من : ثانياً
  -: تنقسم إىل أقسام ثالثة اإلسرائيليةيرى ابن تيمية رمحه اهللا أن األحاديث 

  .بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح  ما علمنا صحته مما: أحدها
  .ما علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه : والثاين

ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل فال نؤمن به وال : والثالث
  . ١نكذبه وجتوز حكايته 

: وقال يف موطن آخر ، ٢) البداية و النهاية(ونفس التقسيم ذكره ابن كثري يف كتابه 
إال ما أذن الشارع يف نقله مما ال خيالف كتاب اهللا وسنة  اإلسرائيلياتولسنا نذكر من ((

مما بسط ملختصر عندنا أو تسمية ، وهو القسم الذي ال يصدق وال يكذب رسول اهللا 
لى فنذكره على سبيل التحلي به ال ع، مما ال فائدة يف تعيينه لنا ، ملبهم ورد به شرعنا

سبيل االحتياج إليه واالعتماد عليه وإمنا االعتماد واالستناد على كتاب اهللا وسنة رسول 
  . )) اهللا 

فأما احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن عمرو بن العاص (: ويضيف قائالً
بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال " :قال رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

فهو  "ا عين وال تكذبوا علي ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارحرج وحدثو
، املسكوت عنها عندنا فليس عندنا ما يصدقها وال ما يكذا اإلسرائيلياتحممول على 

فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فال حاجة بنا إليه استغناًء مبا ، فيجوز روايتها لالعتبار
منها بالبطالن فذاك مردود ال جيوز حكايته إال على سبيل وما شهد له شرعنا ، عندنا

  .اإلنكار واإلبطال
، عن سائر الشرائع فإذا كان اهللا سبحانه وله احلمد قد أغنانا برسولنا حممد 

، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط، وبكتابه عن سائر الكتب
  .٣)نسخ وتغيريوبعد ذلك كله ، وحتريف وتبديل، وكذب ووضع

                                                
هـ ، ١٣٨٤الطبعة األوىل ، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم : ابن تيمية ،أمحد عبداحلليم ،جمموع فتاوى ابن تيمية، مجعها   - ١

                       ١٣/٣٦٦. مطابع الرياض
 ١٣٥/  ٢دار الريان، القاهرة  ،هـ١٤٠٨البداية والنهاية  ، الطبعة األوىل ، ابن كثري ،أبو الفداء - ٢
  ٧-٦/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٣
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" وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج " قوله ():(فتح الباري(وقال احلافظ ابن حجر يف 
الزجر عن األخذ عنهم  أي ال ضيق عليكم يف احلديث عنهم ألنه كان تقدم منه 

والنظر يف كتبهم مث حصل التوسع يف ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار األحكام 
ية خشية الفتنة مث ملا زال احملذور وقع اإلذن يف ذلك ملا يف مساع الشرعية والقواعد الدين

املراد جواز التحدث عنهم بأي : وقيل... األخبار اليت كانت يف زمام من االعتبار 
خبالف األحكام ، صورة وقعت من انقطاع أو بالغ لتعذر االتصال يف التحدث عنهم

وقال  ، وال يتعذر ذلك لقرب العهد، اإلسالمية فإن األصل يف التحدث ا االتصال
فاملعىن حدثوا عن بين  ، ال جييز التحدث بالكذب من املعلوم أن النيب : الشافعي

 ، وأما ما جتوزونه فال حرج عليكم يف التحدث به عنهم، إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه
ومل يرد اإلذن  ، ١"إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم": وهو نظري قوله
  .٢))لتحدث مبا يقطع بصدقهوال املنع من ا

فقد نال نصيب األسد يف روايتها إمامان ) قصة طالوت(أما املرويات اليت معنا يف * 
لكن نظراً لكثرة  ، ووهب بن منبه، كعب األحبار: ممن هلم يف اإلسالم قدم راسخة ومها

 ومن مشى يف ركام من املسلمني ات فقد امهم بعض املستشرقنييأتيروايتهم لإلسرائ
  .٣وهم برآء من ذلك، بأم مدسوسني على اإلسالم وأهله

  املعروف بكعب ، كعب بن ماتع احلمريي، فهو أبو إسحاق )كعب األحبار(فأما
أسلم يف خالفة عمر وانتقل إىل ، وأصله من يهود اليمن، من آل ذي رعني، األحبار

  .هـ ٣٢الشام وتويف حبمص عام 
فابن عباس على جاللة قدره ، وثقه عدد من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وقد

  .وأبو هريرة على سعة علمه كانا يأخذان عنه ويرويان له

                                                
إسناده :  وقال شعيب األرناؤوط ] ١٧٢٦٤[برقم ٤/١٣٦وأمحد بن حنبل يف مسنده]٣٦٤٤[برقم  ٢/٣٤٢رواه أبو داود - ١

 حسن
 ٥٧٥/  ٦  ار ضة مصرد، علي حممد البجاوي : ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ، حتقيق  - ٢
ومع شدة ، ١٩٨) فجر اإلسالم(يف ) أمحد أمني(وكالم  ٤٣٨ص  ٩ج ) املنار(عنهما يف ) حممد رشيد رضا(انظر كالم  - ٣

 !فما الفرق بينهما وكالمها من معني واحد؟)! العهد القدمي(نقمة هؤالء على اإلسرائيليات إال أم يستشهدون كثرياً بـ 



- ٣٣ - 
 

وهذا دليل ، وأبو داود والترمذي والنسائي) صحيحه(كما أخرج له اإلمام مسلم يف 
  .١على أن كعباً كان ثقة عند هؤالء مجيعاً

  .٢د احلديث على توثيقهوقد اتفقت كلمة نقا
  وهب بن منبه بن سيج ابن ذي كناز، فهو أبو عبداهللا ):وهب بن منبه(وأما ،

هـ وقد وثقه مجع من العلماء منهم ١١٠هـ ومات سنة ٣٤اليماين الصنعاين ولد سنة 
  .٣اإلمام الذهيب وابن حجر والعجلي وأبو زرعة والنسائي وكذلك البخاري

 م ثقات أنبل يطبق  ، اتيأتينقبل منهم كل ما يوردونه من إسرائ ولكن ال يعين أ
واألقرب ((: وكما قال احلافظ ابن كثري..  على مقاالم امليزان الشرعي املذكور سابقاً

كمرويات ، مما وجد يف صحفهم، يف مثل هذه السياقات أا متلقاة عن أهل الكتاب
من األوابد ، أخبار بين إسرائيلساحمهما اهللا فيما نقاله إىل هذه األمة من ، كعب ووهب

سبحانه  –وقد أغنامها اهللا ، ومما حرف ونسخ، مما كان وما مل يكن، والغرائب والعجائب
 .٤))وهللا احلمد واملنة ، عن ذلك مبا هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ –

قصة (من حبثنا يف  اإلسرائيلياتومن األمثلة التطبيقية للميزان الشرعي للموقف من 
) السكينة(ما ذكره اإلمام الشوكاين بعد سرده ألكثر من عشرة أقوال يف معىن ) طالوت

قال بعد  ، ]٢٤٨: البقرة[يأْتيكُم التابوت فيه سكينةٌ من ربكُم  :يف قوله سبحانه
األعالم من جهة اليهود هذه التفاسري املتناقضة لعلها وصلت إىل هؤالء : وأقول((: ذلك

فجاءوا ذه األمور لقصد التالعب باملسلمني رضي اهللا عنهم والتشكيك ، أقمأهم اهللا
: كقول جماهد ، وانظر إىل جعلهم هلا تارة حيواناً وتارة مجاداً وتارة شيء ال يعقل، عليهم

ول وهكذا كل منق ، وجناحان وذنب مثل ذنب اهلر، كهيئة الريح هلا وجه كوجه اهلر
وال يصح أن يكون مثل ، عن بين إسرائيل يتناقض ويشتمل على ماال يعقل يف الغالب

فهم أجل قدراً من التفسري ، وال رأياً رآه قائله هذه التفاسري املتناقضة مروياً عن النيب 
إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع يف ذلك ، بالرأي ومبا ال جمال لالجتهاد فيه

                                                
بريوت، دار             ، احسان عباس : حتقيق ، و العباس مشس الدين أمحد ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أب - ١

 ١٨٠/  ٢ صادر
 ٣٢حممد زاهد الكوثري ،مقاالت الكوثري ص  - ٢
 ٣٥٢/  ٤الذهيب ،ميزان االعتدال   - ٣
 ١٧/  ١ابن كثري ،عمدة التفسري  - ٤
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، ينة لغة وهو معروف وال حاجة إىل ركوب هذه األمور املتعسفة املتناقضةإىل معىن السك
 .١))فقد جعل اهللا عنها سعة

 :ةيسيجد األمور اآلت عن السلف الواردة اإلسرائيليات ءإن من يستقريوباختصار ف-
  .ا أخبار ال يبىن عليها أحكام عمليةإ/١   

  إسرائيل شرعيا مأخوذًا من روايات بيننه مل يرد عن السلف أم اعتمدوا حكما إ/٢
  .بل هي جمرد خرب ، نه ال يلزم اعتقاد صحتهاإ/٣   

  .بل عن من دوم ، نَّ فيها ما مل يثبت عن الصحابةإ/٤
  فما تراه ، على أنه ال يقبلها العقل أمر نسيب اإلسرائيلياتن تعليق األمر يف بعض إ /٥

  . للعقل قد يراه غريك موافق ، خمالف للعقل
ال يوضح أمرا يتعلق بالتفسري بل يكون  اإلسرائيلياتن الكثرة الكاثرة يف هذه إ /٦

التفيد فيه  اإلسرائيليةو ، التفسري واضحا بدوا وقد يكون معلوما من حيث اجلملة 
 . زيادة وال قيد

 . من قبيل التفسري بالرأي اإلسرائيلياتأن هذه  /٧

                                                
، دمشق، هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل ، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري الشوكاين ،حممد بن علي، - ١

 ٢٩٤/  ١دار اخلري 
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  :التفسريالتاريخ و يف اإلسرائيليات دخول: ثالثاً
والسبب يف ذلك أن العرب مل يكونوا ((: فيقول) املقدمة(حيلل اإلمام ابن خلدون يف 

وإذا تشوقوا إىل معرفة شيء مما ، أهل كتاب وال علم وإمنا غلبت عليهم البداوة واألمية
 فإمنا، وأسرار الوجود، تتشوق إليه النفوس البشرية يف أساليب املكونات وبدء اخلليقة

يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع 
وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ، دينهم من النصارى 

 ، ذلك إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من محري الذين أخذوا بدين اليهودية
بقوا على ما كان عندهم مما ال تعلق له باألحكام الشرعية اليت حيتاجون هلا فلما أسلموا 

وهؤالء مثل كعب ، مثل أخبار بدء اخلليقة وما يرجع إىل احلدثان واملالحم وأمثال ذلك
األحبار ووهب بن منبه و عبداهللا بن سالم وأمثاهلم فامتألت التفاسري من املنقوالت 

وليست مما يرجع إىل األحكام ، خبار موقوفة عليهمعندهم يف أمثال هذه األغراض أ
وتساهل املفسرون يف مثل ذلك ومألوا كتب ، فتتحرى فيه الصحة اليت جيب ا العمل

التفسري ذه املنقوالت وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية وال 
وعظمت أقدارهم ملا كانوا حتقيق عندهم مبعرفة ما ينقلونه من ذلك إال أم بعد صيتهم 

  .١))عليه من املقامات يف الدين وامللة فتلقيت بالقبول من يومئذ
 ، ونستطيع أن نلخص األسباب اليت ذكرها ابن خلدون باعتبارات اجتماعية ودينية

  .ية الغالبة على العرب البداوة واألم/ ١      -: أما اإلجتماعية فهي
  . اة وبعضهم من العرب التداخل والسكىن مع أهل التور/ ٢
يف أمور نشأة  وال سيماحب النفوس البشرية االطالع على ما عند األمم األخرى / ٣

  . املخلوقات واألحداث األرضية القدمية وحنوها 
   -: وأما االعتبارات  الدينية  فهي

  .دخول مجاعات من علماء اليهود وأحبارهم يف اإلسالم / ١
  . ال تعلق هلا يف األحكام الشرعية عنهم يف األبواب اليت تساهل املفسرين يف النقل/  ٢
  .ومكانتهم املرموقةعظم قدر من ينقلون عنهم من الثقات األثبات / ٣

                                                
دار ، بريوت ، هـ  ١٤١٣، الطبعة األوىل ) كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ( ابن خلدون ، ابن خلدون، عبدالرمحن - ١

 ٤٨٧الكتب العلمية ص
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  -: يف التفسري القرآين اإلسرائيلياتحكم إدخال : رابعاً 
يف التفسري حىت قال الشيخ أمحد اإلسرائيليات تشدد بعض العلماء يف إنكار إدخال 

إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه  (:  (- رمحه اهللا – حممد شاكر
، أو رواية يف معىن اآليات وجعله قوالً ، وذكر ذلك يف تفسري القرآن ، شيء–وال كذبه 

ألن يف إثبات مثل  ، شيء آخر –و يف تفصيل ما أمجل فيها أ ، أو يف تعيني ما مل يعني فيها
ذلك جبوار كالم اهللا ما يوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه مبني ملعىن قول اهللا 

وإن رسول اهللا صلى اهللا  ، وحاشا هللا ولكتابه من ذلك! ومفصل ملا أمجل فيه  ، سبحانه
فأي تصديق  ، أمرنا أن ال نصدقهم وال نكذم –إذ أذن بالتحدث عنهم  –عليه وسلم 

نضعها من موضع التفسري أو و ، لروايام وأقاويلهم أقوى من أن نقرا بكتاب اهللا
  .١))؟ اللهم غفرا البيان
، اليت أخذها بعض املفسرين عن أهل الكتاب اإلسرائيلياتوكلمة احلق أن هذه  ((

 ذلك ألن األمر مل يقف على ، كان هلا أثر سيء يف التفسري ، وشرحوا ا كتاب اهللا تعاىل
بل تعدى دائرة  ، ما كان عليه يف عهد الصحابة من االلتزام بدائرة املباح من ذلك

بل ودخل هذا النوع من التفسري  ، وإن كذباً فردوا كل ما قيل هلم إن صدقاً ، اجلواز
مما جعل الناظر يف كتب التفسري اليت هذا شأا يكاد  ، كثري من القصص اخليايل املخترع

  . اء فيها العتقاده أن الكل من واد واحد ال يقبل شيئا مما ج
 ، وغريها من األخبار اإلسرائيلياتوليس من شك يف أن هؤالء الذين أكثروا من نقل 

وذهبوا بكثري من األخبار الصحيحة جبانب  ، وضعوا الشوك يف طريق املشتغلني بالتفسري
  .٢) )ما أوردوه من قصص مكذوب وأخبار ال تصح 

أنه من أوله إىل : )تفسري الكليب(أمحد بن حنبل أن يقول عن  وهذا ما دعى اإلمام
وذلك بسبب إغراقه يف رواية  ، ٣ال : فيحل النظر فيه ؟ قال: قيل له. آخره كذب 
  .اإلسرائيليات

                                                
 ١/١١املقدمة _ة التفسري أمحد شاكر ،عمد - ١
  ٣٧مكتبة وهبة ،ص،هـ القاهرة ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، حممد حسني ، االجتاهات املنحرفة يف التفسري. الذهيب ، د - ٢
  ٤٧٤السخاوي ،املقاصد احلسنة  ص - ٣
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إال أن نكريه ،  اإلسرائيلياتمن  كثرياًومع أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ممن نقل 
وخشيته أن يؤثر ذلك على ، ذلك بدون انضباط  اشتد حينما رأى إغراق الناس يف تتبع

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ) صحيحه (فقد روى البخاري يف  ، عقائد املسلمني
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول اهللا صلى {: قال

بدلوا  وقد حدثكم أن أهل الكتاب ، تقرؤونه حمضا مل يشب ، اهللا عليه وسلم أحدث
 هو من عند اهللا ليشتروا به مثناً: وقالوا ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، كتاب اهللا وغريوه

يسألكم عن  ال واهللا ما رأينا رجالً ، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، قليالً
  . ١ }الذي أنزل عليكم 

- وأنا ألقي دروس التفسري ممن وقع لديهم اخللط من  معي شخصياً وكم قد مر
إذ أن العامة .. املنتشرة واملبثوثة يف كتب التفسري املوثوقة  اإلسرائيلياتالسامعني بسبب 

يصدقون كل ما يذكر يف كتب التفسري ببساطة معهودة ناشئة من ثقتهم يف مؤلف 
  . }...وال تكذبوهم  ال تصدقوهم{وال يستطيعون تطبيق املنهج النبوي ، الكتاب 
  الضروري يتقدر بقدر الضرورة فال بد من مالحظته  ((ولكن مع كل ذلك فإن

وإلقاء القول حسب مقتضى التعريض وضرورته حىت ميكن تصديقه بشهادة القرآن 
 .٢))والكف عن الزيادة عليه ، الكرمي

وسأفصلها يف  ، يف رساليت هذه اتيليسبب إيرادي لإلسرائوهذا ما جيعلين أبني هنا 
   -: مخسة   أسباب

  : من اإلميان بالرسل الدفاع عنهم  -١
ولكن ال يكفي أن نقف عند هذا احلد مبجرد ..حنن املسلمون نؤمن جبميع الرسل 

كشف  –جهدنا –وحناول  ، بل من اإلميان م أن نقف وندافع عنهم.. اإلميان فقط 
الزيف وإظهار التزوير والتحريف والتشويه الذي شاب الصورة النقية الطاهرة هلؤالء 

آل [ ﴾إِنَّ الدين عند اللّه اِإلسالَم﴿ودينهم واحد ، ألن رسالتهم واحدة ..الرسل
  ]١٩: عمران

                                                
 ٢٤٨٨برقم  ٩/١٣٦صحيح البخاري  - ١
القاهرة، دار ، هـ  ١٤٠٧الطبعة الثانية ، سلمان الندوي : الفوز الكبري يف أصول التفسري، تعريب ، الدهلوي، ويل اهللا  - ٢

  ١٨٠الصحوة،ص 
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كما أنه ينبغي الدفاع عن القادة الصاحلني الذين خلد  ، فجميع األنبياء مسلمون
الذي يف دراسيت هذه وقد نسج اليهود ) طالوت (القرآن ذكرهم بفخر واعتزاز كأمثال 

  . من االفتراءات اليت تسقط مكانته وفضله كثرياًحوله 
  
  - : وكشفها مهم للباحث اإلسرائيلياتمتييز  -٢
عرب القرون  اإلسرائيلياتهلم باع طويل يف كشف هذه  ضت العناية اإلهلية أناساًقي

كما كان لبعض املفسرين فضل  ، ومتييز صحيحها من باطلها ، واإلبانة عنها ، املتوالية
ومع ذلك بقي  ، يف كتب التفسري اإلسرائيلياتالتنبيه على بطالن بعض ما روي من 

على ألسنة الناس حىت كادت يف ثنايا كتب التفسري وقد انتشرت  اإلسرائيلياتكثري من 
  . م ا حقائق مسلّ أن تصبح أحياناً

أي املرويات [وغالبها ( (: على ضرورة التنبه هلذه املرويات فقال) ابن كثري(وقد نبه 
 ، واهللا أعلم حبال كثري منها ، اليت تنقل لينظر فيها اإلسرائيلياتمن ] يف حقيقة إبليس 

ويف القرآن غنية عن كل ما عداه  ، للحق الذي بأيديناومنها ما قد يقطع بكذبه ملخالفته 
وقد وضع فيها أشياء  ، من األخبار املتقدمة اليت ال تكاد ختلو من تبديل وزيادة ونقصان

 ، وانتحال املبطلني كثرية وليس هلم من احلفاظ املتقنني الذين ينقون عنها حتريف الغالني
ة واألتقياء والربرة والنجباء من اجلبابرة النقاد كما هلذه األمة من األئمة والعلماء والساد

وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه  من  ، واحلفاظ اجلياد الذين دونوا احلديث
اعني والكذابني واهولني وغري وعرفوا الوض ، وموضوعه ومتروكه ومكذوبه ، منكره

  . ١) )ذلك من أصناف الرجال 
ولذلك فإنه ال جيوز للمفسر أن حيكي املرويات ويطلقها دون أن ينبه على الصحيح 

  .ويسبب للقارئ احلرية واالضطراب  ألن مثل هذا العمل يعد ناقصاً، من األقوال 
على الرغم  ((وأود أن أؤكد هنا على نقطة مهمة غفل عنها كثري من املفسرين فإنه 

–من جهة القدسية  –ن زيف املقوالت يف التوراة من أن املسلمني هم أول من حتدثوا ع
كانوا هم أول من اعتمد التوراة ككتاب  ، وهذا ما أكد عليه القرآن يف أكثر من موضع

                                                
 ٣/١٠٠هـ ، دمشق، دار اخلري ١٤١٤تفسري القرآن العظيم ، الطبعة الثانية ، ابن كثري، عمادالدين أبوالفداء إمساعيل - ١
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اإلسالميون بكتابة التاريخ الديين هلم ) اإلخباريون ( وقد قام املؤرخون  ، ومرجع تارخيي
ورمموا ما كان ينقصهم من  ، عربباالعتماد على ما تناقلته ألسنة النسابني والرواة ال

ومل يشكك املسلمون  ، شريطة أال خيلط ذلك مقوالت التراث اإلسالمي ، خالل التوراة
 ، ومل ينبهوا إىل الزيف التارخيي للتوراة ، إال يف املفهوم والطرح الديين والتشريعي للتوراة

يف قصص األنبياء هو بل ما كان يهم اإلخباريون والرواة  ، ألن القضية مل تكن لتهمهم
دون أن يكون لتلك القصص  االشتراعيةإجياد مرجع ثقايف للعظة الدينية األخالقية 

 ، السردية اليت دونوها أرضية تارخيية من حيث توثيقها وتثبيتها وربطها بالزمان واملكان
  .١) )وال مكان جغرايف ، أي مل يكن لتلك القصص زمن كرونولوجي 

املرويات واملقياس التارخيي ال يكتفى فيه بالسند فقط أو مدى وال شك أن معايري 
من املعايري املهمة لكشف حقيقة  وعلى الباحث أن يطبق عدداً..سكوت الشارع عنه 

سواء املعيار اإلسنادي أو العقلي أو الزماين أو اآلركيولوجي للوقوف  اإلسرائيليةالرواية 
  . على حقيقة احلدث التارخيي 

  
  : ما احتوى عليه التراث اليهودي ومقارنته بالقرآنإبراز   -٣
من مقتضيات الرسالة املتخصصة أن جيتهد الباحث يف إظهار ما جاء يف املصادر  

ا وال من صورة باهتة زائفة ال نقبل ) طالوت (حول قصة  جوما نس ، اإلسرائيلية
  .  فكان ال بد من البحث عن الصورة احلقيقية الصحيحة ..نقرها
أصدق من كل وثيقة تارخيية وذلك لصدق ((لتأكيد على أن النص القرآين وا

فالقرآن وصلنا بالتواتر املوجب للعلم ، كما أا وصلتنا بأوثق منهج علمي، مصدرها
  .٢))القطعي يف كل آية وكل كلمة بل وكل حرف

  
  
  

                                                
  ٧٠دار عالء الدين،ص ، دمشق ، م  ٢٠٠٥نقد النص التورايت، الطبعة األوىل ،  اعيل ناصر إمس. الصمادي، د - ١
 ٢٣٨دار طيبة ،ص، الرياض ، هـ١٤٠٦منهج كتابة التاريخ اإلسالمي، الطبعة األوىل ، السلمي ،حممد بن صامل  - ٢
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  : بيان خطورا على العقيدة اإلسالمية -٤
على أباطيل وخرافات جترأت فيها على الذات اإلهلية  اإلسرائيلياتاحتوت كثري من 

ق جبالله سبحانه من التشبيه والتجسيم والتردد يف القرارات والندم يأتيووصفته مبا ال 
والقادة الربانيني ، على األنبياء املرسلني اكما جترؤو ، جل اهللا عما يقولون علواً كبرياً

ودفعتهم ملذام ونزوام إىل قبائح ، ووصفوهم يف صورة من استبدت م شهوام
  .فضالً عن أن يكون نبياً مرسالً أو قائداً مصلحاً، وفضائح ال تليق بإنسان عادي

 –هذه العقائد الفاسدة ينبغي للدراسات فضحها والتحذير منها وإن كان املسلمون 
رد على وهذا ما جيعلنا ن، ال يأخذون عقائدهم من هذه األباطيل امللفقة –حبمد اهللا 

بقوة حيث زعم أن اإلسالم اعتمد على العهد القدمي أكثر من اعتماده على أي ) هامرتن(
  ١.وأنه استقى منه العقيدة األساسية األوىل يف التوحيد ! كتاب آخر 

وال شك أن هذا االفتراء ناشئ من عداوته لإلسالم أو من جهله وغفلته على أقل 
  .األحوال 

  
  :مسكوت عنه االستئناس بذكر ما هو -٥
من أوسع القصص تفصيالً ملعلومات تارخيية  اإلسرائيليمن املعلوم أن القصص ((

لكن بسبب وقوع التحريف فإنه ال ميكن االعتماد على شيء  ، ولعهود وأزمان سحيقة
أما األخبار التارخيية مثل زيادة التفصيل ملا ورد يف القرآن ، من ذلك يف األمور الشرعية

وال يترتب على ذلك ، يغطى به النقص والفجوات يف الوقائع التارخيية جممالً أو الذي
تقرير حكم شرعي أو خمالفته فإنه ال بأس من ذكر ذلك على سبيل املعرفة والبيان ال 

  .٢))االعتماد واالعتقاد كما قرر ذلك كثري من العلماء احملققني 

                                                
 ١٠٥/  ٢هامرتن ، تاريخ العامل  - ١
 ٢٤٣تاريخ،ص السلمي ،حممد صامل ،منهج كتابة ال - ٢
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 يكترثون بضبطها وال وحنوها ال اإلسرائيلياتأما ما ينقل من ((: يقول ابن تيمية
وغايتها أن تكون عن واحد من علماء الكتاب أو ، ألن األصل غري معلوم، بأحوال نقلها

  .١))من أخذه عن أهل الكتاب
، من املبهمات اليت مل يتعرض هلا القرآن  كثرياًنلحظ ) طالوت(ويف دراسيت لقصة 

ومن تلك املبهمات على سبيل ، لتركيز القرآن على ما يفيد املسلم وأهل النظر واالعتبار
   -:املثال
فكل ما يؤخذ من اآليات أا وقعت لبين ، الزمان الذي وقعت فيه قصة طالوت. ١

أو احلال  املدةأما حتديد السنة أو  ، يعين بعد إقامتهم يف فلسطني، إسرائيل من بعد موسى
  .اليت عليها بنو إسرائيل فلم حيدده القرآن 

  .ا منه أن يبعث هلم ملكاً اسم النيب الذي طلبو. ٢
  .وبداية أمره وتفصيالته قبل متلكه عليهم ، نسب طالوت. ٣
  .وبطريقة ملكه ، تفصيالت ببسطة طالوت يف العلم واجلسم. ٤
التابوت وقصته وتارخيه وصفته وحنو ذلك من املبهمات اليت جند تفصيالا يف . ٥

  ).العهد القدمي(

                                                
 ٢١ابن تيمية ،الرد على البكري ،ص  - ١
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  : العهد القدمي: املطلب الثاين
للتفرقة بينه وبني ما ، على أسفار اليهود يف العصور املسيحية) العهد القدمي(أطلق اسم 

  ).العهد اجلديد(اعتمده النصارى من أسفارهم اليت أطلقوا عليها اسم 
يف رسالته ) بولس(وقيل أن أول من أطلق تسمية العهد القدمي على أسفار اليهود هو 

ت بصائرهم ألن ذلك الربقع نفسه باق إىل يومنا بل أعمي((: إىل أهل كورنثوس الثانية
  .١))هذا غري مكشوف عند قراءة العهد العتيق

ما يرادف معىن ) العهد اجلديد، العهد القدمي(ويراد بكلمة العهد يف هاتني التسميتني 
فأوالمها ، امليثاق ؛ أي أن كلتا اموعتني متثل ميثاقاً أخذه اهللا على الناس وارتبطوا به معه

واألخرى متثل ميثاقاً جديداً من عهد ، متثل ميثاقاً قدمياً من عهد موسى عليه السالم
  .٢عيسى عليه السالم  

وإن كان قد غلب اسم ) اإلسرائيليات(العهد القدمي إذاً هو ما ذكرناه سابقاً باسم  -
ورهم على املرويات املسندة إىل رجال نقلوها باملشافهة للمسلمني يف عص) اإلسرائيليات(

بل رمبا ، املطبوع اليوم) العهد القدمي(لكننا جند أن تلك املرويات مقاربة ملا عليه ، األوىل
حيث أم رمبا قرءوها من نسخ للعهد القدمي أوىف وأدق من ، تكون أكمل مما هي اليوم

  .نسخ اليوم 

  
   

                                                
 )دار الكتاب املقدس. ( ٣١٤ص ) ١٤/  ٣(رسالة بولس الثانية إىل أهل كورنثوس . العهد اجلديد  - ١
  ١٣ص  م، ضة مصر،٢٠٠٤الطبعة الثانية ، علي عبدالواحد ،األسفار املقدسة يف األديان السابقة. وايف ، د  - ٢
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  :أقسام العهد القدمي -١
العربية املشتقة من اآلرامية إىل ثالثة قسم العهد القدمي والذي كان قد كتب باللغة ين 

  -:١أقسام

  : القسم األول
   -: ويشمل اخلمسة األسفار األوىل

أسفار موسى اخلمسة ) التوراة(وتضم ، ) الناموس(وهي حتديداً اليت تدعى بالتوراة 
  -:اليت يدعي اليهود أن موسى قام بكتابتها

  .سفر التكوين . ١
  .سفر اخلروج . ٢
  . سفر الالويني. ٣
  .سفر العدد . ٤
  .سفر التثنية . ٥

  
  -: القسم الثاين

  -: ويشمل كتب األنبياء بعد وفاة موسى
وهو [ وصموئيل األول والثاين ، القضاة، وهي أسفار يشوع: أسفار األنبياء األولني -

  .وامللوك األول والثاين ، ]ما اهتممنا به يف هذه الدراسة
 .وحزقيال ، وإرميا، وهي تضم أسفار إشعيا: )الكبار(وأسفار األنبياء املتأخرين  -
، وعابوديا، وعاموس، ويوئيل، وهم هوشع: )الصغار(وأسفار األنبياء املتأخرين  -

  .ومالخي ، وزكريا، وحجي، وصفنيا، وحبقوق، وناحوم، وميخا، ويونان

  
   

                                                
  ١٥املرجع رقم ) ٣/٦١٢(م ١٩٥٩عام ، دائرة املعارف األمريكية : انظر يف هذا التقسيم  - ١
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  -: القسم الثالث
  : وتضم) كتوبيم(كتب احلكمة وهي اليت تسمى 

، واجلامعة، واملراثي، وراعوث، ونشيد اإلنشاد، وأيوب، واألمثال، املزامريأسفار 
  .١وأخبار اليوم األول والثاين ، وحنميا، وعزرا، وأستري
لفظ خاص مبا أنزل على موسى وإن كان كثري من ) التوراة(ومن هذا يتبني أن  -

  . )العهد القدمي(باحثي أهل الكتاب يتجوزون بإطالقه ليشمل كل أسفار 
موسى هي أول كتاب نزل من السماء حبسب رأي اإلمام الشهرستاين ٢)توراة(و -

بل ) كتاباً( يهم السالم ما كان يسمىوأن ما كان على إبراهيم وغريه من األنبياء عل
 .٣صحفاً

ذكر حديث احتجاج آدم  ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 
  .٤ }وكتب اهللا لك التوراة بيده{: وفيه أن آدم قال ملوسى، موسىو

فال شك أن اليهود ، قد يطلق جمازاً على العهد القدمي كله) التوراة(وإذا كان لفظ 
، والنصارى يعتقدون أن هذا الكتاب املوجود بأيديهم اآلن أوحي به من قبل اهللا تعاىل

يك يف يتعرض الكتاب املقدس لكثري من املزاعم واالفتراءات والتشك(( :يقول أحدهم
بل وعلم اآلثار يشهد الستحالة ، لكن األدلة التارخيية املنطقية ، وصحته هوحيه ومصداقيت

  .٥ ))وحنن نؤكد على هذه احلقيقة. حتريف الكتاب املقدس 

                                                
، األنبياء ، توراة : وهو اختصار للكلمات املكونة ألقسام العهد القدمي ) التناخ(هناك أمساء أشتهر ا العهد القدمي أمهها  - ١

: انظر . ( ويعين النص املقدس املضبوط واملعدل ) املسورت( ومصطلح. وهي تعين النص املقروء ) املقرا(وكذلك ، الكتب
 ) ١٦ص . اليهود يف العامل القدمي 

على الوزن ) رءه: بالعربية " (رأى"وهو اسم الفعل من )توره: بالعربية (واسم التوراة ) . التعليم ( مسيت التوراة مبعىن  - ٢
وقد ]٢٧ص ) كمال الصلييب (حروب داود :انظر ". [الترئية "حرفيا والكلمة تعين ) . أفعل(العربي املوازي للوزن العريب 

والصحيح ما أثبتناه )  ١٧/  ٣السمني احلليب / الدر املصون : انظر . (اختلف املفسرون هل هي كلمة عربية مشتقة أم أعجمية 
 .هنا 

  ٢١١ريوت ،دار الفكر ،صب،  عبدالعزيز الوكيل : حممد بن عبدالكرمي ،امللل والنحل ، حتقيق ، الشهرستاين  - ٣
صحيح مسلم ، الطبعة ، ومسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري ]٦٢٤٠[برقم  ٦/٢٤٣٩رواه البخاري  - ٤

 ]٤٧٠١[برقم  ٢/٦٣٨وسنن أيب داود ]٢٦٥٢[برقم  ٤/٢٠٤٣القاهرة ،دار احلديث ، هـ١٤١٢األوىل 
 )ة دار الكتاب املقدسنشر( ١ص. استحالة حتريف الكتاب املقدس  - ٥
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العهد ( فإن احلقيقة املطلقة ليست يف  ، وسنثبت بعد صفحات زيف هذا اإلدعاء  
فهو  ، بل هي يف القرآن الذي أنزله اهللا على حممد  ، املوجود بني أيدينا اليوم) القدمي

يف  صدقاً :يعين]  ١١٥: األنعام[ ﴾وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدالً  ﴿: كما قال اهللا
نحن نقُص علَيك أَحسن  ﴿ :قال تعاىلوهلذا  ، يف األوامر والنواهي األخبار عدالً
] ٣: يوسف[﴾  أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت من قَبله لَمن الْغافلنيالْقَصصِ بِما 

كَذَلك نقُص علَيك من أَنباء ما قَد ﴿ : :قال تعاىلو ، بالنسبة ملا أوحي إليك فيه :أي
عرض عن هذا القرآن واتبع أمن  :يعين]  ٩٩: طه[ ﴾سبق وقَد آتيناك من لَّدنا ذكْرا

  . ١غريه من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد 
 أن نتخلص متاماً ، فعلينا حني نتعامل مع التوراة كمصدر تارخيي ، وعلى أي حال ((

وأن ننظر إليها كما ننظر إىل غريها من املصادر  ، من اهلالة اليت أسبغها عليها املؤمنون ا
–كما يقول املؤرخ االجنليزي سايس –إن من كتبوا التوراة املتداولة اليوم ...التارخيية 

عن نظائرهم من معاصريهم يف  كثرياًوهم كمؤرخني ال خيتلفون  ، كانوا بشرا مثلنا
وما  ، ال حيتمل أن خنطئهبل  ، كما أنه ليس هناك تاريخ ال حيتمل املناقشة ، الشرق

فليس هناك ما مينع املؤرخ من أن يناقشها مناقشة حرة  ، خدامت توراة اليوم كتاب تاري
  .٢) )دون متييز 

                                                
  ١/١٨٥ابن كثري ،البداية والنهاية - ١
   ٣٠حممد بيومي مهران ،دراسات يف تاريخ العرب القدمي ،ص . د - ٢
  



- ٤٦ - 
 

   -: )التوراة ( إثبات حتريف  -٢
لقد أخربنا القرآن الكرمي أن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل على موسى عليه السالم كتاب 

  . ليبلغه إىل قومه من اليهود ويكون هلم ضياء وهدى ) التوراة (
: األنبياء[ ﴾ ولَقَد آتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وضياء وذكْراً لِّلْمتقني ﴿: :قال تعاىل

وآتينا موسى الْكتاب وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائيلَ أَالَّ تتخذُواْ من دونِي  ﴿، ]٤٨
نزلَ  ﴿ ، ]١٧: هود[﴾  ومن قَبله كتاب موسى إَماماً ورحمةً ﴿] ٢:اإلسراء[ ﴾وكيال

ي نيا بقاً لِّمدصم قبِالْح ابتالْك كلَييلعاِإلجناةَ ورولَ التأَنزو هي٣:آل عمران[﴾  د -
عليه –بأن اهللا سبحانه أنزل التوراة على موسى  جازماً فنحن املسلمون نؤمن إمياناً ، ]٤

  . نشك يف هذا ونكفر من أنكر ذلكوال –السالم 
ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله يا أَيها الَّذين آمنواْ آمنواْ بِاللّه  ﴿ ::قال تعاىل

قَد والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَ
  ].١٦٣: النساء[ ﴾ ضلَّ ضالَالً بعيدا
أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ إِنا  ﴿: وقال سبحانه

﴾ ...للَّذين هادواْ والربانِيونَ واَألحبار بِما استحفظُواْ من كتابِ اللّه وكَانواْ علَيه شهداء
  ].٤٤:املائدة[

صدقوا بالتوراة من لدن موسى إىل زمان " أسلموا("(: يف تفسريهاقال اإلمام القرطيب 
، أكثر من ذلك: ويقال، أربعة أالف: ويقال، عيسى عليهما السالم وبينهما ألف نيب

  .١))كانوا حيكمون مبا يف التوراة 
وأما اإلميان بالكتب املرتلة على املرسلني فنؤمن مبا مسى اهللا ((يقول اإلمام ابن أيب العز 

ونؤمن بأن هللا تعاىل سوى ذلك كتباً ، من التوراة واإلجنيل والزبور، منها يف كتابه –تعاىل 
  .٢))أنزهلا على أنبيائه ال يعرف أمسائها وعددها إال اهللا تعاىل

                                                
القاهرة، دار ) اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري  - ١

 )٣/٢١٨٥(الريان  للتراث 
حممد : ختريج ، مجاعة من العلماء : حتقيق ، ابن أيب العز، علي بن علي بن حممد الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية - ٢

 . ٣١٢ص . هـ١٤٠٨الطبعة التاسعة ، بريوت، املكتب اإلسالمي ، ناصرالدين األلباين 
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ه وال من خلفه أثبت على أن لكن القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بن يدي
التحريف والتبديل واإلمهال والنقصان والكتمان والتضييع قد حصل من اليهود للتوراة 

َإِنَّ منهم لَفَرِيقاً يلْوونَ  ﴿ :قال تعاىل، ١الصحيحة اليت أنزلت على موسى عليه السالم
مابِ وتالْك نم وهبسحتابِ لتم بِالْكهتا أَلِْسنمو اللّه ندع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا ه

وقال  ، ]٧٨: آل عمران[ ﴾ هو من عند اللّه ويقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب وهم يعلَمونَ
شترواْ بِه هـذَا من عند اللّه ليفَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ  ﴿ :أيضاً

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم  ﴿: :قال تعاىلو ، ]٧٩: البقرة[ ﴾ثَمناً قَليالً
أَنزلَ  قُلْ من ﴿ ، ]١٥:املائدة[ ﴾لْكتابِ ويعفُو عن كَثريٍكَثرياً مما كُنتم تخفُونَ من ا

ت يساطقَر هلُونعجاسِ تى لِّلندهوراً وى نوسم اء بِهي جالَّذ ابتفُونَ الْكختا وهوندب
يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق  ﴿] ٩١: األنعام[ ﴾كَثرياً

  .] ٧١: آل عمران[ ﴾ وأَنتم تعلَمونَ
، هو التوراة الذي أنزل اهللا على موسى) احلق(ذكر اإلمام ابن جرير الطربي أن 

  .٢أي مل ختلطون احلق بالباطل، هو اخللط) اللبس(و، الذي كتبوه بأيديهم) الباطل(و
 ﴾ يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ﴿: وقد وصفهم اهللا بالتحريف فقال عنهم

قال  ، ]٤١: املائدة[  ﴾ يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه ﴿ ، ]١٣:املائدة/٤٦:النساء[
ويقولون جلهال  ، على نبيهمحيرفون كالم رم الذي أنزله اهللا جل وعز  (: (ابن جرير

اها والتوراة اليت أوح ، هذا هو كالم اهللا الذي أنزله على نبيه موسى عليه السالم: الناس
 كتاباً إن بين إسرائيل كتبوا {: والسالم ويف احلديث احلسن قال عليه الصالة ، ٣))إليه

  .٤}وتركوا التوراة  ، فاتبعوه

                                                
كالم اإلمام ابن كثري :لفاظ وحرفت معانيها فقط، انظر عن قضية وقوع التبديل هل هو جلميع التوراة أم بقيت فيها األ - ١
  )٢/٣٦٠إغاثة اللهفان (وابن القيم ) ٢١٣/ امللل والنحل (والشهرستاين ) ١٣٧-٢/١٣٥البداية والنهاية (

 :وقد شذ من علماء املسلمني مجاعة قالوا أن االلفاظ مل حترف وامنا حرف املعىن فقط ومنهم           
  ) هـ486ت ( لقاضي عيسى بن سهل اجلياينا-      )  هـ٤٠٣.ت( القاضي أبو بكر الباقالين          -  

 .عبد الرمحن ابن خلدون -         )   هـ606ت ( فخر الدين الرازي  -         
 )٣/٣١٠(يبم ، طبعة مصطفى البايب احلل١٩٦٠، )جامع البيان يف تأويل آي القرآن( الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير،   - ٢
 ) ٦/١٥٥( الطربي ، جامع البيان  - ٣
واحلديث )  ١/١٧٢(، ويف جممع الزوائد  ٥٧٠٦برقم ١٢/٢٨٤ عن أيب موسى األشعري يف املعجم األوسط الطرباين- ٤

 )٢٠٤٤/املكتب اإلسالمي، رقم، بريوت ، هـ ١٤٠٦صحيح اجلامع الصغري ، الطبعة الثانية (حسنه األلباين 
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   -:بداية التحريف -٣
مجع شيوخ إسرائيل يف العيد  –عليه السالم  –ايات اليهودية أن سليمان وحبسب الر

 ، ومحل الكهنة التابوت ، لوضع تابوت عهد الرب يف حمراب البيت يف قدس األقداس
وكان اجلميع ميشون مع املوكب حىت سليمان عليه السالم وفتح التابوت بعد وضعه يف 

وضعهما  نمل يكن يف التابوت إال لوحا احلجر اللذا: وكانت املفاجأة ، مكانه املخصص له
 ، ١ إسرائيل عند خروجهم من أرض مصرحني عاهد الرب بين ، موسى هناك يف حوريب

  . كذا فقدت التوراة يف ظروف غامضة وه
حىت ورد أنه مت  ، واختفت ، ومل ترد أدىن إشارة للتوراة بعد سليمان عليه السالم
أي بعد  ، )م.ق ٦١١-٦٤١(العثور عليها مبحض املصادفة يف عهد يوشيا بن آمون 

وصعد امللك إىل بيت الرب ومجيع  (( ، ليه السالم بأكثر من سبعمائة سنةوفاة موسى ع
وكل الشعب من الصغري إىل  ، رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه والكهنة واألنبياء

  .٢))الكبري وقرأ يف آذام كل كالم سفر الشريعة الذي وجد يف بيت الرب
) نبو خذ نصر(حىت متكن ، مث توالت النكبات على اليهود من قبل الشعوب ااورة

  .٣م.ق ٨٥٦وبه للهيكل وتدمريه له وألورشليم وختريبها عام ، إىل بابل من سبيهم
مكث اليهود يف بابل حتت حكم السيب حىت مسحت هلم الدولة الفارسية بالعودة إىل 

وكان ذلك عام  ٤فكان ممن عاد من اليهود جمموعة بقيادة عزرا بن سرايا ، أورشليم
  .٥م تقريباً .ق ٤٥٨
  

                                                
 )  ٩-١: ٨( ملوك أول  - ١
 )٣٠-٢٩: ٣٤(وأخبار األيام الثاين ) . ٢-١:  ٣٣(ملوك ثاين  - ٢
 ) ١١-٨: ٢٥(ملوك ثاين  - ٣
)            عليه السالم(يرجع نسبه إىل هارون حسب ما ورد يف سفره وجاء وصفه أنه كاتب ماهر يف شريعة موسى : عزرا  - ٤
وزعموا أن (حيث أنه قد مجع األسفار وأعاد ترتيب الشريعة ، ويعرف لدى الكثريين بأنه مؤسس اليهودية ]  ١٠-١: ٧عزرا[

حممد حامد : حتقيق ، ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) [ائح العراقوهو عند بط، النور اآلن يظهر على قربه
  ] ٣٥٩/ ٢بريوت، دار املعرفة ، الفقي 

 ١٣٥احلكيم بن السموأل ، بذل اهود يف إفحام اليهود ، ص  - ٥
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، أورشليم طلب الشعب من عزرا أن يأيت بسفر شريعة موسىوعند وصول عزرا إىل 
  .١وشرع يف قراءته سبعة أيام كاملة ، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الشعب

وملا فرغوا من قراءا أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن (( :يقول ول ديورانت
يها خلقية يسريون على هدومبادئ ، ويتخذوها دستوراً هلم يتبعونه، يطيعوا هذه الشرائع

وظلت هذه الشرائع من تلك األيام إىل يومنا هذا احملور  ، و يطيعوا إىل أبد اآلبدين 
وال يزال تقيدهم ا طوال جتواهلم وحمنهم من أهم الظواهر ، الذي تدور عليه حياة اليهود

  .٢))يف تاريخ العامل 
بعد فتنتهم مع ، اقاليت كتبها عزرا الورهي التوراة : فالتوراة اليت بيد اليهود اآلن((
إال ما شذ من إبقائه قوماً ال يعبأ م وال  ، وقتله مجوعهم وطوائفهم ، خذ نصرنبو

بعددهم وجعله أمواهلم غنيمة لسراياه وعساكره وإتالفه ما بأيديهم من الكتب لعدم 
وإعالمه ، م صنماًوجزمه بفساد أعماهلا ونصبه يف بيت عباد، انقياده بأحكام شريعتهم

حىت كان من ، جيل –واحلال كذلك  –إىل أن انقرض ، بالنداء حمذراً من التنوه بذكرها
هلذه النسخة اليت سة ويتحيل يف قرأا خل، وظفر بشيء من أوراقها يقصد املغائر، بقي

ومل يكن على وجه األرض ] سنة ٥٤٥[ كتبها عزرا قبل بعثة املسيح عليه السالم بـ
  .٣))فحينئذ التبديل ممكن ،نصراين 

مجع من حمفوظاته ومن الفصول اليت ((ويقرر ذلك السمؤال بن حيىي املغريب أن عزرا 
ولذلك بالغوا يف تعظيم عزرا ، ما لفق منه هذه التوراة اليت يف أيديهم ، حيفظها الكهنة

وليست كتاب فهذه التوراة اليت يف أيديهم على احلقيقة كتاب عزرا ، هذا غاية املبالغة
وقد أملح اإلمام اجلويين بكالم نفيس إىل السبب الذي دعا عزرا إىل ذلك  ، ٤))اهللا

إلقدام على ملانعه له من ا: وعدم القول بعصمته، حلرصه على استمرار رياسته(:(فقال
ممن تعلق  كثرياًأن ، خ عن املاضنيوحنن اآلن نشاهد وننقل ما أر ، فعل الصغائر والكبائر

                                                
كتشفت يف عهد يوشيا حيث أا ونالحظ هنا االختالف الكبري من ناحية احلجم بني التوراة اليت ا) ١٨-١: ٨(حنميا  - ١

 ! والتوراة اليت ادعاها عزرا احتاجت قراءا إىل أسبوع كامل ، قرأت على اليهود مرتني كاملتني يف يوم واحد 
  ٢/٣٦٦وِل ديورانت ،قصة احلضارة - ٢
أمحد حجازي السقا : ديل ، حتقيق شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التب،  اجلويين، عبدامللك بن عبداهللا  - ٣
  ٣٠إدارة البحوث العلمية ص ، الرياض ، هـ١٤٠٣ط، 
  ١٣٤ص ، احلكيم بن السموأل ، بذل اهود يف إفحام اليهود  - ٤
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على ، وحيمل النفس على تسليطه الفكر، شاهدناه يبالغ جهده، بأمر حمبوبله غرض 
إال بعد أن حيس من نفسه ، وال ينثين عنه، دقائق احليل وأنواعها وال ييأس من مراده

اليت هي ، بله الرئاسة، ولو فرض أن حمبوبه الذي تعلق به غرضه ليس بالنفيس، العجز 
وإيقاع احلروب ، ولد والقريب ومصادمة العشائرسبب إلقامة الفنت يف العامل وقتل ال

فقلب احلقائق من : وعلى اجلملة ، والقرابة بالعداوة ، بينهم وتبديل الرمحة بالقسوة
اسة بين وري.آخر ما يرتع من رؤوس الصديقني حب الرئاسة : وقد قيل. أخص صفاا 

ظفر ، بع غرائب قصصهاوتت، ومن أحاط بتواريخ العامل خرباً ، إسرائيل كان شأا عظيم 
  .١))اخلالعني ربقة العقل والدين، محله حب الرئاسة على فعل السفهاء، من عزرا بأجلّ
  

  :و عزيرعزرا الفرق بني 
مييل بعض علماء مقارنة األديان إىل القول بأن عزرا هو الذي ورد ذكره يف القرآن 

حادثة له تعد من آيات مذكور يف القرآن مع ) عزير(ألن ، باسم عزير وهذا قول خاطئ
  .اهللا تعاىل وعظيم قدرته

، وعزرا ليس هو العزير ألن العزير هو تعريب لعازار((: )بذل اهود(يقول صاحب 
وألن عزرا ، وأما عزرا فإنه إذا عرب مل يتغري حاله ألنه اسم خفيف احلركات واحلروف

  .٢)")الناسخ"عندهم ليس بنيب وإمنا يسمون عزير هسوفري وتفسريه 
ر على قرية وهي خاوية على وبعض الناس يظن أنه الذي م((: يقول ابن القيم

وجيب التثبت يف ذلك نفياً ، ويقول أنه نيب وال دليل على هاتني القدميتني... عروشها
  .٣))فإن كان هذا نبياً وامسه عزير فقد وافق صاحب التوراة يف االسم، وإثباتاً

                                                
 )٣٢(اجلويين ،شفاء الغليل  - ١
دار ، املنصورة ، م  ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة األوىل ، حيىي حممد علي، الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف. ربيع، د  - ٢

  ٨٤الوفاء ص 
هـ ، ١٣٩٩الطبعة الثانية ، أمحد حجازي السقا : هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، حتقيق ، ابن قيم اجلوزية  - ٣

وزاد فيها وأن التحريف إمنا وقع من جهة تلميذه ميخائيل فبدهلا ) القرآن(، ويرى ابن اجلوزي أنه عزير  ٢٠٧ص. املكتبة القيمة
/ هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية ، جربائيل سليمان جبور : فضائل القدس ، حتقيق ، ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن(ونقص منها 

 )١٠٦دار اآلفاق اجلديدة ،ص ، بريوت ، م  ١٩٨٠
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  - : بالتحريفعلماء أهل الكتاب اعترافات  -٤
ليست هي اليت  –اليت بأيديهم  –علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون أن هذه التوراة ((

ألن موسى عليه السالم صان التوراة عن  ، أنزهلا اهللا تعاىل على موسى بن عمران بعينها 
وإمنا ، خوفاً من اختالفهم من بعده يف تأويلها املؤدي إىل تفرقهم أحزاباً، بين إسرائيل

  .١))سلمها إىل عشريته أوالد الوي
وهذا الذي خشي منه موسى عليه السالم هو الذي حدث بعد ذلك حىت أن يهود 

إال كنص جامد وال يفسرون نصوصها إال حبسب ما ورد ) التوراة (اليوم ال يعترفون بـ
إن ما يقرأه اليهود ، حىت ولو كان املعىن خمالفاً لظاهر النص) التلمود(لديهم يف 

أو ، اليوم كتاباً ذا معاين خمتلفة متاماً عن التوراة اليت يقرؤها غري اليهود) رثوذكساأل(
) التوراة(وقد ظل االعتقاد سائداً عند كثري من أهل الكتاب أن  ، ٢اليهود غري املتشددين

املوجودة هي كتاب موسى عليه السالم حىت نشطت حركة النقد يف العصور الوسطى 
، ويف أواخر القرن اخلامس عشر وأوائل السادس عشر، بزعامة كثري من ربانيي اليهود

ونقد الكتاب املقدس يف كتابه ) نشنت كارلنتأندرياس بود(ال العامل الالهويت ظهر أمث
  .٣وقد وقف إىل جانبه كثري من علماء الالهوت الكاثوليك) األسفار الشرعية(املشهور 

 Julius)يوليوس فلهاوزن(  ذلك ما صدر عن العامل األملاينتال_   
Wellhausen ، عندما عكسوا الترتيب التقليدي لتأليف أسفار العهد  ، ومؤيديه

تأليف األسفار اخلمسة األوىل  عدة قرونموت موسى ب يأيتوا إىل زمنٍ حيث نسب ، القدمي
والفروق الواضحة  ، وتكرار بعض القصص ، واالختالفات اليت يشار ا إىل اهللا ، خاصةً

كل هذا أقنع العلماء الناقدين . يف اللغة واألسلوب بني أجزاء خمتلفة من هذه اموعة
بأن األسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى ما هي يف الواقع إالَّ نتيجة تصنيف من مصادر 

  .خمتلفة

                                                
 ]٣٥٨/ ٢[ابن القيم، إغاثة اللهفان   - ١
الطبعة األوىل ، صاحل علي سوداح : ترمجة ، اليهودية وطأة ثالثة آالف سنةالديانة : ـ إسرائيل شاحاك ،التاريخ اليهودي  ٢

خلف مسألة من حيدد معاين الكلمات ) :هامبيت داميت(ويعلق املؤلف بقول  ٦١ـ  ٥٨دار بيسان ص، بريوت ، م  ١٩٩٥
  من هو السيد ؟: يكمن السؤال احلقيقي 

 ٧٢يف، ص حيىي ربيع ،  الكتب املقدسة بني الصحة والتحر.د - ٣
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تلميذ فلهاوزن يف انتشار تأثري هذه " جريسمان. هـ"ويعود الفضل للمستشرق 
وامتداده بسرعة إىل  ، "مدرسة تاريخ األديان"موعة املعروفة على نطاقٍ واسع باسم ا

مما أدى للتغيري اجلذري للتأويل التورايت  ، دراسات الشرق األدىن القدمي بصورة عامة
إن . الضيق يف الغالب لتاريخ بين إسرائيل الذي وضعه النقاد األدبيون من أتباع فلهاوزن

من الدارسني كانت شديدة االهتمام بسيل املكتشفات احلديثة والنصوص هذه اموعة 
وإىل أي مدى كان لتأثري هذه املواد اجلديدة  ، املترمجة مؤخراً عن الشرق األدىن القدمي

مقترناً بالتحرر من العقلية الدينية الضيقة اليت اتسمت ا معظم الدراسات التوراتية 
الفضل يف التوصل إىل فهم جديد لتاريخ بين إسرائيل  ، افظةالليربالية والربوتستانتية احمل

  .القدمي
  ميكن القول [: ١٩٠٦/  ٦/  ٢٧وقد جاء يف قرار اللجنة احلربية التوراتية يوم

بأن موسى استغل وثائق خمطوطة وتقاليد شفوية سابقة ونقل عنها ما يوافق الغاية اليت 
ارة النصوص حبروفها وتارة مبعناها وأخرى وأنه نقل ت، استهدفها بإهلام الروح القدسي

وأن الكتب اخلمسة املذكورة قد أعيد حترير نصوصها مع مرور ..  ١بتلخيص وإسهاب
وزيدت ، الزمان حبيث أضيفت مثالً نصوص كتبها كاتب ملهم بعد وفاة موسى

وأن هناك أخطاء أقترفها ، وحتولت تعابري قدمية إىل تعابري مستحدثة، تفسريات
   .٢]ونالنساخ

ما من عامل كاثوليكي يف [كما صدرت الطبعة الكاثوليكية للكتاب املقدس بالقول 
أو أنه أشرف حىت ، منذ قصة اخلليقة، يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة، عصرنا

إن ازدياداً : لذلك جيب القول، ألن ذلك النص قد كتبه عديدون بعده، على وضع النص
  .٣]االجتماعية والدينية اآلتيةوسببته مناسبات العصور ، تدرجيياً قد حدث

أيقنت أن اليهود أناس غالظ ((: -مؤسس الربوتستانتية  –ومن أقوال مارتن لوثر 
فيجب علينا إحراق كتبهم ... وزوروا كتبه وأقواله ، احنرفوا عن شريعة موسى، األكباد

                                                
 .اليت جاء ا موسى عليه السالم كلها من كالم اهللا سبحانه) التوراة(حنن املسلمون نعتقد أن  - ١
  ٨٣إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت  ص .د_   ٢
 نفس املصدر والصفحة - ٣
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فلو عاد موسى بنفسه للحياة ، وتدمري معابدهم القذرة لننقذ شعبنا من خطرها، املزورة
  .١))وإزالتها من الوجود، ألمر حبرقها

  مجعت التوراة بعد موسى ((: )اللغات السامية(يف كتابه ) نولدكه(ويقول
وأنه ، بتسعمائة سنة أستغرق تأليفها ومجعها زمناً متطاوالً تعرضت حياله للزيادة والنقص

ألن التوراة مل تدون يف ، ا جاء به موسىمن العسري أن جند كلمة متكاملة يف التوراة مم
   .٢))وال يف اجليل الذي تاله، عهده
 أن العلم العصري وال سيما " توراة": وتذكر دائرة املعارف الفرنسية حتت عنوان

أن ، والتاريخ وعلم اللغات، قد أثبت بعد أحباث مستفيضة يف اآلثار القدمية، النقد األملاين
، ألفوها على التعاقب، التوراة مل يكتبها موسى وإمنا كتبها أحبار مل يذكروا امسهم عليها 

 .٣معتمدين يف تأليفها على روايات مساعية مسعوها قبل أسر بابل 
  وهي ، جيدر بنا أن نواجه هذه احلقيقة((: )تاريخ العامل(يف كتابه ) هامرتن(ويقول

وأن ، ن عهد متأخر جداً عن العهد الذي نصفهأن أخبار الكتاب املقدس جاءتنا م
قصاراها أن متدنا ببيان ناقص مشوب باهلوى عن عنصر واحد من العناصر املختلفة اليت 

بيد  ، وأن تارخيهم بأسره من عمل اخليال إىل حد ما، تألف منها فيما بعد شعب إسرائيل
وعن ، ب بين إسرائيلأننا ال جند يف العهد القدمي نفسه إشارات عن اختالط دماء شع

 .٤))الشك فيما كانوا عليه قبل عهد داود
  الذي كان أعلم علماء املسيحية يف ) أكتسائن(وينقل الشيخ رمحة اهللا اهلندي عن

إن اليهود قد حرفوا النسخة العربانية يف بيان زمان (: القرن الرابع من القرون املسيحية
ونقلوا هذا ، إىل زمن موسى عليه السالماألكابر الذين عاشوا قبل زمن الطوفان وبعده 

 .)ولعناد الدين املسيحي، غري معتربة٥األمر لتصري الترمجة اليونانية

                                                
 ١٤٧م، دار الصفدي ،ص ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤الطبعة األوىل ، فوزي حممد محيد ،حقائق وأباطيل يف تاريخ بن إسرائيل - ١
  ١٠٠حيىي ربيع ،  الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف ص .د_   ٢
 نفس املصدر والصفحة - ٣
 .وزارة املعارف املصرية / ترمجة ) ٢/١٠٨( - ٤
هي أكثر النسخ و: السامرية / ٣. اليونانية أو السبعينية /  ٢. العربية أو العربانية / ١: هناك ثالث نسخ مشهورة للتوراة  - ٥

 دقة 
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وكانوا ، ويعلم أن قدماء املسيحيني كانوا يقولون مثله((: )رمحة اهللا اهلندي(مث يعقب 
  .١))من السنني املسيحية ١٣٠إن اليهود حرفوا التوراة يف سنة : يقولون

 
  ول (وقد أثبت عدد من الباحثني هذا التبديل والتحريف وعلى رأس هؤالء

يف كتابه ) ريتشارد سيمون(وكذلك ٢) قصة احلضارة(يف كتابه الشهري ) ديورانت
 ) إيلجني(و ) اخيهورن(و ) جان أستروك(وكذلك ) التاريخ النقدي للعهد القدمي(

 .٣وغريهم 

                                                
 ٢١٨ص. دار التراث العريب، القاهرة ، هـ  ١٣٩٨طبعة ، أمحد حجازي السقا : حتقيق ، اهللا اهلندي ،إظهار احلق ةرمح - ١
٢/٣٦٧( - ٢( 
 .وما بعده  ٢٨دار املعارف ،ص ، موريس بوكاي ،دراسة الكتب املقدسه يف ضوء املعارف العلمية/ انظر  - ٣
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  - : سفرا صموئيل األول والثاين -٥
ولكن أسفارهم غري متفق عليها ، جمموع العهد القدمي مقدس لدى اليهود واملسيحيني

وكذلك ختتلف الكنيسة ، فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفاراً ال يقبلها أحبار آخرون
، طوبيا: فتضيف الكاثوليكية سبعة أسفار أخرى وهي، الكاثوليكية عن الربوتستانتية

  .املكابيني الثاين، املكابيني األول، وخبار، سرياخ، حكمة يشوع، يهوديت
: وثانيها، أوهلا: كما أا دجمت سفري صموئيل مع سفري امللوك يف أربعة أسفار

سفر : وأصبح اسم األسفار األربعة، جييئان بدالً من سفري صموئيل األول والثاين
  .١امللوك
  ًواحداً كتب وقد كان سفرا صموئيل األول والثاين يعتربان يف األصل كتابا

غري أن املطبوعات العربية أخذت تتبىن تقسيم الكتاب إىل ، باليونانية على ورقتني خمتلفتني
دانيال (م يف الطبعة اليت نشرها ١٥١٧قسمني واعتبارمها سفرين منفصلني منذ عام 

ومن مث اتبع هذا التقسيم يف مجيع  ، يف البندقية  ) Daniel Bombergبومربج 
  .٢للكتاب املقدس الطبعات العربية

  من الطوائف اليهودية اليت ال تؤمن إال  ٣)فرقة السامرية(وال ننسى هنا أن
وسفر يشوع وسفر القضاة ، )العهد القدمي(باألسفار اخلمسة اليت متثل القسم األول من 

كما أن نصوص  ، أما سفري صموئيل وما بعده من األسفار فإم ينكرونه ، فقط
هم ختتلف يف كثري من املواضع عن النصوص املشهورة هلذه األسفار األسفار املعتمدة لدي
 .٤املعتمدة عند غريهم 

  وسبب عنايتنا هنا يف هذا البحث مبعرفة ما يف سفر صموئيل وخصوصاً سفر
وعن ، وعن بدء أمره) شاؤل(الذي أمسوه ) طالوت(عن  كثرياًصموئيل األول أنه حتدث 

                                                
 ٢٣الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف ص  حيىي ربيع ، .د - ١
م  ،مطبعة حكومة ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠داود وسليمان يف العهد القدمي والقرآن الكرمي ، ط، أمحد عيسى . األمحد ، د - ٢

 ١٥٢-١٥١الكويت ص 
كذلك على مجاعة وكانت كلمة السامريني تطلق . من أقاليم فلسطني ، مسوا بذلك ألن حنلتهم ظهرت يف إقليم السامرة - ٣

وكان اإلسرائيليون ينظرون إىل أفرادها على أم أحط منهم ، من غري بين إسرائيل اعتنقت اليهودية وامتزجت باإلسرائيليني 
 )٦٦ص / األسفار املقدسة /علي عبدالواحد .د:( انظر . قدراً ومرتلة 

 ٦٦علي عبدالواحد وايف ، األسفار املقدسة  ،  ص .د - ٤
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وتفاصيل اخلروج حلرب ، جرى بينه وبني صموئيل وعن ما ، له) صموئيل(اختبار النيب
وتفاصيل اشتراكه يف املعركة ، وعن بدء أمر داود –) جوليات(الذي أمسوه  - )جالوت(

عن اخلالف الذي جرى  كثرياًمث تكلمت ، يف كيفية قتله جلالوت كثرياًوفصلت ، الفاصلة
وانتهى ، قتله وحرصه على، ومالحقة طالوت لداود وحقده عليه، بني طالوت وداود

 .الصراع بينهما إىل مصرع طالوت وحكم داود
  -: يأيتوميكن تقسيم حمتويات سفر صموئيل األول كما 

 ) طفولة صموئيل وانتصاره على الفلسطينيني الذين أرهقوا : )٧-١اإلصحاحات
  .إسرائيل قبل ذلك يف حروب مستمرة

 ) على رغبة تنصيب شاؤل من قبل صموئيل كملك بناء : )١٥-٨اإلصحاحات
 ).يهوه(مث نبذه من قبل ، الشعب
 ) تلك العالقة اليت كانت يف ، العالقة بني شاؤل وداود: )٣١-١٦اإلصحاحات

مث وفاة شاؤل يف املعركة اليت وقعت على جبل جلبوع ، البداية حسنة مث انقلبت إىل عداء
. 

على شعب أما سفر صموئيل الثاين فيختص برواية أخبار داود بعد أن صار ملكاً  -
  .مث على مجيع إسرائيل، يهوذا
  

   -: كاتب سفري صموئيل -٦
وقد ، وال زمان تصنيفه، فلم يعلم مصنفه، وقع اختالف كبري يف الكاتب احلقيقي

هذا إىل جانب أن ، تعددت األقوال يف كاتب هذا السفر حىت تعذر القطع بكاتبه
وال وحدة جتمع بني ، ع والزمنالسفرين يرجعان إىل مصادر كثرية متعددة متفاوتة املوضو

  .حمتوياما 
من كتابة سفري صموئيل كان تسجيل  الرئيس الغرض ((ولعل السبب يف ذلك أن 

واألحداث اليت رافقت تأسيسها ومن مث توحيدها حتت ، األساس الذي قامت عليه امللكية
 الرئيس ع ومبعىن آخر فإن بداية تأريخ اململكة يف إسرائيل هو املوضو.. قيادة داود 
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وإنه من طبيعة األشياء عند كتابة مثل هذا التاريخ وتدوينه أن يتصدى ، لسفري صموئيل
  .وليس بالضرورة أن يكون هؤالء املؤرخون يف زمن واحد ، هلذا العمل أكثر من مؤرخ

ويكون ، صعب على غريه، وقد يكون بني النصوص املتوفرة ما هو سهل املنال ملؤرخ
  .متناول مؤرخ آخر مل يتوفر لألول وهكذا بينهما ما هو يف 

لذلك عندما مجع كاتب السفرين املواد والنصوص هلذا الغرض وجد حتت تصرفه أكثر 
وهكذا فإن غالبية العلماء املعاصرين متكنوا من متييز مصدرين . من سلسلة من الروايات 

  .أو أكثر يف النصوص اليت تشكل مادة السفرين
  -: قدون بنظرية وجود مصدرينومن العلماء الذين يعت

كيتل (، )Buddeبود (، )Cornillكورنيل (، )Welhausenفلهاوزن (
Kittel( ،)نيليس Sellin (  

الذي يرى ) ايسفلت(فهو ، أما صاحب نظرية املصادر الثالثة يف سفري صموئيل
  .١))وجود مصدر ثالث إىل جانب املصدرين اآلخرين

بل ، صموئيل على السفرين ال يعين أنه مؤلفهمالكن األمر املؤكد أن اطالق سفر 
وال شك أن ذلك خمالف للرواية ، ذلك إشارة إىل اهتمام السفرين بشخصيته فقط
حيث )  ٣٠ – ٢٩: ٢٩اإلصحاح (اليهودية يف التلمود ويف سفر أخبار اليوم األول 

ما أو وحيمالن اسم كاتبه، ٢أو صموئيل وناثان وجاد، زعموا أن صموئيل كتبها بنفسه
  !هلما وهو صموئيل  الرئيس الكاتب 

يف احلقيقة فإن تسميتهما جاءت من كون : يعلق على ذلك بقوله) ايسفلت(إال أن 
 :ح يسمىأو على األقل يف السفر الذي أصب، فيهما الرئيس صموئيل يلعب الدور 

  .٣)صموئيل األول(
م ويعلقان على وينتقد كل من اوستريل وروبنسون تسمية سفري صموئيل ذا االس

مهما كان السبب الذي يكمن وراء إطالق اسم صموئيل على هذين : ذلك بقوهلما
كما أنه من ، فإنه ال جدال بأن هذه التسمية غري مالئمة، السفرين يف العهد القدمي

                                                
  ١٥٧ – ١٥٦،داود وسليمان  ،  ص األمحد  - ١
فإن الرواية اليهودية تنسب األحداث ، ملا كان جلزء األكرب من سفري صموئيل يروي أحداثاً وقعت بعد وفاة صموئيل  - ٢

 .الوارد ذكرها بعد وفاته إىل الرائي جاد والنيب ناثان 
 ١٥٢األمحد ،داود وسليمان  ،  ص  - ٣
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ذلك أنه باستثناء بعض ، الصعب االعتقاد بأن هذه التسمية قد تقررت يف األصل
وخيتفي متاماً عند منتصف ، يكن له يد يف ذلك العملفإن صموئيل مل ، اإلصحاحات

  .١صموئيل األول
أن ناسخي الوصايا  –أشهر نقاد التوراة يف العصر الوسيط –ويرى إبراهيم بن عزرا 

صموئيل " [وفاة صموئيل "وهي حقيقة حىت ، إن سفري صموئيل كتبهما صموئيل: قالوا
  .٢فاث ليست من عمل املؤلويعين ذلك انه اقتحمت آنذاك أحد] ١: ٢٥: األول

إذا نظرنا إىل تسلسل هذه األسفار كلها وإىل حمتواها رأينا أن (: (ويذكر سبينوزا أنه
الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القدمي منذ نشأم األوىل حىت هدم 

  . ٣) )املدينة ألول مرة 
وهي أساسا جمموعات  ، أما كتاب صموئيل وكتب امللوك ((: ويقول موريس بوكاي

حبيث ختتلط اخلطوط  ، حتوي أخطاء متعددة ، من السري قيمتها التارخيية مشكوك فيها
  .٤) )التارخيية باألساطري

يصف هذه األسفار بأا ) ول ديورانت (هذه األساطري الشعبية هي  اليت جعلت 
نت أسفار القضاة وصموئيل وامللوك قد وضعت ولرمبا كا ، من أمجل تلك الكتابات((

ليجمع فيها  ، يف أثناء السيب أو بعده بقليل ، كما يعتقد بعض العلماء ، على عجل
ولكن  ، وحيتفظوا ا على مدى القرون ، واضعوها التقاليد القومية لشعب مشتت كسري

قصة شاؤل وداود وسليمان تفوق يف مجال معناها وأسلوا غريها من الكتابات التارخيية 
  .٥))يف الشرق األدىن القدمي 

) ديورانت(  ما أعجب به) تاريخ البشرية ( يف كتابه) أرنولد توينيب ( وينسف املؤرخ 
 األسفار مأخوذ من املرويات يف كثرياًأن ) توينيب ( حيث زعم  ، اإلسرائيليمن األدب 

إما من األدب الكنعاين أو الفينيقي أو جاء عن طريق السومريني أو املصريني أو غريهم 
م كانت إسرائيل ويهوذا قد .قبل اية القرن العاشر ق (: (من األمم ااورة ويضيف

                                                
 ١٥٣ص ، نفس املصدر - ١
  ٧٦الس األعلى للثقافة ،ص، أمحد حممد هويدي : ترمجة ، ملان شازار ،تاريخ نقد العهد القدميزا - ٢
      ٢٧٦ص.حسن حنفي / ترمجة .  سبينوزا ، رسالة يف الالهوت والسياسة  - ٣
  ٣٧ص.موريس بوكاي، دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة  - ٤
  ٢/٣٨٥وِل ديورانت ،قصة احلضارة -  ٥
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... أخذتا أنفسهما بوضع أدب مكتوب باللغة الكنعانية وقد دون باأللفباء الفينقية 
اً ا أن األخبار التارخيية عن داود وسليمان معتمدة على قيود رمسية كانت تقريبويبدو

وليس بالضرورة  ، ا تالميذهوقد تكون آثار نيب من األنبياء قد دو ، معاصرة لألحداث
 ، وقد ينال كتب أحد هذا النوع مرتلة كبرية ، أن يكون النيب نفسه قد فعل ذلك
فيما  ، متتالية يقوم ا مؤلفون متأخرون جمهولونوعندها قد تضاف إليه زيادات 

يستعملون اسم النيب األصلي يف األجزاء التارخيية من التوراة وكتب األنبياء هي أعمال 
لكن حىت الوثائق املوثوق ا اليت حتوي آثار األنبياء واليت هي  ، ة ويهودية أصليةيأتيإسرائ

ني وقد يأتيإىل األدب السابق لإلسرائ ثبت أا حتوي إشارات ، أصال شخصية وفردية
  .١) )اتضح هذا إذ ظهر بعض هذا األدب إىل الوجود

أول ما يالحظ أن املادة التارخيية (:(على سفر صموئيل قائالً) كمال الصلييب(ويعلق 
على ، يعود عهده يف األصل، شعيب الطابع، نوع قصصي: يف هذا السفر هي على نوعني

يعلله ويعلق ، ونوع آخر أبعد زمناً عن احلدث، جداً من احلدثإىل زمن قريب ، األرجح
واملادة من النوع الثاين هذا دخيلة . ويربزه أو يدينه أحياناً ليستخرج منه العربة ، عليه

وفيها تركيز ، وهي يف غالب األحيان كهنوتية الطابع. على املادة من النوع األول 
وتاريخ شعبه ، اله التوراة) يهوه(مشيئة الرب ملحوظ على الترابط املستمر املفترض بني 

وقد درج علماء التوراة على تسمية هذه املادة الدخيلة على األصل ، اخلاص إسرائيل
 ، ٢))Deuteronomical" التثنوية"باملادة " األنبياء األوائل "القصصي يف أسفار 

اتب كغريه سفر صموئيل كتب بيد أكثر من ك((ويرى الدكتور إمساعيل الصمادي أن 
٣كسابقه والحقه يف مرحلة السيب أيضاًر من األسفار وبالطبع حر ،رون ومل يقم احملر
ويبدو أن الكاتب الذي قام بكتابة االصحاحات الستة عشر ، بتنسيق جيد بني الكتابات

أا كتبت  أيضاًاألوىل من السفر خيتلف متاماً عمن كتب باقي االصحاحات واليت يبدو 
  .٤))بأكثر من يد

                                                
 .١٣٨ص - ١
  ١٢دار الشروق،ص ، عمان ، م  ١٩٩١حروب داود ، الطبعة الثانية ، الصلييب ، كمال  --  ٢
 ]١٩٨حممد آل عمر ص / عقيدة اليهود [م .يرى البعض أنه وضع ما بني القرنني الثامن والسادس ق - ٣
 ٢٩٢ص . الصمادي ، نقد النص التورايت   - ٤
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  : مناذج للتناقض يف سفري صموئيل -٨
من االختالفات الكبرية يف سرد  كثرياًإن تعدد الكتاب هلذه األسفار كما أسلفنا أنشأ 

خصوصاً وأم يعودون إىل مستويات شديدة التباين من حيث املستوى الثقايف ، الروايات
  .واملعريف واالنتماء الطائفي واملذهيب

وقد ، إىل تباين شديد يف املستويات النصية للكتاب املقدسوقد أدى هذا التنوع 
ولكن ، وأن حيلوا انسجاماً فيما بينها، حاول احملررون أن يعيدوا تأهيل النصوص املتفرقة

  .١التباينات والتناقضات الداخلية بقيت آثارها العميقة واضحة للعيان
وسيأيت ، املقدس لديهم وهنا نذكر مناذج فقط هلذه التناقضات اليت تثبت حتريف هذا

  -: فمن ذلك، تفصيل بعض هذه النماذج يف تفاصيل القصة داخل البحث
ومنها يتبني أنه ) ٦-٤ ٣: لصموئيل األو(ذكرت يف ) شاؤل(رواية مقتل  .١
 .أن الذي قتله هو رجل عماليقي) ١٠-٨: ١صموئيل الثاين (بينما جاءت يف . انتحر
الرواية األوىل " بني األنبياء؟  أيضاًأشاؤل ": هناك روايتان ألصل القول املأثور .٢

أما الرواية الثانية فموجودة يف صموئيل ، )١٢ – ١٠: ١٠صموئيل األول (موجودة يف 
 .يف قصة أخرى)  ٢٤ – ١٨: ١٩األول 
صموئيل األول (ما نعرفه أن الذي قتله داود و، روايتان) جالوت(جاء يف قاتل  .٣
صموئيل الثاين (القاتل له رجل يدعى أحلانان وجاء يف رواية أخرى أن ) ٥٨-١: ١٧

١٠-٨: ١(. 
يذكر جاد لداود وخيربه بأنه ستأيت عليه سبع ) ١٣: ٢٤صموئيل الثاين (يف سفر  .٤

خيرب جاد ) ١٢-١١: ٢١أخبار اليوم األول (ولكن جاء يف نص سفر . سنني جوع 
 .داود أا ثالث سنني فقط

، أبشالوم ابن داود مل يكن له أبناء إىل أن) ١٨: ١٨: صموئيل لثاين(أشار سفر  .٥
ويف موضع آخر أنه ولد له ثالثة أبناء وبنت أمسها تامار . لكنه أقام نصباً ليذكره الناس

 ).٢٧: ١٤صموئيل الثاين (

                                                
 ٨٤املصدر السابق ص  - ١
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 ]والرب ندم[: )٣٥: ١٥اإلصحاح  ١صموئيل(سفر رد يف و .٦
إنسان  ليس اهللا إنساناً فيكذب وال ابن[ ):١٩: ٢٣سفر العدد اإلصحاح  (تناقض

 ]مفيند
ومل يكن مليكال بنت [: ويتحدث سفر صموئيل عن ميكال بنت شاول فيقول .٧

يذكر أن هلا  هنفسولكنه يف السفر  ، ) ٦/٢٣) ٢(صموئيل ( ]شاول ولد إىل يوم موا
وبين ميكال ابنة : " فيقول ، وأن هلم مخسة من األبناء من زوجها عدرئيل احملويل ، ذرية

واحلق )  ٢١/٨) ٢(صموئيل " (شاول اخلمسة الذين ولدم لعدرئيل ابن برزالي احملويل
بل خطأ وقع فيه كاتب صموئيل الذي مل مييز بني ميكال وأختها  ، أن ليس مثة تناقض هنا

اء وكان يف وقت إعط [فقد جاء يف سفر صموئيل  ، مريب اليت تزوجت عدرئيل احملويل
 ، )١٨/١٧) ١(صموئيل  ]( مريب ابنة شاول لدواد أا أعطيت لعدرئيل احملويل امرأة

وقد اعترف حمررو قاموس الكتاب  ، مث حكى السفر قصة زواج داود من أختها ميكال
 . وردوه إىل خطأ بعض املخطوطات القدمية ، املقدس ذا اخلطأ

وتنوعت ، يلة من الزمنطو ةوهكذا فقد خضع السفران للتنقيح واإلضافة مد
، مصادرمها واختلفت حبيث جاء الكثري من النصوص يف بعض األماكن من السفرين

 . متعارضاً مع نصوص أخرى
بإضافة أو حذف  وغري خاف على كل ذي بصرية ما تعرض له السفران من حتريف

 .على أيدي حمرري وكتبة األسفار وفق أغراضهم وأهدافهم 
مل يراع فيها ، وسردها بطريقة فسيفسائية مفككة، تلك احلكاياتوقد قام احملرر جبمع (

وهذا ما أدى إىل حصول عدة تداخالت ، الترتيب الزمين الكرونولوجي الفقاري
  .١)وانزياحات زمانية

   

                                                
 ٢٧٢إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت  ،  ص . د - ١
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  :ملخص املدخل
  من أمهها األهداف التربوية  ، القرآنية هلا أهداف عظيمةرخيية االتالقصة.  
  وقصص القرآن كلها حق  ، املراجع التارخيية الصادقةالقرآن الكرمي أعظم

 .وصدق 
 حىت تعترب األمة  ، تركيز القرآن الكرمي على اجلزئيات التارخيية حلياة بين إسرائيل

 .احملمدية بأحواهلم وتستلهم ذلك واقعاً عملياً يف حياا 
  اآلتيةور قائم على األم) العهد القدمي ( و )  اإلسرائيليات( املوقف الشرعي من: 

 ، وان املوجود اليوم هو نتاج العقول اليهودية ، أننا جنزم أا حرفت وبدلت  - أ
فضالً عن اعتراف مؤرخي أهل الكتاب يف العصر احلديث .. واألدلة كثرية على ذلك 

 .بذلك 
أما ما جاء خمالفاً .. إال ما صدقه شرعنا  ، وال نعتقد صحتها ، حكىأا أخبار ت  - ب

 .العامة فإننا نرده ونكذبه  لشرعنا أو للسنن
حىت ال يعتقد القارئ  ، أن األفضل أن ال تكتب يف تفسري القرآن الكرمي  - ت

 .إال ما كان يف الدراسات األكادميية املتخصصة .. صحتها 
  واليت مشلت أغلب  ، )قصة طالوت ( بذكر تفاصيل ) العهد القدمي ( اهتمام

بل  ، وبطرق متباينة ، ثر من كاتبوالذي كتب  بيد أك) .. سفر صموئيل األول (
  .ومتناقضة 
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  : د منهاُب مقدمات ال
  :سبب التسمية: أوالً
وتارة )بين إسرائيل(ـتأيت اآليات القرآنية بوصف هذه الطائفة ب ما كثرياً

  .اآليات دراسة معنا يففسيمر ) بين إسرائيل(أما لفظ  ؛)اليهود(باسم
 )بين إسرائيل(لفظة  دبينما جن، فقد وردت يف القرآن تسع مرات )اليهود( ةوأما لفظ

لكننا أوال نذكر ، سبب سنورده توهلذا التفاو، وردت يف القرآن إحدى وأربعني مرة
هل هي أعجمية أم هلا أصل يف ) اليهود( اخلالف الواقع بني اللغويني يف اشتقاق لفظة 

الرجوع : اهلود((اللغة العربية فنجد الراغب األصفهاين يرجح اشتقاقها من العربية وأن 
قال  ، وصار اهلود يف التعارف التوبة  ، كالدبيب يوهو مش، التهويد :ومنه ، برفق
يهود يف األصل من  :قال بعضهم ، تبنا: أي ]١٥٦:األعراف[﴿إنا هدنا إليك﴾ :تعاىل
وإن مل يكن ، هلم مث صار بعد نسخ شريعتهم الزماً، وكان اسم مدح.هدنا إليك :قوهلم

  .١))فيه معىن املدح
 يهودالتوبةُ هاد : اهلَود(( : وقال )لسان العرب( ابن منظور يف أيضاًوهذا ماذهب إليه 

حائلٍ وحولٍ  مثْلُ: وقوم هود ، تاب ورجع إِلـى الـحق فهو هائد: هوداً و تهود
إِنا {: وفـي التنـزيل العزيز،  هائدإِنـي امرؤ من مدحه : وبازِلٍ وبزلٍ؛ قال أَعرابـي

                                                
بريوت، دار ، حممد سيد كيالين : املفردات يف غريب القرآن ، حتقيق ، الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد - ١

 ٨٤٧ص  املعرفة
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قال  ، وإِبراهيم وسعيد بن جبـري مـجاهدوهو قول إِلـيك أَي تبنا  ، }إِلـيك هدنا
ومسيت الـيهود اشتقاقاً من هادوا أَي  ، فـيه معىن رجعنا َألنعداه بإِلـى : ابن سيده

وفـي ": قال سيبويه ، اِإلضافةوأَرادوا بالـيهود الـيهوديـني ولكنهم حذفوا ياء تابوا 
؛ ١}علـى الفطْرة حتـى يكون أَبواه يهودانِه أَو ينصرانِه يولَدكلُّ مولُود {: الـحديث

 يصيرأَن : و التهوِيد. ـمانه دين الـيهودية والنصارى ويدخالنه فـيهيعل أَمامعناه 
  .٢)وهاد و تهود إِذا صار يهوديا. اِإلنسانُ يهودياً

و إمنا لزمهم هذا االسم لقول  ، أي رجع وتاب :هاد الرجل((: وقال الشهرستاين
  .٣ ))أي رجعنا وتضرعنا "إناهدنا إليك"موسى عليه السالم

معروفة والياء فيها  ةاليهود مل إن(( :لالسمني احلليب يرجح أعجميتها فيقو دبينما جن
ا يف التعريف، ةأصليهود(وليست من مادة، لثبو (نسبة ليهوذا ابن  يهوداً اوومس

ابن  -بالذال املعجمة  -نسبة ليهوذا"اليهود"مسو((: موضع آخر وقال يف ، ٤))يعقوب
جرياً على عادا يف التالعب ، فغريته العرب من الذال املعجمة إىل الدال املهملة، يعقوب

يف  بوهذا هو األقر .٦الطاهر ابن عاشور أيضاًوهذا مارجحه ، ٥))باألمساء األعجمية
  .وهو شرف ال يستحقه يهود، التوبة والرجوعوأا ليست مشتقة من  ، أصل الكلمة

ننا يف االستعمال القرآين فإ)إسرائيل بين(و) اليهود(وإذا أمعنا النظر يف ورود الكلمتني 
استخدمت يف احلديث عن تارخيهم يوم أن كانوا  )بين إسرائيل(جند بعد التتبع أن كلمة 

تخدمت يف احلديث عن واس -عليهم السالم-أفضل العاملني واستخدمت مع أنبيائهم 
     وذلك ملا يف هذه الكلمة من التكرمي حيث متنحهم صلة ونسباً بإسرائيل  ؛ مؤمنيهم

  .عليه السالم - يعقوب –

                                                
  وله عدة روايات١٢٩٦برقم  ٤٦٥:ص ١:البخاري جرواه _  ١

 هـ و د:، مادة١١/٣٣٥ابن منظور ، لسان العرب   - ٢
  ٢١١الشهرستاين ، امللل والنحل،ص - ٣
، هـ١٤٠٦الطبعة األوىل ، أمحد اخلراط : حتقيق ، السمني احلليب، أمحد بن يوسف، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون - ٤

 ٢/٧٤دار القلم ، دمشق 
 ١/٤٠٦املرجع السابق  - ٥
 ١/٥٣٢دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس، م  ١٩٩٧التحرير والتنوير ، ط ،  ،حممد الطاهر ابن عاشور - ٦
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فاستخدمت يف احلديث  -اوهي علم جامد غري مشتق كما رجحن) اليهود(ةأما كلم
عن منهج أنبياء  املعاصرين لدعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين ابتعدوا) اليهود(عن 

وإمنا األنسب أن  ، ١ونسبة يهود اليوم إىل بين إسرائيل شرف اليستحقونه ، بين إسرائيل
  .     ٢كما كان صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلقونه عليهم) يهود (يطلق عليهم 

  
  -:تقسيم التاريخ اليهودي: ثانياً

الباكرة من تاريخ شعب من الشعوب وحتديد الزمن الذي  املدةمن الصعب إعادة بناء 
وبداية تاريخ العربيني وحتديد تاريخ إبراهيم واآلباء مسائل  ، ظهر فيه على وجه اليقني

من تاريخ العربيني هي تاريخ  املدةن هذه إفإذا قال البعض  ، جدلية يف املقام األول
لو استطعنا حتديد الزمن التارخيي لظهور  فإنه من املفيد  حقاً، فلسطني قبل يوشع بن نون 

  .٣هؤالء القوم
ويقسم التاريخ اليهودي حسب املرويات التوراتية على أساس الترتيب األيديولوجي 

  -:إىل
  .عليه السالم إبراهيم وإسحاق ويعقوب):املرحلة البطريركية(عهد اآلباء  -١
  .العبودية يف مصر  -٢
والتيه يف )م .القرن الثالث عشر ق ( عليه السالم اخلروج من مصر بقيادة موسى -٣

  .صحراء سيناء
غزو أرض كنعان وتدمري املدن الكنعانية مثل عاى وارحيا واستيطان األرض بعد  -٤

  .تقسيمها على أسباط إسرائيل االثين عشر 
من موت يشوع الذي خلف موسى إىل صموئيل النيب الذي مسح : عصر القضاة -٥

  .إسرائيل  شاؤل أول ملك على
                                                

 .دعوى باطلة يلتظهر أمام العامل بأا وارثة األنبياء السابقني، وه) إسرائيل(مست دولة اليهود نفسها يف عصرنا ب - ١
دار القلم ، دمشق ، هـ١٤١٩القرآن ، الطبعة األوىل الشخصية اليهودية من خالل ، صالح . اخلالدي ، د: للتوسع - ٢

 ٤٤اىل ص٣٣ص
  :نقالً عن ٢٦اليهود يف العامل القدمي ،ص - ٣

     J.H.Hayes and j.M. Millar (editors):Israelite & Judaean History , London 
,1977 ,P. 121 
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  م.ق ٩٥٣-١٠٥٠تقريباً  ، شاؤل ـ داود ـ سليمان:امللكية املوحدة -٦
، إسرائيل وعاصمتها السامرة يف الشمال وتضم عشرة أسباط: انقسام اململكة -٧

  .ويهوذا يف اجلنوب وعاصمتها القدس وتضم سبط يهوذا وسبط بنيامني 
  م.ق ٧٢٢) اينسرجون الث(دمار مملكة إسرائيل على يد األشوريني  -٨
  .م والسيب إىل بابل .ق ٥٨٦دمار يهوذا على يد نبو خذ نصر  -٩

العودة من السيب بناء على أمر قورش الفارسي وإعادة بناء اهليكل وجتديد  -١٠
  .١العبادة
من حيث املعيار الزمين للبحث اآلثاري يف فلسطني على أساس الترتيب  مأما التقسي -

  -:بدءاً من العصر الربونزي الذي يقسم إىل، الكرونولوجي =الزمين 
والذي ميكن وضعه مبرحلة ما ، م.ق٢٠٠٠-٣٣٠٠وميتد مابني : الربونز املبكر/أ 

  .قبل التاريخ التورايت 
وفيه حسب الباحثني يف ، م.ق١٦٠٠-٢٠٠٠وميتد مابني : الربونز الوسيط/ ب

  .اآلباء األوائل  ةجرت أحداث مرحل، التاريخ التورايت
وهو مع العصر احلديدي األول ، م.ق١٢٠٠-١٦٠٠وميتد مابني :الربونز األخري/ج

، ومرحلة االجتياح الشيوعي لبالد كنعان، تزامن مع مرحلة اخلروج من مصر 
  ) .مرحلة القضاة(واالستيطان العربي 

،  ةويتزامن مع اململكة املتحد، م.ق٧٠٠-١٠٠٠وميتد مابني: احلديدي األول/د
واململكة ، )مملكة إسرائيل(قسام اململكة املتحدة إىل اململكة الشمالية وبداية مرحلة ان

  ٢).مملكة يهوذا(اجلنوبية 
احلديد فهو العصر  رأما عص، فعصر الربونز يف فلسطني هو العصر الكنعاين

بينما تغطي  ، عصر احلديد األول مدةوأحداث سفر القضاة تغطي كامل  ، اإلسرائيلي
  .٣عصر احلديد الثاين مدةأحداث مملكيت السامرة ويهوذا كامل 

                                                
إمساعيل .د (نقد النص التورايت:ص أ وانظر أيضاً يوسف كفروين ،/كتبها ) يالتاريخ القدمي للشعب اإلسرائيل(مقدمة- ١

  .٩٣،٨١ص) أمحد شليب (،اليهودية ٥٣٨،٥٧٦ص) ةأمحد سوس.د(،العرب واليهود يف التاريخ ٩٥ص)الصمادي
 ٢٠٢-٢٠١دار عالء الدين ص، دمشق ،م ٢٠٠٥التاريخ ، الطبعة األوىل و..إمساعيل ناصر،التاريخ التورايت. د،الصمادي  - ٢
 ٤٣دار عالء الدين، ص، دمشق ، م٢٠٠٣تاريخ أورشليم ، الطبعة الثالثة ، السواح ،فراس  - ٣
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مل تكن هلم أمهية تذكر يف أيامهم مثلما  لوبعد هذا التقسيم أنبه هنا أن بين إسرائي-
لو مل يؤثر  مومل يكونوا جديرين باإلشارة إليه، أصبح تأثريهم على تاريخ العامل فيما بعد 

  ) .العهد القدمي(واألديب املتمثل يف عنهم ذلك التراث الديين 
ولو ابتعدنا قليالً عن لغة القرآن الكرمي املرهفة يف حديثها عن بين إسرائيل وأردنا ((

أن نتعرف على أهم مراحل التاريخ السياسي هلم من معطيات غري قرآنية فإننا سنرى 
 يخ كان إعجازاًأن الرصد القرآين لدقائق مراحل التار الوقت نفسهوسنرى يف  ، عجباً
  .يف املعاجلة ونقد مراحل التاريخ  إهلياً

م به تارخيياً أن مقومات التجمع السياسي واعتبارات من املعروف واملسلّ هذلك أن
التجمع السياسي : وتأثري العقيدة الدينية يف كل هذين العاملني، االستقرار االجتماعي 
تلك املقومات متاماً يف التاريخ السياسي مفتقدة هذه االعتبارات ، واالستقرار االجتماعي 

فحىت يف عصر املمالك املوحدة حتدثنا املصادر اليهودية  ، ١))والديين عند بين إسرائيل
ومل تظللهم السكينة ومل يعرفوا ، نفسها عنه بأنه كان عصر صراعات وانقسامات

  .السالم عليهم )طالوت وداود وسليمان(االستقرار إال من خالل الشخصيات العظيمة
) طالوت(ن إونستطيع القول ، )طالوت (فالتاريخ احلقيقي لبين إسرائيل يبدأ من عهد 

فأول من قام ((، هو أول من طبق النظرية الكاملة للحكم اليت جاء ا موسى عليه السالم
  .٢))يف بين إسرائيل بعد موسى طالوت

تاريخ بين إسرائيل ال إن ((:حني يقولنفسها إىل النتيجة ) غوستاف لوبون(ويصل 
كانوا جمموعة ..فقد كانوا أقل من أمة حىت زمن شاؤل، يبدأ باحلقيقة إال يف عهد ملوكهم

تقوم حياا على الغزو واجلدب وانتهاب ، غري منسجمة تتألف من قبائل بدوية صغرية
ً رغيداً بضعة أيام تعود بعدها إىل حياة التيه  القرى الصغرية حيث تقضي عيشا

  .٣))والبؤس

  
                                                

 ٢٥٤هـ ، عامل الكتب ص١٤٠٤بنو إسرائيل بني نبأ القرآن وخرب العهد القدمي، الطبعة األوىل ،  صابر . طعيمة ، د  - ١
 ٨٧دار الكتب العلمية ص ،بريوت ، هـ١٤٠٥الطبعة األوىل ، حممد صديق حسن خان ،لقطة العجالن - ٢
م ، القاهرة، مطبعة عيسى ١٩٧٠ط، عادل زعيتر : اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل ، ترمجة ،  غوستاف . لوبون، د - ٣

 ٣٢البايب احلليب ص
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      -:بيت املقدس: ثالثاً
نسبة إىل  )يبوس( فأقدم اسم هلا هو، ملدينة بيت املقدس أمساء كثرية يف التاريخ 

  .١وهم بطن العرب األوائل)اليبوسيني(
وقد ورد هذا ، أي مدينة السالم) ساملأور( أيضاًم الذين أطلقوا عليها واليبوسيون ه

ويرجع ، موجودة يف املتحف املصري بالقاهرة ، االسم يف لوحة من ألواح تل العمارنة
إىل ٢أي قبل دخول العربانيني ، تاريخ هذه األلواح إىل القرن الرابع عشر قبل امليالد

  .فلسطني 
وعند )أورشليم(وقد تطورت هذه التسمية الكنعانية واآلرامية يف اللغة العربية إىل 

وورد هذا االسم يف  ، ٣)ايليإ(أو )اءيليإ(الفتح اإلسالمي للمدينة املقدسة كان امسها 
  . ٤وثيقة األمان اليت أعطاها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لسكان املدينة

 ، مث استقر اسم املدينة بعد الفتح اإلسالمي على تسمية عربية إسالمية هي بيت املقدس
أو األرض املباركة وهي تسميات ثابتة يف القرآن ، أو األرض املقدسة، أو القدس 

  . ٥السنةو
  

                                                
ويبدو أن اسم يبوس الذي مسي اليبوسيون ]٢١:١قضاة ٦٣،٨:١٥يوشع[هم فرع من الكنعانيني سكنوا القدس وما حوهلا - ١

وقد نشأوا يف صميم اجلزيرة العربية مث نزحوا عنها مع من نزح من القبائل ] ١٥:١٠تكوين [بامسه هو أحدى أوالد كنعان 
 م.ق٣٠٠٠الكنعانية،واستوطنوا فلسطني،وأغلب الظن أن ذلك حدث حوايل عام 

عراق إىل الشام عابرين ر الفرات ،وقيل اسم أطلق على إبراهيم عليه السالم ومن كانوا معه عندما هاجروا من ال:العربانيون - ٢
وصف أيب األنبياء بأنه عربي فالعرب من ذرية إبراهيم أيضاً وهم ليسوا  حوال يص).عابر(ألن أحد أجداد إبراهيم امسه 

ثة ألن كلمة عربي يف الواقع ال ترجع إىل شخص بعينه ،أو حاد(هذين الرأيني ) نإسرائيل ولفنسو(الدكتور  لعربيني،وال يقب
ترجع إىل املوطن األصلي لبين إسرائيل،وذلك أن بين إسرائيل كانوا يف األصل من األمم البدوية الصحراوية اليت  يمعينة،وإمنا ه

 ]. ٧٧تاريخ اللغات السامية )[ال تستقر يف مكان،بل ترحل من مكان إىل آخر
مد آخره وقصره وحذف :لغات س فيه ثالثمدينة بيت املقد اإيلي" :ما استعجممعجم "قال أبو عبيد البكري يف  - ٣

  :،قال الفرزدقاألوىل
  ]٦٤معجم ما استعجم ص[لوى ابن أيب الرقراق عينيه بعدما           دنا من أعايل إيلياء وغورا                 

 ]٢/٤٢تاريخ ابن خلدون[بيت اهللا :تعين) إيلياء( - ٤
  ٤٣دار طيبة ص، الرياض ، هـ١٤٠٩ قبل أن يهدم األقصى ، طبعة، عبدالعزيز مصطفى  - ٥
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  :بيت املقدس) عليه السالم(إبراهيم  سكىن: رابعاً
، مل يطب إلبراهيم عليه السالم املقام بني قومه وأهله املعاندين له املتربصني به

مدينة كانت قرب ) أور الكلدانيني(املوصدين قلوم وعقوهلم عن اهلداية فذهب إىل 
  .١وهي من بالد سومر، الشاطئ الغريب للفرات 

مث رحل متوجهاً ،  ٢من أرض العراق) كوثا(وذكر ابن إسحاق أنه خرج من
مث تابع سريه مرحتالً إىل أرض ، ٣مشال سورية بعد أن عرب ر الفرات) انحر(إىل

وعاش هناك بني شعبها وأهلها ساملا ، عليه السالم) لوط(وبرفقة زوجته وابن أخيه٤كنعان
ولكن إقامته مل ، ٥)بيت أيل( ومدينة) نابلس( مبني مدينة شكي وكان يتنقل ما، ًمطمئناً

فتوجه مع زوجته ، تطل يف أرض كنعان بسبب القحط الذي أصاب البالد ومراعيها 
) العماليق(وكان ذلك يف عهد ملوك الرعاة وهم من  ، سارة وابن أخيه لوط إىل مصر

ملك مصر مث عاد مرة أخرى إىل فلسطني بعد أن طرده  ،)اهلكسوس(ويسميهم الرومان 
وجارية تسمى  ، م واألموالبعد القصة املعروفة مع زوجته سارة وأعطاه الكثري من األنعا

فذهب لوط إىل السهول ، مث تفرق إبراهيم ولوط عليهما السالم يف املكان، )هاجر(
الواقعة على امتداد الضفة الشرقية لنهر األردن والبحر امليت يف حني ذهب إبراهيم عليه 

فة وورشليم واملعرأجنوب  ٦)حربون(أرض كنعان الواقعة غريب ر األردن السالم إىل 
نزل ( نوقبل أن يستقر إبراهيم عليه السالم حبربو ، يف فلسطني ٧)اخلليل(اليوم باسم 

مث خرج ...فاحتفر به بئراً واختذ به مسجداً...السبع من أرض فلسطني وهي برية الشام 

                                                
 ٢/٣٢٤وِل ديورانت ،قصة احلضارة - ١
 ٤٦الثعليب ، قصص األنبياء،  ص - ٢
 ٢/٤١تاريخ ابن خلدون  – ٤٦الثعليب ، قصص األنبياء،   ص  - ٣
 اد امسه،وعقرون،وقد أخذت البالدوكان هلم فيها مدناً حصينة منها غزة، وأشقلون،وأشدو)الفلسطينيون(كان يسكنها  - ٤

 . فيما بعد من امسها
على بعد ستة عشر كيلومتراً  )زلو(وهي مدينة كنعانية قدمية كانت تعرف باسم ) بيت الرب(تعبري عربي معناه "بيت أيل" -٥

 ] ٤/٩٢ املسريي/د ،املوسوعة اليهودية والصهيونية[من القدس ونابلس 
 ] ٤/٩٥ املسريي/ د ،املوسوعة اليهودية والصهيونية [العربية ) اخلليل ( حربون يف اللغة العربية هي مبعىن  -٦
 ٦١الثعليب ، قصص األنبياء،   ص، ٢/٤٥ابن خلدون  -٧



- ٧٠ - 
 

  .١)ط أو ق، ببلد يقال له قَط، اء يأتيإمنها حىت نزل بناحية من أرض فلسطني بني الرملة و
  .٢وذكر ابن كثري أنه نزل أرض التيمن وهى األرض املقدسة

م أي قبل موسى .ق٢٢٠٠بفلسطني كان حوايل ويعتقد اليهود أن استقرار إبراهيم 
يبقى السؤال هل دخل إبراهيم عليه السالم  أيضاًومع ذلك  ،٣بنحو ألف عام أو أكثر

لقد ذكر اهللا عزوجل يف كتابه الكرمي عن األرض اليت هاجر إليها بقوله  بيت املقدس ؟
ومجهور ، ]٧١:األنبياء[﴾  ها للْعالَمنيونجيناه ولُوطاً إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنا في﴿

وإىل هذا ذهب أيب ، املفسرين أا ليست خاصة ببيت املقدس بل هي عامة بأرض الشام 
 من األرض يزيد يف صوكان يقال للشام أعقاب دار اهلجرة وما نق((بن كعب وقتادة 

وكان يقال هي أرض احملشر واملنشر وا ، من الشام زيد يف فلسطني  صوما نق، الشام
  .٤))ويهلك املسيح الدجال ، يرتل عيسى بن مرمي عليه السالم 

لكن عندنا ، كل ما سبق يدلنا على أن إبراهيم عليه السالم مل يسكن بيت املقدس #
هو  نص صريح من النيب صلى اهللا عليه وسلم يدل على أن باين املسجد األقصى أوالً

: إبراهيم عليه السالم ففي الصحيحني من حديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه قال
مث : قلت،  ماملسجد احلرا: أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال: قلت يارسول اهللا{

فهذا احلديث يدل  ،٥}أربعون سنة: كم بينهما ؟قال: قلت، املسجد األقصى: أي؟قال
قد بناه إبراهيم عليه السالم ألنه حدد مبدة هي من حياة  ٦على أن املسجد األقصى

وقد قرن ذكره بذكر املسجد احلرام الذي بناه إبراهيم عليه ، إبراهيم عليه السالم 
وهو مما خص اهللا نبينا صلى اهللا عليه ، وهذا مما أمهل أهل الكتاب ذكره ، أيضاًالسالم 

                                                
 ٤٧الثعليب ، قصص األنبياء،  ص:،وانظر ١/١٥٠الطربي ، تاريخ األمم وامللوك -١
  ١/١٤٤ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٢
  ٢/٣٢٤وِل ديورانت ،قصة احلضارة  - ٣
 ٤٧،الثعليب ، قصص األنبياء، ص٣/١٨٤ابن كثري ، التفسري  - ٤
كتاب املساجد ومواضع )١/٣٧٠(وأخرجه مسلم ، )٣٣٦٦(اء  رقم يكتاب أحاديث األنب) ٦/٤٦٩(أخرجه أمحد - ٥

 .واللفظ له )٢٠١(الصالة،رقم 
لبعده عن : ألنه مل يكن وراءه حمل عبادة، وقيل : بعد املسافة بينه وبني الكعبة ،وقيل قيل له األقصى ل: (قال ابن حجر  -  ٦

 ] ٦/٤٧٠فتح الباري )[األقذار واخلبائث 
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 ذكر اخلالف عند شرحه للحديث ابن حجر العسقالين يف لوقد أطا .١وسلم مبعرفته
  -:ذكره من أقوال وخالصة ما

  .أن يكون بعض األنبياء بىن بيت املقدس وإبراهيم عليه السالم بين الكعبة/١
  .أن يكون إبراهيم عليه السالم هو باين االثنني / ٢
  .وسليمان بىن بيت املقدس  ، أن يكون إبراهيم عليه السالم بىن الكعبة/ ٣
  .أسس كال املسجدين  يعليه السالم هو الذأن آدم /٤

  . ٢وقد رجح هذا القول الرابع وذكر له بعض األدلة من اآلثار
لكن سليمان  ، فاملسجد األقصى كان يف عهد إبراهيم عليه السالم((: قال ابن تيمية

  .٣ ))عليه السالم بناه بناء عظيماً
أوحى اهللا إليه إين جاعل هذه  إبراهيم عليه السالم ملا قدم الشام((: وقال ابن كثري

وضرب قبة ، مذحباً شكراً هللا على هذه النعمة  مفابتىن إبراهي ، األرض خللفك من بعدك
  .٤))شرقي بيت املقدس
سكن أرض كنعان نصب خيمة يف اجلبل  إبراهيم عليه السالم  ملا((: قال ابن عاشور
يطلقون املذبح على املسجد وبىن هناك مذحباً للرب وأهل الكتاب ، شرقي بيت إيل 

ومسجد إبراهيم هذا هو املوضع الذي توخى داود  ، ألم يذحبون القرابني يف معابدهم
وهو الذي أوصى ابنه ، أن يضع عليه اخليمة وأن يبين عليها حمرابه أو أوحي إليه بذلك 

رخو وقد ذكر مؤ((: مث قال، )) سليمان عليه السالم أن يبين عليه املسجد أو اهليكل
وهو } نابو{أن اجلبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان امسه" يوسيفوس"ومنهم  العربانيني

  .٥))اجلبل الذي ابتىن عليه سليمان اهليكل فيما بعد وهو الذي به الصخرة 

                                                
 ١٤ص/ ١٥ابن عاشور ، التحرير والتنوير،ج: انظر - ١
 ٤٧١-٦/٤٧٠ابن حجر ،فتح الباري :انظر - ٢
 ١٧/٣٥١ابن تيمية ،جمموع الفتاوى  - ٣
 ١/١٤٢البداية والنهاية  ابن كثري ،- ٤
 مولعل األوىل أن يسمى ما بناه سليمان باملسجد ،فهذا هوا الس ١٦،١٧ص ١٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير،  ج - ٥

مجال عبداهلادي .[ زعمه اليهود من وجود هيكل حتت املسجد األقصى ،ومثل هذا الكالم خيدم قضيتهم يالشرعي،فضالً عما 
الطبعة ، وذريته رفعت مجعة ،أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ عن إبراهيم  ووفاء حممد،حممد مسعود

 ]. ٢٢٢دارطيبة ،ص، الرياض،هـ١٤٠٦األوىل
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 )اخلليل( نفال مانع إذاً من ناحية تارخيية أن يكون إبراهيم عليه السالم مستقراً حبربو
 )حربون(ومسجده ببيت املقدس خصوصاً مع قرب املسافة بني ويكون مكان عبادته 

  .١ )أورشليم(و
، وهو البلد املعروف باخلليل اليوم )ببلد حربون(عليه السالم ودفن  موتويف إبراهي((

وهذا تلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيالً بعد جيل من زمن بين إسرائيل وإىل زماننا هذا أن 
فأما تعيينه منها فليس فيه خرب عن معصوم فينبغي أن ، حتقيقاً ]أي اخلليل[٢عةقربه باملرب

تراعى تلك احمللة وأن حتترم احترام مثلها وأن تبجل وأن جتلّ أن يداس يف أرجائها خشية 
  .٣))أن يكون قرب اخلليل أو أحد من أوالده األنبياء عليهم السالم حتتها

وملا جاء يعقوب عليه ، إسحاق عليه السالم يف منطقة والده أيضاًوهكذا عاش 
كما ، كان أوالده يتنقلون بني فلسطني ومصر طلبا للتجارة والطعام والغذاء ، السالم

  .كانوا أصحاب ماشية وأغنام 
والدليل على ، ويبدو أم كانوا يقيمون يف جنوب فلسطني يف بئر السبع وما حوهلا 

وقَد  ﴿ :قرر أم جاءوا من البدو، ويوسف عليه السالم يف مصر هذا أم ملا حلقوا ب
أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي 

ليل فلو كانوا يقيمون يف مدن فلسطني املعروفة مثل اخل] ١٠٠:يوسف[﴾  وبين إِخوتي
  .٤"وجاء بكم من البدو "أو القدس أو نابلس ملا قال 

ويذكر ابن كثري وابن خلدون أن يعقوب عليه السالم  ملا عاد من رحلته اليت أمرته 
إيل إله {وابتىن مث مذحباً فسماه  هفضرب هنالك فسطاط..على أورشليم  مر(:(أمه ا

بيت املقدس اليوم الذي جدده بعد ذلك وهو ، وأمر اهللا ببنائه ليستعلن له فيه }إسرائيل
  .٥))سليمان بن داود عليهما السالم وهو مكان الصخرة اليت أعلمها بوضع الدهن عليها

  .٥))عليها

                                                
 ) .القدس(تقع حربون على مسافة تسعة عشر ميالً من  - ١

  ] .الصهيونيةاملوسوعة اليهودية و،  عبدالوهاب . املسريي ،د).[ قرية أربع(كان الكنعانيون قدمياً يسمون اخلليل  ٢ -
  ١/١٦٤ابن كثري ، البداية والنهاية  - ٣
 ٦٠دار القلم، ص، دمشق، هـ  ١٤٢٧الطبعة األوىل ، صالح عبدالفتاح ،األعالم األعجمية يف القرآن. اخلالدي ،د - ٤
 ] ٢/٤٦[ابن خلدون ] ١/١٨٤[ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٥
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يف ((الذي ألقي فيه يوسف عليه السالم  بأنه كان  وينقل الثعليب بأسانيده عن اجلب
يف واد من  وقيل بني طربية والقدس على قارعة الطريق، األردن بني مدين وبني مصر 

وقد دفن يعقوب عليه السالم  جبوار .  ١))أوديتها على ثالثة فراسخ من مرتل يعقوب 
  . ٢والديه باخلليل بعد أن أوصى يوسف عليه السالم  بذلك

   خروج بني إسرائيل من مصر: المبحث األول
  

  تاريخ اخلروج: أوالً
يف حتديد زمن خروج موسى عليه السالم   كثرياًاختلف العلماء والباحثون اختالفاً 

وظهرت يف هذا املوضوع دراسات متعددة مل تصل غالبيتها إىل ، وبين إسرائيل من مصر 
واليت إذا توصلنا إىل  ، نتيجة حمددة بشأن التحديد التارخيي للسنة اليت مت فيها اخلروج

علماء وغري العلماء معرفتها نكون قد حددنا بطريقة قاطعة جواب السؤال الذي حري ال
  من يكون فرعون موسى عليه السالم  من بني فراعنة مصر؟:من عامة الناس وهو

ويرجع سبب ذلك اخلالف الكبري إىل أن حادثة اخلروج وغرق فرعون وجنوده وهم 
من مصر مل يرد  معند خروجه ليالحقون موسى عليه السالم وقومه من بين إسرائي

على الرغم من ورود هذه األحداث يف القرآن ،بشأا نص صريح أو دليل تارخيي مادي 
يقول ، ة دقيقةيلييف العهد القدمي بصورة تفص أيضاًووروده ،الكرمي يف نصوص كثرية

إن من أهم أسباب الفشل يف حتديد العصر احلقيقي لكل نيب هو عدم تصريح (:(هاستنجز
  ٣.))قصة النيب من مفتاح حيدد تارخيهامع خلو ية باسم امللك املعاصر،صادر األصلامل

وقد اجتهد العلماء واملؤرخون يف الغرب والشرق على السواء يف حبث هذه القضية  
حماولني الوصول إىل حل لغز فرعون موسى ومعرفة شخصيته من بني فراعنة مصر 

االختالف واضحاً جلياً بني من اجتهدوا يف وكان ، نني يف القوائم األثرية املعروفةاملدو
  .هذه القضية حبيث ميكن القول أنه من الصعب الوصول إىل حل ائي هلذه املشكلة 

                                                
 ٦٧الثعليب ، قصص األنبياء ص  - ١
 ]٢/٤٧[،تاريخ ابن خلدون٨٢ر السابق صاملصد - ٢
  ٧٧٠/ ٢قاموس الكتاب املقدس  - ٣
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وجنتهد بقدر ، سرد اآلراء املختلفة -بقدر االستطاعة -وحنن بدورنا هنا سنحاول 
مها إال عالم الطاقة للوصول إىل رأي يقترب من احلقيقة موقنني بأن تلك احلقيقة اليعل

  .واهللا املستعان، وما نقوم به ما هو إال حماولة قد ختطئ وقد تصيب ، الغيوب
والشك أن الذي يهمنا يف هذا البحث أن نعرف تاريخ اخلروج حىت نصل إىل حقيقة 

وحىت ) عليه السالم(اليت مرت بنيب إسرائيل بعد عهد موسى املدةو، )طالوت(بداية عهد
  ).طالوت(ظهور  احلكم امللكي يف عهد

وإذا نظرنا إىل مسرية التاريخ منذ دخول بين إسرائيل إىل أرض مصر وذلك يف أيام 
وكان ، م.ق ١٧٣٠الذي بدأ عام  ١عليه السالم يف عهد حكم اهلكسوس)يوسف(حكم 

فلسطني فانتقلوا للسكىن يف مصر كما ورد ذلك تفصيالً يف  إخوته قد أصام اجلدب يف
م .ق١٦٣٥وبعد وفاة يوسف عليه السالم يف مصر عام، بالقرآن الكرمي )يوسف (سورة 

عاش بنو إسرائيل أعزة يف ظل حكم اهلكسوس حىت مت طرد اهلكسوس على يد القائد 
سرة الثامنة م وأسس األ.ق١٥٤٥و١٥٧٠الذي حكم فيما بني  ، العسكري أمحوس

حىت عام (فاحتة اململكة احلديثة يف التاريخ املصري اليت دامت مخسة قرون، عشر 
   ٢)م.ق١٠٧٨

بعض مؤرخي املسلمني يف حقيقة اسم فرعون  ما ذكرهعلى  كثرياًال نريد أن نقف و
فقد ذكر بعضهم أمساء بعيدة كل البعد ألا أمساء عربية مل تكن معلومة ألولئك ، موسى 

قابوس بن : ويقال أنه، الوليد ابن مصعب بن أيب أهون بن اهللوان((: فتارة يسمى القوم
وهي أمساء رمبا تكون مأخوذة من ، ٣))بن فاران سمصعب بن معاوية ابن منري بن السلوا

وال نستطيع أن حندد  ، اجتهادات بعض مسلمي أهل الكتاب يف العصور األوىل لإلسالم
ل يف مصر إال إذا علمنا بالضبط من هو فرعون  اخلروج؟ اليت مكثها بنو إسرائي املدة

ولذلك سنبدأ حديثنا بذكر أهم اآلراء يف فرعون موسى بعيداً عن األقوال اليت شطحت 
يف القدم حسب  قالذي زعم أن اخلروج حدث يف زمن غار) يفليكو فسك(مثل قول 

خرجوا من مصر قبل  نياإلسرائيليفهو يعتقد أن  )عصور يف فوضى ( نظريته يف كتابه 
                                                

عدنان احلديدي، /األردن وفلسطني،د.[،مبعىن األسرى الرعاة)اهلكسوس(م لفظة ٩٥،)يوسيفوس(ترجم املؤرخ اليهودي  - ١
  امللوك الرعاة:،والصحيح ترمجتها مبعىن]٤١ص

 ٥٥م ، دمشق،  دار عالء الدين، ص١٩٩٥الطبعة األوىل آرام دمشق وإسرائيل ، ، السواح ، فراس  - ٢
 ،وعزا هذه األقوال للجرجاين ٢/٣٣ابن خلدون  - ٣
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كما أعطاهم دور حترير مصر من اهلكسوس من خالل محلة قادها ، دخول اهلكسوس
وهذا قول بعيد ألن لقب فرعون الذي يستخدمه النص القرآين والتورايت . ١امللك شاؤل

وكان أول ، مل يستخدم يف مصر إال بعد طرد اهلكسوس وتأسيس األسرة الثامنة عشر 
تلفظ باملصرية ) فرعون(وكلمة ، )م.ق ١٤٣٦-١٤٩٠(لثالثبه حتتمس ا من تلقب

  . ٢البيت العظيم: وتعين) برعو(
  -:يف هذا املوضوعواآلن لنبدأ يف ذكر أهم النظريات واآلراء 

  -: أمحس األول هو فرعون موسى: الرأي األول
الذي عاش يف القرن األول  ، بن مىت] يوسف[يزعم املؤرخ اليهودي يوسيفيوس 

هم أنفسهم العربانيون وهم بنو  -أواخلابريو -قد ذكر أن العابريو  ٣)مانيتو( أنامليالدي 
وأن طرد اهلكسوس من مصر حنو ، اهلكسوس الذين حكموا مصراً أيضاًوهم  لإسرائي
وهو نفسه خروج ] م.ق١٥٤٦-١٥٧٠[م كان بواسطة أمحس األول .ق١٥٦٧سنة 

  !فإن أمحس األول هو فرعون موسى اآليتوب، بين إسرائيل من مصر 
إذ هو يرمي إىل القول بأن  ، وواضح من هذا القول أن اهلدف سياسي من وراء ذلك

ومن مث ، طويلة من الزمن  مدةقد حكموا مصر  -الذين هم بنو إسرائيل -) اهلكسوس(
الرأي  وقد تبىن هذا، حيق لليهود املطالبة بأن هلم حقوقاً تارخيية يف أجزاء من أرض مصر 

  .عدد من املؤرخني جلّهم من اليهود أو املؤيدين هلم 
 ، وهذا ينايف الثابت تارخيياً من دخول بين إسرائيل إىل مصر وقت حكم اهلكسوس

 املدةوينايف ما ثبت يف القرآن من أن يوسف عليه السالم أصبح وزيراً للملك يف تلك 
رآن بأم كانوا مستعبدين أيام ما ثبت يف الق أيضاًوهذا يعارض ، وكانت هلم مكانة 

  فإذا كانوا قد طردوا فمن هم الذين استعبدوا أيام حكم الفرعون؟ ، حكم الفراعنة
  

  -:حتتمس الثاين هو فرعون موسى:  الرأي الثاين
                                                

 ١٠٦إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت  ، ص.د- ١
 ٥٤فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل،  ص - ٢
سف احترق كتابه يف حريق مكتبة م ولكن مع األ.ق ٢٨٠املؤرخ املصري الذي كتب تاريخ مصر القدمي حوايل عام  - ٣

 م .ق٤٨اإلسكندرية عام
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الذي ادعى أنه توصل إىل ] م١٩٦٠[J.D.MECELLI)(وهذا الرأي قال به 
م وهذا من خالل حساب .ق ١٤٩٥إبريل٩زمن اخلروج امش تقرييب يصل إىل يوم 

ومما أورده ، ]م.ق ١٤٩٠-١٥٢٥[ املدةوكان حتتمس الثاين قد حكم يف  التقوميات،
ومبا أن ، تأييداً لنظريته أن مومياء حتتمس الثاين مكتوب عليها وصف ألورام جلدية 

من ضربات مصر اليت تذكرها التوراة هي طفح جلدي فهذا دليل مادي على أن  واحداً
  !حتتمس الثاين هو فرعون اخلروج

ألنه مل يأخذ من التوراة ) موريس بوكاي(شك أن هذا الدليل غريب كما وصفه  وال
أما األورام اجللدية فهي موجودة حىت . ١األوصاف ةإال جزءا صغرياً دون النظر إىل بقي

يف املومياءات املوجودة يف متحف ) أمنحتب الثاين (  وحفيده )حتتمس الثالث(ابنه يف 
  .وهي يف حقيقتها أمراض وراثية ليفية معروفة طبيا٢ً.القاهرة

  

  :حتتمس الثالث هو فرعون اخلروج -:الرأي الثالث
 ٤٨٠معتقدوا هذه الفرضية يعتمدون على فقرة يف التوراة تقول وكان يف السنة ال

خلروج بين إسرائيل من مصر يف السنة الرابعة مللك سليمان على بىن إسرائيل يف شهر 
وملا كان حكم سليمان قد ] ٦:١ملوك أول[أنه بىن بيت الرب ، زيو وهو الشهر الثاين 

سنة لعاد  ٤٨٠فإذا أضفنا إليه ال) م.ق ٩٦٦(بع هوفالعام الرا) م.ق ٩٧٠(بدأ عام 
 ١٤٣٦-١٤٦٨(حكم  حتتمس الثالث  رم أي يف أواخ.ق ١٤٤٦ذلك بنا إىل عام 

ًوسببت بلبلة يف حساب  كثرياًعاماً هذه قد أثارت جدال  ٤٨٠المدةواحلقيقة أن ) م.ق
فمنهم من   ،وهي ختتلف يف بعض ترمجات التوراة عما جاء يف ترمجات أخرى  ، األزمنة
  !عاماً ٥٨٠سنة ومنهم من يزيد ها ٤٤٠جيعلها 

والذي افترض  ، وعلى هذا يرى كثريون أن ذلك كان ختميناً من أحد كتبة التوراة
وافترض واضع هذا ، قع بني اخلروج وبني بناء هيكل سليمانيوجود اثين عشر جيالً 

  .عاما٤٨٠ً=٤٠×١٢الرقم لكل جيل أربعني عاماً فيكون 

                                                
 ٢٥٩ص.دراسة الكتب املقدسة - ١
 . رأيت ذلك بنفسي عند زياريت للمتحف  - ٢
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بافتراض أن األبناء سينجبون يف سن اخلامسة ، عاماً  ٢٥لكل جيل  ارضنولو افت
وهذا يقودنا إىل تاريخ  ٣٠٠=  ٢٥× ١٢والعشرين وهو افتراض معقول لكان 

  .م أثناء حكم رعمسيس الثاين.ق ١٢٧٠اخلروج الذي سنرجحه 
عام ) حتشبسوت(ومعتقدوا هذا الرأي يرون أن موسى انتشلته من املاء امللكة 

 – ١٤٩٠( املدةمث أا حكمت يف ، م وأنه ترىب يف حاشيتها وبالطها .ق ١٥٢٧
 – ١٤٦٩(العرش ) حتتمس الثالث(وملا توىل  ، )حتتمس الثالث(حىت كرب ) م.ق ١٤٦٩
من مصر مث  كان معروفاً عنه عداوته حلتشبسوت فخشي موسى منه وفر، )م.ق ١٤٣٦

  . ١م.ق ١٤٤٧عاد وكان اخلروج 
يتعارض مع بعض نصوص القرآن اليت تبني أن فرار موسى من مصر وهذا الرأي  -

  .كان بسبب قتله للقبطي
كما أن حكم حتتمس وسيطرته على جهات فلسطني كانت قوية يف عهده وعهد  -

 ٣٧أمنحتب الثالث (و ) أعوام ٨حتتمس الرابع (و) عام ٣٢أمنحتب الثاين (من بعده 
نو إسرائيل أن يدخلوا إىل األرض املقدسة بعد فكيف استطاع ب ، عاماً ٦٨أي ملدة ) عاماً
 ٢التيه وهي حتت سيطرة املصريني؟ مدة
 :وفرعون الوارد يف القرآن هو الذي قال، كما أن حتتمس الثالث مل يدع األلوهية -

أما حتتمس الثالث فاملنقول عنه أنه كان يعبد ، ]٢٤:النازعات [" أَنا ربكُم الْأَعلَى "
  .٣ )آمون(اإلله

  -: أخناتون هو نفسه موسى: الرأي الرابع
للتوحيد وموسى  بدعوى أن أخناتون كان يدعووهي فرضية عجيبة إذ يقيسون بينهما 

كان ) موسى(وقائل هذا يزعم أن !! فهما شخص واحد إذاً ، كذلك يدعو للتوحيد
فرعون زوجة ) يت(بل وخيالف القرآن حني يزعم أن امللقي له يف النهر هي ، مصرياً أصالً

ملا خشيت عليه من القتل والتقطه بنو إسرائيل ليتريب لديهم وينشأ  )أمنحتب الثالث(
                                                

ورأيه أيضاً ). ليفربول(جارستانج عضو بعثة مارستون التابعة جلامعة  –وِل ديورانت ،قصة احلضارة، نقالً عن األستاذ  - ١
التاريخ ، إمساعيل الصمادي .د) [هاترجيك(ويوافقهم أيضاً ، )قاموس الكتاب املقدس( كتابه يف) أوجنر.م(قريب من رأي 

 ]١٠٨ص. التورايت 
 ٧٣فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل  ، ص: نظر ا - ٢
 .كما يف قصيدته املشهورة- ٣
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تتدخل أمه وترجعه ) أمنحتب الثالث(وبعد وفاة ، بينهم فيكسب منهم جانب التوحيد
فيدعو للتوحيد وحيدث بينه وبني ، وترفعه ملكاً على العرش) نفرتييت(للقصر وتزوجه من 

راع الطويل الذي جعله يلجأ لبين إسرائيل مث حتدث هلم ملحمة الص) توت عنخ آمون(
  !اخلروج

  .وال شك أن هذا الرأي عكس ما أورده القرآن متاماً -
  -:توت عنخ آمون هو فرعون موسى: الرأي اخلامس

أن موسى عليه  أيضاًالذي زعم ) سيجموند فرويد(القائل ذا الرأي هو اليهودي 
  ! وأن الديانة املوسوية مستقاة من عقيدة أخناتون ، السالم مصري وليس من بين إسرائيل

وخرج ببين ) توت عنخ آمون(وأن موسى عليه السالم استغل فرصة الضعف يف عهد 
، )جون ويلسون(ويؤيده يف هذه النظرية ، إسرائيل إىل أرض فلسطني بسالم وبال مطاردة

  ١م .ق ١٣٤٦ال تاريخ اخلروج هذا بعام وحيدد آرثر وجي
  -:تتجاهل حقائق قرآنية وتارخيية كثرية منها أيضاًوهذه النظرية 

  .ن موسى من بين إسرائيل وليس مصرياًإ .١
 ).أخناتون(وليس يف قصر ، نه ترىب يف قصر فرعون ارمإ .٢
 .جتاهل التعذيب واالضطهاد الذي نزل ببين إسرائيل .٣
ين إسرائيل أخذاً عن يوسف و يعقوب واسحاق ن التوحيد كان عقيدة بإ .٤

املصرية فقد كانت ردة عن التوحيد ) أخناتون(أما دعوة ، وإبراهيم عليهم السالم
 .ألا جتسد اإلله يف قرص الشمس، الصحيح

 .خروج بين إسرائيل مل يتم بسالم بل كان ذلك مبطاردة من فرعون مصر .٥
فقد أثبت ) توت عنخ آمون(أما ، قن اهللا أهلك فرعون مصر يف املطاردة بالغرإ .٦

 .الفحص الطيب جلثته أنه مات مقتوالً بضربة على الرأس
أنه من احملتمل أن موسى : قد تراجع عن هذه النظرية وقال) فرويد(مع العلم أن  -

 ! قد عاش يف عصر الحق ألخناتون وتوت عنخ آمون 
  

                                                
 . ٧/١٤٦مكتبة األسرة ، القاهرة ، م٢٠٠١طبعة ، سليم حسن ،مصر القدمية - ١
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رعمسيس الثاين هو فرعون التسخري : الرأي السادس
  -: ومرنبتاح هو فرعون اخلروج ، واالستعباد

وأصحاب هذا الرأي يعتقدون أن خروج بين إسرائيل كان خروجاً سليماً ليس فيه 
تبعهم بعد أن وصلوا فعالً إىل ] م.ق ١٢١٥ – ١٢٢٤) [مرنبتاح(وأن ، مطاردة

  .١فلسطني وأباد بين إسرائيل هناك
  -: أمههاعدة ويعتمد أصحاب هذه النظرية على نقاط 

خروج )[وحدث يف تلك األيام الكثرية أن ملك مصر قد مات(يف التوراة  ما ورد .١
  .أي رعمسيس الثاين قد مات وتوىل بعده ابنه مرنبتاح] ٢:٢٣
  اذهب ، وقال الرب ملوسى يف مديان(ويرد على هذا أنه قد جاء يف نفس السفر

] ٤:١٩خروج )[ارجع إىل مصر ألنه قد مات مجيع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك
إذ ملا مات ، )رعمسيس الثاين(وليس الفرعون ، فاملقصود هم أهل القتيل املصري

وال خيفى كذلك التحريفات الكثرية ، املطالبني بالثأر مل يكن لفرعون دافع قوي لالنتقام
ومل ) ملكاً(خصوصاً وأن الكاتب مسى فرعون ، الواردة بالتوراة على أيدي املؤرخني

 ).فرعون(يف التوراة يسمه باللقب املشهور 
مشرياً ] ١٨:الشعراء[هو القائل ﴿أمل نربك فينا وليداً﴾ ) مرنبتاح(قالوا أن  .٢

؟ ...أمل أربك عندي: ومل يقل القرآن، بذلك إىل والده رعمسيس الثاين الذي رىب موسى
 .ولو قصد تربيته له الختلفت عبارة القرآن مبا ذكرناه

 عمسيس الثاين نفسه هو قائلها؟ ويكون ومل ال يكون ر: ويرد على ذلك بالسؤال
كما أن األكثر إيالماً للنفس واألدعى إىل ، هو الذي مين على موسى حبق الرعاية والتربية

عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه  احلزن هو أن يرى من كان يربيه ويرجو املنفعة من ورائه ﴿
فكأنه التقطه ليكون له  ، هالكههو نفسه الذي كان سبباً يف ] ٩:القصص[﴾  ولَداً

الْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدواً وحزناً إِنَّ فَ كما قرر القرآن الكرمي ﴿، عدواً وحزناً
نيئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعروبالرغم من كل أسباب ] ٨: القصص[﴾  ف

                                                
عادل طه يونس ،حياة األنبياء بني حقائق التاريخ واملكتشفات [بتري وماير و نافيل : من قال بذلك ثالثة باحثني هم  أول - ١

 ]٥١ص، مكتبة القرآن، األثرية اجلديدة
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دفعاً للنبوءة فقد حتققت النبوءة وكان ) عمسيس الثاينر(احليطة واحلذر اليت اختذها 
﴾  ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ هالك فرعون وجنوده ﴿

وهذا أبلغ يف العربة من أن يكون الذي سخر وجترب قد مات يف سريره ] ٦:القصص[
وخاصة أن مدة حكم رعمسيس الثاين ، نصيب ابنه يف حني يكون الغرق من، ميتة طبيعية

وتكون اآلية بلفظ البحر جلثته متثيالً به ، طويلة تسمح بوقوع كل األحداث يف عهده
هذه  أيضاًوأقرأ ] ٩٢:يونس[ ﴾فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً  ألفعاله ﴿

﴾ ١٦﴾ إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى ﴿١٥﴿هلْ أَتاك حديثُ موسٰى ﴿ :اآليات
﴾ وأَهديك إِلَٰى ١٨﴾ فَقُلْ هلْ لَك إِلَٰى أَنْ تزكَّٰى ﴿١٧اذْهب إِلَٰى فرعونَ إِنه طَغٰى ﴿

﴾ ثُم أَدبر ٢١﴾ فَكَذَّب وعصٰى ﴿٢٠﴿ ﴾ فَأَراه الْآيةَ الْكُبرٰى١٩ربِّك فَتخشٰى ﴿
﴾ فَأَخذَه اللَّه نكَالَ ٢٤﴾ فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَٰى ﴿٢٣﴾ فَحشر فَنادٰى ﴿٢٢يسعٰى ﴿

] ٢٦-١٥:النازعات[﴾ ٢٦ٰلك لَعبرةً لمن يخشٰى ﴿ ﴾ إِنَّ في ذ٢٥َالْآخرة والْأُولَٰى ﴿
عائد إىل فرعون الذي طغى فهو فرعون واحد من أول األمر إىل ) فأخذه(يف  فالضمري

 .آخره
لوح (أو ) لوح مرنبتاح(السند األساسي هلذه النظرية هو اللوح املسمى  .٣

ألن الشاعر أراد ا متجيد ، وهو حتفة أدبية أكثر من أن يكون وثيقة تارخيية١)إسرائيل
: وما يهمنا يف القصيدة هو قوله، ٢عدل والسالموذكر قوته وبطوالته ونشره لل)مرنبتاح(
وهي املرة األوىل والوحيدة اليت يرد فيها ذكر بين ] وإسرائيل خربت وليس هلا بذر[

إذ جيادل يف ذلك بعض ، إن صح أن املذكور هو إسرائيل، إسرائيل يف اآلثار املصرية
وحىت الذين ، )إسرائيل(ا وليس معناه) يسريل(الباحثني بأن املذكور بالترمجة احلرفية هو 

أرض (ومنهم من قال ) شعب إسرائيل(قالوا أا إسرائيل بعضهم قال املقصود م 
 ).إسرائيل
  فقالوا قد حدث الغزو لبين إسرائيل وهم ) أرض إسرائيل(أما اللذين قالوا

 .يسكنون يف أرض فلسطني

                                                
وقد ، ) مرنبتاح(هو عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على اجلرانيت األسود مكتوب عليها قصيدة تسجل انتصارات  - ١

 .وهي موجودة بالكرنك، السنة اخلامسة من حكمهكتبت يف 
 )٧/٩٦، سليم حسن ،مصر القدمية:( لقراءة القصيدة كاملة انظر - ٢
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 هلم ) رنبتاحم(أنزل الواقعة على تتبع ) شعب إسرائيل(ومن قال بأن النص يفيد
وهذا يدل على أم دخلوا فلسطني ، واستبقاء إناثهم، خارج مصر واستئصال ذكورهم

 .١قبل عهده
أرضهم ليس : فبعض الباحثني يقول أن معناها) ليس هلا بذر(واختلفوا كذلك يف معىن 

 .٢ومعظم الباحثني يرى أنه استئصال وإهالك للذرية، هلا غلة وال حصاد
  يتناىف مع احلقيقة املؤكدة وهي أن فرعون اخلروج غرق أثناء ويرد على هذا أنه

ويلزم منه أن ما ذكر يف اللوحة إمنا هو حممول على مبالغة من ، مطاردته لبين إسرائيل
 . مبالغات الفراعنة اليت اشتهروا ا عند تسجيل أعماهلم

التيه عقب مث كيف يكون قد تتبعهم بعد اخلروج وهم كانوا يف تلك السنني يف سنوات 
مل ) مرنبتاح(وحكم ]  ٢٦: املائدة[ أَربعني سنةً يتيهونَ في اَألرضِ خروجهم مباشرة 
 !يتجاوز عشر سنني

يسقطون سنوات ) مرنبتاح فرعون اخلروج(بعض العلماء الذين يتمسكون بنظرية 
وحىت يف ، وهي حقيقة ثابتة لورودها بالقرآن الكرمي، التيه من حسام وينكروا

 .فال جمال إلنكارها أيضاً) التوراة(
أباد بذرة إسرائيل يف حني أم ) مرنبتاح(وما دام األمر كذلك فكيف يذكر اللوح أن 

 كانوا ال يزالون يف التيه يف سيناء؟
 : واجلواب

أنه ذهب إىل فلسطني وحبث عن بين إسرائيل لينتقم ألبيه فلم جيدهم فاعتقد أم 
أو أنه نوع من االفتخار الكاذب بعد غرق أبيه فادعى ، م إىل نفسههلكوا ونسب هالكه

 .أنه أبادهم
  مرنبتاح هو فرعون اخلروج  –وعلى الرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية– 

وبلغ التعصب هلا أن أنكر بعض الباحثني املسلمني ، تلقى قبوالً واسعاً لدى علماء اآلثار
وزعموا أن ] ٩٢:يونس[ فاليوم ننجيك ببدنكموت فرعون بالغرق واحتجوا باآلية

                                                
 ١١٠ص، التاريخ التورايت ،  إمساعيل الصمادي .د: انظر - ١
 ٧/١١١سليم حسن ،مصر القدمية  .د - ٢
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إذ أن آيات ، وهذا منتهى التعسف يف تفسري القرآن ١!النجاة كانت للروح والبدن معاً
فأخذه اهللا نكال اآلخرة ، القرآن تؤكد بصراحة ووضوح غرق الفرعون هو وجنوده

 .]٢٥:النازعات[ واألوىل

  -:موسىرعمسيس الثاين هو فرعون : الرأي السابع
 –أوجنر  –روكسي  –إيسفلت  –وأصحاب هذا الرأي كثريون منهم أولربايت 

  -:وإن كان البعض اعترض عليه بأمور منها، وهذا القول هو أقرب األقوال، األب ديفو
 أمون ورع وبتاح وسوتخ( :كان يؤمن بأربعة آهلة هم) رعمسيس الثاين(ن إ (

ويرد على هذه النقطة بأن ، ومسى فرق جيشه األربع يف معركة قادش بأمساء هذه اآلهلة
هذه املعركة كانت يف السنة اخلامسة من حكمه يف حني أن عودة موسى ملصر كانت يف 

كفيلة بنشوء شعور  مدةوهي ، عاماً ٥٧أي بعد املعركة بـ ، من احلكم  ٦٢السنة 
كما ، م خصوصاً مع التمجيد واملديح واحلكم املطلق حىت وطن نفسه إهلاً خملداًالتعاظ

سيأيت من أنه حبسب الثابت املنقول عن كثري من اللوحات واخلطابات من أنه يعد نفسه 
 .أكرب اآلهلة املوجودة

  رعمسيس (من االعتراضات اليت أثريت ضد هذه النظرية ما هو معروف من أن
إذ مل يستطيعوا التوفيق بني ذلك ، ال يقل عن مائة ولد ما بني ذكر وأنثى كان له ما) الثاين

وبني ما ورد يف القرآن الكرمي من أن فرعون موسى مل يكن له ولد فاضطر إىل تبين 
وفهموا من هذه اآلية أن فرعون ] ٩:القصص[ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداًموسى 

ناً مؤقتاً من الولد بوفاة أبنائه وهم صغار والصحيح أنه كان حرما، موسى كان عقيماً
يف العشر  –) رعمسيس الثاين(وقد ثبت أن ، حىت تنفذ إرادة اهللا يف تبين الفرعون ملوسى

مث بعد ذلك زالت هذه ، كان أبناؤه ميوتون وهم رضع –سنوات األوىل بعد زواجه 
 .وعاش أبناؤه حىت بلغوا أكثر من مائة" اللعنة"

هو فرعون ) رعمسيس الثاين(ري هو الرأي الذي منيل إليه من أن وهذا الرأي األخ#
، أيضاًوهو فرعون اخلروج ، موسى وهو فرعون التسخري واالستعباد لبين إسرائيل

                                                
 ٧/١٣٥سليم حسن ،مصر القدمية  .د - ١
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وهي مأخوذة كلها من وصف القرآن الكرمي ومطابقته لكثري ، واألدلة على ذلك كثرية 
 -:١أهم األدلة بشكل سريعوأنا هنا أستعرض ، )رعمسيس الثاين(من النقاط يف عهد 

] ٢٤:النازعات[ أنا ربكم األعلىأنه الفرعون الوحيد الذي ادعى األلوهية  .١
ما علمت لكم من إله غريي ]بل وحىت  ، وقد أثبتت الوثائق ذلك] ٣٨:القصص

ومن تلك الوثائق ، فكان يضع نفسه يف املنحوتات يف مصاف اآلهلة، الرسوم واملنحوتات
وأن اآلهلة تنازلت عن صفاا ليكون هو ) إيزيس(يسجل بنوته لآلهلة ما يدل على أنه 

فأهل اجلنوب وأهل الشمال ، لقد كنت رحيا فوق الناس((ومن ذلك قوله، اإلله األعظم
 ).اإلله الكبري رعمسيس الثاين(وكتب حتت أحد رسومه ، )...)كانوا حتت نعلي

وسرماعت رع (تطور لقبه إىل  مث، )عر(أي وارث اإلله  )أعورع(: وكان من ألقابه
أي أنه أصبح يرى نفسه أنه اإلله األكرب .رع قوي العدالة وخمتار رع: ومعناه) ستني رع

 ).رع(
حىت عاصر كل ، ]م.ق ١٢٢٤-١٢٩٠[عاماً  ٦٧طول مدة حكمه اليت بلغت  .٢

جرى فريق من أوقد  ،األحداث من والدة موسى عليه السالم وحىت اخلروج والغرق
فحصاً ملومياء  ، خر متخصص يف االشعةأالس األعلى لآلثار يف مصر بالتعاون مع فريق 

دراسة القرآن الكرمي تبني  نّإ((وقال األمني العام للمجلس زاهي حواس ، رمسيس الثاين
رغم النتيجة اليت توصل اليها الباحثون  ، هو رمسيس الثاين» فرعون اخلروج«ن أ

ثر فحصهم املومياء لعدم وجود إبأنه ليس فرعون اخلروج  ، يف الثمانينات الفرنسيون
صاحب الرقم القياسي بني فراعنة مصر يف (( :نهأضاف حواس أو .))ثار للغرق فيهاآ

حداث مثل اليت وقعت أن تقع فيها أعاماً وهي مدة ميكن  ٦٧احلكم اليت استمرت  مدة
 .٢))يف عهد فرعون اخلروج

قرب حبرية متصلة بفرع ) يب رعمسيس(مدينته وعاصمته اجلديدة بىن قصراً يف  .٣
فالتقطه آل وهو املكان الذي وجدت فيه زوجته تابوتاً طافياً على صفحة املاء ، النيل

 ].٨:  القصص[ فرعون ليكون هلم عدواً وحزناً

                                                
 ].موسى وهارون عليهما السالم من هو فرعون موسى؟[رشدي البدراوي /د: تاب ملزيد من التوسع يرجع لك - ١
  هـ١٢/١٢/١٤٢٥السبتـ صحيفة البيان االماراتية ،بتاريخ  ٢



- ٨٤ - 
 

وهذا االسم ) إست نفرت(كان اسم زوجته الثانية اليت وجدت التابوت  .٤
حيث قال صلى اهللا عليه ، )آسيا(سم الوارد يف احلديث الصحيح قريب من اال)إست(

 ١ }ومرمي بنت عمران، مل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون {وسلم
ودمرنا ما  : واهللا سبحانه قد قال، )رعمسيس الثاين(الدمار الذي حلق بآثار  .٥

فإننا إذا فحصنا آثار ] ١٣٧:األعراف[  يعرِشونَكَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَانواْ 
لوجدنا أن معظمها قد دم إما كلياً أو بعض أجزائه ومل يبق سوى ) رعمسيس الثاين(

مع ، هذا مع كثرة أعماله ومنشآته من مدن ومعابد ومتاثيل ومسالت وغري ذلك، االسم
 .مشيدة من الفراعنة الذين هم أقل أعماالً بقيت آثارهم كثرياًأن 

كَذَّبت قَبلَهم قَوم  يف آيتني ) ذو األوتاد(قد جاء وصف فرعون يف القرآن بأنه  .٦
ادتنُ ذُو الْأَووعرفو ادعوحٍ ون  ]١٠:الفجر [ ادتي الْأَونَ ذوعرفيف  االذين طغو*  و

بطرف مدبب القطعة املنتهية : والوتد كما هو معروف] ١١- ١٠:الفجر[ البالد
 .٢وحمدد

  .أي فرعون ذو املسالت: ولعل معناها القريب
وقد كان الفراعنة يتفاخرون بصنع هذه املسالت ، واملسلة هي اإلبرة يف اللغة

ولكن شكل هذه اليت مساها العرب ، الضخمة اليت ترتفع أكثر من عشرين متراً
كما أن امسها ، املعروف منها إىل شكل اإلبرة) األوتاد(هي أقرب ما تكون إىل ) مسالت(

كما أن ترمجتها اليونانية مث الالتينية ) وتد(وهي مبعىن ) بون(يف اللغة اهلريوغليفية القدمية 
فالقرآن استخدم اللفظ الصحيح ، وهي مبعىن الوتد) Obelisk(وبعدها اإلجنليزية 

ذو األوتاد ]١٠: الفجر.[ 
ب األسد يف كثرة بناء املسالت كان له نصي) رعمسيس الثاين(إذا عرفنا ذلك فإن 

بينما ، مسلة على األقل ٣٥مقارنة بغريه من الفراعنة حيث أن الباقي إىل اآلن من بنائه 
بل جمموع ما صنعوه مل يتجاوز  ، بقية الفراعنة فأكثرهم مل يتجاوز تسع مسالت

 .مسلة ٣٠
                                                

وضرب اهللا مثالً للذين "كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهللا  ٣١٥٩برقم  ١١/٢١٦صحيح البخاري  ـ متفق عليه ، ١
 ١٦٦٧ خمتصر صحيح مسلم برقم،و" آمنوا

بل : وقيل ] ٢٣/١٧٠، روح املعاين، اآللوسي [لكثرة اجلنود : وقيل ، بعض املفسرين يرى أن املعىن جمازي لثبات امللك - ٢
 ]٤/٥٠٨ابن كثري ، التفسري [هو املستخدم لتثبيت املعذبني 
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فرعونُ يا وقَالَ  : فقال) الصرح(بناء ) هامان(ذكر اهللا عن طلب فرعون من  .٧
أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعل لِّي صرحاً 

بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّللَّع  ]كانت املباين قبل ] ٣٨:القصص
ويف أواخر عهد رعمسيس الثاين ، عهد رعمسيس الثاين تقام من الطوب اللنب أو احلجارة

وال توجد آثار بنيت بالطوب ، اكتشفوا أن حرق الطني جيعله أكثر صالبة وأكثر عمراً
وقد لي يا فَأَ ولذلك جاء يف اآلية الكرمية ، )رعمسيس الثاين(األمحر احملروق قبل عهد 

وإن كان الصحيح أنه مل ينب هذا ، ]٣٨:القصص[ هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعل لِّي صرحاًً
 .الصرح

والشيء الغريب الذي اكتشف يف جثة ، قد بينت اآليات القرآنية غرق فرعون .٨
وهو وضع ، بعد فك اللفائف عنه هو ارتفاع يده اليسرى إىل أعلى) رعمسيس الثاين(

 مألوف بالنسبة للمومياوات األخرى اليت بقيت أيديهم يف وضع متقاطع فوق غري
ولعل سبب ذلك أن عضالت يده اليسرى اشتدت وهو يدفع مياه البحر ، صدورهم

عجيب أمر هذا الفرعون الذي يرفع يده وكأنه يدرأ : حىت قال أحد علماء اآلثار، عنه
 !خطراً عن نفسه 

جلسد ونسبته يف األنسجة فليست ذات جدوى ألن اجلثة أما قضية حتليل األمالح يف ا
 .فهي مليئة باألمالح أصالً، تفرغ أثناء التحنيط من األحشاء ومتأل مبلح النطرون املركز

ورد يف القرآن أن فرعون اضطهد واستضعف وسخر بين إسرائيل يف أعماله  .٩
ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض ]ومن املعروف تارخيياً ] ٥: القصص

اضطهد بين إسرائيل يف بناء منشآته ومدنه حىت بلغوا يف عصره ) رعمسيس الثاين(أن 
: وقد جاء يف التوراة، )فيثوم(و) برعمسيس(وبنو يف عهده له مدينيت ، غاية الذل واهلوان

 فيثوم و فجعلوا عليهم رؤساء تسخري لكي يذلوهم بأثقاهلم فبنوا لفرعون مدينيت((
 ).رعمسيس الثاين(وهذه املدن قد مت بناؤها يف عهد ] ١١: ١اخلروج ) [ )برعمسيس

أختم أدليت مبا أستنبطه من القرآن بأن اهللا عز وجل مل يذكر له سوى اسم  .١٠
أننا لو عرفنا امسه األصلي باللغة : واجلواب) رعمسيس(فلماذا مل يذكره بامسه ، )فرعون(

ه قريب من االسم القرآين حيث أنه بعد الترمجة وجدوا االسم اهلريوغليفية لوجدنا أن
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حمبوب ،   روح رع: اآليتوقد ترجم هذا االسم ك) رع مس سومري إمون: (اآليتك
 .بيت اإلله: ويعين) برعو(وإن كان قد قيل أنه لقب أصله ) فرعون(واسم ، ١أمون 

) أمون(واإلله ) رع(ه لكننا نالحظ أن االسم املوجود معنا قد اشتمل على امسي اإلل
القرآين ) فرعون(وكأن ) فرعون(وقد قارب االسم ) رع أمون(وجبمع اللفظتني يصبح 

 .مجع كل صفات اآلهلة املزعومة يف امسه
وهذا ، هو فرعون موسى) رعمسيس الثاين(هذه بعض األدلة اليت جتعلنا نظن أن 

  .يقودنا إىل حتديد زمن اخلروج
  

  حتديد زمن اخلروج: ثانياً
وهذا اخلالف نابع من خالفهم يف من هو فرعون ، وقع اخلالف يف حتديد زمن اخلروج

.. كان لكل رأي منها تاريخ ، اخلروج؟ وحبسب كل رأي من اآلراء السابقة الذكر
وأنه  املدةفإن الراجح أن اخلروج كان يف تلك ) رعمسيس الثاين(وحبسب ما رجحناه أنه 

فضالً  ، وحنن ال نستطيع اجلزم بالسنة احملددة لذلك، )رعمسيس الثاين(كان يف سنة وفاة 
ولكن األمر بشكل عام كما قال ، عن اليوم والشهر الذي بالغ البعض يف ذكره

  .م.ق ١٢٠٠يف فلسطني كان حوايل  اإلسرائيليأن الوجود ) يتاألرب(
الذي زعم أن بناء ) العهد القدمي(وإن كان ذلك خيالف ما أوردناه لك مسبقاً عن 

 ١٤٤٧عاماً من اخلروج وحبسب التوراة فاخلروج كان يف عام  ٤٨٠اهليكل كان بعد 
يقبلون التاريخ ، إال أن معظم الدارسني اليوم سواء كانوا حمافظني أو ليرباليني(، م.ق

وبصورة تدرجيية أصبح تاريخ ، وبالفعل، الذي أيدناه من دون تساؤل وينطلقون منه
ر غري التوراتية واآلركيولوجية وإىل حد كبري مسألة أصول إسرائيل من منظور املصاد

وقد ، ٢)م.ق ١٠٠٠ – ١٣٠٠وصف وتدقيق ومناقشة ما تعرفه عن إقليم فلسطني 

                                                
  www.wikipedia.org"الشبكة العنكبوتية) "رمسيس الثاين(مادة ، املوسوعة احلرة ، ويكيبيديا  - ١
، بريوت ، م  ١٩٩٥الطبعة األوىل ، صاحل علي سوداح : ترمجة ، طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي. توماس ل - ٢

 ٢٤دار بيسان ص
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م على رأي بعض الثقات .ق١٢٢٧جزم املؤرخ سليم حسن أن اخلروج كان حوايل عام 
  .١من املؤرخني

ملا أوردناه سلفاً من بناء اهليكل وقد أشار إيزفيلدت إىل التناقض يف العهد القدمي فطبقاً 
فإننا جند يف سفر ، م.ق١٤٤٧وأن تاريخ اخلروج يكون بذلك ] ١: ٦: امللوك األول[

وعلى ذلك يصبح ترك بين ، عاماً ٤٣٠أن إقامتهم مبصر استمرت ]٤:١٢[اخلروج 
وهو رأي بعيد عن ، ٢م .ق١٩٠٠إسرائيل من فلسطني إىل مصر كان حوايل عام 

م وهو ما .ق١٧٣٠أي بعد عام ، وهلم مل يتم إال يف حكم اهلكسوسالصواب ألن دخ
الذي يعتقد أن دخول العربانيني إىل مصر كان )لويس عوض (ذهب إليه الباحث 

  .٣م.ق١٦٥٠سنة
-١٦٥٠(سنة تقريبا٤٣٠ًوذا الرأي تكون إقامة بين إسرائيل بأرض مصر 

ان قد جاء يف الترمجة وإن ك، وهو موافق لرواية سفر اخلروج السابقة ) م.ق١٢٢٠
حممد صديق (وهو ما ذكره ٤سنة فقط  ٢١٥السبعينية للعهد القدمي أن مدة اإلقامة 

إال أننا نرى أن هذه املدة قصرية لنشوء أعداد كبرية من نسل بين إسرائيل ، ٥)حسن خان
سنة وهو )٤٣٠(والذي منيل إليه أن مدة اإلقامة، وقيام كيان هلم خياف بسببه الفرعون 

  . ٦ )البداية والنهاية(يف ) ابن كثري(ؤرخاعتمده امل ما

  
   

                                                
 ٧/١٢٠سليم حسن ،مصر القدمية  .د - ١
الدار  –دار القلم دمشق ، بريوت ، هـ ١٤١٦اليهود يف العامل القدمي ، الطبعة األوىل ، سيد فرج  –مصطفى كمال  - ٢

 ٤٧الشامية ص
 ١١٢إمساعيل الصمادي ، التاريخ التورايت  ، ص.د - ٣
 ١٥٥إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت ، ص.د - ٤
 ٨٧لقطة العجالن ص - ٥
١/٢٥٧ - ٦ 
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  )مصر(عدد الذين خرجوا من : ثالثاً
كانوا هم ، سبعون شخصاً فقط )فلسطني(لقد دخل مصر من آل يعقوب القادمني من 

مجيع نفوس بيت يعقوب اليت جاءت إىل مصر :[كل أبناء يعقوب مع زوجام وأوالدهم
  .]٤٦:التكوين][سبعون

دخل يعقوب إىل مصر مع ولده األسباط وأوالدهم حني أتوا إىل : قال املسعودي((
  . ١))يوسف يف سبعني راكباً

وقد ، ٢))ويوسف ملا حضرته الوفاة مجع إليه قومه من بين إسرائيل وهم مثانون رجالً((
أقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف عليه السالم وقد انتشروا وكثروا وهم حتت ((

وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق  ]أي اهلكسوس[العمالقة
وإبراهيم شرعوا فيه من اإلسالم متمسكون به حىت كان فرعون موسى الذي بعثه اهللا 

وقد ذكر اإلمام ابن األثري أن عدد الذين خرجوا كانوا ستمائة ألف وعشرون  ،٣))إليه
وهذا ((مث عقب ، ألف رجل سوى الذراري  ةم ستمائأما ابن كثري فقد ساق أ ،٤ألفاً

وقد جاء أن  ،كان اعتماد املؤرخني على ما ورد يف العهد القدمي وفعالً ٥))نص كتام
عدد ذكور بين إسرائيل الذين خرجوا من مصر بعد انتهاء التيه وحتركهم حنو األردن من 

 ، احلساب التورايت وذا)٢٦:سفرا العدد](نسمة٦١٧، ٧٣٠[ابن العشرين فما فوق
فإننا لو أضفنا النساء وهم أكثر من الرجال حتماً ألن الفرعون اهلالك كان يذبح 

حسب النمو ، مث أضفنا من هم دون سن العشرين، ذكورهم ويستبقي نساءهم
  .٦الدميوغرايف للسكان صار اجلميع أكثر من مليونني ونصف نسمة

                                                
 ٢/٤٨ابن خلدون - ١
 ٨٢ثعليب ، قصص األنبياء،ص ال - ٢
 ٩٦املصدر السابق، ص - ٣
دار الكتب ، بريوت ، هـ١٤١٥الطبعة الثانية ، عبداهللا القاضي : حتقيق ، الكامل يف التاريخ،  ابن األثري، أبو احلسن علي  - ٤

 .١/١٤٣الكتب العلمية 
  ٣٧:١٢والنص موجود بسفر اخلروج  ١/٢٥٧ابن كثري ، البداية والنهاية  - ٥
 ١٧وزي حممد محيد ، حقائق وأباطيل، ص ف - ٦
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فإن العدد التقرييب يبلغ ) إمساعيل الصمادي.د(وحبسب دراسة أجراها 
  .١نسمة) ٢,٧٠٣,٥٥٠(

واملبالغة الكبرية يف هذا الرقم صارخة جيعل كذبه أمراً يقيناً بالنسبة لسكان األرض 
ويربز اخليال الواسع يف ، ولسكان مصر خاصة يف القرن الثالث عشر قبل امليالد ، عامة

  .   ٢تأليف السفر
وعندما خرجوا منها –سنة كما ذكرنا ٤٣٠لقد أقام بنو يعقوب يف مصر حوايل 

بالرغم من كل ما أصام من ذل وهوان واضطهاد !وصلوا إىل هذا العدد الضخم 
فمن أين جاءت  ، وموت بسبب أعمال السخرة يف عمران مصر وقتل فرعون لذكرام

  هذه األعداد الضخمة ؟ 
هذا العدد موقف الناقد البصري مث حيلل ذلك مبعايري ويقف املؤرخ ابن خلدون من 

ما وقع  كثرياًو((: وحنن نلخص هنا أهم مالحظاته إذ يقول، النقد التارخيي بكالم نفيس 
للمؤرخني واملفسرين وأئمة النقل من املغالط يف احلكايات والوقائع العتمادهم فيها على 

صوهلا وال قاسوها بأشباهها وال سريوها ومل يعرضوها على أ ،أو مسيناً جمرد النقل غثاً
مبعيار احلكمة والوقوف على طبائع الكائنات وحتكيم النظر والبصرية يف األخبار فضلوا 

  .٣ ))عن احلق وتاهوا يف بيداء الوهم والغلط وال سيما يف إحصاء األعداد
  اآلتيةعرب النقاط ) اخلروج (مث شرع يف نقد عدد :- 
تتسع ألن يكون فيها هذا العدد من اجليوش لكل مملكة من أن مصر والشام ال /أ

  .ويشهد بذلك العوائد املعروفة واألحوال املألوفة  ، املماليك وتقوم بوظائفها
هذه اجليوش البالغة إىل مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق / ب

فكيف  ، ثا أو أزيدساحة األرض عنها وبعدها إذا اصطفت مدى البصر مرتني أو ثال
يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفني وشيء من جوانبه ال يشعر باجلانب 

  ! اآلخر 

                                                
 .وما بعدها ٢٠٥نقد النص التورايت ،ص  - ١
  ٢٧م ، املكتب اإلسالمي ،ص١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩القرآن واملبشرون ، الطبعة الثالثة ، دروزة ،حممد عزة - ٢
 
  ١٠ابن خلدون ،املقدمة  - ٣
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كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بين إسرائيل بكثري ومع ذلك مل تبلغ /ج
  . منه  جيوش الفرس مثل هذا العدد وال قريباً

  . نطاق ملكهم وانفسح مدى دولتهم لو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد التسع /د
إىل هذا  من سبعني رجالً) عليه السالم (يبعد أن يتشعب النسل من زمن يوسف /هـ

وأما أن  ، اللهم إىل املئني واآلالف فرمبا يكون ، )موسى عليه السالم (العدد يف زمن 
املشاهد والقريب واعترب ذلك يف احلاضر  ، يتجاوز إىل ما بعدمها من عقود األعداد فبعيد

  .  ونقلهم كاذباً املعروف جتد زعمهم باطالً
وما ذلك إال لولوع النفس  ((بذكر السبب يف املبالغة ) ابن خلدون ( مث يعقب  -

حىت ال حياسب  ، بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على املتعقب واملنتقد
توسط وال عدالة وال يرجعها إىل حبث وال يطالبها يف اخلرب ب ، نفسه على خطأ وال عمد

  . ١ ))وتفتيش 
إظهار (يف رد ذلك وبطالنه يف كتابه الشهري  أيضاً) رمحة اهللا اهلندي(وقد أطال 

هذا العدد املذكور وبني أنه ال ميكن أن تعتين بنساء هذا ) جون برايت ( ورفض ، ٢)احلق
  .٣] ١٥: ١[كما ورد يف سفر اخلروج  ، العدد قابلتان فقط

فهل ميكن تمع سكانه أكثر من مليوين نسمه أن يكون له مولدتان فقط ؟ هذا إىل 
جانب أن أعلى نسبة يف الزيادة السنوية ميكن أن يبلغها جمتمع ويف أحسن ظروفه ال 

  .٤%٩تتجاوز التسعة باملائة 
، ٥) ليوتاكسل ( كما يعرب عن ذلك  ، هذا العدد الغريب يثري سخرية النقاد كلهم

، ٦)أفحش ما يكون من الكذب الذي ال شك فيه ( يف رده بأنه ) ابن حزم (الغ  ويب
  . ٧نسمة)  ٥.٥٥٠(ويذهب املؤرخ سليم حسن إىل أن العدد الصحيح كان حوايل 

                                                
 .وما بعدها ١٠مقدمة ابن خلدون ص - ١
 ومابعدها ٦٤ص - ٢
 ٤١١أمحد األمحد ، داوود وسليمان، ص. د - ٣
  ٢٠٩إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت ،ص. د - ٤
م ١٩٩٤الطبعة األوىل ، حسان ميخائيل إسحاق : ترمجة ، ليوتاكسل ،التوراة كتاب مقدس أم جمموعة من األساطري ؟   - ٥

  ٣٦٣،اجلندي للطباعة ،ص
  ٦٥ريوت ،دار الكتب العلمية ،صب، ابن حزم األندلسي ،األصول والفروع   - ٦
  ٧/١٢٠مصر القدمية  سليم حسن ، - ٧
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فمنهم من قال : ولذلك فقد ذهب البعض يف تفسري هذا النص التورايت إىل كالم آخر
، )أليف األلفة ( قريب  ٦٠٠أي ومعناه ) أليف  ٦٠٠(هي أصال ) ألف  ٦٠٠( نّإ

  .رجل ٦٠٠فعدد الرجال بذلك ،  ١ألف٦٠٠ويسمى 
وعلى ذلك  ، واملعىن األقرب للصواب هو أن األلف تعين اجلماعة أو العشرية 

 ، ولذلك فإننا ال نستطيع ضبط العدد إال ذه املقاربة ، ٢عشرية  ٦٠٠فاملقصود 
  . أنه مل يرد يف القرآن والسنة ما يبني ذلك  خصوصاً

  
   

                                                
 ٢١٣إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت ،ص. د -١
 ٥٢سيد فرج ، اليهود يف العامل القدمي ،ص. مصطفى كمال ، د. د - ٢
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  طريق اخلروج : رابعاً
حناول أن نعرف طريق اخلروج وأين وصلوا قبل دخوهلم  أيضاًبنوع من االجتهاد 

وإن كان بعض الباحثني جانبوا الصواب بإنكارهم لقضية اخلروج من ..األرض املقدسة
ولكننا ال نعتب على الغربيني يف انتقادهم للخروج الوارد يف كتام املقدس ..أساسها

الوارد يف نصوص كثرية )  اخلروج( ولكن ماذا نقول ملن زعم اإلسالم وأنكر) احملرف(
وعلى الرغم من ((: يقول أحدهم ، بدعوى خمالفته ألحباث اآلركيولوجيا! من القرآن؟

أو عالقة واضحة توحي ، أو نص  ، اجلهود املضنية للبحث اآلركيولوجي إلجياد أي دليل
فقد صمت التاريخ بشكل  ، حبدوث أسطورة اخلروج ولكن ذلك ذهب دون جدوى

وعلى الرغم من أن الوثائق املصرية اليت كانت تسجل  ، املوضوع اخلطري ائي على هذا
نراها تصمت على  ، وال سيما فيما يتعلق بأمن مصر احلدودي، ١ صغائر األحداث أحياناً

كما أن التاريخ الفرعوين مل يأت على ذكر موت أحد  ، إبادة جيش مصر برمته مع قيادته
  .٢))الفراعنة غرقا

وأغفل كالم اهللا ذو احلقيقة  ، جعل علم األحفورات حقائق مسلمة هذا منوذج ملن 
ومع ذلك فنحن لسنا حباجة ملناقشة مثل هؤالء الذين ال يقدرون القرآن حق  ، املطلقة
بل  ، فاخلروج وغرق فرعون من املسلمات عندنا حنن املسلمني لوردوها بالقرآن ، قدره

فقد  ، التفصيالت يف خروج بين إسرائيلقد جاء يف بعض النصوص النبوية ذكر بعض 
وفاء لعهد قطعوه  –عليه السالم –ورد أم يف خروجهم هذا نقلوا معهم عظام يوسف 

فقد روى ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه باإلسناد إىل أيب  ٣، على أنفسهم 
 ، فأكرمه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرابيا{: موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

ناقة : حاجتك ؟ قال: فأتاه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ائتنا : فقال له
يا : عجزمت أن تكونوا مثل عجوز بين إسرائيل ؟ قالوا: فقال ، نركبها وأعرت حيلبها أهلي

ان موسى عليه السالم ملا سار ببين إسرائيل من : رسول اهللا وما عجوز بين إسرائيل ؟ قال
ملا حضره  –عليه السالم –يوسف : ما هذا ؟ فقال علماؤهم: فقال ، ضلوا الطريق مصر

                                                
 !نسي الباحث أن القرآن الكرمي سجل هذه احلقائق ، فهل يشك أيضا يف ذلك ؟ -١
  ١٠٠عيل الصمادي ، التاريخ التورايت صإمسا.د - ٢
  ٨٣-٢/٨٢ابن خلدون : انظر تفاصيل اخلروج - ٣
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من : قال ،املوت أخذ بنيامني علينا موثقاً من اهللا أال خنرج من مصر حىت ننقل عظامه معنا
دليين على : فقال، فبعث إليها فأتت.عجوز من بين إسرائيل: يعرف موضع قربه؟ قالوا

أكون معك يف : قالت، وما حكمك: قال، حىت تعطيين حكمي! ال : قالت، قرب يوسف
فانطلقت م إىل حبرية ، فأوحى اهللا إليه أن أعطها حكمها، فكره أن يعطيها ذلك ،اجلنة 
فاحتفروا فاستخرجوا عظام . احتفروا: فقالت، فأنضبوه ،انضبوا هذا املاء: فقالت
مث إن اهللا سبحانه وتعاىل ، ١}هارفلما ألقوه إىل األرض فإذا الطريق مثل ضوء الن، يوسف

لكي ال يعرضهم ، مل يهدهم إىل طريق أرض الفلسطينيني احملاذية للساحل مع أا قريبة
بل أدارهم حنو حبر ، للحرب مع أهلها فينقلبوا على أعقام راجعني إىل مصر

فرحلوا من مساكنهم بعد أن جتمعوا يف أرض ) الذي هو خليج السويس حالياً(سوف
وعندما ندم فرعون ، وارحتلوا من سكوت ونزلوا يف إيثام، رعمسيس ونزلوا يف سكوت

على إطالقهم حلق م جبنوده ومركباته فأدركهم وهم نازلون قرب حبر سوف عند فم 
واملعتقد أن رأس خليج السويس يف ذلك الزمن ، ٢أمام بعل صفون] البحريات[احلريوت 

إِنا  وهنا فزع بنو إسرائيل جداً وقالوا ، ٣اآلن كان ميتد مشاالً أكثر مما هو عليه
فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بعصاك  * قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ*  لَمدركُونَ

  .]٦٣-٦١:الشعراء[... الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ
ويف طريقهم مروا باملواقع ، ارحتل بنوا إسرائيل من حبر سوف وهدفهم برية سيناءمث 
ومن رفيدمي واصلوا سريهم ، رفيدمي، دفقة، ميأتيإ، مارة، برية شور: على التوايل اآلتية

وبعد ] سفر اخلروج[إىل أن استقروا يف برية سيناء حبسب املواقع الواردة يف العهد القدمي 
مث عصيون جابر الواقعة اية  ، رحلوا إىل قادش برنيع وبرية فارانما يقارب من عام 

ومعىن ذلك .  ٤يف مدخل أرض األدوميني ) جبل هور(ومنها رحلوا إىل ، خليج العقبة
  ).األردن(وهي ما تسمى اليوم بدولة ) البحر امليت(أم استقروا أخرياً شرق 

                                                
واحلاكم يف املستدرك ) ٢٤٣٥(برقم ٣/٤٤١) باب فيمن مهته لآلخرة –كتاب األدعية (رواه ابن حبان يف صحيحه - ١
 .على شرط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث صحيح : وقال ) ٣٥٢٣(برقم ٨/١٧٨باب تفسري سورة الشعراء )كتاب التفسري(
 ٦٠ - ٥٩فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل ، ص  - ٢
 ١١٤إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت  ص .د - ٣
 ١٥٦ص ل الصمادي ، نقد النص التورايت ،إمساعي.د: وأيضاً  ٦٠سيد فرج ،اليهود يف القدمي ، ص.د+ مصطفى كمال .د - ٤
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وإمنا من جهة البحريات الضحلة  )حبرسوف(وبعض الباحثني يرى أن العبور مل يكن من 
مل يكن منها هدف سوى فحص ) عصا موسى(حىت قال بعضهم أن ، أو عرب املستنقعات

اضرِب بعصاك الْبحر  ال شك أن هذا مصادم للنص القرآينو١!عمق املياه السطحية
من الباحثني املتأخرين  كثرياًن كما أ،]٦٣:الشعراء[ فرقٍ كَالطَّود الْعظيم فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ

يرى أنه كان لبين إسرائيل خروجان مجعاً بني النصوص التوراتية يف مدة إقامة بين إسرائيل 
 أيضاًوهذا الرأي خمالف  ،٢)كاثلني كينون(و  )األب دوفو(وعلى رأس هؤالء ، مبصر

  .وحىت األدلة اآلركيولوجية ال تسانده، لظاهر النصوص القرآنية

   

                                                
 ١١٦التاريخ التورايت ص ) الصماديإمساعيل .د(انظر كالم  - ١
 ١١٥إمساعيل الصمادي ، التاريخ التورايت ، ص .د - ٢
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  بدخوهلاإسرائيل  بنوا األرض املقدسة اليت أُمر: خامساً
يا قَومِ ادخلُوا اَألرض  جاء يف القرآن الكرمي أن موسى عليه السالم قال لبين إسرائيل 

رِيناسوا خبنقَلفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترالَ تو لَكُم اللّه بي كَتةَ الَّتساملُقَد  ]٢١:املائدة [
  .١فما هي هذه األرض املقدسة ؟

  -:اآليتإذا نظرنا إىل عبارات السلف يف تفسريها سنجد 
عن األعمش عن جماهد  ٢وقد جاء من رواية سفيان الثوري: هي الطور وما حوله  /أ 

  . ٥وغري واحد ٤وكذا قال جماهد، ٣عن ابن عباس
ويدخل على هذا القول أن جبل الطور وما حوله مل تكن منطقة مسكونة أو مأهولة وقد 

فاألرض املقدسة يف اآليات منطقة ] ٢٢:ملائدة[ إن فيها قوماً جبارينبينت اآليات 
فيها حامية عسكرية وقوة بشرية أخافت بين  أيضاًبل و، ليست مأهولة بالسكان فقط

ومل ، إسرائيل بينما الطور كان يذهب إليه موسى عليه السالم وحيداً لتلقي التشريعات
  .يرد أنه حدثت هلم أي مواجهات هناك

قول قتادة جيمع هذا ((وانتصر له القرطيب بقوله، ٦قال به قتادة : ا الشام كلهاإ  /ب 
 . ٧))كله

                                                
 )٢١٢٢/  ٣القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن(املطهرة واملباركة : املقدسة تعين  - ١
قة السابعة، اهللا الكويف، ثقة، حافظ، فقيه، من رؤوس الطب عبد بن مسروق، أبو بن سعيد هو سفيان: الثوري سفيان --  ٢

أمري املؤمنني يف احلديث ساد الناس بالورع والعلم، ولد يف خالفة سليمان بن عبد امللك  .هـ ١٦١  وكان رمبا دلس، مات سنة
،  ابن  ١٦٥/٢٤٠٧-١١/١٥٤ذيب الكمال  :انظر ترمجته يفهـ ١٦١ويف ذلك خالف، تويف بالبصرة سنة  هـ ٩٧سنة 

  ٦/٣٧١ دار صادر، بريوت ، م  ١٩٨٥،   هـ١٤٠٥طبعة ، سعد ،الطبقات الكربى
صلى اهللا عليه وسلم وهو أشهر من أن يعرف وكان من أعظم املفسرين وقد عرف حبرب األمة وبترمجان القرآن ابن عم النيب  - ٣

  .هـ ٧٠هـ و  ٦٨وتويف بني 
أبو الفرج عبدالرمحن ، اجلوزي  ابن،  ١٩٢/  ٣) أسد الغابة(ابن األثري ،  ٨٠٢/  ٢) اإلصابة(ابن حجر : أنظر ترمجته يف 

  ٣١٤/  ١دار الوعي ، حلب ، هـ ١٣٨٩،صفة الصفوة ، طبعة 
ويعد من ، مرة ٣٠عرض التفسري على ابن عباس رضي اهللا عنه ، هو اإلمام أبو احلجاج جماهد بن جرب كان موىل بين خمزوم - ٤

ابن : أنظر ترمجته . هـ ١٠٣تويف يف مكة سنة ] إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به:[أعظم رجال التفسري حىت قيل 
  ٢٧٩/  ٣) حلية األولياء(األصبهاين ،  ١٧٧/  ٢) صفة الصفوة(اجلوزي 

  ٤٣/  ٢ابن كثري ، التفسري  - ٥
 .سنة  ٥٦عن  ١١٨أو  ١١٧قتادة بن دعامة السدوسي أحد التابعني تويف سنة  - ٦
  ٢١٢٢/  ٣القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن - ٧
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يرد عليه أن بين إسرائيل كانوا وقت هذه املقالة يف بالد الشام أصالً  أيضاًوهذا القول 
 .فال معىن لدخوهلا إذاً

وهذا ، أيضاً ٢وهو مروي عن الضحاك، ١قال به مقاتل ): بيت املقدس(ا يليا إإ  /ج 
القول وإن كان هو املتبادر للذهن إال أنه غري صحيح إذ أن الوصول إىل بيت املقدس 

 .وقبل الوصول إليها هناك مراحل ومدن ينبغي أن يكون قد فتحوها مرحلة متقدمة جداً
عن عكرمة عن ابن ، وهو من رواية سفيان الثوري عن أيب سعيد البقال: ا أرحياإ  /د 

 ٤عكرمة  أيضاًوقال به ، ٣وكذا ذكر غري واحد من املفسرين، هي أرحيا: عباس قال
 .٧)قصص األنبياء(والثعليب يف ، ٦)تارخيه(وهو ما ذهب إليه ابن األثري يف ، ٥والسدي

يف ذلك الوقت كانت أوىل ) أرحيا(وهذا هو األقرب إىل الصحة وذلك أن مدينة 
ويف ((: حيث قال) ابن كثري(وهذا خبالف ما رآه ، العقبات اليت ينبغي عليهم اجتيازها

، املقدسوال كانت يف طريقهم إىل بيت ، ألن أرحيا ليست هي املقصودة بالفتح، هذا نظر
إال أن يكون املراد بأرحيا أرض ، وقد قدموا من بالد مصر حني أهلك اهللا عدوهم فرعون

ال أن املراد ا هذه البلدة ، كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، بيت املقدس
  .٨))املعروفة يف طرف الطور شرقي بيت املقدس

                                                
كان حمدثاً ومفسراً حىت قال ، ينهو أبو احلسن ابن سليمان بن بشري اخلراسا: ومقاتل،  ١٣٣الثعليب ، قصص األنبياء،  ص  - ١

ابن خلكان ،وفيات : هـ انظر  ١٥٠وقد ضعفه األوزاعي ،وتويف بالبصرة سنة ، الشافعي أن الناس عيال عليه يف التفسري
 ٢/٥٦٧األعيان 

وذكر ابن حجر ، تفسري هو ابن مزاحم كان من علماء ال: والضحاك، ٦٨ص) ابن اجلوزي(فضائل القدس  - ٢
ذكر أنه مل يقابل ابن عباس وإمنا درس على ) ١٠/ ٦الطبقات (ولكن ابن سعد ، أنه درس على ابن عباس) ٥/٥٣اإلصابة(

 .هـ١٠٥وتويف سنة ، سعيد بن جبري 
 ٤٣/ ٢ابن كثري ، التفسري  - ٣
 ، وال_ عمرأصله بربري، ثقة، ثبت، عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه عن ابن _ اهللا موىل ابن عباس  عبد أبو :عكرمة هو - ٤

 ٧/٢٦٣البن حجر ، ذيب التهذيب٥/٢٢٩ ثقات ابن حبان: انظر ترمجته يف .هـ ١٠٤  تثبت عنه بدعة، مات سنة
من حممد، الكويف،  بن أيب كرمية السدي، أبو نعبد الرمحبن  إمساعيل: والسدي هو، ١٣٣الثعليب ، قصص األنبياء، ص  - ٥

. هـ١٢٧صدوق يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة : بأس به، وقال ابن حجر وق الاحلديث صد مستقيم: قال ابن عديالرابعة، 
 ١/٢٧٣البن حجر ، ذيب التهذيب١/٢٧٧ الكامل البن عدي: انظر ترمجته يف

 ١٤٩/  ١ابن األثري ،الكامل يف التاريخ  - ٦
 ١٣٦ص  - ٧
 ٤٣/  ٢ابن كثري ، التفسري  - ٨
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يح أم قد جاءوا فعالً من والصح، وهو قد نظر إىل أن جميئهم كان من جهة الغرب
مث انه مل يكن لبيت . جهة الشرق بعد أن ضاعوا يف التيه واستقروا شرق البحر امليت

  .املقدس يف ذلك الوقت مكانه ومنعة حىت خياف منها بنو إسرائيل
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  :بعيداً عن املواجهة.. التيه : سادساً
عليه السالم مبعجزات عجيبة وأيد موسى ، من النعم كثرياًأفاض اهللا على بين إسرائيل 

فحينما اشتد احلر ومل جيدوا يف الصحراء .. وتستمر اآليات.. وآيات ربانية عظيمة 
، ومل جيدوا ماء، وحينما أجهدهم العطش يف الربية املقفرة، أشجاراً ساق اهللا إليهم الغمام

لعيون يقول هذه ا، أمر اهللا موسى أن يضرب بعصاه احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً
  .١)عيون موسى(واملسماة ) السويس(بعض الباحثني أا اآلن بقرب مدينة 

فكان طعاماً حلواً ) املن(أما ، وحني استبد م اجلوع أرسل اهللا عليهم املن والسلوى
، ٢)الترجنبني(وقد ذكر الطربي أنه يسقط على الشجر ويسمى ، يشبه حالوة العسل 

فهو ) السلوى(وأما  ،٣ن منه مثل اخلبز وهو يف غاية البياضأم يصنعو) ابن كثري(وذكر 
ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه وإىل ذلك يشري القرآن ، فهو طائر السماين

وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُمماً وأَوحينا إِلَى موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن * يعدلون 
بعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عيناً قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم وظَلَّلْنا اضرِب 

 علَيهِم الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا
  .] ١٦٠ - ١٥٩:األعراف[  انواْ أَنفُسهم يظْلمونَولَـكن كَ

 ، وهذه نعم من اهللا عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها وال قاموا بشكرها((
وسألوا أن يستبدلوا منها ببدهلا مما تنبت األرض من  ، وتربموا ا ، مث ضجر كثري منها

هم الكليم ووخبهم وأنبهم على هذه املقالة فقرع، بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُواْ مصراً فَإِنَّ لَكُم ما  وعنفهم قائالً 

مأَلْتس ]٤))]٦١:البقرة.  

                                                
، م ١٨٨٣/ هـ ١٤٠٣اء يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية ، الطبعة الثانية تاريخ األنبي، حممد الطيب . النجار، د  -١

 ٢١١دار املعارف ص ، الرياض
دار ،بريوت، هـ١٤١٧، ط) تاريخ األمم وامللوك ( الطربي ، تاريخ األمم وامللوك ، الطربي،أبو جعفر حممد بن جرير - ٢

 ٢٥٤/  ١الكتب العلمية
 ٢٦٣/  ١اية ابن كثري ، البداية والنه - ٣
 ٢٦٤/  ١املرجع السابق  - ٤
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وجاءت الطامة ملا ، وأمام هذه النعم املتتالية إال أن الصدود واإلعراض كان ديدم
يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً  أمرهم موسى عليه السالم بدخول األرض املقدسة فقالوا 
  .]٢٤:املائدة[  ما دامواْ فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ

ادخلُواْ علَيهِم : رجالن اللذان قاالن يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ومها الإويقال  
، ملا مسعا هذه املقالة شقا ثياما((] ٢٣:املائدة[  الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ

وأن موسى وهارون سجدا إعظاماً هلذا الكالم وغضباً هللا عز وجل وشفقة عليهم من 
ورفضوا أية حماولة ، وبرز بوضوح اجلنب والذل واخلوف واهللع ١))وبيل هذه املقالة

وأمام هذا املوقف اجلبان توجه موسى عليه السالم ، لتشجيعهم وبث احلماسة يف نفوسهم
قَالَ رب إِني ال أَملك إِالَّ نفِْسي وأَخي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ بالدعاء 
نيقالْفَاس]فاستجاب اهللا دعاءه ] ٢٥:ئدةاملا  ًةنس نيعبأَر هِملَيةٌ عمرحا مهقَالَ فَإِن

 نيقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَالَ تي اَألرونَ فيهتي ]٢٦:املائدة[.  
عوقبوا على نكاهلم بالتيهان يف األرض يسريون إىل غري مقصد ليالً واراً وصباحاً ((

إنه مل خيرج أحد من التيه ممن دخله بل ماتوا كلهم يف مدة التيه أربعني :ويقال، ومساًء
  .٢))سنة ومل يبق إال ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السالم

لن يرى إنسان من هؤالء الناس من هذا اجليل (] (٢٧: ١: التثنية[وجاء يف سفر 
ويذكر املؤرخ ، لبناً وعسالً وأضاعوا األرض اليت تفيض) )الشرير األرض اجليدة

يا : قل لبين إسرائيل((: أن اهللا قال ملوسى) ابن العربي(الشهري بـ ، ٣)غريغوريوس(
شعب السوء حي أنا إىل األبد ستضلون ضالني مذبذبني أربعني سنة حىت تقع أجسادكم 

  . ٤))وأوالدكم هم يدخلون أرض امليعاد ، وتبلى يف هذا الرب
ومات ذلك اجليل اليهودي اجلبان الذي ولد على اجلنب والذل ، حق عليهم حكم اهللا

جيل عاش على ، ونشأ من أوالده جيل جديد، مات وسط الصحراء تائهاً، وعاش عليه

                                                
 ٢٦١/  ١املرجع السابق  - ١
 ٢٦١/  ١املرجع السابق  - ٢
كان ، رئيس أساقفة اليعقوبية يف بر الشام، ) ابن العربي(غريغوريوس أيب الفرج ابن أهرون الطبيب امللطي املعروف بـ - ٣

، املؤلفني وآثار املصنفني أمساء، البغدادي ،هدية العارفني  إمساعيل باشا. [هـ ٦٨٥هـ وتويف  ٦٣٤ولد ، أديباً طبيباً 
 ] ٨١٢/  ١،دار إحياء التراث العريب بريوت

 ٣٥ص. تاريخ خمتصر الدول  - ٤
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أيقظت فيه ، جيل ولد يف بيئة كلها خشونة، الشدة والقوة وشظف العيش وقسوة احلياة
عليه  اجليل الذي قاده يوشعهذا ، الرجولة واهلمة والتحمل والصرب والشجاعة واإلقدام

  .١ونصره اهللا على أعدائه- كما سيمر معنا–وفتح به تلك البالدالسالم حنو البالد املقدسة
وكانوا كل يوم يسريون جادين حىت ... يف ستة فراسخ ((ويقال أم لبثوا أربعني سنة 

نشأت فلما انقضت أربعون سنة و... إذا أمسوا فإذا هم باملوضع الذي منه ارحتلوا 
  .٢))النواشئ من ذراريهم ساروا إىل حرب اجلبارين وفتح اهللا هلم

األربعني سنة مع موسى عليه  مدةويرى بعض الباحثني أن ما بقي من إسرائيل قضوا 
اليت كانت آخر منطقة وصلوا إليها جبوار جبل هور على ، )قادش(السالم يف منطقة 
  .٣مدخل أرض أدوم

بعث ، ودنا موعد دخوهلم لألرض املقدسة، االنتهاءوحني شارفت سنوات التيه على 
ليسمحوا هلم ، )قادش(واليت تقع شرقي ) أبناء عيسو(موسى عليه السالم رسالً إىل أدوم 

فقرر موسى االلتفاف على ختوم أدوم بدل ، ولكن األدوميني مل يوافقوا، باملرور يف ختمهم
  .٤فانتقلوا جنوباً إىل جبل هور، الدخول منها

وكان بعض الباحثني الغربيني ، بعض األحداث اليت جرت هلم يف سنوات التيه هذه -
قصة خرافية وأنه ليس من املعقول أن يدوروا يف أرض صغرية ) التيه(يرون أن قصة 

وتبدوا اآلن قصة ((: جييب عن هذا) ديورانت(ولكن ! أربعني سنة بدون مواجهات
، واليت كان يظن من قبل أا قصة غري معقولة ،األربعني عاماً اليت تاهوا فيها يف الصحراء
ألا تصف مسري قوم من البدو الذين كانوا ، تبدوا اآلن من األمور اليت يقبلها العقل

  .٥ ))طول عهدهم قوماً رحالً

  
  

                                                
 ٢٦٨صالح اخلالدي ،الشخصية اليهودية  ،ص .د - ١
 ١٣٦الثعليب ، قصص األنبياء،  ص  - ٢
 ٦٣قدمي  ص سيد فرج ، اليهود يف العامل ال.د، مصطفى كمال .د - ٣
 ١٦١إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت  ص .د - ٤
 ٣٢٦/  ٢وِل ديورانت ،قصة احلضارة - ٥
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  -):عليه السالم(عارك يف عهد موسى امل: سابعاً
قد خطط ملهامجة  الذي يقرأ يف رواية التوراة احملرفة سيلحظ أن موسى عليه السالم

  .أرض فلسطني من ناحية الشرق بعد أن رأى صعوبة اختراقها من جهة الغرب
مملكة سيحون من جلعاد : وقد كان هناك مخس ممالك من الناحية الشرقية هي

، ومملكة عمون اليت استوىل عليها العموريون من العمونيني، ومملكة باشان، )العموريون(
وحبسب التوراة فقد استوىل بنو إسرائيل على املمالك ، ومملكة أدوم، ومملكة مؤاب

وكل . ١الثالثة األوىل بينما جتنب موسى عليه السالم اململكتان األخريتان ملناعة حصوما
  .٢مل جتاوز السنة) التيه(ذلك خالل مدة قصرية بعد 

مث زحف بنو إسرائيل إىل بعض ((:ما ورد يف التوراة بقوله) ابن خلدون(وقد خلص 
وبعثوا إىل سيحون ملك ، ملوك كنعان فهزموهم وقتلوهم وغنموا ما أصابوا معهم

العموريني من كنعان يف اجلواز يف أرضه إىل األرض املقدسة فمنعهم ومجع قومه وغزا بين 
] عمان حالياً[إسرائيل يف الربية فحاربوه وهزموه وملكوا بالده إىل حد بين عمون 

مؤاب وتغلب عليها سيحون مث قاتلوا عوجاً وقومه من وكانت لبين ، ٣ونزلوا مدينته
وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وأثخنوا  ٥وهو املشهور بعوج بن عنق ،٤كنعان

  .٦))يف أرضه وورثوا أرضهم إىل األردن بناحية أرحيا

                                                
 ٦٤سيد فرج ، اليهود يف العامل القدمي ،ص .د، مصطفى كمال .د - ١
 ١٩٢إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت  ص .د - ٢
 .وتسمى حالياً مدينة حسبان، حشبون  - ٣
 .يف منطقة باشان حبسب التوراةوكانوا  - ٤
ب تسويغ نكوهلم عن األرض بأنه أضخم إنسان يف التاريخ وذلك من با) عوج بن عنق(جاءت األساطري اإلسرائيلية بتصوير  - ٥

 بشيء يفوق اخليال وما هو إال) عوج(وقد نقل بعض مؤرخي املسلمني أوصاف ، وما حقيقة نكوهلم إال بسبب اجلنب اهلالع .. املقدسة
، وكان عوج حيتجز السحب ويشرب منه املاء... كان طول عوج ثالثة وعشرين ألف ذراع (حىت قال الثعليب يف وصفه ) حديث خرافة(

كه اهللا على يد موسى عليه وعاش ثالثة آالف سنة حىت أهل... ويتناول احلوت من قرار البحر فيشويه بعني الشمس يرفعه إليها مث يأكله 
 ] ١٣٦الثعليب ،قصص األنبياء )!! [ل وقع على نيل مصر فحسره سنةفلما قت... السالم

 .)٢١اإلصحاح : سفر العدد(، وقد جاءت تفصيالت كل ذلك يف ٩٧/  ٢ابن خلدون  - ٦
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واستعانة ملك بين مؤاب ببلعام بن ، قصة تلك الفتوحات) ابن خلدون(ويواصل 
وأتاه الوحي بالنهي ((، ان عنده اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجابوك، ١باعوراء

عن الدعاء وأحل عليه ذلك امللك وأصعده على األماكن الشاهقة وأراه معسكر بين 
فدعا هلم وأنطقه اهللا بظهورهم وأم ميلكون إىل املوصل مث خترج أمة من  ، إسرائيل منها

اندلع ( (وقد ، ٢))لك وانصرف بلعام إىل بالده فغضب امل، أرض الروم فيغلبون عليهم 
  .٣ ))اآلن قد ذهبت مين الدنيا واآلخرة : وقال، لسانه فوقع على صدره 

والسدي ، ٤مفصلة من طريق ابن عباس وابن اسحاق) بلعام(وقد جاءت روايات  
مؤاب مث إن بين إسرائيل بعد ذلك حاربوا بين مدين الذين أعانوا بين ، ٥والكليب وغريهم 

فقتلوا ملوكهم وسبوا نسائهم وملكوا أمواهلم  ، مؤاب وكان قائدهم فنحاض بن أليعازر
  . ٦وكان فيمن قتل بلعام بن باعوراء 

غزاهم ) رفدمي ( أن بين إسرائيل أثناء إقامتهم العابرة يف  أيضاًوزعمت التوراة احملرفة 
أن موسى عليه السالم  ((وقد تصدى هلم بنو إسرائيل بقيادة يشوع و) العماليق (

وهارون وحور جلسوا على رأس أكمة ورفع موسى عليه السالم عصاه فكلما رفعها 
وجعل  ، وكلما مالت يده ا من تعب أو حنوه غلبهم أولئك ، انتصر يوشع عليهم

هارون وحور يدعمان يديه عن ميينه ومشاله ذلك اليوم إىل غروب الشمس فانتصر حزب 
اختالف السلف من أهل العلم يف فتح ) الطربي(وقد نقل اإلمام  ٧))يوشع عليه السالم 

مل يسر يوشع إىل أرحيا وال : فقال بعضهم ((هل كان يف حياة موسى أم بعد وفاته ) أرحيا (
وبعد هالك مجيع من كان أىب املسري إليها مع موسى بن  ، أمر باملسري إليها إال بعد موسى
                                                

لغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ا"مجهور املفسرين على أنه هو الذي فيه قوله سبحانه  -  ١
    ..."ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث *
 ]١٧٦ – ١٧٥:األعراف[
 ٢/٩٧ابن خلدون  -٢
    ١/١٥٤ابن األثري ، الكامل يف التاريخ   -٣
:  صاحل وسط، وقال العجلي:  بن املديين املطليب، موالهم، قال علي، رأبو بكبن يسار،  بن إسحاق حممد:  هو ،ابن إسحاق -- ٤

والقدر، من صغار  صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع: بأس به، وقال ابن حجر ال:   ليس بالقوي، وقال ابن عدي:  مدين، ثقة، وقال النسائي
 ، وذيب التهذيب٣٧/ص وعلل ابن املديين ،٧/٣٢١ طبقات ابن سعد:  انظر ترمجته يف .، ويقال بعدهاهـ ١٥٩اخلامسة، مات سنة 

٩/٣٤  
  ٢٥٨/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك: وانظر، ١٣٣الثعليب ، قصص األنبياء، ص  - ٥
   ٩٧/  ٢ابن خلدون  - ٦
    ١/٢٦٢ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٧
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مات موسى عليه : وقالوا ،قتال من فيها من اجلبارينحني أمرهم اهللا تعاىل ب ، عمران
مث نقل املرويات الواردة يف ذلك ، ١) )السالم وهارون مجيعا يف التيه قبل خروجهما منه 

وأما القول اآلخر بأن أرحيا فتحت يف عهد  ، عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغريهم
، ٢قل به سوى ابن اسحاقموسى عليه السالم وكان يوشع على رأس مقدمة اجليش فلم ي

وهذا أوىل األقاويل بالصدق وأقرا إىل احلق  (( :وقال) الثعليب ( وقد رجح هذا القول 
وهذا دليل ! ٣))إلمجاع العلماء بأخبار األنبياء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السالم 

ال عن فض ، إذ أننا ال نؤمن بوجود شخصية عوج بن عنق ، غريب حيتاج إىل نقاش أصال
  . قتل موسى عليه السالم له 

ومما  ، خالف ما عليه أهل الكتاب ومجهور املسلمنيوال شك إن هذا القول األخري 
  - : يدل على ذلك

رب أدنين من األرض املقدسة  {قول موسى عليه السالم ملا اختار املوت  -١
التيه وحانت ولكن ملا كان مع قومه يف ، ولو كان قد دخلها مل يسأل ذلك   }رمية حبجر 

 ، وحث قومه عليها ، وفاته عليه السالم أحب أن يتقرب إىل األرض اليت هاجر إليها
ورسول اهللا إىل أهل  ، وهلذا قال سيد البشر ، ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية حبجر

  .٤ }فلو كنت مث ألريتكم قربه عند الكثيب األمحر {الوبر واملدر 
وإمنا يتعارض  ، ض مع احلقائق التارخيية فحسبن هذا الرأي ال أقول يتعارإ -٢

ومن يقرأ آيات سورة  ، فضال عن نصوص التوراة ، كذلك مع آيات القرآن الكرمي
  .٥سيجد التعارض الواضح يف ذلك  ، يف قصة التيه املذكورة سابقاً]٢٦-٢١[املائدة 

                                                
  ٢٥٧/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
  ١٥٣/  ١األثري ،الكامل يف التاريخ  وابن، ٢٥٨/  ١املصدر السابق  - ٢
  ١٣٨الثعليب ،قصص األنبياء ص - ٣
 .، واحلديث سيأيت خترجيه٢٩٦/  ١ابن كثري ، ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٤
     ٦/١٦٧التراث ع املثاين ،القاهرة ،دار األلوسي، شهاب الدين حممود البغدادي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسب :انظر- ٥
الزخمشري، أبو القاسم  –                              ٦/٨١حممد رشيد رضا ،تفسري املنار   -            ٦/٢٦الطربي،جامع البيان   –

    ١/٦٠٢دار الكتب العلمية ، بريوت، هـ  ١٤١٥الطبعة األوىل ، حممد عبدالسالم شاهني : الكشاف ، رتبه ،  جاراهللا حممود بن عمر 
أبو السعود، حممد بن حممد   -                       ٦/١٢٣رآنالقرطيب ، اجلامع ألحكام الق –    ٢/٥٣٢ابن كثري ، التفسري  -

  ٢/١٧بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، ) إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ( تفسري أيب السعود ،العمادي 
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موسى عليه واألمر كذلك بالنسبة للتوراة اليت حتدثت عن كل صغرية وكبرية يف حياة 
وإمنا أشارت إىل معارك خارج األرض ، مل تشر إىل دخول األرض املقدسة أبدا  ، السالم

  .املقدسة يف شرق البحر امليت 
أما قصة املعارك املفتعلة من بعض كتبة ، هذا من ناحية دخول األرض املقدسة -

قوعها يف عهد التوراة واليت سردناها آنفاً فهذه يف حقيقتها معارك ومهية ال أساس لو
  -:موسى عليه السالم والذي يدل على ذلك ثالثة أمور

ن سبب نكوهلم عن دخول األرض املقدسة وعدم الدخول يف معركة مع إ -: األول
ولو ، الذي سيجعلهم ينكلون عن مقاتلة غريهمنفسه هو السبب ، سكان األرض املقدسة

ولكن جبنهم وخذالم ، املقدسةكانوا حقاً عازمني على القتال لقاتلوا من أجل األرض 
  فمن أين جاءم الشجاعة حينذاك؟، ساري على اجلميع

اليت بالغو فيها يف حجم سكان األرض املقدسة فال  اإلسرائيلياتوأما ما ورد يف بعض 
جمازفات باطلة يدل العقل والنقل على خالفها من أم كانوا أشكاالً هائلة ((شك أا 

ان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورون يف النكول عن ولو ك... ضخاماً جداً 
  .١))وقد ذمهم اهللا على نكوهلم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم، قتاهلم

فنحن نالحظ منذ بداية ، اخللط الواضح بني كتاب سفر العدد وسفر يشوع: الثاين
ءه مجاعة من والذي جير ورا، الذي مييل إىل السلم، اخلروج شخصية موسى عليه السالم

، وال يدخل يف معركة مل تفرض عليه فرضاً، اخلائفني املتذمرين من شدة اخلوف واجلنب
والذي يطلب من ملك أدوم أن مير يف أرضه بسالم مث يضطر إىل الدوران حول أدوم يف 

أن شخصية موسى عليه ) سفر العدد(نفسه مث نفاجأ يف السفر ، رحلة طويلة وشاقة
خصية القائد الدموي العسكري الذي يبادر إىل احلرب ويشن السالم تنقلب إىل ش

حىت أباد مجيع أهايل مديان من الذكور واإلناث ومل يترك سوى ، محالت اإلبادة والتدمري
يدرك بسهولة أن األحداث ) سفر العدد(إن القارئ هلذا السفر ! البنات الصغريات

وأا ، )سفر يشوع(مما يرويه العسكرية تنتمي يف معظمها إىل أحداث الفتح العسكري 
حىت أننا ال ، اليت استخدمها حمرر هذا السفرنفسها مستمدة من الذخرية القصصية 

                                                
  ٢٦٠/  ١لبداية والنهاية ابن كثري ، ا - ١
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نستطيع متييز شخصية موسى عليه السالم يف شرقي األردن عن شخصية يشوع يف 
  .١حروب كنعان

مل يذكر القرآن هذه املعارك يف عهد موسى عليه السالم مع أمهيتها وتأثريها : الثالث
مع أننا جند أن القرآن سجل ما هو أقل من ذلك من ، اإلسرائيلييف مسرية التاريخ 

حىت  ٢تفاصيل حياة موسى عليه السالم الذي ذكر امسه يف القرآن مائة وستاً وثالثني مرة 
واخلسف بقارون فكيف يهمل معارك كبرية هلك فيها ، يأنه أشار إىل حادثة قتل القبط

  كثري من البشر؟
  هذه دالئل كلها تشري إىل عدم صحة وجود هذه املعارك واملواجهات يف عهد

كما حنب أن نؤكد أن كل ما نسب إىل ، موسى عليه السالم كما زعمت التوراة احملرفة
له موسى وأن إ ، ة من حناسموسى عليه السالم من أنه أقام حمرقات وأصنام وصنع حي

كل ذلك دسائس ومفتريات على نيب اهللا موسى عليه ، هو رب إسرائيل فحسب) يهوه(
  .السالم 

                                                
  ٦٧فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل،  ص  - ١
 ٨٥٥دار احلديث ص، القاهرة ، م  ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية ، حممد فؤاد عبدالباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن - ٢
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  -: وفاة موسى عليه السالم: ثامناً
تويف موسى عليه السالم وهو يقود قومه يف طريقه إىل فلسطني اليت رآها من اجلبال 

على مسرية عشرة ) جبل نبو( ودفن يف ، العالية شرق األردن دون أن يدخلها
  . كيلومترات إىل الشمال الغريب من مأدبا 

وصعد موسى عليه السالم من عربات مؤاب إىل جبل نبو إىل رأس ((: تقول التوراة
فمات هناك موسى عبد الرب يف ...الفسجة الذي قبالة أرحيا فأراه الرب مجيع األرض 

واء يف أرض مؤآب مقابل بيت فغور ومل ودفنه يف اجل، أرض مؤآب حسب قول الرب
  .]  ٦-١: ٣٤: التثنية[  ١))يعرف إنسان قربه إىل اليوم 

أرسل  {: ولكن حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرف مكان قربه وهو القائل
أرسلتين إىل : ملك املوت إىل موسى عليه السالم فلما جاءه صكّه فرجع إىل ربه فقال

 ، فقل له يضع يده على منت ثور ، ارجع: وقال ، فرد اهللا عليه عينه ، املوتعبد ال يريد 
: قال. مث املوت : أي ريب مث ماذا؟ قال: قال.فله بكل ما غطت يده بكل شعره سنة 

قال رسول اهللا صلى : قال، فسأل اهللا أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر . فاآلن 
  ،٢}يتكم قربه إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحرفلو كنت مث ألر{: اهللا عليه وسلم

وقد  ،٣ }فلطم موسى عليه السالم عني ملك املوت ففقأها{: وجاء يف رواية عند مسلم

                                                
يف هذا النص دليل على أن كتابة التوراة متت بعد وفاة موسى عليه السالم بزمن طويل ، حبيث اندثر قربه ومل يعرف أحد مكانه إىل - ١

 . زمن كتابة النص 
، ورواه ]  ١/٤١٠) [١٣٣٩(من أحب الدفن يف األرض املقدسة ، برقم : باب ) كتاب اجلنائز ( رواه البخاري يف صحيحه يف  - ٢

، كالمها من طريق أيب هريرة رضي ]  ٤/١٨٤٢) [٣٧٢(يف الصحيح يف كتاب الفضائل باب فضائل موسى عليه السالم ، برقم مسلم 
  .اهللا عنه 

كيف جيوز على موسى عليه : وقد انكر بعض املالحدة هذا احلديث وأنكروا تصوره قالوا: قال املازري : ( قال اإلمام النووي  - ٣
  : وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة،منها : وت ؟ قال السالم فقء عني ملك امل

وقد أذن اهللا تعاىل له يف هذه اللطمة ، ويكون ذلك امتحانا للملطوم ، واهللا سبحانه وتعاىل  –أنه ال ميتنع أن يكون موسى عليه السالم  -
من عند اهللا ، وظن انه رجل يريد قصد نفسه ، أن موسى عليه السالم مل يعلم انه ملك  –. يفعل يف خلقه ما شاء ، وميتحنهم مبا أراد 

  ] ١٥/١٠٥شرح النووي لصحيح مسلم ) [فدافعه عنها فأدت املدافعة إىل فقء عينه 
أنه كان قد أمر بأمر كان يرجتي وقوعه يف زمانه ومل يكن يف قدر اهللا أن يقع ذلك يف زمانه بل يف زمان ( ويضيف ابن كثري جوابا ثالثا  

هـ وحىت جتهيزه جليش ٩مث ضرب مثال مبا أراده حممد صلى اهللا عليه وسلم من غزو الروم من سنة ) ن عليه السالم فتاه يوشع بن نو
ابن كثري ، البداية والنهاية [ أسامة بن زيد رضي اهللا عنه ومع ذلك مل يتم ما أراده إال بعد وفاته يف عهد خليفة الصديق رضي اهللا عنه 

قد صح هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين قصة ملك املوت وموسى ال يردها إال كل مبتدع :  وقال حممد بن حيىي] ( ١/٢٩٨
 ] . ١٣٩الثعليب ،قصص األنبياء )  [ ضال
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ذكر اإلمام ابن األثري مرويات متعددة يف ذكر وفاة موسى عليه السالم بعضها ال دليل 
يف سبيل اهللا مات وعمره مائة وعشرين عاما بذهلا  ويكفينا أنه، ١عليها وال حاجة إليها 

وأما ما حكاه ابن جرير وغريه من املفسرين عن حممد بن إسحاق من  (.. (حىت لقي اهللا
وشع يف آخر عمر موسى عليه حولت من موسى عليه السالم إىل ي ةأن النبو

شريع والكالم ففي هذا نظر ألن موسى عليه السالم مل يزل األمر والوحي والت...السالم
زا مكرما مدلّال وجيها من اهللا إليه من مجيع أحواله حىت توفاه اهللا عز وجل ومل يزل معز

  . ٢))عند اهللا
فيكون عمره  ، وأقام يف التيه أربعني سنة ، وكان عمره حني خرج من مصر مثانني سنة

وجاء يف أسفار  ،٣وكان موته بعد هارون أخيه بأحد عشر شهرا  ، مائة وعشرين سنة
ومات هناك يف  ، فصعد هارون إىل جبل هور على حسب قول الرب ((: العهد القدمي

السنة األربعني خلروج بين إسرائيل من أرض مصر يف الشهر اخلامس يف األول من 
سفر ) [ )وكان هارون ابن مائة وثالثة وعشرين سنة حىت مات يف جبل هور  ، الشهر
  .]  ٣٩- ٣٨: ٣٣: العدد
م فمعىن ذلك أن وفاة .ق ١٢٢٧ن تاريخ اخلروج من مصر كان عام إإذا ما قلنا  -

  . م.ق ١١٨٧موسى عليه السالم كانت بعد أربعني سنة من ذلك التاريخ أي قرابة عام 

                                                
  ١/١٥٠ابن األثري ،الكامل  - ١
  ١/٢٩٨ابن كثري ، البداية والنهاية    - ٢
  ٨٧حممد صديق حسن خان ، لقطة العجالن ، ص - ٣
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  عهد يوشع بن نون عليه السالم:ثانيالمبحث ال
  

  : طبيعة املرحلة: أوالً
والذي عاش بنو إسرائيل يف عهده تلك ، بعد وفاة النيب الرسول موسى عليه السالم 

اليت تعرضوا فيها للكشف عن مدى قابليتهم للتمسك بالدين واحلفاظ عليه من  املدة
وتعرضوا فيها لالختبار عن مدى تأثري اإلميان فيهم وسيطرته على نزوام ، عدمه

سى وحني كانت التجربة سلبية وفاشلة مع بين إسرائيل يف عهد مو..وشهوام من عدمه
وهلك ذلك اجليل الرعديد ، ومل تنفع معهم اآليات وال قسوة األزمات، عليه السالم

فإن .. ومل يتسن ملوسى عليه السالم العيش حىت يرى النصر يف األجيال املقبلة ، املتخاذل
ويف وقته ، اهللا قد هيأ يوشع بن نون عليه السالم ليمسك بزمام األمر يف بين إسرائيل

 حيث أن ذلك اجليل اجلبان ، يأت له يف دخول األرض املباركةكانت الظروف قد
وامتنع عن ، والذي خذل موسى عليه السالم، الذي ترىب على الذل والعبودية يف مصر

التيه  مدةقد انقرض وانتهى يف ، اجلهاد يف سبيل اهللا لتحرير أرض اهللا من أيدي الوثنيني
  .اليت كتبها اهللا عليهم عقاباً هلم

 جبيل آخر مسلم جماهد يف سبيل اهللا قاده النيب يوشع بن نون عليه السالم وجاء اهللا
وإِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا  مصداقاً لقوله تعاىل ، لتحرير أرض املقدس

ثَالَكُموا أَمكُوني ]وكان موسى عليه السالم عند موته أوصى يوشع بالصرب ] ٣٨:حممد
  .١الشجاعة يف اجلهاد حىت يفتح اهللا على يديهو

  

                                                
 ٨-٧:  ٣١: سفر التثنية  :انظر  - ١
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  بن نون يوشعترمجة موجزة ل: ثانياً
، يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

على نسبه يف التوراة فقال ) بن خلدون(واعتمد ، ١)ابن كثري(و ) الطربي(هكذا نسبه 
بن عميهون ابن بارص بن لعدان بن تاحن بن تاحل بن  يوشع بن نون بن أليشامع((هو 

  .٢ ))أراشف بن رافح بن بريعا بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب
كما ، ويبدو أن ما اعتمده ابن خلدون هو الصحيح إذ أن النسب األول خمتصر جداً

فمن الطبيعي أن ، أن بني يوشع ويوسف عليه السالم قرابة أربعمائة عام على الصحيح
  .ن بينهما إحدى عشر نفساًيكو

ورد يف أسفارهم أن موسى عليه السالم  ألنه على ما، )يشوع(ويسميه أهل الكتاب 
  .]١٦: ١٣:سفر العدد[ ٣)يشوع(إىل ) هوشع(غري امسه من 

وتقول التوراة أنه كان ، كان يشوع من اللذين آزروا موسى عليه السالم وعضدوه
القرآن غري مصرح بامسه يف قصة اخلضر يف بل قد ذكره ] ١: ١: سفر يشوع.[خادمه

 ،٤]٦٢:الكهف[فلما جاوزا قال لفتاه] ٦٠:الكهف[وإذ قال موسى لفتاهقوله
كما جاء ذلك يف حديث ابن عباس عن أيب بن كعب أن فىت موسى عليه السالم هو 

ثُم انطَلَق هو وفَتاه يوشع بن نون  ...{:، حيث جاء يف احلديث الطويل يوشع بن نون
  .٥}...حتى إِذَا أَتيا الصخرة 

كما سيمر معنا يف حديث فتح  –وهو عليه السالم متفق على نبوته عند أهل اإلسالم 
طائفة السامرة الذين ال ((حىت ، وكذلك عند مجيع طوائف أهل الكتاب –بيت املقدس 

، عد موسى عليه السالم إال ليوشع بن نون ألنه مصرح به يف التوراةيقرون بنبوة أحد ب
 .٦))ويكفرون مبا وراءه وهو احلق من رم فعليهم لعائن اهللا املتتالية إىل يوم القيامة

                                                
 ٢٩٧/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية   ،  ٢٥٧/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
 ٩٧/  ٢ابن خلدون  - ٢
املوسوعة اليهودية ). [يهوه هو اخلالص(ومعناه ) يهوشواع(هو املقابل العريب لالسم العربي ) يشوع( Joshua: يشوع  - ٣

  ]يشوع: مادة ، اب املسرييعبدالوه.د، والصهيونية
 ٢٩٧/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية    - ٤
 )٤٧٤/  ٢] (٣٤٠٠[باب حديث اخلضر مع موسى عليهما السالم برقم ، )كتاب أحاديث األنبياء(صحيح البخاري  -٥
 ٢٩٨/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٦
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طلب ، وقد ورد يف الرواية اليهودية أن الرب حني أخرب موسى عليه السالم بدنو أجله
كالغنم ((موسى عليه السالم من الرب تعيني خليفة ليقود بين إسرائيل حىت ال يكونوا 

خذ : فقال الرب ملوسى(فكان يوشع هو اخلليفة ] ١٧: ٢٧: العدد[ ))اليت ال راعي هلا
واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له ... يشوع بن نون رجالً فيه روح وضع يدك عليه 

ويشوع بن نون كان قد امتألت ((] ٢٠- ١٨: ٢٧العدد [) كل مجاعة بين إسرائيل
إذ وضع موسى عليه السالم يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما ، روحه حكمة

 ] .٣٤:٩:التثنية[ ))أوصى الرب موسى عليه السالم
أن اهللا أمر موسى عليه السالم بأن يضع يده على جسد يشوع ) اليعقويب(ويؤكد 

 .١صيه أن يقوم بعده يف بين إسرائيلويو، لتتحول فيه بركته
حني زعم أن يوشع عليه السالم كان جمرد وصي ليفضي ) الشهرستاين(وقد أغرب 

وديعة ليوصلها إىل شبري وشرب ابين ((بأسرار التوراة واأللواح إىل أوالد هارون فهي 
 .٢))هارون قراراً

إن كان هناك ، هارونوالصحيح عقالً أن يشوع املتفق على نبوته أحق بذلك من أبناء 
 .٣!من أسرار طبعاً؟

التوراة احملرفة حكم يوشع بن نون بأنه حكم  به وأما األغرب من هذا ما وصفت
ووصفوه بأوصاف من الوحشية والقتل  –حسب ما سيمر معنا من أحداث  –دموي 

 .٤وسفك الدماء وتدمري املدن مما يترته عنه أكثر البشر إجراماً
كالماً قبيحاً عن النيب يوشع حني ذكر أن ) ديورانت(اليهودي حىت قال املؤرخ 

أما يشوع فلم ، موسى عليه السالم كان من رجال السياسة املتصفني بالصرب واألناة((
، وقد حكم موسى عليه السالم حكماً سليماً مل تسفك فيه دماء، يكن إال جندياً فظاً

أما يشوع فقد أقام حكمه ، اإللهوذلك مبا كان يقضي به من أحاديث جرت بينه وبني 
وذه الطريقة ، وهو أن أكثر الناس قتالً هو الذي يبقى حياً، على قانون الطبيعة الثاين

                                                
 ٤٦/  ١هـ دار بريوت ١٣٩٠/ م ١٩٧٠طبعة ، اليعقويباليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر، تاريخ  - ١
 ٢١٢الشهرستاين ،امللل والنحل، ص  - ٢
 .فكان أن جنحوا عن الصواب يف هذا الباب، يف قضية الوصية واإلمامة تأثرت الشيعة اإلمامية بالفكر اليهودي - ٣
 ١٢-٦اإلصحاحات / سفر يشوع : انظر  - ٤
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وال شك أن ، ١))الواقعية اليت ال أثر فيها للعواطف استوىل اليهود على األرض املوعودة
على التوراة احلالية واملطلع ، نظرته هذه ناشئة عن إميانه مبا يف الكتاب املقدس لديه
، وال يعتقدون فيهم العصمة، املقدسة عندهم يرى أن اليهود مل يراعوا ألنبياء اهللا حرمة

ويوشع عليه ، من الصفات القبيحة واخلصال الشنيعة، بل كانوا يرموم بعظائم األمور
عقوب بل أكابر أنبيائهم كي، السالم حلقه من قدح اليهود له ما حلق أنبياء بين إسرائيل

 .وموسى عليهما السالم
يف ) العهد القدمي(والغريب يف هذا صنيع بعض الباحثني املسلمني يف موافقتهم ألكاذيب 

، بل وينقل بعضهم األلفاظ على يوشع عليه السالم بدون تعقيب، يوشع عليه السالم
 كمن يورد ما مت اكتشافه من نقش يف نوميديا ضمن آثار قرطاجة القدمية أوردته صحاف

بعد أن قتل منا يف ، إننا خرجنا من قاطع الطريق يشوع بن نون(:(يقول النقش ، مشربز
فهل هؤالء يعلمون مكانة األنبياء عند اهللا؟ وأم ، ٢))عشية واحدة عشرة آالف إنسان

، وأن اهللا اصطفاهم دون البشر ليوحي إليهم، وأم أفضل البشر وأخريهم، معصومون
قال ، وأشجعهم نفساً، وأطهرهم قلباً، وأرجحهم عقالً، وخلُقاًفهم أكمل الناس خلْقاً 

فكيف ؤالء ، ]٥٧:احلج[اهللا يصطفي من املالئكة رسالً ومن الناس سبحانه 
ويذهبون إىل ما قالته ، الباحثني املسلمني يتركون هذه املسلمات يف عقيدم اإلسالمية

 .ت قصص اليهود احلاسدينعنهم التوراة احملرفة احلاقدة املبنية على خياال
قبل البدء بسرد  –عليه السالم  –أحببت أن أقدم بذلك دفاعاً عن النيب يوشع 

، وحىت يتنبه القارئ إىل مثل هذه األكاذيب أثناء قراءته للحدث، األحداث يف عصره
 .فيستغين بذلك عن كثري من الردود

  

  
  

                                                
 ٣٢٧/  ٢حلضارةوِل ديورانت ،قصة ا - ١
 ١٩٦إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت ، ص .د -٢
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  الفتوحات يف عهد يوشع عليه السالم: ثالثاً
  :أرحيافتح  -١

ودخوهلم أرض فلسطني غري متفق عليه ) التيه(حتديد التاريخ خلروج بين إسرائيل من 
م، .ق ١٢٦٠: وقيل م،.ق ١٢٥٠: وقيل، ١م.ق ١٢٤٠بني املؤرخني فمنهم من قال 

  . ٢م.وقيل بل يف القرن الرابع عشر ق
فإن التاريخ املتوقع لدخول األرض املقدسة ، ٣)اخلروج(وحبسب ما رجحناه يف تاريخ 

أي بعد تاريخ اخلروج من مصر بأربعني ) م.ق ١١٨٠ –م .ق ١١٨٦(يكون بني عامي 
بين (والذي يظهر أن يوشع عليه السالم استغرق بضعة أشهر إلعادة ترتيب ، سنة

د وفاة من أم خرجوا بع) اليعقويب(ال كما ذكر ، بعد وفاة موسى عليه السالم) إسرائيل
  !٤موسى عليه السالم بيوم

، وهو األقرب كما رجحناه٥)فلندرز بيتري(قال السيد ) م.ق١١٨٦(وذا الرأي 
م ويستدلون على .ق١٤٠٧وإن كان بعض علماء اآلثار يرجحون دخول أرحيا عام 

  .٧وحيددوا بالعام املذكور ٦)أرحيا(وجود آثار التدمري الواضحة على 
) موسى عليه السالم(مل تفتح يف عهد ) أرحيا(مرة أخرى أن وأحب أن أؤكد هنا  -

  .عليه السالم) يوشع(بل كان فتحها على يد  ،٨كما زعم بعض أهل السري

                                                
 ٩٤إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت ، ص .د - ١
 ١١١ص ، دار اجليل، بريوت ، م١٩٨٣التاريخ اليهودي العام ، الطبعة الثانية ، طعيمة، صابر عبدالرمحن  - ٢
 .الرسالةمن هذه  ٨٦حتديد زمن اخلروج ص : راجع  - ٣
   ٤٦/  ١اليعقويب  - ٤
كما تعد أول قرية ( ٥٥٢دار الطليعة ،ص ، م،  بريوت١٩٧٣بالدنا فلسطني ، الطبعة الثانية ، الدباغ، مصطفى مراد  - ٥

وتوجد قرى مماثلة يف الشرق األدىن يعود تارخيها إىل هذا العصر يف الزمن ، زراعية يف العصر احلجري اجلديد يف العامل القدمي
 ]٢٩ص ، عدنان احلديدي/د، وفلسطني األردن) [م.ق ٤٠٠٠ – ٧٠٠٠الواقع بني 

وتعد أقدم ، ) الروائح العطرية(ويقال معناها ) مدينة القمر(وهي كلمة كنعانية تعين ) يرحو(من ) أرحيا( Jericho: أرحيا  - ٦
، نيةاملوسوعة الصهيو، عبدالوهاب املسريي.د[كم  ٣٧وتبعد عن القدس ، بل ويقال أا أقدم مدينة يف العامل، مدن فلسطني

  ]أرحيا:مادة
م ، ١٩٧٠أم مدينة داود ؟ ، طبعة ... مدينة اهللا ، القدس ،  حسن . و ظاظا، د،  ١٣عادل طه ،حياة األنبياء، ص .د - ٧

 ١٠ص ، جامعة اإلسكندرية
 ٣٠٠/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية  ،  ٢٥٩/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك: انظر - ٨
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  :يف أتون احلرب -٢
 ، كما أن حصوا كانت منيعة ، املنفذ األول ألرض فلسطني) أرحيا ( لقد كانت

وكانت من  (( ، ١))قاعدة الشام  ((وكانت مدينة كبرية حىت قال ابن خلدون عنها أا 
  . ٢))أحصن املدائن سورا وأعالها قصورا وأكثرها أهال 

موسى عليه السالم عبدي قد مات فاآلن ( (: وقد أمر اهللا يشوع أن يبدأ املعركة قائال
كل . قم اعرب هذا األردن أنت وكل الشعب إىل األرض اليت أنا معطيها لبين إسرائيل

    ) )موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى عليه السالم 
وهذه خالصة ما جاء يف سفر يشوع من على الضفة الشرقية لنهر ]  ٣-١:١يشوع [

ولكن أمرمها انكشف عند  ، بعث يشوع برجلني ليتجسسا على أرض كنعان ، ناألرد
وقد قامت  ، يف مدينة أرحيا يف الضفة الغربية لنهر األردن ٣)راحاب(امرأة زانية امسها 

ومن مث هربتهما بعد أن أطلعتهما على حقيقة املخاوف اليت تغشى  ، بالتستر عليهما
مساعهم احلديث عن املعجزات والقدرات اخلارقة وبعد  ، قلوب الشعب يف بالد كنعان

وبعد أن عاد اجلاسوسان بأخبار اهللع الذي ينتاب . وإله إسرائيل  اإلسرائيليللشعب 
على الضفة الشرقية لنهر ) شطيم ( تقدم يشوع مع مجاعته من جهة  قلوب الكنعانيني

وأمروا الشعب  ، حوزوا يف وسط احمللة((: فأمر يشوع عرفاء الشعب قائال ، األردن
لكي تدخلوا  ، قائلني هيئوا ألنفسكم زادا ألنه بعد ثالثة أيام تعربون األردن هذا

وعندما حل املوعد ]  ١١-٧: ١يشوع ) [ )فتمتلكوا األرض اليت يعطيكم الرب 
وما إن وضع  ، )تابوت العهد ( املضروب وتقدم يشوع بقواته لعبور األردن وأمامهم 

أرجلهم يف ماء النهر حىت انغلقت مياه  –الذين كانوا يف املقدمة  – )التابوت ( حاملوا 
اليت حدثت ملوسى عليه السالم ) سوف ( النهر أمامهم يف معجزة إهلية ثانية كمعجزة حبر 

يف ختم ) اجللجال(خيم يشوع يف موقع و، وعربوا على اليابسة مث عاد املاء سريته األوىل. 
                                                

  ٢/٣٣ابن خلدون  - ١
   ١/٣٠١ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٢
وهي اليت ! ال ندري ملاذا وصفوها ذا الوصف القبيح ؟ وما هو املغزى من التأكيد يف التوراة احملرفة على هذه الصفة ؟ - ٣

رفت أا صفة مدح لديهم ، ولتربير هذا العمل املشني يف اتمعات ، خصوصا إذا ع) الزنا(هل ألن ! قدمت هلم أعظم خدمة 
حاشاهم من ذلك ، ! ؟)  الزواين(فهل األنبياء يتزوجون من !! وأا أم األنبياء أيضا ! كما زعموا ) يشوع(تزوجت بنيب اهللا 

 .يهوديت  –استري : هلن القدر الرفيع وهن من الزواين مثل ) التوراة (فكيف إذا عرفت أن لديهم شخصيات نسائية أخرى يف 
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غدا تعلمون بأنكم قائلني على ((: وخاطب الشعب قائال ، الشرقي) أرحيا ( مدينة 
ألن الرب إهلكم قد يبس مياه األردن أمامكم حىت  ، اليابسة عرب إسرائيل هذا األردن

لكي تعلم . كما فعل الرب إهلكم ببحر سوف الذي يبسه من أمامنا حىت عربنا  ، عربمت
 ، نتقلوا هناك بعد الفصحوا] ٤- ٣: يشوع[  ))مجيع شعوب األرض يد الرب أا قوية 

) املن ( وانقطع  ، فطريا وفريكا) الفصح( الغد بعد وأكلوا من غلة األرض يف
  .من يومئذ) السلوى(و

إذ كانوا يف التيه ! وكافتتاحية قام يشوع بن نون خبنت مجيع الذكور ألم كانوا قلفاء  
  . مل خيتنهم أحد 

 ، معجزة أخرى) أرحيا(الرب أظهر يف  ألن، ١مل يدم حصار أرحيا أكثر من سبعة أيام
فقد أمر الرب يشوع أن يدور جبنوده حول أسوار املدينة يف كل يوم مرة ويف اليوم 

يتبعهم  ، يقوم محلة األبواق بالنفخ فيه بصوت عظيم ، السابع لدى إمتامهم سبع دورات
وتكون  ، دةوجبة واح ، مجيع الشعب تافات مدوية فيسقط سور املدينة من تلقاء ذاته

  .٢املدينة وكل ما فيها حمرم للرب
 ، فدخل يشوع وجنوده ، فعل يشوع ما أمره الرب وسقطت األسوار من تلقاء ذاا
مث بت املدينة وأحرقت  ، وأبادوا أهل املدينة عن بكرة أبيهم مع حيوانام ومواشيهم

وشيخ حىت البقر والغنم من طفل  ، وحرقوا كل ما يف املدينة من رجل وامرأة ((بالنار 
ا  ، السيف حبد ٦: يشوع[ ٣))وأحرقوا املدينة بالنار مع كل ما [.  
ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبين : وحلف يشوع يف ذلك الوقت قائال((

ى وقد مس ، ]٦:يشوع[ ))وبصغرية ينصب أبواا  ، ببكرة يؤسسها ، هذه املدينة أرحيا
ويقال على  (( ،٤وذكر فيها قصة غريبة المرأة منجمة) البلقاء(املدينة بـهذه ) اليعقويب(

                                                
. بينما الطربي وابن كثري والثعليب وابن خلدون قالوا بأا سبعة أشهر نقال عن بعض أهل الكتاب  )سفر يشوع(هكذا يف - ١

، وابن ١٣٩، الثعليب ، قصص األنبياء،   ص ١/٣٠١، ابن كثري ، البداية والنهاية  ١/٢٦٠الطربي ، تاريخ األمم وامللوك(انظر 
 )  ٢/٩٩خلدون 

أما . مي سكان املدينة املقلوبة قربانا للرب مع مواشيهم وكل نفس حية من ممتلكام التحرمي باملصطلح التورايت هو تقد - ٢
فراس السواح ، آرام [املمتلكات املادية الثمينة كأواين الفضة والنحاس والذهب ، فتكون قدسية للرب وتدخل يف خزانة الرب 

 ] ٨٢بني دمشق وإسرائيل ،  ص
 . الدموية اليت ينسبها إليهم اليهود حاشا األنبياء من مثل هذه األفعال  - ٣
  ١/٤٦اليعقويب   - ٤
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   .١))ملكا من ملوك الشام  أن يشوع ظهر على أحد و ثالثني
وهو من أصح ما ورد يف هذا الباب فقد ) أرحيا(وقد ورد يف السنة النبوية ذكر لفتح 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبين ا : غزا نيب من األنبياء فقال لقومه{

أو خلفات وهو  وال آخر اشترى غنماً، ومل يعرف سقوفها  وال أحد بىن بيوتاً ، ا ومل ينبِ
إنك : فقال للشمس ، ذلكفغزا فدنا من القرية صالة العصر أو قريبا من  ، ينتظر والدها

اللهم احبسها علينا فحبست حىت فتح اهللا عليهم فجمع الغنائم  ، مأمورة وأنا مأمور
فليبايعين من كل  ، إن فيكم غلوالً: فقال ، لتأكلها فلم تطعمها -يعين النار –فجاءت 

فيكم الغلول فليبايعين قبيلتك فلزقت يد : فقال ، فلزقت يد رجل بيده ، قبيلة رجل
 ، فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها ، فيكم الغلول: جلني أو ثالثة بيده فقالر

  .٢}رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ، ممث أحل اهللا لنا الغنائ، فجاءت النار فأكلتها 
 ، صدق اهللا ورسوله{: ويف رواية أيب عبداهللا احلاكم بعد ذكر احلديث قال كعب

أحدثكم النيب صلى  ، يا أبا هريرة: مث قال –يعين يف التوراة  –هكذا واهللا يف كتاب اهللا 
فحدثكم أي : قال.هو يشوع بن نون : قال كعب. ال:اهللا عليه وسلم أي نيب كان ؟ قال

وهذا الذي ذكره النيب صلى اهللا عليه ، ٣}هي مدينة أرحيا : قال. ال:قال قرية هي ؟
سفر (يف  أيضاًمفصلة  قد وردت) حبس الشمس(وقصة ) الغلول(وسلم من قصة 

إيقاف (مع الشمس أيضاً كما بني ذلك كعب األحبار إال أنه قد أضيف ) يشوع
 ، رمجه يوشع وأحرق كل ما كان له بالنار(() الغلول(أن صاحب  أيضاًوجاء  ،٤)القمر

                                                
وهذا العدد الذي ذكروه هو نتيجة مجع امللوك  ١٣٨، والثعليب ، قصص األنبياء،  ص١/٣٠١ابن كثري ، البداية والنهاية  - ١

 ) .سفر يشوع(املقتولني يف 
، ورواه )٣١٢٤(برقم  ٢/٣٩٤) أحلت لكم الغنائم (  باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصحيح (رواه البخاري يف  -  ٢

 ) .١٧٤٧(برقم  ٢/١٣٦٦حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة : باب) الصحيح(مسلم يف 
. هذا حديث غريب صحيح ، ومل خيرجاه : وقال) ٢٦١٨(،برقم  ٢/١٥١كتاب قسم الفيء ) املستدرك (رواه احلاكم يف  - ٣

هو : وقال ابن املديين. ضعيف احلديث: قال عنه ابن معني .غريب وفيه مبارك بن فضالة  صحيح): التلخيص (وقال الذهيب يف 
وقال ) ١٠/٣٠انظر ذيب التهذيب، البن حجر .(هو مقبول : يدلس كثريا،وقال ابن أيب حاكم: صاحل وسط ،وقال أبو زرعة

 ]    ٥١٩ص[صدوق يدلس ويسوى ): التقريب(يف 
وعموما فال تعارض يف ذلك ، إذ أن املقصود هو توقف الزمن على موقع املعركة من ) ١٤-١٢: ١٠سفر يشوع (انظر  - ٤

لكن اخللط التورايت وقع ملا زعموا أن ذلك كان يف ..خالق الزمن سبحانه ، وال يلزم من ذلك شعور األمم ااورة بذلك 
 ) .أرحيا(أن ذلك يف معركة  -ثكما بينه احلدي -، والصحيح)جبعون(معركة يوشع مع ملوك اآلموريني عند 
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  . ١))وهو عاجر فاملوضع إىل هذا اليوم غور عاجر  ، ومسوا الوضع باسم صاحب الغلول
وإِذْ قيلَ لَهم  يف قوله سبحانه : أيضاًوقد ورد ذكر هذا الفتح يف القرآن الكرمي 

 رفغداً نجس ابلُواْ الْبخادطَّةٌ وقُولُواْ حو مئْتثُ شيا حهنكُلُواْ مةَ ويالْقَر هـذواْ هكُناس
 ِسنِنيحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم*  ميلَ لَهي قالَّذ رالً غَيقَو مهنواْ مظَلَم ينلَ الَّذدفَب

] ١٦١،١٦٢: سورة األعراف[ فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً من السماِء بِما كَانواْ يظْلمونَ 
ا ملا دخل م باب املدينة أمروا أن يدخلوها سجدا أي ركع((أنه :وقد جاء يف تفسريها

متواضعني شاكرين هللا عز وجل على ما من عليهم من الفتح العظيم الذي كان اهللا 
أي حط عنا خطايانا اليت سلفت من ) حطة(وان يقولوا حال دخوهلم  ، وعدهم إياه

  .٢ ))نكولنا الذي تقدم منا 
قيل لبين إسرائيل ادخلوا الباب {: وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حطة حبة يف : فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا وقالوا ،سجدا وقولوا حطة
  .٣}شعرة

  

                                                
 ).وادي عخور( إال أن اسم املوضع )  ٢٦-١: ٧سفر يشوع (، وانظر ١/٢٦٠الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
  ١/٣٠٢ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٢
 ١٣/٣٩٨وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، :، كتاب التفسري ،باب ٤١١٩رواه البخاري برقم  - ٣
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  ):القدس(عدم وصول يوشع إىل  -٣
بيت (يرى أن هذا الفتح إمنا كان لـ) ابن كثري (على رأسهم اإلمام وبعض العلماء 

إمنا كان  –السابق ذكره  –وأن احلديث الوارد يف الصحيحني ) أرحيا(وليس لـ) املقدس
   - :لذلك بأدلة منها) ابن كثري( واستدل ، )بيت املقدس(يف فتح 

  .١))ن فتح بيت املقدس هو املقصود األعظم وفتح أرحيا كان وسيلة إليهإ((/ أ
إن الشمس مل {: حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال/ ب
  . ٢}بشر إال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدسلحتبس 
  .٣))ألا ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت املقدس(/ (ج
وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنواْ هـذه الْقَريةَ  أن بيت املقدس هي القرية اليت قال اهللا فيها / د

لَكُم رفغداً نجس ابلُواْ الْبخادطَّةٌ وقُولُواْ حو مئْتثُ شيا حهنكُلُواْ مو  زِيدنس كُميئَاتطخ
 ِسنِنيحالْم*  نزاً مرِج هِملَيا علْنسفَأَر ميلَ لَهي قالَّذ رالً غَيقَو مهنواْ مظَلَم ينلَ الَّذدفَب

وحنن نؤكد هنا على أن ] . ١٦٢، ١٦١: سورة األعراف[  السماِء بِما كَانواْ يظْلمونَ
وإثباتنا ..كما ذهب إىل ذلك مجهور املؤرخني واملفسرين) أرحيا(الفتح العظيم إمنا كان لـ
  -:اآلتيةذلك قائم على الرباهني 

أن تكون ملكان عظيم ) القرية(ليس من املألوف يف االستخدام القرآين للفظ  :أوالً
لكان التصريح ا يف النص القرآين )  القدس(إذ لو كان املقصود ، ) بيت املقدس(كـ

هلا اعتبار ) البقعة املطهرة(إذ علم من املنهج القرآين أن هذه ) القرية(أوىل من اإلخفاء بـ
اليت جاء التصريح ا يف القرآن ولذلك فقد ذهب أكثر ) واملدينة) (مكة( شرعي مثل

وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ   :ومثيلتها اً اآلية املذكورة سابقيف) القرية(املفسرين إىل أن املقصود بـ
م هـذه الْقَريةَ فَكُلُواْ منها حيثُ شئْتم رغَداً وادخلُواْ الْباب سجداً وقُولُواْ حطَّةٌ نغفر لَكُ

ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايلَى  * خا علْنفَأَنز ميلَ لَهي قالَّذ رالً غَيواْ قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب
أن : قالوا] ٥٩، ٥٨: البقرة[ الَّذين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء بِما كَانواْ يفْسقُونَ 

                                                
  ١/٣٠١كثري ، البداية والنهاية  ابن  - ١
 ٢٠٢برقم ١/٣٩٣) سلسلة األحاديث الصحيحة(، وصححه األلباين يف ٧٩٦٤برقم  ]٢/٣٢٥) [املسند(رواه أمحد يف  - ٢
 ]   ٢٧٣/   ١[  ابن كثري ، التفسري  - ٣
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  . وغريهم، و السدي ، وابن زيد، ك ابن عباس يف روايةقال بذل ،١املقصود ا أرحيا
يؤخذ به يف احلديث النبوي السابق والذي فيه إغفال  أيضاًوهذا الدليل االعتباري 

أن يبينها ) القدس(ليس من املناسب إذا كانت فأ..} القريةفدنا من {: )القدس(اسم 
أيب (حىت على راوي احلديث  فما باهلا خفيت ؟النيب صلى اهللا عليه وسلم للصحابة

   .)األحبار(إال عن طريق كعب ) أرحيا(ومل يعرف أا رضي اهللا عنه ؟ )هريرة
إن الشمس مل حتبس على بشر إال ليوشع  {:قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :ثانيا

قلب (هذا احلديث نستدل به على املخالف مبا يسمى بـ} ليايل سار إىل بيت املقدس
فكيف يكون ) يايل سارل(إذ أننا لو دققنا يف النص سنجد لفظ، عند األصوليني ) الدليل

وقد قيل أا آخر ساعة بعد العصر يوم اجلمعة  ، يف النهار) حبس الشمس(احلديث عن 
  ؟ )ليايل(مث يأيت اللفظ بـ، ٢))ت بينها وبني الغروب قيد رمحوقفأا ((و

أي يف طريقه إىل ) سار( ، أي يف زمن توجهه) ليايل(ن معىن احلديث هو إ: واجلواب
هي املنفذ الكبري ) أرحيا(ومن املعلوم أن ، )بيت املقدس(وليس عند أبواب ، بيت املقدس

فذلك ، أا ليست على طريقهم) ابن كثري(وأما قول ، والقوي للوصول لبيت املقدس
شرق ر (لظنه أم جاءوا من جهة اجلنوب وهم كما قد بينا جاءوا من جهة الشرق 

  .)األردن
الذي قال نفسه هو الباب ]٥٨: البقرة[  الباب سجداًدخلوا ا :قوله تعاىل:ثالثاً
واملراد ] ٢٣: املائدة[  ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ   :اهللا فيه

وكما ، وذلك أا كانت مدينة حصينة واشتهرت باألبواب الصامدة) أرحيا(بذلك باب 
وأن يوشع عليه ، )أرحيا( أن موسى عليه السالم كان يطلب منهم دخولأننا أثبتنا سابقاً 
]  ٢٣: املائدة[  ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ   :السالم قال هلم

  .هي أرحيا) التيه(بعد اخلروج من ) يوشع(فناسب ذلك أن يكون أول مدينة يفتحها 
حىت أن ، كان مقدمة هامة للوصول لفتح بيت املقدس) أرحيا(ن فتح إ :رابعاً

                                                
، ) معامل الترتيل ( البغوي ، معامل الترتيل  ، البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود  – ١/٢٣٨الطربي،جامع البيان :  انظر - ١

ابن اجلوزي،  – ١/٩٨هـ ، الرياض، دار طيبة١٤١٦الطبعة الثالثة ، سليمان احلرش  –عثمان ضمريية  –حممد النمر : حتقيق 
  ١/٨٤دار الكتب العلمية ، بريوت ، هـ١٤١٤الطبعة األوىل ، أبو الفرج عبدالرمحن ،زاد املسري يف علم التفسري

  ١١٢ابن اجلوزي ،فضائل القدس ، ص - ٢
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ولعله يقصد أن أكرب عقبة لبيت املقدس كانت ، يرى أن بيت املقدس هي أرحيا) السدي(
خصوصاً مع قرا ، )بيت املقدس(سيتمكن من ) أرحيا(فكأن الذي متكن من ، )أرحيا(

  .منها
حيث أن اهللا مساه ، يف سرية املصطفى ) ةصلح احلديبي(بـ) فتح أرحيا(ولعلي أشبه 

بل ، مع علمنا أنه مل يكن فتحاً ملكة] ١:الفتح[ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، " فتحاً مبيناً"
  .كان مقدمة هامة للنصر العظيم

فإننا ، وتدرج األمم يف الترقي) سنن اهللا يف األرض(إذا طبقنا معايري  :خامساً
وأن هذه املرحلة املتقدمة مل تتم إال ، )القدس(بعد آنذاك لفتح سنالحظ أنه مل حين الوقت 

عليهما (فال موسى وال يوشع ، عليه السالم حني افتتح القدس) داود(هللا اعلى يد نيب 
كما سيمر معنا يف  –) طالوت(بل وال حىت  )بيت املقدس(متكنا من فتح ) السالم

باألحداث اليت ، ولكين أستطيع أن أشبه حركة النصر التارخيية لبين إسرائيل –الدراسة 
 دةفما مر ببين إسرائيل مع موسى عليه السالم أشبه مب، خامت النبيني مرت بالنيب 

وما حصل مع يوشع عليه السالم أشبه بأحداث اهلجرة ، )العهد املكي(االضطهاد يف 
أشبه مبعركة ) جالوت(مع ) طالوت(يف معركة  وما حصل، واالنتقال للمدينة النبوية

فالتاريخ إذاً .. عليه السالم أشبه بفتح مكة ) داود(وما حصل مع ، يف يوم الفرقان) بدر(
  .والسنن اإلهلية ال تتخلف، يعيد نفسه

فإن وضعها بقي غامضاً يف استراتيجية ، )أورشليم(فيما يتعلق مبدينة القدس: سادساً
أدوين صادق ) اليبوسيني(فحني احتد ملك أورشليم  –يف التوراة حبسب ما جاء  –يشوع 

ملك  –ملك خليش  –ملك يرموت  –ملك حربون (مع أربعة من امللوك ااورين 
] ٢٧-٢٢: ١٠سفر يشوع .[وقعوا يف األسر فأعدمهم مجيعاً، وتصدوا ليوشع) عجلون

إذ كانت حمصنة حتصيناً ، نفسها) القدس(وبرغم ذلك مل يتمكن بنو إسرائيل من احتالل 
ضد يوشع ) حاصور(حيث قادهم اليبوسيون مرة أخرى الذين احتدوا مع ملك ، منيعاً

  !١وتشقق مشلهم أيضاًإال أم ازموا ، عليه السالم

                                                
 )٩-١:  ١١سفر يشوع (انظر  - ١
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يعين  –وأعطى ((: إذ قال، ١)الطربي(فيما نسبه من كالم ) ابن خلدون(ويبالغ 
وأقام مع بين يهوذا  ،٢جبل املقدس لكالب بن يوفنا فسكن مدينة أورشليم  –يشوع 

اليت فيها تابوت العهد واملذبح واملائدة والنارة على الصخرة اليت يف بيت ، ووضع القبة
: )أورشليم(أعاد سبط يهوذا الكرة على ) يوشع عليه السالم(وبعد موت ٣))املقدس

) )وخربوها حبد السيف وأشعلوا املدينة بالنار وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها((
  ].٨: ١سفر القضاة [

 !كل هذه اهلزائم املتتالية لليبوسيني إال أننا نتعجب كيف مل تفتح ويسكنها بنو إسرائيل
يف طريقه حنو اجلنوب بل تابع محلته جنوباً ) القدس(وكيف أن يشوع مل يعرج على 

هل عقد معهم )! أورشليم(شمال دون أي ذكر لـوصوالً إىل غزة مث عاد إىل مقره يف ال
ألننا مل جند ، ؟ ذلك مستبعد٤-كما يزعم بعض املؤرخني  –صلحاً على أن يدفعوا اجلزية 

ولو كان مثت صلح ، يف الكتاب احملرف سوى الدماء والغطرسة اليهودية اليت ال ترحم
حبسب رواية  –ة حىت يسلموا من القتل يلما جلؤوا إىل احل) عونبج(لسجلوه ولكان أهل 

إال احلويني  نياإلسرائيليومل تعقد مدينة واحدة صلحاً مع ((: بل جاء فيها ٥ -التوراة 
فال تكون عليهم ... ون على مجيع املدن باحلرباإلسرائيليإمنا استوىل ، سكان جبعون
   .]٢٠-١١:١٩سفر يشوع [) )كما أمر الرب رأفة بل يبادون

يأيت النص على ذكر توزيع األراضي املكتسبة على األسباط يقول بشأن وعندما 
، وأما اليبوسيون الساكنون يف أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم((: )أورشليم(

أما يف  ،]١٥:٦٣يشوع [ ))أورشليم إىل هذا اليوم فسكن اليبوسيون مع بين يهوذا يف
وبنو بنيامني مل يطردوا اليبوسيني سكان ((: سفر القضاة فجاء ما يناقض هذا الكالم

: ١سفر القضاة ) [)فسكن اليبوسيون مع بين بنيامني يف أورشليم إىل هذا اليوم، أورشليم
٢١.[  

                                                
 .ولعله نقله عنه من كتاب آخر، حبسب اطالعي) تاريخ الطربي(مل أجد هلذا النقل ذكراً يف  - ١
 ]١٨-٦:  ١٤سفر يشوع ).[القدس(وليس  – مدينة اخلليل –) جدون(الذي يف التوراة أن يشوع أعطى كالب بن يوفنا  - ٢
 ١٠١/  ٢ابن خلدون   -٣
 ]٢٧-٣:  ٩سفر يشوع : [انظر  - ٤
 ١٠أم مدينة داود؟ ، ص.. حسن ظاظا ،القدس مدينة اهللا .د – ١٠١/  ١ابن خلدون : انظر  - ٥
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والنهار قد احندر جداً  ١وفيما هم عند يبوس((: مث يزيد التناقض حني تقرأ هذا النص
ال منيل : فقال له سيده، ونبيت فيهاتعال منيل إىل مدينة اليبوسيني هذه : قال الغالم لسيده

: ١٩سفر القضاة[ ))إىل مدينة غريبة حيث ليس أحد من بين إسرائيل هنا يعرب إىل جبعة
 –وال من بين بنيامني ، - حبسب النص األول  –فال عربي فيها ال من بين يهوذا ] ١٢

مللكها  وأن كل ما ذكر من قتلهم، ورمبا تكون هذه هي احلقيقة –حبسب النص الثاين 
، إمنا هو من املغالطات التارخيية لكتبة التوراة احملرفة.. أو سكناهم فيها ، واجتياحهم هلا

  .٢ومن املبالغات اليهودية يف استدعاء الشجاعة املزيفة داخل النصوص التوراتية

  

                                                
 ).القدس(من أمساء مدينة  - ١
حسن /د –   ٢٩٢العرب واليهود يف التاريخ ، الطبعة الثانية ،العريب لإلعالن والطباعة ،ص ، أمحد. سوسة، د: انظر  - ٢

                   ٦٥ص ، سيد فرج ،اليهود يف العامل القدمي /د، مصطفى كمال /د –      ١٠أم مدينة  داود؟ ص .. ظاظا، القدس مدينة اهللا 
 ٢٧٠إمساعيل الصمادي ،نقد النص التورايت، ص /د  –            ٩١ص ، دمشق وإسرائيل  فراس السواح ،آرام –
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  : فتح عاي -٤
بلدة الواقعة خرائبها جبوار ) عاي(توجه يوشع عليه السالم إىل ) أرحيا(بعد إخضاع 

فحثا شيوخهم التراب ، بين إسرائيل يف البداية) عاي(فهزم أهل ، احلالية) وانبدير د(
، على رؤوسهم وأصبح قلب الشعب كاملاء ومزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه

ملاذا أجزت هذا الشعب ر األردن لتسلمنا إىل أيدي األموريني ((: وخاطب الرب قائالً
) الغلول(فبني اهللا له أن خذالم كان بسبب صاحب ]  ٨: ٧سفر يشوع [١))ليبيدونا

فأرسل جيشاً من ثالثني ألف ، فلما رجم وعدهم اهللا بالنصر -الذي مر يف فتح أرحيا –
خدعة  أيضاًبل نفذوا  –املزعوم  –ومل يكتفوا ذا العدد ، إلخضاع املدينة! حمارب
اليت خرجت ) عاي(عب حنو مث تقدم يشوع بكل الش، بوضع كمني خلف املدينة، حربية

فدخل ، فلحقوا برجال يشوع، )عاي(فتظاهر رجال يشوع باهلرب أمام رجال ، للقائهم
لينقذوا ) عاي(فارتد رجال ، املدينة وأحرقوها –الثالثني ألف  –رجال فرقة الكمني 

فأمسكوا . يشوع جبيشه وراءهم وأصبح رجال عاي بني فكي كماشة أيضاًفارتد ، املدينة
أنزلوه جثة  مبلكها حياً وسلموه يشوع فأمر بصلبه على خشبة حىت غروب الشمس مث

  .وطرحوها عند مدخل املدينة
تفعل بعاي وملكها كما فعلت بأرحيا وملكها غري أن ((مث إن الرب أمر يشوع أن 

  .] ٢: ٨سفر يشوع [٢))فوسكمغنيمتها وائمها تنهبوا لن
فكان مجيع الذين سقطوا يف ذلك اليوم من رجال ونساء اثين عشر ((: مث تقول التوراة

         ))وأحرق عاي وجعلها تالً أبدياً خراباً إىل هذا اليوم... ألفاً مجيع أهل عاي 
  .]٢٨-٢٥: ٨يشوع [

وقد مت التعرف على .. الفتح هلذا ) سفر يشوع(ورد يف  ما ذكر سابقاً كان خالصة ما
إال أن بعض علماء اآلثار يزعمون ، ٣)التل(يف املوقع املعروف اليوم باسم ) عاي(مدينة 

                                                
 .فلينتبه، حاشا نيب اهللا يوشع عليه السالم من التسخط على أقدار اهللا كما زعم يهود  - ١
 –وذكر منها  –ي أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبل{:  هذا مصادم للنص النبوي يف الصحيحني عن النيب  - ٢

 .}ائم ومل حتل ألحد من قبلي نوأحلت يل الغ
 .من الشمال) القدس(كم عن مدينة  ١٥يبعد  - ٣
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وأنه رغم التنقيب .. ١أن هذه املدينة دمرت قبل جميء يوشع عليه السالم بزمن طويل
ة ولذلك اقترح بعضهم حكاي! واحلفريات املتكررة فقد جاءت النتائج خميبة لآلمال

) بيتني(كما اقترح آخرون أن تكون املدينة املفتوحة هي  .٢االحتالل هذه أسطورة ال غري
أما الدكتور إمساعيل الصمادي فيزعم أن ، ٣ألا مل تكن مأهولة آنذاك، )عاي(وليست 

وجدت ، القبائل واجلماعات العربية اليت دخلت يف بداية القرن الثاين عشر قبل امليالد((
ادعت هذه ، وملا مرت أيام كثرية، فنصبت خيامها بالقرب منها، مهدمةتلك املدن 

وعموماً فلست حباجة لالنتصار للتوراة احملرفة يف ، ٤))القبائل أا هي من قامت بتدمريها
  :ما يأيت ومن ذلك، إذ أن يف النص ما يوحي باختالق القصة برمتها) عاي(إثبات فتح 

) يشوع(سوى من كان مع ! مقاتل  ٣٠.٠٠٠عدد الكمني املهاجم من اخللف  .١
ومعىن ذلك أن  ١٢.٠٠٠مجيعها ) عاي(مع أننا جند يف املقابل أن سكان ، عليه السالم

 إىل اخلدعة والكمني؟) يشوع(فلماذا يلجأ .. فقط  ٣.٠٠٠عدد احملاربني ال يتجاوز 
 .وهي حمرمة عليهم كما بينا، ذكروا أم استباحوا الغنائم .٢
 .يع السكان من املستضعفني والصبيانالقتل الشنيع جلم .٣
متزيقه  –اموا نيب اهللا يشوع عليه السالم بأنه متسخط على أقدار اهللا بفعله  .٤

 .ونيب اهللا يوشع عليه السالم معصوم من ذلك -االعتراض على اهللا –وبلسانه  –الثياب 
  

  
  

                                                
 ٩٥فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل، ص : انظر  - ١
 ١٧دار ابن خلدون، ص ، غزة فلسطني ، م  ٢٠٠٢حكاية شعب التوراة ، الطبعة األوىل ،  عالء. أبو عامر، د - ٢
  ١٩اس طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي، ص توم - ٣
  ٢١٥ص ، الصمادي ،التاريخ التورايت  - ٤
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  : فتح بقية املدن -٥
تتجه باجتاهني ) أرحيا(بعد فتح  عليه السالم) يشوع(كانت الفتوحات اليت قام ا 

القريبة من ) جبعون(وحبسب الرواية التوراتية فإنه ملا مسع سكان ، والشمال، اجلنوب
وصعد وفد منهم خبدعة إىل يشوع وقد ، خافوا من مواجهة إسرائيل، أرحيا حنو الشرق

وطلبوا ، فتاتاًويف أكياس زادهم خبز يابس قد صار ، ارتدوا أمساالً بالية ونعاالً ممزقة
وهاهي ثيام قد بليت ونعاهلم ، األمان ملدينتهم منه قائلني أن مدينتهم بعيدة جداً وفقرية

فقطع هلم يشوع  -وليس يف الطريق-وخبزهم قد تفتت ، قد تشققت من طول املسافة
أن املدينة قريبة ) يشوع(وبعد سفرهم عرف . ورؤساء مجاعته بعدم االعتداء عليهم

ولكنه بقي على العهد الذي قطعه هلم وأمر بتسخريهم خلدمة إسرائيل ، الوميسورة احل
  .]٩:يشوع[

واليت كان حيكمها امللك ) أورشليم(وبسبب ذلك احتدت مخس مدن كنعانية بقيادة 
وملك ) أدوين صادق(فاجتمع ملوك األموريني اخلمسة ملك أورشليم (، )أدوين صادق(

) دبري(وملك عجلون) يافيع(لك خليشوم) فرآم(وملك يرموث) هومام(حربون 
ولكن ، وقرروا االنتقام من اجلبعونيني ألم تعاهدوا مع أعداء البالد ]١٠:يشوع[

كما ، العربانيني ناصروا حلفاءهم اجلبعونيني وتصدوا لتحالف املدن الكنعانية ودحروهم
يف ) برد(أن الرب ساندهم يف احلرب بأن رمى على الكنعانيني وهم هاربني حبجارة من 

  ١.)فكان من قتله الربد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف(الصيف وقت احلصاد 
وسدوا باب ، وحاصرهم رجال يشوع، فاختبأ ملوكهم اخلمسة يف إحدى املغارات

وبعد أن فرغوا من احلرب عادوا إىل املغارة وأخرجوا امللوك ، املغارة على امللوك باحلجارة
وألقوا ، مث قتلوهم وصلبوهم، بأقدامهم على رقاب امللوك اخلمسةووطئوا ، اخلمسة

  .جبثثهم يف املغارة وأغلقوها
  :اآلتيةمسريته جنوباً واستوىل على املدن ) يشوع(مث تابع 
  .دبري –حربون  –عجلون  –جازر  –خليش  –لبنة  –مقيدة 

دون ) رنيعقادش ب(وصوالً على غزة على الساحل مث ينعطف حنو الصحراء ليصل إىل 

                                                
 ١/٢٦٠الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
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بعد ذلك يقفل عائداً ، اليت كانت رأس حتالف امللوك اخلمسة) أورشليم(أي ذكر ملدينة 
  .]١٠:يشوع) [أرحيا(إىل خميمه يف اجللجال قرب 

وبعد مساع أخبار هذه احلروب اجتمع ، درة مدن الشمال وأقواها) حاصور(كانت 
شعباً (كلوا جيشاً كبرياً وش) نيبيا(ملوك بالد كنعان يف الشمال برئاسة ملك حاصور 

فغزاهم العربانيون بغتة ودحروهم وشتتوا  ،١)مريوم(ونزلوا عند مياه ، )غفرياً كالرمل
مل تبق نسمة وأحرق حاصور (وعاد يشوع على مدم ومل يبق فيهم شارداً ، جنودهم

فأخذ يشوع كل األرض حسب ما (مث استوىل على اجلليل األعلى حىت صيدا ، )بالنار
به الرب موسى عليه السالم وأعطاها ملكاً إلسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم كلم 

وبذلك سقطت يف يد يشوع إحدى ] ١١: يشوع)[واستراحت األرض من احلرب
سبع أمم من (وكان جمموع األمم اليت قهرها يشوع . ٢وثالثون إمارة للكنعانيني

م مجيعه فصار لبين إسرائيل ملك الشا( :وقد بالغ ابن األثري حني قال أنه ٣)الكنعانيني
وفر٤.)فيه هالق عم  
  صور يرجع إىل حاوقد كشف املنقبون وعلماء اآلثار عن آثار دمار كامل ملدينة

تل (وكذلك وجدوا آثار دمار يف مواقع أخرى مثل خليش ، م.ق ١٢٣٠حوايل عام 
 .٥م.ق ١٢٣٠وكلها تعود إىل حوايل عام ) تل بيت مرسيم(ودبري ) الدوير
  ومع هذه الفتوحات الكثرية املذكورة يف التوراة إال أن مدناً كثرية بقيت يف أيدي

 –عكا وسهوهلا  – وجمد –بيسان :من إخضاعها ومنها) يشوع(الكنعانيني ومل يتمكن 
كما أن الساحل ) أورشليم(وقسم كبري من مشال شرقي فلسطني ويبوس .. الطنطورة 

غزة وجت وأشدود : مبا يف ذلك ٦ أيدي الفلسطينينيبكامله من الكرمل إىل سيناء بقي يف
 .وعسقالن وغريها

                                                
 ).حبرية احلولة(تسمى اليوم  - ١
 ٦٦سيد فرج ،اليهود يف العامل القدمي ، ص .د –مصطفى كمال .د - ٢
طبعة ، أنطون صاحلاين اليسوعي : صححه، اهرون الطبيب ،تاريخ خمتصر الدول  ابن العربي، غريغوريوس أبو الفرج ابن - ٣

 ٣٦دار الرائد اللبناين، ص ، بريوت ، م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣
 ١٥٥/  ١ابن األثري، الكامل  - ٤
 ٩٥فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل ،ص  - ٥
 ٥٥٤الدباغ ،بالدنا فلسطني ،ص  - ٦
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فقد استطاع بنو إسرائيل بقيادة يشوع من اجتياح شبه ) سفر يشوع(وحسب ((
ومل يتبق من بالد كنعان سوى املنطقة ، كامل لبالد كنعان خالل مرحلة قصرية جداً

، قليالً عن ويل االجتياحولكن السفر نفسه عاد وتراجع ... الساحلية اجلنوبية 
وإذا ما تابعنا قراءة سفر ، وحصرها بالضفة الغربية من ر األردن، واملساحة اتاحة

   .٢ ))وغري متصلة، فإن هذه املساحة تتراجع وتنكمش إىل بقع صغرية متناثرة، ١القضاة
، سرائيليةاإلويف احلقيقة فإن عملية توزيع األراضي املكتسبة يف كنعان على القبائل ((

وأن العديد من املدن اليت ، العسكرية مل تكن حامسة، تظهر بوضوح أن محالت يشوع
ذكر النص سابقاً عن تدمريها وإبادة سكاا ما تزال قائمة وسكاا أقوياء وأن 

وبعيداً عن مبالغات التوراة يف  ٣))ني عاجزون عن طردهم واحللول حملهماإلسرائيلي
أن  –وإن كانت روايات التوراة ختتلف يف التفاصيل  –من امع عليه ((فإن ) الفتوح(

ولكنه استمر يف ، الفتح الذي بدأ بقيادة يشوع مل يصادف أول أمره إال جناحاً قليالً
على ) داود(ومل يتم على وجه التحقق إال باستيالء امللك  ،الواقع أجياالً وأجياالً

اليت أنقضت بني  املدةل قد كافحوا أشد كفاح يف ومن اجللي أن بين إسرائي). أورشليم(
  .٤))وتعذر على عشائرهم املنعزلة أن تتثبت ألعدائها. يشوع وداود

ما ساعد على تقدمي الفتح يف بالد كنعان بقيادة يشوع مالءمة الظروف ((ولعل 
، فقد كانت البالد منقسمة على نفسها تتصارع فيما بينها، السياسية السائدة آنذاك

دويالت ال حيصى عددها حيكم فيها حكام إقطاعيون مستبدون مههم الوحيد احلفاظ 
  . ٥))على سيطرم

                                                
نظرية االقتحام العسكري الصاعق : ريتني متناقضتني لتفسري دخول القبائل اإلسرائيلية إىل فلسطني يقدم لنا حمررو التوراة نظ - ١

اليت تقوم على أساس أحداث ، ونظرية التسلل السلمي التدرجيي، واليت تقوم على أساس أحداث سفر يشوع، عرب ر األردن
  .سفر القضاة

ا إىل درجة تدفع إىل القول بأن حمرر سفر القضاة مل يقرأ أو يطلع على سفر وهذين السفرين متناقضني يف مجيع تفاصيلهم      
 ) ٨٦فراس السواح ص ، آرام دمشق وإسرائيل. (يشوع

 ١٩٣إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت  ،ص .د - ٢
،  ٢٤٨ص إمساعيل الصمادي ،نقد النص التواريت ، .د: وانظر ،  ٩٢فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل ، ص  - ٣

 ٦٦سيد فرج ، اليهود يف العامل القدمي ، ص .د، مصطفى كمال .ود
 ١٠٥/  ٢هامرتن ، تاريخ العامل  - ٤
فوزي حممد محيد ،حقائق وأباطيل يف تاريخ بين إسرائيل : وانظر،  ٢٩٢أمحد سوسة ،العرب واليهود يف التاريخ ،ص .د - ٥

 ٢٩ص 
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وإن جاء يف الكتاب املقدس ، شك وأود أن أنبه أن أصل هذه الفتوحات ثابت ال*
وقد زعم بعض الباحثني أن هذه الفتوحات ما هي إال ، لدى أهل الكتاب بعض املبالغات

املدن كانت أصالً مهدمة ومدمرة من قبل وصول اجلماعات  جمرد خياالت وأن تلك
وملا مرت أيام كثرية أدعت هذه القبائل ، نصبت خيامها بالقرب منها((وأا ! العربية 

  .١))العربية أا هي من قامت بتدمريها
احلفريات املتكررة اليت أجرا البعثات املختلفة يف أرحيا و عاي ((واحتجوا لذلك بـ

وتعزز االستنتاج بأنه ال يوجد .. بت اآلمال بشكل شديد رغم جهود التنقيب واليت خي
أساس يقوم على حكاية التوراة حول احتالل أرض فلسطني على يد أسباط إسرائيل يف 

  .٢ ))إطار محلة عسكرية بقيادة يوشع
وكل ما يزعمه املنكرون هلذه الفتوحات إمنا هو ناشئ من اعتمادهم الكلي على #

وهو منهج خاطئ يف ..وال يعريون املرويات أي اهتمام ، اآلركيولوجيا واآلثارأحباث 
  .احلكم التارخيي 

  
  
  

  
  
  
  

   

                                                
 ٢١٥ص إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت ،.د - ١
 ١٧عالء أبو عامر ،حكاية شعب التوراة  ،ص .د - ٢



- ١٢٨ - 
 

  -:الوضع بعد الفتوح -٦
اط بين إسرائيل االثين قسم يوشع عليه السالم أرض فلسطني إىل أنصبة قبلية بني أسب

مث ((، تبعاً لتعداد أفرادهفقد بدأ يف توزيع األسباط بالقرعة ، مكان كل سبط عشر حمدداً
الكثري ، هلؤالء تقسم األرض نصيباً على عدد األمساء:كلم الرب موسى عليه السالم قائالً

إمنا بالقرعة تقسم األرض ، كل واحد حسب املعدودين منه يعط نصيبه، تكثر له نصيبه
 ))حسب القرعة يقسم نصيبهم بني كثري وقليل، حسب أمساء أسباط آبائهم ميلكون

  .]٢٤، ٢١: ٦سفر يوشع[
ومل يستطع بعض ، وإن كان هذا التقسيم يف حقيقته بقي صورياً يف بعض املناطق

  .األسباط أن يسيطروا على مناطقهم املقسومة هلم إال يف عهد داود عليه السالم
  أول مقر للقيادة حيث أقيم ) شيلوه(كما أن يوشع عليه السالم اختذ من مدينة

  .١تابوت العهدهناك املعبد ووضع فيه 
  ملا سار من مصر ببين إسرائيل إىل التيه نبش يوسف (وكان موسى عليه السالم

فلما قدم يوشع عليه ، عليه السالم ومحله معه يف التيه حىت مات موسى عليه السالم
 .٢)وقيل عند اخلليل عليه السالم، السالم ببين إسرائيل إىل الشام دفنه بالقرب من نابلس

 أكثر بنو إسرائيل الزنا((سرائيل الديين بعد االستقرار فقد أما وضع بين إ ،
فعظم ذلك على يوشع ، وكثرت فيهم الفاحشة، ووقعوا على النساء، وشرب اخلمور

فأوحى اهللا عز وجل ، فلم حيذروا، وحذرهم سطوته، وخوفهم اهللا، عليه السالم بن نون
وإن ، أهلكتهم بالسننيوإن شئت ، إن شئت سلطت عليهم عدوهم: إىل يوشع بن نون

، وال أحب أن تسلط عليهم عدوهم، هم بنو إسرائيل: فقال، شئت مبوت حثيث عجالن
فوقع فيهم الطاعون فمات يف وقت واحد ، ولكن مبوت حثيث، وال يهلكون بالسنني

 .٣))سبعون ألفاً

                                                
 ٢٤٨إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت  ص .د - ١
 ١٠١/  ٢ابن خلدون : وانظر ، ٨٧حممد صديق حسن خان، لقطة العجالن ، ص  - ٢
 ٤٧/  ١اليعقويب    - ٣
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  : وفاة يوشع عليه السالم :رابعاً 
ملا تقدمت سن يوشع عليه السالم مل يكن قد حقق أمنية بفتح بيت املقدس وال استقر 

أنت : قال له الرب، تقدم يف األيام، وشاخ يشوع((له أمر بين إسرائيل بالشكل املطلوب 
)                  )وقد بقيت أرض كثرية جداً لالمتالك، تقدمت يف األيام، قد شخت

  .]١: ١٣سفر يشوع [
 ٢٤سفر يشوع [  ١التوراة فقد كانت وفاته يف متنة سارح جببل إفرائيم وحبسب :
  .وهذه املنطقة قرب نابلس حاليا ] ٢٩

حبسب رواية التوراة     ١١٠مائة عشر سنوات ووكان عمر يشوع حني وفاته  -
 . ٢يف ذلك) ابن العربي(وقد وافق التوراة املؤرخ اليهودي ]  ٣٠: ٢٤يشوع [

حني  ١٢٠مائة سنة عشرين وأما اإلمام الثعليب وابن خلدون فريون أن عمره كان 
أما ابن  ، ٤سنةست وعشرون ومائة وزاد الطربي وابن األثري بأن عمره كان  ٣، وفاته

  . ٥سنة سبع وعشرين ومائةكثري فقال 
، ٦وكانت مدة حكم يشوع لبين إسرائيل سبعا وعشرين عاما عند عامة املؤرخني -

  .٧أما ابن خلدون فريى أا مثان وعشرون عاما
  .٨وكان يوشع عليه السالم قد استخلف من بعده كالب بن يوفنا -
م فمعىن ذلك .ق ١١٨٧وإذا ما قلنا أن وفاة موسى عليه السالم كانت قرابة عام  -

  .٩م.ق ١١٥٣م أو عام .ق ١١٦٠أن وفاة يوشع عليه السالم كانت قرابة عام 

                                                
  ١٤٠والثعليب ،قصص األنبياء، ص ،  ٢٦١/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك: انظر  - ١
  ٣٦ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول ص - ٢
 ٢/١٠١وابن خلدون  ١٤٠الثعليب ، قصص األنبياء ص - ٣
  ١/١٥٥، ابن األثري ،الكامل ١/٢٦١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ٤
  ١/٣٠٣ابن كثري ، البداية والنهاية  - ٥
  ،  ١/٣٠٣، ابن كثري ،البداية والنهاية، ١٤٠، الثعليب ، قصص األنبياء،  ص ١/٢٦١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ٦

 . ٣٥،  ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول، ص٤٧/ ١، اليعقويب  ١/١٥٥ابن األثري، الكامل         
  ٢/١٠١ابن خلدون  - ٧
  ١٥٥/  ١ابن األثري،الكامل يف التاريخ   - ٨
 ٨١مكتبة النهضة املصرية ،ص ، القاهرة ، م١٩٧٨اليهودية ، الطبعة اخلامسة / مقارنة األديان ،  أمحد . شليب، د - ٩
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  عهـــد القضــــــاة: ثالثالمبحث ال
  

  التسمية: أوالً
املرحلة ما بني يوشع بن نون عليه السالم وبني طالوت بعهد  تمسي

  . ١عهد احلكام أو عهد الشيوخ أيضاًوقد تسمى ) JUGES(القضاة
 سواء كان خليفة أو سلطاناً، والقاضي اسم لكل من قضى بني اثنني وحكم بينهما ((

  . ٢))له أو نائباً، كان منصوبا ليقضي بالشرعأو  ، أو والياً أو نائباً
يف بين إسرائيل هم عبارة عن زعماء وقادة وشيوخ عشائر ورجال  ةوهؤالء القضا((

حيث أنه ، حرب ينتخبهم كبار الشعب حكاما لبين إسرائيل إذا أملت م األخطار احملرقة 
 ، يفعل ما يراه هو حقابل كان كل إنسان ، مل يكن يف بين إسرائيل ملوك يف تلك األيام

، ٣))فقد يكون هناك أكثر من واحد يف وقت واحد، خلفاء بعضهم لبعض  اومل يكونو
وملا قبض يوشع عليه السالم صلوات اهللا عليه بعد استكمال الفتح :(()ابن خلدون(يقول 

ومتهيد األمر ضيع بنو إسرائيل الشريعة وما أوصاهم به وحذرهم من خالفه فاستطالت 
وكان أمرهم شورى ، عليهم األمم الذين كانوا بالشام وطمعوا فيهم من كل ناحية 

، رب من يقوم ا من أسباطهمويدفعون للح، فيختارون للحكم يف عامتهم من شاءوا 
  .٤ ))يدبرهم بالوحي وتارة يكون نبياً، شيئا من أمرهم  يأيتوهلم اخليار مع ذلك على من 

٤.  
ألن اإلمامة وخدمة القرابني وبيت ، وكان بين هارون قضاة اليهود وحكامهم((-

  . ٥ ))املقدس كانت موقوفة عليهم 
)       )وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يدي ناهبيهم ((وجاء يف الرواية اليهودية -

  ]. ١٦: ٢قضاة [
                                                

  ٢/١٠١ابن خلدون  - ١
 ١٣ص، ون اإلسالميةوزارة الشؤ، السعودية ، هـ١٤١٩طبعة ، ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،السياسة الشرعية - ٢
  ٣٦هـ،الرياض،  جملة البيان ،ص١٤٢٤الطبعة األوىل ، حممد بن علي آل عمر ،عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني  - ٣
  ٢/٣٥٨ابن القيم، إغاثة اللهفان  - ٤
  ٢/١٠١ابن خلدون  - ٥
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  الزمنية حلكمهم املدة: ثانياً
املدة اليت كانت مابني وفاة يوشع بن نون الذي كان أمر ((أن ) الطربي (رأى اإلمام 

ويف بعضها إىل غريهم ممن يقهرهم  ، بين إسرائيل يف بعضها إىل القضاة منهم والساسة
ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن ، إىل أن ثبت امللك فيهم –فيتملك عليهم من غريهم 
 ٢)الثعليب(وبنفس هذا الرأي اتبعه بعض املؤرخني أمثال، ١))بايل أربعمائة وستون سنة 

بعد أن مجعت سنني ) اليعقويب(من ذلك رأي  وقريباً .كذلك٤)ابن األثري(و ٣)ابن كثري(و
  . ٥سنة٤٥٣القضاة الذين ذكرهم فبلغ اموع 

فإن كل ما ذكره  وعموماً ،٦سنة ٣٠٠فريى أن حكمهم كان قرابة ) ابن خلدون(أما 
ذكره املؤرخون القدامى إمنا كان اعتمادهم يف ذلك على مجع السنني العشوائي الوارد 

وعم السالم البالد حقبة أربعني ((ؤرخ يأيت لعبارة فقد كان امل، )سفر القضاة(يف 
وقد اشتد يف مضايقة بين إسرائيل عشرين ((فيجمعها مع عبارة]١١: ٣القضاة )[)سنة
ثالث سنوات  مدةوتسلط أبيمالك على إسرائيل ((وعبارة] ٣: ٤القضاة [ ))سنة

من هذه  كثرياًمما أوقع املؤرخني يف خطأ فادح وهو أن ... وهكذا] ٢٢: ٩القضاة )[)
 املدةوقد يكون قاضيان أو ثالثة يف  ، الزمنية املذكورة يدخل بعضها يف بعض املراحل
وقد يكون التاريخ لعدد سنني السالم أو السيطرة من الدول ، ويف مناطق خمتلفةنفسها 

مليء بالتناقضات يف ) سفر القضاة(هذا إىل جانب أن ...  أيضاًااورة فيدخلون ذلك 
  .الزمنية  مراحله

ورمبا  ، سنة١٥٠ال تتجاوز  املدةالعصر احلديث فريون أن هذه  واأما مؤرخ -
  .٧ )م.ق ١٠٢٥-١١٢٥بني سنة (فقط  واحداً كانت قرناً

                                                
  ١/٢٧٥الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
  ١٤٧الثعليب ،قصص األنبياء ص - ٢
 ٢/٥ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٣
  ١/١٦٣ابن األثري ،الكامل يف التاريخ  - ٤
  ١/٤٨اليعقويب    - ٥
 ٢/١٠١ابن خلدون  - ٦
  ٢٩٢أمحد سوسة ،العرب واليهود يف التاريخ ، ص.د - ٧
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 املدةم فمعىن ذلك أن .ق١١٦٠ن يوشع عليه السالم تويف قرابة عام إوإذا ما قلنا 
  .على الصحيح ) م.ق١٠٢٥-١١٦٠(ما بني  هي

  القضـــاة أسـمـاء: ثالثاً
 كثرياً لكن اختلف يف عددهم اختالفاً ، )شوفيط(شوفطيم : القضاة امسهم يف العربية

، أربعة عشر: وقيل، مخسة عشر:وقيل، ستة عشر:وقيل ،سبعة عشر:فمنهم من قال
  -:ولعلنا نستعرض أمساءهم على حسب الترتيب ،اثناعشر قاضيا:وقيل
ال خالف بني أهل العلم بأخبار (:(تارخيهقال ابن جرير يف : كالب بن يوفنا -١

املاضني وأمور السالفني من أمتنا وغريهم أن القائم بأمور بين إسرائيل بعد يوشع عليه 
يعين أحد أصحاب موسى عليه ((:عقب ابن كثري عليه فقال،  ١))السالم كالب بن يوفنا

ا يوشع عليه السالم السالم وهو زوج أخته مرمي وهو أحد الرجلني ممن خيافون اهللا ومه
ادخلوا عليهم الباب فإذا "وكالب ومها القائالن لبين إسرائيل حني نكلوا عن اجلهاد 

  .٢))]٢٥: املائدة[" دخلتموه فإنكم غالبون
مث حزقيل بن بوذي من بعده وهو الذي يقال (: (قال ابن جرير: حزقيل بن بوذي-٢

وهو الذي دعا اهللا فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر (( ،٣))له ابن العجوز
  .٥))حزقيل خامس عشرهم عليه الصالة والسالم (: (قال البقاعي ٤))حذر املوت 

أما بقيتهم فسأسردهم حسب ، ٦وهذان مل يذكرا يف سفر القضاة وهو شيء غريب-
   :)سفر القضاة(ورودهم يف 

  .من سبط يهوذا : عثنيئيل بن قاز -٣
   .من سبط بنيامني: إهود بن جريا -٤
  .٧)مشغر بن عناث( قال ابن العربي : مشجر بن عباة -٥

                                                
  ١/٢٧١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
   ٢/٣ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٢
   ١/٢٧١اريخ األمم وامللوكالطربي ، ت - ٣
  ٢/٣ابن كثري ، البداية والنهاية    - ٤
  ٣/٣٩٨البقاعي، تظم الدرر يف تناسب اآليات والسور - ٥
   ٢/٢٠٢ابن خلدون  - ٦
  ٣٩ص.ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول  - ٧
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وأمساها ابن  ، ١وهي امرأة نبية وقاضية كما زعموا ، من سفر إفرائيم: دبورة -٦
  . ٢بفاء هوائية تقرب من الباء) دافورا(خلدون 
  .بارق بن أبينوعم : ومعها–      

   .من سبط منسي بن يوسف: األبيعزريجدعون بن يوآش  -٧
  .أبيمالك بن جدعون  -٨
  .ابن يدبعل -٩

  .من سبط يساكر: تولع بن فواة بن دودو-١٠
   .يائري اجللعادي -١١
   .يفتاح اجللعادي -١٢
  .من سبط زبولون : أيلون الزبولوين -١٣
  .٣ )أبدون بن هليان(قال ابن العربي: عبدون بن هليل الفرعتوين -١٤
   .مششون بن منوح الداين -١٥
  .عايل الكاهن  -١٦
  .صموئيل بن القانة  -١٧

  . ٤فينحاس بن أليعازر بن هارون الكاهن): ابن العربي(وأضاف إليهم  -
  .٥ )عكران(وكذلك ) أبيصان الذي يدعى خنشون: (فأضاف) اليعقويب(أما -
ميخائيل بن إنه ويل تدبريهم بعد مششون حاكم آخر امسه : وقال ابن العميد(( -

   .٦ ))راعيل
  .٧ ))آخر من ملكهم يف هذه املدة رجل يقال له إيالف((أما الثعليب فريى أن  -

                                                
وأن هذا ..." قبلك إال رجاال نوحي إليهم وما أرسلنا من "أنبه هنا أن القرآن نص على أنه ال يوجد نبية أو رسولة فقال  - ١

 .إمنا هو من أكاذيب بين إسرائيل 
  ٢/١٠٣ابن خلدون  - ٢
  ٤٢املصدر السابق ص - ٣
 ٣٦ص.ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول - ٤
  ٤٨اليعقويب ص - ٥
  ٢/١٠٥ابن خلدون  - ٦
  ١٤٧الثعليب ، قصص األنبياء،ص - ٧
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  أنبياء ليسوا مجيعاًالقضاة : رابعاً
 وإمنا كانوا حكاماً فقط، يرى بعض العلماء أنه ال يوجد يف عصر القضاة أنبياء ،

وبني يوشع عليه السالم بن نون  –أي صمويل  –مل يكن بينه ((: حىت قال ابن قتيبة
والذي رأيته يف سفر األنبياء املبعوثني منهم بعد موسى عليه ((وقال البقاعي ، ١))نيب

 الصالة والسالم لتجديد أمر التوراة وإقامة ما درس من أحكامها وهم ستة عشر نبياً
م والتحية وآخرهم دانيال على مجيعهم الصالة والسال، أوهلم يوشع عليه السالم بن نون

والذي يقصده أمساء األنبياء املوجودة يف عناوين األسفار وهو ما يعين أنه مل ، ٢))واإلكرام
نبيهم : ايلقال احلر((وقال يف موضع آخر عن هؤالء األنبياء .حيسب أحداً من القضاة

ومن بعده إىل عيسى عليه السالم إمنا هم ، املعهود اآلمر هلم إمنا هو موسى عليه السالم
ذون وعاملون مبا أنزل على موسى فهلم كالعلماء يف هذه األمة من مبرتلة الساسة والقادة

 .٣))عليه الصالة والسالم كذلك كانوا إىل حني ترتيل اإلجنيل
بل إن ابن خلدون يرى أن هؤالء القضاة جاءوا عن طريق االنتخاب والشورى وإن 

وهكذا يرى ابن عاشور أن .٤ ))يتارة يكون نبياً يدبرهم بالوح((كان يرى أن بعضهم 
 .٥احتمالية كون بعضهم أنبياء موجودة

  فقد يكون النيب قاضياً) القاضي(و ) النيب(وهناك من يرى أنه ال تالزم بني ،
 .٦)النيب(آخر مع وجود ) قاض(ويكون 
 م كانوا مجيعاً أنبياءوأن األنبياء كانوا من ، وهناك طائفة من أهل العلم يرون أ

ويستدلون لذلك مبا ورد يف الصحيح عن أيب هريرة  الكثرة مثل علماء أمة حممد 
كلما ، كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء{: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال
 .٧}هلك نيب خلفه نيب

                                                
 ٢٦دار الكتب العلمية ،ص ، م ، بريوت ١٩٦٩املعارف ، الطبعة األوىل ،الدينوري ابن قتيبة، عبداهللا بن مسلم  - ١
 ٣٩٨/  ٣البقاعي ، البقاعي ،نظم الدرر  - ٢
 ٤٠٨/  ٣البقاعي ، البقاعي ،نظم الدرر  - ٣
 ١٠٠/  ٢ابن خلدون  - ٤
 ٤٨٨/  ٢ابن عاشور ،التحرير والتنوير  - ٥
 ٢٢٩حممد النجار ،تاريخ األنبياء ، ص .د - ٦
 )٣٤٥٥(برقم   ١١/٢٧١، كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، رواه البخاري يف صحيحه - ٧
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يقيم أمرهم أي أم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث هللا هلم نبياً ((: قال ابن حجر
: وقد روى ابن حبان يف صحيحه عن أيب ذر قال١))ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة

يا رسول : قلت. مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً : رسول اهللا كم األنبياء؟ قال قلت يا{
 .٢}ثالمثائة وثالثة عشر جم غفري: اهللا كم الرسل منهم؟ قال

  بل ((فله رأي آخر فزعم أن القضاة مل يكونوا موظفني عموميني ) ديورانت(أما
ومل يكن يف إسرائيل ، حىت إذا كانوا من الكهنة، كانوا زعماء عشائر أو رجال حرب

 .٣ ))بل كان كل إنسان يفعل ما يراه هو حقاً، ملوك يف تلك األيام
 نا إىل سؤال هام وهووهذه املسألة جتر :-  

  روفني يف القرآن يف زمن القضاة؟بعض األنبياء املعهل عاش 
إسحاق أو  ابن ها عننحىت املروية م، هناك مرويات كثرية مدارها على وهب بن منبه

بأن بعض األنبياء أمثال ، ٤الكليب أو غريهم فإمنا يرووا مجيعاً من طريق وهب بن منبه
  . املدةاليسع وذا الكفل وإلياس عليهم السالم والذين ذكروا يف القرآن عاشوا يف هذه 

كما أن ابن األثري ، وال حاجة لنا بذكر تفاصيل قصصهم الواردة يف تلك املرويات
، أما ابن كثري فقد نقلها ووقف منها موقف احملايد .٥خلص مرويات الطربي يف ذلك

، املدةأن هؤالء األنبياء مل يعيشوا يف تلك  –واهللا أعلم  –واألقرب . ٦تعليق عليها وبدون
وحيددها بعض العلماء بني ، اليت تلت انقسام مملكة إسرائيل املدةوإمنا عاشوا يف ، املدة

وقد حدث خلط لدى بعض املؤرخني بني املرويات اليهودية ، ٧)م.ق ٥٦٠ – ٩١٠(
وهذا ، احملرفة) لتوراةا(واملرويات اليت جاءت من ) اإلسرائيليات(اليت جاءت عن طريق 

  .الرأي الذي منيل إليه يقول به أغلب املؤرخني يف العصر احلديث
                                                

 ٥٧٣/  ٦هـ ، دار الريان ١٤٠٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الطبعة األوىل ،  ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين  - ١
  : -رمحه اهللا  –قال ابن كثري ) .٧٩/  ٢( إسناده ضعيف جداً: هحتقيق يفط ويب األرناؤوقال شع ٣٦١رواه ابن حبان برقم  - ٢

، وقد وسمه بالصحة ، وخالفه أبو " األنواع والتقاسيم : " قد روى هذا احلديث بطوله احلافظ أبو حامت ابن حبان البسيت يف كتابه ((
ذكر ابن كثري روايات هذا وقد ) .٤٧٠/  ٢( ]تفسري ابن كثري  [.))" املوضوعات " الفرج بن اجلوزي ، فذكر هذا احلديث يف كتابه 

 ١٤٠/  ٢) البداية والنهاية(احلديث بطرقه وأسانيده يف 
 ٣٣٠/ وِل ديورانت ،قصة احلضارة - ٣
 ٢٧٥وحىت ص ٢٧١/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك: نظر ا، لتتبع هذه املرويات - ٤
 ١٦٢ - ١٦٠/  ١ابن األثري،الكامل  - ٥
  ٥ – ٣/  ٢و  ٣١٥ – ٣١٤/  ١ابن كثري ، البداية والنهاية  : انظر  - ٦
  ٦٨عادل طه ،حياة األنبياء ص .د - ٧
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  املدةأوضاع بين إسرائيل يف تلك : خامساً
واجهوا أمماً وحضارات مل يكونوا على إطالع ، عندما دخل بنو إسرائيل إىل فلسطني

إذا أدخلك الرب إهلك إىل األرض اليت أنت صائر إليها ((: حىت جاء يف سفر التثنية، ا
احلثيني واجلرجاشيني واألموريني والكنعانيني : لترثها واستأصل أمماً كثرية من أمام وجهك

سبع أمم أعظم وأكثر منك ال تقطع معهم عهداً وال . والفرزيني واحلويني واليبوسيني
وتكسرون أنصام وتقطعون  بل تنقضون مذاحبهم، تأخذك م رأفة وال تصاهرهم

غابام ألنك شعب مقدس للرب إهلك وإياك اصطفى الرب أن تكون له أمة خالصة من 
  .]٧: تثنية) [)مجيع األمم على وجه األرض

إال أن الشعوب الساكنة يف تلك املنطقة ليست هي فقط هذه األمم السبعة كما جاء 
بني القارتني الشماليتني  سر الرئيسقليم فلسطني الصغري اجلفقد كان إ، )التوراة(يف 

  .والقارة اجلنوبية طوال تاريخ احلضارة تقريباً
وشعوب ، وقد تدفق عليها عشائر القوم الذين يعرفون باللوبيني يف مشايل أفريقية((

وقبائل الرعاة والصيادين اليت كانت تضرب يف ، أواسط أوروبا وآسيا من املولدين
فقد أقاموا آخر منازهلم ، ا أرباب احلضارة اإلجيية القدميةاألراضي الشبيهة بالصحراء أم

يف هذا املوضع ليكون هلم شيء من االستقالل السياسي بعد إذ أخرجتهم عن ديارهم 
  .موجة من موجات اهلجرة اليونانية األوىل

العموريون واحليثيون واآلموريون والفلسطينيون والعرب كل بدوره هذه ١وقد احتل
  .البالد

قد خلط ومن هنا جاز أن نقول بال حتفظ أن كل من استقر يف هذه البالد من الغزاة 
بيد أن سكان هذه البالد املختلفي األصول قد وحد بينهم ، دمه بدم هذا الشعب اخلليط

  .٢ ))ما تواىل عليهم من أحداث الغزو األجنيب
املنشأ إن معظم الشعوب اليت أقامت حول األردن هي شعوب عربية األصل و((

ومنهم الكنعانيون والعموريون والعمالقة واليبوسيون الذين قاوموا بين إسرائيل مقاومة 
عاماً حىت جاء داود عليه  ١٤٠أكثر من ) أورشليم(أخرت احتالهلم مدينة ، عتيدة

                                                
 ١٠٢/  ٢) هامرتن(املوجودة لدى املؤرخ )الصهيونية(هذه من لوثة ) اإلحتالل(صفة  - ١
 ١٠٢/  ٢هامرتن ، تاريخ العامل  - ٢
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  .١))السالم
  .٢وهذه القبائل املذكورة كلهم عرب ولو اختلفت هلجام أو أماكن سكناهم

محلته الشهرية على ) حتتمس الثالث(م شن الفرعون .ق ١٤٦٨ويف حوايل عام  -
وقد كانت ، والتقى عند موقع جمدو بوادي يزرعيل جيوش حتالف قوي وهزمه، الشام

هذه املعركة فاحتة لتأسيس اإلمرباطورية املصرية وللتواجد العسكري املصري يف فلسطني 
  .الذي استمر قرابة أربعة قرون تلت معركة جمدو

املصريون ميارسون نفوذهم هنا عن طريق حاميات عسكرية حيتفظون ا يف عدد وكان 
وذلك إضافة إىل املعاهدات اليت ، من املدن اإلستراتيجية وخصوصاً مدن وادي يزرعيل

  .٣كانوا يوقعوا مع حكام املدن
ويظهر أن ( كثرياًيد احلكام املصريني حني دخول بين إسرائيل قد ضعفت  توكان

لثالث اهتم اهتماماً بسيطاً بالدفاع عن أمالك مصر يف فلسطني وجنوب رعمسيس ا
  .٤ )كانوا قد استقروا هناك يف ذلك الوقت نياإلسرائيليويبدو أن املهاجرين . سورية

وشئون القرى الصغرية ، فقد كان لكل مدينة ملك يدير شئون مدينته((ومع ذلك 
وهو النظام ، األوىل عن محاية حدود مملكتهوكان كل ملك مسئوالً بالدرجة ، احمليطة ا

حيكم ، الذي حرصت مصر على تعزيزه والذي يعتمد على جعل املدن مستقلة عن بعضها
  .٥ ))كل مدينة حاكم تابع ملصر

أم يف احلقيقة سكنوا  بداية اختالط بين إسرائيل باألمم األخرىوقد كانت  -
بل اخنرطوا وسط اتمع الوثين بكل ما فيه  –على الصحيح  –وسطهم ومل يطردوهم 

ومل يطرد منسي أهل بيت شان وقراها وال ((: وإىل هذا يشري سفر القضاة، من سوءات
 ووال سكان جمد، أهل تعنك وقراها وال سكان دور وقراها وال سكان بيلعام وقراها

الساكنني يف وأفرامي مل يطرد ، فعزم الكنعانيون على السكن يف تلك األرض، وقراها
  .]٢٩-٢٧: ١القضاة )[)فسكن الكنعانيون يف وسطه يف جازر، جازر

                                                
 ٢٤إسرائيل،  ص  فوزي حممد، حقائق وأباطيل يف تاريخ بين - ١
 ١٩٧عالء أبو عامرحكاية ،شعب التوراة  ، ص .د - ٢
 ٤٠فراس السواح ، تاريخ أورشليم ،  ص  - ٣
  ١١٤أرنولد توينيب ،تاريخ البشرية ، ص  - ٤
 ١٩٨إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت  ،ص .د - ٥
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... زبولون مل يطرد سكان قطرون وال سكان الل فسكن الكنعانيون يف وسطه ((
، ومل يطرد أشريسكان عكر وال سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبه وأفيق ورحوب

ونفتايل مل يطرد سكان بيت . .. سكان األرض نيفسكن األشرييون يف وسط الكنعاني
        )...)بل سكن يف وسط الكنعانيني سكان األرض، مشس وال سكان بيت عناة

   .]٣٦-٣٠: ١قضاة [
واليت حالت دون تشكيل حتالف ، هذا الوضع إضافة إىل اخلالفات الكنعانية البينية

وتتوغل يف هذه اليت استطاعت أن تدخل ، كنعاين قوي يقف يف وجه اجلماعات العربية
  .١املناطق الضعيفة

أن نستخلص أن استقرار بين إسرائيل مل يتم يف جوهره إال بعد أن ((وبإمكاننا كذلك 
  .٢ ))فنيت القبائل الكنعانية يف العربية أو فنيت هذه يف تلك

وكان نتيجة لذلك أن ، إذاً فقد اختلط بنو إسرائيل بالكنعانيني وتزوجوا من بنام
، الزراعة وتعلموا منهم سكىن املدن والبناء باحلجارة ورفع األسوار وغري ذلكتقدموا يف 

باإلضافة إىل اخلالفات ، غري أن الفوضى استشرت بينهم وأصبحت طابعهم املميز
املستحكمة بينهم والنكبات اليت حلت م واالحنالل اخللقي والديين الذي عم بين 

  .إسرائيل يف هذا العهد
  .٣م وجود حكومة مركزية جتمع شتام وتوحد بينهمويعزى ذلك إىل عد

                                                
 ١٩٨إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت،  ص .د - ١
 ١٠٦/  ٢يخ العامل هامرتن ، تار - ٢
 ٥٥٦الدباغ ، بالدنا فلسطني ، ص  - ٣
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   احلالة االقتصادية: سادساً
كما كان  ،)الرعي(هي مهنة  املرحلةالسائدة لدى بين إسرائيل يف هذه  ةكانت املهن

  -:فأهم مظاهر ثروم تبدوا إذاً يف أمرين. شأن آبائهم األولني قبل هجرم إىل مصر
   -:ما يلزم لتربيتهم من مراع و مياه :وثانيهما .قطعان األنعام: أحدمها

أما األنعام فكانت عماد احلياة لبين إسرائيل يف هذا العهد فمن حلومها وألباا كانوا  -١
ومن أصوافها وأشعارها وجلودها كانوا يتخذون مالبسهم وأثاثهم  ،يتخذون غذاءهم
ولذلك كان يتمثل  ،ن الشعرم فقد كانت بيوم يف هذا العهد خياماً، ومساكنهم نفسها

حىت أن أسفار العهد القدمي لتقيس مبلغ الغىن  ،يف األنعام حينئذ أهم مظاهر الثروة لديهم
بني الناس كانت تدور حول  توحىت أن املنازعا ، مبا ميتلك الفرد من رؤوس األنعام

ومث عند جشع كثري من اخللطاء وجنوحهم للبغي على خلطائهم  . ملكية األغنام واألبقار
فيما ميلكونه من هذه األنواع ويعطينا القرآن الكرمي مثال للمنازعات يف قصة اخلصم حني 

ع وتسعونَ نعجةً إِنَّ هذَا أَخي لَه تس : دخلوا على داود ففزع منهم وفيما قال اخلصم
فضال عما ورد يف ] ٢٤:ص[  ولي نعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزنِي في الْخطَابِ

  . العهد القدمي من شخصيات ثرية كانت متتلك رؤوس األنعام 
 ، وأما أراضي املراعي وآبار املياه فيظهر أن ملكيتها كانت مجاعية واسعة النطاق -٢

أي أن كل قبيلة كان هلا من هذه األراضي وهذه اآلبار قسم معلوم تنتفع به يف صورة 
  .شائعة عشائرها وأسرها يف تربية أنعامها

  . كان يتألف من عدة عشائر والعشرية كانت تنتظم عدة أسر) أو السبط(فالقبيلة 
ولذلك يزخر  ، همفعلى املراعي وآبار املياه كانت تتوقف حياة أنعامهم بل حيام أنفس

تاريخ هذا العهد باحلوادث املتصلة باكتشاف الينابيع وشق اآلبار واملنازعات العنيفة اليت 
كانت تنشب بني القبائل من جراء اختالفهم على أراضي املراعي واملياه حىت أن موسى 

إِذ و عليه السالم ملا أراد أن يوزع بينهم املياه خشي من املنازعات وعدل يف القسمة 
 ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَانفَج رجالْح اكصعرِب با اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس

ينفِْسدضِ مي اَألراْ فثَوعالَ تو قِ اللَّهزن رواْ مبراشكُلُواْ و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع   
غري أن ملكيام يف هذه املرحلة للمراعي واآلبار مل تكن ثابتة وال دائمة ] ٦٠: البقرة[
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ومن مث فقد كانت القبيلة  ، واآلبار عرضة للنضوب ، فقد كانت املراعي عرضة للجفاف
تنتقل داخل أمالكها من منطقة إىل منطقة حىت إذا مل جتد يف أمالكها مجيعا ما يقيم أودها 

مغادرة أوطاا باحثة عن مراعٍ وآبار جديدة تضع يدها عليها إن اضطرت إىل  ، وعيشها
  .١بالقوة من مالكها األولني أو ترتعها أحياناً ، مل يكن سبق امتالكها

وكان من املمكن بني عشية وضحاها أن يصبح الفقري غنياً واسع الثراء والغين فقرياً 
مفاجئة من أعدائها فتفقد مجيع ما فقد تتعرض قبيلة أو عشرية أو أسرة لغارة ، مدقع الفقر

وقد يأيت احلظ قبيلة فقرية يف غارة تشنها على ناس ، متلكه من أرض وماشية ومتاع
وهذه املعارك والغارات كانت كثرية  ،آخرين أغنياء فتستويل على مجيع ما كانوا ميلكونه

املنطقة احلدوث بني بين إسرائيل وغريهم من العشائر والشعوب اليت كانت تسكن هذه 
  .٢بل كانت حتدث أحياناً بني عشائر بين إسرائيل أنفسهم مع بعضهم البعض، أو جتاورهم

حالة القحط اليت ضربت املنطقة يف سياق القرن الثاين عشر قبل  فضالً عنهذا الوضع 
م تقريباً هناك بينات وفرية تؤيد حصول جفاف .ق ١٠٠٠ – ١٢٠٠ مدةفمنذ  .امليالد

% ٢٠فقد نقصت فيها األمطار بنسبة ، توافق مع تغري مناخي عاملي... طويل األمد 
وهو القحط ، ٣درجة مئوية فوق املعدل ٣٠ – ٢٠تقريباً وارتفعت احلرارة حوايل 

  .٤)القحط امليسيين الكبري(املسمى بـ
األمر الذي جعل النمط البدوي الرعوي أكثر ، فقروبسبب ذلك انتشر اجلوع وال

ولذلك نالحظ يف أسفار التوراة أم كانوا ما ، ٥تأقلماً من النمط احلضري املدين الزراعي
واليت كان من ، يزالون على حياة البداوة والتنقل حىت بعد افتتاحهم املدن احلضارية
كانوا يعيشون ((املتوقع أن يعيشوا فيها حياة الدعة واحلضارة واالستقرار ولكنهم 

وقد عانوا من عسر تطور وانتقال ما بني النمط  –شبه حضرية  –كجماعات شبه بدوية 
ما بني اخليمة املتنقلة  اآليتوب، والنمط السياسي املدين ببعده اجلغرايف، القبلي العشائري

                                                
عمان ،دار البشري ، م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦الطبعة األوىل ، عدنان ،األردن وفلسطني تاريخ وحضارة. احلديدي ، د : انظر -  ١
  ٣٩سوريا ،مؤسسة الرسالة ،ص –
 ١٢٧ – ١٢٢ص . على عبد الواحد وايف ،اليهودية واليهود.د - ٢
 ١٤٩س طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي ،ص توما - ٣
  ٢٨١ – ٢٨٠نفس املصدر ص  - ٤
 ١٩٨إمساعيل الصمادي ،التاريخ التورايت،   ص .د - ٥
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  .١))وما بني البيت املؤخر يف مكان حمدد،  تنتمي إىل مكان بعينهاليت ال
القضاة حياة بدائية فاقدة كل مظهر  مدةفحياة بين إسرائيل كانت خالل #

فكان معبدهم خيمة ، حىت أم مل يتمكنوا من إقامة معبد واحد ثابت هلم... حضاري
  .٢والتنقل وهذه من شيمهم يف البدائية) خيمة االجتماع(متنقلة تدعى 

  

                                                
 ٤٧إمساعيل الصمادي ، نقد النص التورايت ، ص .د - ١
 ٣٠فوزي حممد، حقائق وأباطيل يف تاريخ بين إسرائيل ،ص  - ٢
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   يف ميدان اهلزمية: سابعاً
أن الفتح الذي  –وإن كانت روايات التوراة ختتلف يف التفاصيل  –من امع عليه ((

ستمر يف ولكنه ا، مل يصادف أول أمره إال جناحاً قليالً، بدأ بقيادة يوشع عليه السالم
  .باستيالء امللك داود على أورشليمومل يتم على وجه التحقيق إال الواقع أجياالً وأجياالً، 

اليت انقضت بني يوشع  املدةومن اجللي أن بين إسرائيل قد كافحوا أشد كفاح يف 
  .١ ))تعذر على عشائرهم املنعزلة أن تثبت ألعدائها، عليه السالم وداود

ومن املراجع التارخيية واألثرية أن بين ، ويتضح لنا مما جاء يف سفر القضاة نفسه
ن إبل إننا نستطيع القول ، مجيعها زمن القضاة مل ميتد سلطام على فلسطني إسرائيل

الشعوب اليت كانت تقطن يف غرب األردن وشرقه من فلسطينيني وأموريني وكنعانيني 
ظلت مستقرة يف األرض حمتفظة بشخصياا وكياناا ، ومؤابيني وعموريني وأدوميني

وكان ، يف بين إسرائيل دينياً واجتماعياًبل وكانوا أصحاب تأثري قوي  ؛القومية
  .٢الفلسطينيون يف اجلنوب بنوع خاص أصحاب قبضة واستعالء

قضى العربيون زمناً طويالً ليكون هلم ((: عن عهد القضاة) غوستاف لوبون(يقول  -
 –كالكنعانيني –وهم إذ كانوا منقسمني . ال أن يكونوا سادا، سلطان ضئيل يف فلسطني

  .٣))مل يتفقوا فيما بينهم حىت على إكمال الفتح، ائرإىل عدة عش
واحلق أنك ال جتد قاضياً استطاع أن يبسط سلطانه على مجيع بين ((): لوبون(ويستمر 

فكل واحد من هؤالء احلكام أو الشيوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدة عندما ، إسرائيل
النصر مل حيتفظ حىت بتلك وهو إذا ما كتب له ، دد هذه الزمرة ديداً مباشراً

  ٤))القيادة
 مدةإذاً فقد ظلت كل مجاعة منهم تدافع مبشقة عما استولت عليه من أرض خالل  -

ومل يتمكنوا من تثبيت أقدامهم يف األرض اليت زعموا احتالهلا وكانوا ، حكم القضاة
  .معرضني دائماً خلطر الطرد وحترير البالد منهم

                                                
 ١٠٥/  ٢ هامرتن ، تاريخ العامل - ١
 ١٣٢املكتبة العصرية ،ص ، بريوت ، م١٩٦٩حممد عزة ،تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم ، طبعة ، دروزة  - ٢
 ٣٤لوبون ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل ،ص  - ٣
 ٣٦املصدر نفسه ص  - ٤



- ١٤٣ - 
 

أول ملك عرباين عمل على توحيد وتنظيم ) طالوت(وبقوا هكذا حىت أصبح شاؤول 
  .١الوجود العرباين يف فلسطني

كادت دد بين إسرائيل يف عدة ختللته نكسات  لقد كان عهد القضاة عهداً مضطرباً
إذ تعترف التوراة أن الكنعانيني والفلسطينيني أصبحوا من القوة حبيث ، فلسطني بالفناء

  ٢.متواصلة خالل عهد القضاة مراحلني حتت حكمهم يف اإلسرائيليمتكنوا من إخضاع 
  -:ولعلنا نستعرض ملخصاً هلا، وقد سجل سفر القضاة عدداً من الغزوات ضدهم

كان أول من غزا بين إسرائيل يف هذا العهد شعنائيم ملك آرام : الغزو األول
  .٤وكان خالصهم على يد عتنئيل بن قفاز، فاستعبدهم مثاين سنوات، ٣النهرين

حيث مجع عليهم بين ، كان ثاين من غزاهم عجلون ملك موآب: الغزو الثاين
وكان ذلك عقاباً على عودم إىل ، عمون والعماليق فضرم واستعبدهم مثاين عشرة سنة

  .٥وكان خالصهم على يد أهود بن جريا، الشر والفساد
، ودحيث سلط عليهم يابني ملك حاصور الكنعاين بعد موت أه :الغزو الثالث

فخضعوا له عشرين ) سيسرا(وكان اسم قائده الذي قهرهم ، حني عادوا إىل صنيع الشر
  !٦ )دبورا(عن طريق النبيه ، وكان خالصهم على يد بارمد بن أبينوعم، سنة

غارات املديانيني والعمالقة وبين املشرق على بين إسرائيل حيث  :الغزو الرابع
وقد قويت أيدي املغريين عليهم حىت ، رفعهم الرب إىل أيديهم بسبب عودم إىل الشر

فذلت ، وااللتجاء إىل الكهوف واملغارات واحلصون، اضطروهم إىل ترك مدم وقراهم
  .٧هم على يد جدعونوكان خالص، ذالً عظيماً ملدة سبع سنني لإسرائي

) البعليم(بعد أن عاد بنو إسرائيل إىل فسادهم واحنرافهم فعبدوا : الغزو اخلامس
                                                

 ٢٦فوزي حممد ،حقائق وأباطيل ، ص  - ١
 ٢٩٣أمحد سوسة ،العرب واليهود يف التاريخ، ص .د - ٢
  ٣٧ص ) تاريخ خمتصر الدول(املارد من األمم الغربية ... كوش األثيم املتغلب ) : ابن العربي(ويسميه  - ٣
 ٣: القضاة : انظر  - ٤
 ٣: القضاة : انظر  - ٥
 ٥-٤:القضاة : انظر  - ٦
  ٦: القضاة : انظر  - ٧
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وزاغوا عن ، وآهلة آرام وحيدون وموآب وبين عمون والفلسطينيون) عشتاروت(و
فسلط اهللا عليهم بين ، واندمج كل منهم يف عبادة آهلة الشعوب اليت حوهلم، طريق اهللا

وضيقوا عليهم اخلناق وكان خالصهم على يد زعيم أمسه يفتاح ، سنة مثان عشرة، عمون
  .١اجللعادي

عاد بنو إسرائيل إىل شرهم فدفعهم الرب إىل الفلسطينيني   :الغزو السادس  
  .٢أربعني سنة

 ١١١وإذا ما مجعنا سنني االضطهاد واخلضوع للممالك ااورة فإننا سنجدها قرابة 
أي ال ) ١٠٢٥ – ١١٦٠(فترضناها لتاريخ حكم القضاة اليت ا املدةمع أن ! عاماً

من السنني املذكورة فإن ) التوراة(وعلى افتراض صحة ما ورد يف .. عاماً  ١٣٥تتجاوز 
مبعىن أنه قد حيدث لبعض األسباط  ،متداخلة مراحلاملتعاقبة وإمنا  باملراحلاملقصود ليس 

 .هناك تسلط آخر على أسباط آخرين الوقت نفسهتسلط من األمم ااورة ويف 
  .فليس جمموع احلساب للسنني الذي ذكرناه صحيحاً اآليتوب
  

   

                                                
 ١٠: القضاة : انظر  - ١
إمساعيل الصمادي ، نقد النص .د، ٤٢ – ٣٧بن العربي ،تاريخ خمتصر الدول،ص ا: وانظر للتوسع ،  ١٣: القضاة : انظر  - ٢

فوزي حممد، حقائق وأباطيل،ص .د، ٩٧ – ٩٤حيىي ربيع ،الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف ، ص .د، ٢٦٠التورايت  ص 
٢٩. 
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   االنتصار الزائف: ثامناً
وإذا ما حدث شيء من الفوز على األعداء ، هو اهلزمية املدةكان اجلو السائد يف تلك 

  .أكثرفإمنا هو من قبيل استخالص حقوقهم املسلوبة وأراضيهم املنهوبة ال 
بل ، مل تكن هناك وحدة جتمع أسباط بين إسرائيل خالل عصر القضاة((: يقول مايرز

  .١))كان اخلطر املشترك من قبل أعدائهم وخاصة الفلسطينيني يشمل مجيع قبائلهم
، حروباً فاشلة –بقيادة سلسة من حكمائهم وأبطاهلم  –لقد شنوا ((: )ويلز(ويقرر 

هزموا من قبل املؤابيني والكنعانيني واملديانيني لقد .. يف معظمها ضد أعدائهم 
  .٢ ))والفلسطينيني على التوايل

بينما كان بنو إسرائيل يدافعون عن احتادهم املفكك ((: فيقول) أولربايت(أما 
، معتمدين يف قيادم على قيادات تربز بشكل عفوي وتلقائي، األوصال وغري املترابط

  .٣))بنظم سياسية على درجة عالية من التنظيم والرقيكانت األمم احمليطة م تتمتع 
إمنا ) القضاة(من بطوالت خارقة ومزعومة لشخصيات ) التوراة(ولذلك فإن ما يظهر يف 

فهذا املخلص حبسب نصوص التوراة هو كل شيء يف ) نظرية املخلّص(هي ناشئة من 
حقيقة ) املخلّص(فاملقاتل ، حتل فيه) روح الرب(وذلك العتقادهم أن ، )النصر(عملية 

وأما هم فال دور هلم سوى االنتظار على حد قوهلم مع موسى عليه ، هو الرب عندهم
مث ينسجون حول ] ٢٤:املائدة[ اذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ  السالم 

تهى كل شيء وعاد فإذا ما مات ان، كثري من اخلرافات حىت يصبح أسطورة) املخلّص(
  .جديد) خملص(بنو إسرائيل إىل حياة الذل واملهانة بانتظار 

) الطربي(فقد أورد ، )مششون(وعلى سبيل املثال نسوق بعضاً مما ذكر حول  -
ويصيب ، فيقتل ويسيب... كان يغزوهم وحده (() مششون(بسنده عن وهب بن منبه أن 

فإذا قاتلوه وقاتلهم وتعب وعطش ، بغريهوكان إذا لقيهم بلحي بعري ال يلقاهم ، املال
وكان قد أعطي ، انفجر له من احلجر الذي مع اللحي ماء عذب فيشرب منه حىت يروي

                                                
١ - Myers, General History, P.35  
٢ - Wells, The outline of History. P.257  
 ٤١أمحد عيسى ،داود وسليمان ،ص .د - ٣
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  .١))...وكان ال يوثقه حديد وال غريه، قوة يف البطش
احملرفة فقد ضرب يف إحدى املرات ألف رجل بلحي محار ) التوراة(وحبسب رواية 

مششمون بثالمثائة ثعلب وربط يف أذناا املشاعل مث ويف إحدى املرات أمسك ، ميت
وكان وهو صغري قتل أسداً ضخماً ! أطلقها يف حقول الفلسطينيني فأحرقت حماصيلهم

ومل يستطع الفلسطينيون اإلمساك به إال حينما عرفوا مكمن ضعفه يف !وشقه إىل نصفني
 ذراعيه إىل العمودين  فأوثقوه ا وجاءوا به إىل معبدهم فأسند مششون، جدائل شعره

فسقط املعبد على رؤوس الفلسطينيني ، ني يف وسط املعبد ودفعهما كالً يف اجتاهالرئيس
  .٢أيضاًومات مششون معهم ، وقتلهم

  فأية سرية هذه رمسها حمرر سفر القضاة ملخلّص إسرائيل؟ 
قتلوا ((وأن بين إسرائيل )دبورا(مة النصر يف عهد القاضية ومن ذلك ما جاء يف ترني -

وأدخلوا ملك ... وأخذوا ملك بازق فقطعوا إامي يديه ورجليه ، عشرة آالف ببازق
  !٣))وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيني واستولوا على أرضهم. فمات ا، بازق أورشليم

طائفة من الروايات عن احلروب ) سفر القضاة(وصلت إلينا يف ((: )هامرتن(يقول 
ولعل أشيعها وأنفعها . وهي جتلو لنا األحوال السائدة فيها وقتذاك، بعض الرجالوفعال 

فهي تشيد بذكر ، يف اإلصحاح اخلامس من سفر القضاة" Deborah"ترنيمة دبورة 
، نصر عظيم أحرزته قبائل الشمال اليت حتالفت إىل حني على أحد أمراء ناصية ايد

غزو هذه الناحية أو احتالل املدينة املغلوبة على وهذه الترنيمة وإن كانت ال تشري إىل 
أن هذا هو الشاهد ، ومن العجيب حقاً. فإا تومئ إىل ازدياد قوة هذه القبائل، أمرها

 .٤ ))الوحيد حملاربة عدو كنعاين يف كل هذه الطائفة من الروايات
 مضى مجيع دور القضاة الذي عد دور بطولة العربيني(:)غوستاف لوبون(ويقول 

جبماعات صغرية وذلك بأن تدافع كل مجاعة مبشقة عما  القتال اجلزئييف ، التارخيي
 .٥ )استولت عليه من قطعة أرض

                                                
 ١/٣٨١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك - ١
 ١٦: القضاة : انظر  - ٢
 ٢٦١/  ١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك -٣
 ١٠٥/  ٢تاريخ العامل  - ٤
  ٣٥اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل، ص  - ٥
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  .ل ذلك جيرنا إىل نتيجة مؤكدة ، وهي أم مل يفتحوا بيت املقدسك# 
وكان بنو إسرائيل يف ، قد ذكرنا مسبقاً أن يوشع عليه السالم مل يفتح بيت املقدسو
  حني دب فيهم الضعف والذل ؟) القضاة(فما بالك بعصر ، ميتلكون قوة وعزميةوقته 
املتناقضة من أن بين يهوذا حاربوا أورشليم وأخذوها )التوراة (أما ما ورد يف  -

سفر (يف نفس السفر  اآلتيةفإن األحداث .وضربوها حبد السيف وأشعلوا املدينة بالنار
، وال يوجد فيها أحد من بين إسرائيل، لت بيد أهلهاتدل على أن املدينة ما زا) القضاة

وان البنياميني حاولوا أن يستولوا على أورشليم ويطردوا سكاا اليبوسيني منها فلم 
ال منيل إىل مدينة ((: ما ورد من قول أحد بين إسرائيل لغالمه أيضاًومن ذلك ، يقدروا

  .] ١٢:١٩قضاة [  ))غريبة حيث ليس أحد من إسرائيل هنا 
( (من رواية وهب بن منبه رواية غريبة أوردها الطربي وفيها  أيضاًوقد ورد  -

غري املقبولة على كل  اإلسرائيلياتوهي رواية من ، )١())وفتحوا أورشليم وقتلوا ملكها 
  .إذ أن الفتح الكبري ملدينة القدس مل يتم إال على يد داود عليه السالم كما بينا، حال

   

                                                
   ٢/١٠٢ابن خلدون ،  ١/٢٧١الطربي ، تاريخ األمم وامللوك: انظر  ) ١(
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  معركة اإلستيالء على التابوت: تاسعاً
، يف معاركهم وجيعلونه أمامهم لالستنصار) التابوت ( كان بنو إسرائيل حيملون معهم 
 واليت متكن الفلسطينيون فيها من هزمية بين )أفيق ( لكن يف املعركة اليت حدثت يف 

حيث يوجد ) شيلوه ( ون إىل اإلسرائيليمث رجع إسرائيل وقتلوا منهم أربعة آآلف، 
 ، وملا عرف الفلسطينيون ذلك مل جيزعوا، تابوت عهد الرب فحملوه معهم لالستنصار به

، ون هزمية منكرةاإلسرائيليفهزِم ، بل قاتلوا كما مل يقاتلوا من قبل مصممني على النصر
، )عايل الكاهن ( ابنا ) فنحاس(و ) حفين (وقتل منهم ثالثون ألف رجل كان من بينهم 

ووقع ، مها اللذان حيمالن التابوت املقدس الوقت نفسهاسقني منحرفني ويف وكانا ف
وقد أثارت نتيجة هذه املعركة الذعر يف نفوس بين إسرائيل مما ، التابوت بيد الفلسطينيني

) عايل الكاهن ( ووصل اخلرب إىل .. جعلهم ميزقون ثيام وينصبون املناحات يف كل بيت 
بعد  أن قضى  ، فسقط عن كرسيه فاندقت عنقه ومات، وكانت الشيخوخة قد هدته

  .١لبين إسرائيل أربعني سنة
وتركوا عهد اهللا إليهم نزل م عدو ، فلما عظمت أحداثهم ((: قال الطربي -

مث زحفوا به فقوتلوا حىت استلب ، وأخرجوا التابوت كما كانوا خيرجونه ، فخرجوا إليه
فمالت عنقه فمات ، أن التابوت قد أخذ واستلبفأخرب ، فأتى ملكهم إيالف، من أيديهم
ووطئهم عدوهم حىت أصيب من أبنائهم ، فمرج أمرهم بينهم واختلف ، كمداً عليه
يتمادون أحياناً يف  ، واختالف من أحواهلم، فمكثوا على اضطراب من أمرهم، ونسائهم 

فيكفيهم اهللا عند  ويراجعون التوبة أحيانا، غيهم واختالفهم فسلط اهللا من ينتقم به منهم
ورد عليهم تابوت ، حىت بعث اهللا فيهم طالوت ملكاً، ذلك شر ما بغاهم سوءاً

  .٢))امليثاق
: على هذه املعركة وما ترتب عليها من نتائج قائالً) لودز ( يعلّق : نتيجة املعركة

أرجعوا بشيء ، لقد أرجع املؤرخون الذين انصب اهتمامهم على مصري التابوت املقدس
من الغبطة الضربات اليت نزلت بالفلسطينييني املنتصرين إىل كون التابوت موجوداً بني 

                                                
   ١٨-٤:٤صموئيل األول : انظر   ) ١(
  ١/٦١١جامع البيان ، ١/٢٧٥الطربي ، تاريخ األمم وامللوك  ) ٢(
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  .مما أجربهم على إعادته ، ظهرانيهم بعد استيالئهم عليه
، ولكن هؤالء املؤرخني ال خيربوننا شيئاً عن النتائج اليت ترتبت على هزمية بين إسرائيل

اليت كان ) شيلوه ( فال يوجد أدىن شك يف أن ، رة املوقفغري أننا نستطيع أن نتبني خطو
حيث إن التابوت مل يوضع فيها بعد أن أعاده ، هيكلها مسكناً لتابوت العهد قد دمرت

باإلضافة إىل ذلك فإن ) .. نوب ( هجروها إىل ) شيلوه(كما أن كهنة ، الفلسطينيون
لقد كان من .. داً النتصارهم الباهرختلي) جبع ( الفلسطينيني أقاموا نصباً تذكارياً يف 

ني ودان هؤالء هلم اإلسرائيلينتيجة هذه املعركة أن فرض الفلسطينيون سيطرم على 
  .١بالسيادة يف معظم مناطق تواجدهم يف فلسطني

                                                
   ٤٣أمحد األمحد ،داوود وسليمان  ، ص. د  ) ١(
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  املنكرون لعهد القضاة: عاشراً
بدعوى عدم وجود أدلة من  اإلسرائيلييف التاريخ  املدةهناك من أنكر وجود هذه 

لقد ( (: الذي قال)   فراس السواح( ومن هؤالء ، األحفورات واحلقائق اآلركيولوجية
ومل يبق من ، كما سقطت قصة الفتح العسكري ألرض كنعان، سقط عصر القضاة تارخيياً

يف كتابه املوسوعي ) ديفو ( فالباحث .. الباحثني من يدافع عن تارخييته إال القليل 
، ملعروف عن تاريخ إسرائيل يعترف باملشكالت اليت تعترض قبولنا بتارخيية عصر القضاةا

وحيرف مسار البحث التارخيي عن أصول إسرائيل ليبتدىء من عصر اململكة املوحدة 
وهو ال يعتقد أن ، بالنسبة إلسرائيل" بل التاريخ قما "أما قبل ذلك فهو جمرد ، فقط

وهو ، من عصر شاؤل إال ابتداًء" بكل إسرائيل " ميته سبإمكاننا التحدث عما ميكن ت
  .  ))امللك األول للقبائل اليت شكلت إسرائيل

مقدماً عدداً من ، يف اجتاه مشابه Mayesويسري الباحث مايز  ((: مث يستمر قائالً
  .١))احملاكمات املنطقية اليت من شأا تقويض أية قناعة باألساس التارخيي لعصر القضاة 

أدى خدمة كبرية بشرحه املفصل عن عدم وجود  ((أن مايز قد ) طومسون ( ويرى 
ويتوجب على املرء وبكل إنصاف أن يسأل عن البينة ، بينة تارخيية على عصر القضاة

مفهوم متأخر ال ميكن فهمه " إسرائيل الكاملة " إظهار أن .على بنائه التارخيي كذلك 
ما قبل  مدةعلى أنه يوازي إظهار أن القبائل قد وجدت كحقائق تارخيية مستقلة يف 

  ). )شاوؤل 
املرء مسبقاً وجود عصر القضاة أو  إذا مل يفترض ((: على ذلك) طومسون ( مث يعلّق 

قصص ! أي عصر مشابه له  ال يعود واضحاً ملاذا يفترض وجود مملكة داوود أو شاوؤل
   .٢))امللكية املوحدة تفعل ذلك 

فريى أن االعتماد على املعلومات التارخيية واآلركيولوجية  Millerأما الباحث ميللر 
ألننا ، من أجل إثبات أو نفي الرواية التوراتية لسفر القضاة هو جمهود ال طائل من ورائه

بل مع نص مكتوب ، ال نتعامل مع نص تارخيي مت تدوينه إبان احلدث أو بعده بقليل

                                                
   ١٠٧فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل ،ص   ) ١(
  . ٧١-٧٠طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي ، ص . توماس ل  ) ٢(
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  .١احلدث  ويف وقت متأخر جداً عن، بأسلوب التحرير احلر 
أن حقبة امللكية املوحدة يف املرويات التوراتية تشكل ) سوغني ( بينما يرى الباحث 

والتاريخ األسطوري السابق للروايات التوراتية  ، حداّ فاصالً بني تاريخ مقبول تارخيياً
  .٢اليت تؤدي إىل امللكية

نه اليوجد ما يدل إذ أ، وأنا ال أريد هنا أن أدافع دفاعاً مستميتاً عن هذا العصر#
، ولكين أبني أن هذا العصر يف جممله كان موجوداً، عليه يف النصوص القرآنية والنبوية

من التفصيالت قد تكون  كثرياًولكن ، وبعض القصص التوراتية قد تكون صحيحة
أو ، )دبورا ( امسها ) نبية ( مثل وجود ، خصوصاً إذا تعارضت مع الشرع، خمتلفة 

  ) .مششون ( كالقصص اخلرافية لـ  تعارضت مع العقل
ومن ، )عهد القضاة ( ولكن هناك بعض املالمح العامة اليت نستطيع أن نرمسها لـ 

   - : أهم هذه املالمح
  . ارتدادهم عن التوحيد وعبادم لألوثان / أ 

  .وانتشار الرذيلة ، اإلحنالل والتفسخ اخللقي/ ب
  . يليةاإلسرائاخلالفات والتفكك بني القبائل / ج 
  .الذّلة واخلنوع لألمم ااورة / د  
  .تقليدهم األمم الوثنية / هـ
  . تسلط األمم عليهم واضطهادهم/ و 
  .ضعف االستجابة للقضاة واحلكّام / ز 

                                                
   ١٠٨فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل ،ص   ) ١(
   ٧٧طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي ، ص  ) ٢(
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  :ملخص الفصل األول
 وإن كان هو أول من بىن  -عليه السالم ) إبراهيم ( كن فيه  سبيت املقدس مل ي

كانت بداية و ، عليه السالم) داود( ذريته من بعده حىت افتتحه وال  –املسجد األقصى 
 ).جالوت ( مع ) طالوت ( حركة الفتح هي معركة 

  تاريخ خروج بين إسرائيل من مصر وقع فيه اختالف كبري ناشئ من اختالفهم يف
فإن تاريخ اخلروج  اآليتوب ، )رعمسيس الثاين ( والذي رجحناه أنه  ، )فرعون اخلروج(

 . م.ق ١٢٢٧قرابة عام 
  والصحيح أن، من املبالغات الغري مقبولة) العهد القدمي ( أعداد بين إسرائيل يف 

 .بدون معرفة العدد بالضبط ، عشرية) ٦٠٠(من مصر كان  عدد الذين خرجوا
 ر األردن ااستقر بنو ومل يدخلوا أي معركة يف  ، إسرائيل بعد اخلروج شرق

 ، فعاقبهم اهللا بالتيه –األرض املقدسة  –) أرحيا ( وسى وهناك امتنعوا من دخول عهد م
 .وفيه تويف موسى وهارون عليهما السالم ، حىت هلك ذلك اجليل 

 واليت  ، يف عهد يوشع عليه السالم قاد اجليل اجلديد وكثرت الفتوحات يف عهده
 .ولكنه مل يفتح بيت املقدس .. من أمهها فتح أرحيا 

 واستمرت قرابة  ، بعهد القضاة. م.ق١١٦٠) يوشع (  ةبعد وفا املدةيت مس
كما أنه ال يلزم أن  ، وهؤالء القضاة كانوا عبارة عن زعماء عشائر حمدودة ، عاماً ١٥٠

 .يكون القاضي نبياً 
 اورة وتأثرتمعات الوثنية ام يف النواحي العبادية واختلط بنوا إسرائيل با ا

 . واالجتماعية
  كان بنوا إسرائيل إىل عهد طالوت مييلون إىل حياة البداوة يف السكن ورعي

 .األنعام وتتبع املراعي واملياه 
 مفقد ) .. طالوت ( ل قمة الذلة واملهانة قبل جميء يبلغ بنوا إسرائمجيع  غز

التابوت (ونهب منهم  ، ومكثوا حتت االستعباد سنني طويلة.. األمم ااورة هلم تقريباً 
  .فضالً عن الوصول إىل بيت املقدس .. تطيعوا أن حيققوا أي نصر يذكر سومل ي ، )
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  ١القصة حسب ورودها في اآليات: المبحث األول

ـ ) مدينة أسدود(دخل بنو إسرائيل يف حرب مع الفلسطينيني ـ سكان أشدود 
وهو التابوت الذي فيه  ، وقد أخذ بنو إسرائيل معهم تابوت العهد ، غزةبالقرب من 

وكانت هزمية بين ، ليستنصروا به فغلبهم الفلسطينيون وأخذوا تابوت العهد  ، التوراة
وقد قدر اهللا وشاء أن يضيع التابوت من أيديهم عقاباً هلم ، إسرائيل عظيمة وذهلم شديداً 
وكانوا يعتزون بوجود هذا  ،حقوق اهللا وعلى حقوق أنبيائهعلى جرائمهم وتطاوهلم على 

التابوت معهم وخاصة أثناء احلرب بينهم وبني خصومهم ألنه كان ميدهم بالسكينة 
لكنهم عندما حرروا أنفسهم من  ؛ومن مث النصر بعدئذ، والطمأنينة والثقة بالنفس 

  .لوجوده عندهم وبقائه يف حوزمااللتزام بالتعاليم التوراتية احلقيقية مل يعد هناك مربر 
  .ويصحح مسارهم ، ويقيل عثرم ، حبثوا عن من ينتشلهم من وهدم، حينذاك 

وطلبوا من أحد أنبيائهم ويدعى ، فجاء مجاعة من أشرافهم وشيوخهم إىل بلدة الرامة
أن يعني عليهم ملكاً أو قائداً خيتاره حسب معرفته فيتوىل  -عليه السالم -)مشويل(
  .ادم ويتحمل مسؤولية املعركة القادمة اليت سيخوضوا مع أعدائهم العماليققي

وما انطوت عليه من جنب  ،بصرياً بنفوس بين جلدته - عليه السالم -) مشويل(وكان 
إنين أخشى إذا كتب عليكم : فواجههم مواجهة صرحية وشجاعة قائالً هلم ، وخور ومذلة

  .ال تقاتلون وال تلتزمون بأعباء اجلهاد يف سبيل اهللالقتال أن جتبنوا عنه وتتقهقروا ف
إن كافة مقومات اجلهاد متوافرة : ون الدفاع عن أنفسهم قائلنياإلسرائيليوحاول 

خاصة  ، وليس هناك أي مسوغ هلم للتراجع والتكاسل عن القتال يف سبيل اهللا ، فيهم

                                                
 .القصة هنا من صياغيت حبسب فهمي لآليات بعد الدراسة التحليلية  -ـ ١
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  .ومواطنهموأم أصحاب احلق بعد أن شردهم أعداءهم من ديارهم 

ولعلّهم  ، فرأى مشويل أنّ هؤالء القوم قد شخصوا داءهم وها هم قد اجتهوا للمعاجلة
أن اخترنا : فتوجه إىل اهللا يعرض عليه ما يطلبه القوم فأوحى إليه ، أدركوا سبب ختلّفهم

فجاءه . رب إِين ال أعرف طالوت ومل أره حتى اآلن: فقال مشويل.ملكاً عليهم» طالوت«
 -) مشويل(وأوضح هلم نبيهم .عطه قيادة اجليش ولواء اجلهادأسنرسله إليك ف: وحيال

وأنه سيحقق أمانيهم يف ) طالوت(أن اهللا تعاىل بعث إليهم ملكاً امسه   -عليه السالم
االنتصار على أعدائهم كما أنه يتمتع بالعديد من الصفات العظيمة اليت تؤهله لتحمل 

  . تلك املسؤولية

وحكمة  علم بذلك أنّ اختيار اهللا طالوت ملكاً وقائداً ملا يتمتع به من فأفهمهم  
ولكن ذلك االختيار مل يرق هلم ومل .ومن الناحية البدنية فهو قوي ومقتدر ، وعقل

متذرعني مبعرفتهم املسبقة باإلمكانات املتواضعة جداً لطالوت فهو أقل منهم . يعجبهم
فطالوت مل يكن من أَسرة . مسؤولية القيادة منهوهم أحق بتحمل  ، وهو دون مستواهم

ا اللتني سبق هلما ذوال كان من أسريت يوسف أو يهو ، الوي اليت ظهر منها األنبياء
كيف ميكن : فاعترضوا قائلني ، بل كان من أُسرة بنيامني املغمورة الفقرية ، احلكم

  !وحنن أحق منه باحلكم ، لطالوت أن حيكمنا

مواالً طائلة وعظيمة جتعلهم يتغاضون عن عيوبه وتقبل أه رجل عادي ال ميتلك أنكما 
  ..هذا هو مقياسهم املختل! ويفرض عليهم احترامه وتقديره ، قيادته هلم

وأوضح هلم ان اهللا تعاىل أعلم فهو  ، من أقواهلم  - عليه السالم -) مشويل(واستاء 
  ..من يراه أهالً لذلكسبحانه واسع املعرفة والعلم وأنه يؤيت ملكه 

خاصة وأن اهللا  ، وما دام األمر كذلك فليس هلم حق االعتراض على اإلرادة اإلهلية
  .تعاىل أنعم على طالوت فوهبه كافة املؤهالت اليت تؤهله لالنتصار على األعداء

لكنها مل تتجذر يف عقوهلم  ، وقد دغدغت هذه املعلومات املفيدة عواطف بين إسرائيل
وصحة  ، أن يأيت هلم بدليل ملموس يدل على صدق أقواله) مشويل(فطلبوا من   ،وقلوم
  .وعوده
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ـ الذي هو أثر  ـ صندوق العهدإن اهللا وعدين أن يعيد إليكم التابوت : فقال هلم
سيعود  ، وكان مدعاةً لثقتكم واطمئنانكم يف احلروب ، مهم من آثار أنبياء بين إسرائيل

وجاءت ، ومل ميض وقت طويل حتى ظهر الصندوق ،الئكةإليكم حيمله مجع من امل
 ويف احلقيقة أنّ هذا الصندوق بطابعه املعنوي والتارخيي كان أكثر من، املالئكة بالتابوت

كان ميثّل رمز استقالهلم ووجودهم وبرؤيته فقد  ،جمرد لواء لبين إسرائيل وشعار هلم
 ، كان الوعد بعودته بشارة عظيمة هلملذلك . كانوا يسترجعون ذكرى عظمتهم السابقة

  .واستبشروا بالنصر املبني.. وهنا فقط صدقوا وآمنوا
ضطالع قصرية أثبت لياقته وجدارته لال ةوخالل فتر ،وتسلم طالوت مسؤولية القيادة

مثّ طلب من بين إسرائيل أن يعدوا العدة حملاربة عدو  ، مبهام إدارة املُلك وقيادة اجليش
يستطيع ا  وشرع على الفور يف بناء قاعدة عسكرية قوية  ،هم من كلّ جانبكان يهدد

 ، الذي كان يتمتع هو اآلخر بقاعدة عسكرية عالية الكفاءة ،)جالوت(مواجهة خصمه 
وقد ارتكزت هذه القاعدة على جيش  ، وال ميكن االستهانة بقدراا القتالية املتقدمة

  …ومل تكن القوتان متكافئتني. وسالح فتاك ، قوي
ويعرف مدى  ، لكن احلق تبارك وتعاىل أراد أن مينحهم فرصة للنجاح يف االختبار

 .أيضاًوالعمل على طاعته ومن مث طاعة طالوت يف التنفيذ  ، قدرم على تنفيذ أوامره
هلذا اجليش يف  متحان ضرورياً جليش طالوت وخاصة مع السوابق السيئةوكان هذا اال

  .بعض احلروب السابقة
فقال هلم قائدهم  .في املسرية الطويلة وحتت أشعة الشمس احملرقة أصام العطشف

ها حنن يف طريقنا خلوض غمار املعركة : طالوت قبل بداية التوجه م إىل ميدان املعركة
وهو تعاىل  ، كملكن اهللا تعاىل سيمتحنكم بنهر تصادفونه يف طريق ، الفاصلة مع أعدائنا

عليكم  ، أعلم بأمركم ولكنه سيختربكم وأنتم يف شدة عطشكم وأنتم جتتازون هذا النهر
  :يأيتتنفيذ ما 
ومن خيالف هذا  ،أثناء اجتيازكم هلذا النهر حمظور عليكم أن تشربوا من مائه: أوالً

  .األمر فهو ليس من أهل اهللا املؤمنني
وأراد أن يسكن ظمأه جمرد تسكني فقط فعليه أن يغترف  ،من يشتد به الظمأ: ثانياً

  .بيده غرفة واحدة ويبلل ا ريقه
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  ..رض الواقعألكنهم اختلفوا يف تنفيذها على ..ووافقوا على هذه التعليمات
شرب القوم على  ، وعندما بدأ االمتحان ، واملسافة بعيدة ، كان اجلو شديد احلرارة

  ..قدر إميام
  ..الفون صاروا يشربون ويعبون من النهر عباًالعاجزون واملخ

  .ما املؤمنون فقد التزموا بتنفيذ التعليمات بدقة متناهيةأ
  أدرك طالوت أنّ أكثرية جيشه يتألّف من أُناس ضعفاء اإلرادة وعدميي

لذلك فقد ختلّى عن تلك األكثرية واتجه مع  ، ما خال بعض األفراد املؤمنني ، العهد
  .قليل خارجاً إىل ميادين اجلهادالنفر املؤمن ال

دب  ، ن يشتعل فتيلهاأوأوشكت احلرب  ، وملا اقترب اجليشان من بعضهما البعض
وأصام اليأس والقنوط حينما شاهدوا كثرة  ، اجلنب واخلور يف بعض جنود طالوت

ا ليست لنا قدرة على مواجهة أعدائن :وقالوا بكل صفاقة ، أعداد جيش جالوت املعادي
  .وعلينا االنسحاب من امليدان هرباً من املوت احملقق الذي ينتظرنا ويترصدنا

لكن القلة املؤمنة الواثقة من إمياا ومن نصر اهللا هلا رفضت ذلك املنطق االزامي 
والعتاد الوفري ليستا مقياساً دقيقاً  ، ن العدد الكثريإ: بكلّ شجاعة وقال الرجال املؤمنون

فكم من فئة قليلة  ،ميكن االعتماد عليه يف حتقيق النصر أو انزال اهلزمية بالطرف اآلخر
  .واهللا مع الصامدين الصابرين ، مؤمنة غلبت فئة كثرية كافرة بإذن اهللا

ائة وبضعة أما بالنسبة لعدد ااهدين فقد كان مثل عدد املؤمنني يف غزوة بدر ثالمث 
  .عشر مؤمناً

  .ودعوا اهللا أن مينحهم الصرب والثبات ، فاستعد طالوت جبماعته القليلة املؤمنة للحرب
وقد جرت العادة قدمياً أن تبدأ املعارك باملبارزة الشخصية بني حماربني اثنني من كال 

  .الطرفني
عن  وبكل الضجيج اإلعالمي الذي انتشر ، بكل صلفه وجربوته) جالوت(وقف 

وطلب املبارزة بصوت قوي أثار الرعب يف  ..يف طرف الكفار.. بطولته وشجاعته
  .أحد على منازلته ؤفلم جير ، القلوب

بني جنوده املؤمنني أن من يتصدى لقتال جالوت وينتصر عليه ) طالوت(وأعلن 
  .فسيكافئه مكافأة عظيمة
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طاهر األصغرين  ، نيأزرق العين ، وانربى للمبارزة فىت قصري القامة حنيف اجلسم
  .نا كفيل به بإذن اهللاأ: وقال لقائده بكل بسالة). داود(يدعى 

 ، ومل يكن داود حيمل مؤهالً علمياً أو عسكرياً يؤهله ملثل تلك املواجهة غري املتكافئة
  .ولكنه كان حيمل مؤهالً إميانياً عميقاً يؤهله لالنتصار يف تلك املواجهة

متثل يف خربته التقليدية باستعمال املقالع إضافة اىل عدة وكان حيمل مؤهالً ثانوياً 
  .كان سريع احلركة خفيفها و، أحجار

  .وداود عن جبهة االميان.. جالوت عن جبهة الكفر.. ومت االعالن عن بدء املبارزة
.. وباسم اهللا أصيب.. باسم اهللا أرمي: وأدار داود مقالعه عدة دورات يف اهلواء وقال

 ، واذا بدم جالوت ينهمر ، ات وإذا باحلجر املبارك يشج رأس جالوتوما هي اال حلظ
وعلى أثر ذلك . فسقط على األرض ميتاً وسط تعجب جيشه ودهشتهم ..وبروحه تزهق

ومل يلبثوا حتى ركنوا إىل الفرار من أمام  ، استوىل الرعب واهللع على جيش جالوت
  .جنود طالوت وانتصر بنو إسرائيل

ونظر  ، زار احلرب صار داود أبرز شخصية قيادية بعد شخصية طالوتفلما انتهت أو
 ، ذه املظاهر الدنيوية الزائلة كثرياًلكن داود مل يعبأ  .الناس اليه بكل املهابة والتقدير

  . وأرجع كل فضل ناله اىل اهللا
 ، اسرائيلواصطفاه اهللا تعاىل نبياً هلداية بين ، ومت تعيني داود ملكاً بعد وفاة طالوت

  .١)الزبور(وانزل عليه 
ورفع داود عليه السالم راية النصر بعد طالوت وشرع يف إعادة التمكني لبين 

  .إسرائيل
لقد كان منهج التغيري يف زمن طالوت وداود عليه السالم هو الصراع املسلح بني  

 ، وإضعافه وبالفعل مت دمغ الباطل، واهلدى والضالل، واإلميان والكفر، قوى اخلري والشر
  .ووصل بنو إسرائيل إىل قمة جمدهم وعزهم

                                                
كتاب يشتمل على حكم ونصائح ومواعظ وأناشيد وحتميد ومتجيد، وليس فيه أية أحكام شرعية، وهو : الزبور -١

وعددها مائة ومخسون مزموراً، وليست كلها ) املزامري(ويسمى الزبور عند أهل الكتاب .مقدس عند اليهود مثل التوراة 
  .دمي كما أا اليوم حمرفة كسائر العهد الق.لداود عليه السالم
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  موقع اآليات ومناسبتها: ثانيالمبحث ال
  حمور سورة البقرة: املطلب األول

رئيسية مشدودة إىل عدة أو موضوعات  موضوع رئيس((سورة من سور القرآن  لكل
وجيعل سياقها يتناول هذه ، وهلا جو خاص يظلل موضوعاا كلها، حمور خاص

وهذا طابع عام يف .. حتقق التناسق بينها وفق هذا اجلو، املوضوعات من جوانب معينة
  .١))وال يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة، سور القرآن مجيعاً

دعوة لقبول اهلداية ( ( :لسورة البقرة أا أن احملور الرئيس) املودودي ( ى وير
وفيها . وكل القصص واحلوادث اليت وردت ا تدور حول هذه الفكرة املركزية ، اإلهلية

ذكر اليهود على وجه اخلصوص حبوادث تارخيية متعددة مستوحاة من سريم اخلاصة 
كي يذكرهم اهللا وينصحهم بأن صالحهم وخريهم يكمن يف قبول هذه اهلداية املرتلة على 

هي  –يف أصلها وأساسها  –من يؤمن ا ألا  ولذا فعليهم أن يكونوا أول ، النيب 
  .٢)) نفس اهلداية اليت أنزلت على نبيهم موسى 

احملور الذي جيمعها كلها حمور واحد مزدوج يترابط  ((أن ) سيد قطب ( بينما يرى 
فهي من ناحية تدور حول موقف بين إسرائيل من .. ان فيه ترابطاً شديداً الرئيس اخلطان 
وللجماعة املسلمة   ومواجهتهم لرسولنا، واستقباهلم هلا، اإلسالمية يف املدينةالدعوة 

وهي من الناحية األخرى تدور حول موقف اجلماعة املسلمة يف ... الناشئة على أساسها 
بعد أن تعلن السورة ، وإعدادها حلمل أمانة الدعوة واخلالفة يف األرض، أول نشأا

وجتريدهم من شرف ، ونقضهم لعهد اهللا خبصوصها، نكول بين إسرائيل عن محلها
وتبصري اجلماعة املسلمة ، صاحب احلنيفية األوىل االنتساب احلقيقي إلبراهيم 

وكل ... وحتذيرها من العثرات اليت سببت جتريد بين إسرائيل من هذا الشرف العظيم 
  .٣))ني الرئيس موضوعات السورة تدور حول هذا احملور املزدوج خبطيه 

سورة البقرة أمجع سور القرآن ألصول اإلسالم  ((: )حممد رشيد رضا ( ويقول 
                                                

   ١/٢٨دار الشروق ، القاهرة ، هـ  ١٤٢٢يف ظالل القرآن، الطبعة الثالثون ، سيد قطب   ) ١(
دار ، الكويت ، هـ  ١٣٩٨ىل الطبعة األو، أمحد إدريس : تفهيم القرآن ، تعريب ،  املودودي ،أبو األعلى   ) ٢(

   ٤٣،صالقلم
   ١/٢٨. سيد قطب ،يف ظالل القرآن   ) ٣(
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ففيها بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة واخلاصة وأركان اإلسالم العملية  ، وفروعه
وبيان اخللق والتكوين وبيان أحوال أهل الكتاب واملشركني واملنافقني يف دعوة القرآن 

والسور الطوال اليت ، ام املعامالت املالية والقتال والزوجيةوحماجة اجلميع وبيان أحك
ولكن ، فالثالث األوىل منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب  ، بعدها متممة ملا فيها

  .١))البقرة أطالت يف حماجة اليهود خاصة 
ولكي نفهم هذا ) اليهود ( من الواضح جداً إذاً أن هذه السورة العظيمة حمورها #

   - : اخلطاب الرباين فهماً تاماً علينا أن نضغ يف أذهاننا عدة نقاط هامة
)     اليهود والنصارى ( ن هذا احلديث يهدف إىل دعوة أتباع األنبياء السابقني إ -أ  

، وقبوهلا إىل فهم رسالة حممد  –الذين كانوا ال يزالون يف عجز عن إصالح أنفسهم –
بأن رسالة القرآن هي عني رسالة الكتب اليت نزلت على وهلذا فقد أخربهم اهللا فيه 

وأن مهمة حممد عليه الصالة والسالم هي نفس مهمة من سبق من ، األنبياء السابقني
لقد أسندت إليكم هذه املهمة أول  ((: فكأن هذا اخلطاب يقصد أن يقول هلم. األنبياء

لكنكم طرحتم هداية اهللا وتدليتم إىل األمر لكي تنفذوها وتدعوا العامل لقبوهلا واإلميان ا 
وما تاريخ أمتكم املاضي واحنطاطها اخللقي والديين الراهن سوى خري ، أعماق االحنطاط

، أيضاًوهاهو عبد آخر من عباد اهللا أرسله بنفس الرسالة ولتنفيد املهمة ، شاهد عليكم
ق وأنتم فينبغي إذن أال تعارضوا احل، وليس يف هذا شيء غريب أو جديد عليكم

وتتعاونوا مع من يؤمنون بنفس ما أرسل إليكم من ، وخري لكم أن تؤمنوا به، تعلمونه
  . ٢))قبل 

فسرها تفسريا لو مسعته ((: سورة البقرة يف احلج ولذلك قيل ملا فسر ابن عباس 
  . ٣))الروم والترك والديلم ألسلموا

والربهنة على فسادهم وكشف ، كذلك يرمي هذا اخلطاب إىل مناقشة اليهود  –ب 
لذا نرى آياته تثبت إثباتاً قاطعاً خطأ موقفهم من اإلسالم حني  ،احنطاطهم الديين واخللقي

بأن مبادئه وأسسه هي بالفعل  الوقت نفسهكانوا يعارضونه مع أم كانوا يعترفون يف 

                                                
   ٧/٢٨٨ار تفسري  املن  ) ١(

  ٦٧على املودودي ،تفهيم القرآن، صأبو األ)      (٢

  ١/٨ابن كثري ، تفسري القرآ ن العظيم )    ٣(
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يمها من حيث وأن القرآن ليس فيه ما خيالف التوراة أو يعارض تعال، عني مبادىء دينهم 
  .املبدأ 

أن اليهود فشلوا متاماً يف اتباع ما أعطاهم اهللا من  أيضاًاخلطاب يبني  أن هذا كما
، ليات وواجبات الزعامة اليت أسندت إليهمأخفقوا كل اإلخفاق يف القيام مبسؤو، هداية

  .وإلثبات هذا سيقت حوادث من تارخيهم وقصصهم ال يستطيعون هلا إنكاراً أو رفضاً
تارخيها خالل  يعدسبب اختيار بين إسرائيل منوذجاً هو أم األمة الوحيدة اليت  –ج 

إذ تبدو يف روايته كافة ، األربعة آالف سنة األخرية درساً وعربة حية لكل أمم العامل
االرتفاعات واإلخنفاضات واإلرتقاءات والترتالت اليت تنجم عن السري وفق هداية اهللا أو 

  . نبذها والتنكر هلا
إال أنه قصد به كذلك حتذير  ، رغم أن هذا اخلطاب موجه إىل اليهود بذام –د 

  .املسلمني من السقوط فيما سقط فيه أتباع األنبياء السابقني
وهذا هو سبب إشارة القرآن فيه إىل احنطاطات اليهود اخللقية وإيراد تصورام 

لضالة يف التفكري وأساليبهم وذكر طرقهم ا، املستغربة وأفكارهم اخلاطئة عن الدين 
  .١الساقطة يف العيش واحلياة واحدة بواحدة 

 –باإلتفاق  ،٢وهي سورة مدنية  -)البقرة ( كل هذا جيعلنا نفهم ملاذا ركزت سورة 
كل سورة فيها : حىت قال بعض علماء القرآن، عن احلديث عن بين إسرائيل وتارخيهم

  .سوى البقرة )٣(قصص األنبياء واألمم السابقة فهي مكية 
ولكنها هناك كانت ، ولئن كانت أغلب قصص بين إسرائيل نزلت يف العهد املكي

تذكر لتثبيت القلة املؤمنة يف مكة بعرض جتارب الدعوة وموكب اإلميان الواصل منذ 
هنا يف سورة  -أما ، وتوجيه اجلماعة املسلمة مبا يناسب ظروفها يف مكة ، أول اخلليقة

، فالقصد هو كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم وحتذير اجلماعة املسلمة منها –البقرة
وبسبب اختالف اهلدف .. وحتذيرها كذلك من الوقوع يف مثل ما وقعت فيه قبلها يهود 

وإن كانت احلقائق اليت عرضت ، بني القرآن املكي والقرآن املدين اختلفت طريقة العرض

                                                
   ٦٨-٦٧أبو األعلى املودودي ،تفهيم القرآن، ص   ) ١(
  . أي أنزلت بعد هجرة النيب : مدنية   ) ٢(
  .إىل املدينة  أي نزلت قبل هجرة النيب : مكية   ) ٣(
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   .١يل ومعصيتهم واحدة هنا وهناك عن احنراف بين إسرائ
لسورة البقرة فإن هذا ال يعين أن السورة  إن هذا هو احملور الرئيسوحينما نقول  -

لكوا سنام القرآن ذكر فيها كليات  ((أغفلت جوانب أخرى فهذه السورة الكرمية 
مستطرداً تارة ، األحكام الدينية من الصيام واحلج والصالة واجلهاد على منط عجيب

وفيها مقصود آخر بالداللة على أن املؤمن ، يكر عليها كلما وجد جمال، لالهتمام بشأا
وأن املصاحل الدنيوية ذرائع إىل الفراغة ، املخلص ال ينبغي أن يشغله حال عن حال

  .٢))للمشاغل األخروية 
ر كان لليهود ذك، ويف كل جمال من هذه ااالت اليت تناولتها سورة البقرة تفصيالً

نظراً ألم النموذج املنحرف الذي كلف بالتكاليف الشبيهه مبا كلف به ، فيها
  .٣ولكنهم غريوا وبدلوا واحنرفوا ، املسلمون

  
  
  
  
  

                                                
   ١/٦٦سيد قطب ،يف ظالل القرآن   ) ١(
   ٢/١٦٣األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
  ٥٨دار القلم ،ص ، دمشق، هـ١٤٢٠الطبعة الثانية ، مصطفى مسلم ،معامل قرآنية يف الصراع مع اليهود  ) ٣(
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  مناسبة اآليات للسورة: املطلب الثاين
ة الرئيس من سورة البقرة هي جزء ال يتجزأ من األهداف ] ٢٥٢-٢٤٦[ اآليات 

انعقد ((يف هذا املوضع بوحي من اهللا سبحانه فقد  وقد وضعها النيب ، لسورة البقرة
إمجاع األمة على أن ترتيب آيات القرآن الكرمي على هذا النمط الذي نراه اليوم 

  وأنه ال جمال للرأي واالجتهاد ، عن اهللا تعاىل كان بتوفيق من النيب ،  باملصاحف
  .)١( ))فيه

 ومع أن اجلزء األكرب من سورة البقرة نزل خالل العامني األولني من حياة الرسول 
يف يثرب إال أن هناك آيات نزلت يف فترات أخرى وضعت يف هذه السورة ألن ما حتتويه 

  .)٢(تتصل متاماً مبا قد عوجل فيها 
   -: ولعلنا نضع مناسبة هذه اآليات للسورة يف نقطتني

قال (( عن اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا، السورة األساسية احلديثمن معامل : أوالً
وإمنا تتم ، ملا كان أمر الدين مقاماً مبعامله اخلمس اليت أقامة ظاهرها متام يف األمة: احلرايل

إقامتها بتقوى القلوب وإخالص النيات كان القليل من املواعظ والقصص يف شأنه 
  . كفاية

هو اجلهاد الذي فيه بذل األنفس وإنفاق األموال كثرت  وملا كان حضرة الدين إمنا
فذكر ما وقع من ، وعرض هلذه األمة بإعالم مبا يقع فيه، فيه مواعظ القرآن وترددت

األقاصيص يف األمم السالفة وخصوصاً أهل الكتاب من بين إسرائيل ومن حلق م من 
على   النيب  أحيللك فلذ، فكانت وقائعهم مثالً لوقائع هذه األمة، أبناء العيص

يرتله من خربهم  ومبا، استنطاق أحواهلم مبا يكشفه اهللا سبحانه وتعاىل له من أمرهم عياناً
                          . )٣() بياناً

وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع املسلمني على ((:  قال الشوكاين
أن القسم املكي خال خلواً ( (ويف هذا داللة تامة على مدنية هذه السورة إذ ، )٤())اجلهاد

                                                
  ١/٣٤٦. الزرقاين ،مناهل العرفان   ) ١(
   ٣٩ص .  املودودي ،تفهيم القرآن   ) ٢(
   ٣٨٧-٣/٣٨٦. البقاعي ، نظم الدرر يف تناسب األيات والسور   ) ٣(
   ٢/١٠٥١القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -     ١/٢٩٠و  ١/٢٨٧فتح القدير    ) ٤(
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كما خلت أيامه يف مكة على طوهلا من مقاتلة ، تاماً من تشريع القتال واجلهاد واملخاشنة
، لمسلمني فيها صلصلة لسيفلفلم يسمع ، القوم مبثل ما يأتون من التنكيل واملصاولة

بالرغم ، إمنا هو الصرب والعفو وااملة واحملاسنة، على عدووالزحف ، وال قعقعة لسالح
، وقتالً وباً، سباً وطعناً، وجلاجهم يف عتوهم وأساهم، من إيغال األعداء يف أذاهم

  . )١())ومصاولة ومكابرة ، ومقاطعة ومهاترة
املسلمة ختم اهللا قصص بين إسرائيل يف سورة البقرة ذه القصة لتنبيه اجلماعة : ثانياً

  . والعوامل احلقيقية لرفعتهم وسنن انتصار األمم  ، حباهلم بعد ذهاب األنبياء
ففي خواتيمها  فكما قص يف صدر السورة حاهلم مع موسى : قال احلرايل ((

  .)٢())وبعده  لتعترب هذه األمة من ذلك حاهلا مع نبيها  ، حاهلم من بعد موسى
من وضوح األدلة على صحة  ولعل ختام قصص بين إسرائيل ذه القصة ملا فيها للنيب 

مث أعقبها بآية ، دعواه الرسالة ألا مماال يعلمه إال القليل من حذّاق علماء بين إسرائيل
الكرسي اليت هي العلم األعظم من دالئل التوحيد فكان ذلك يف غاية املناسبة ملايف أوائل 

إىل آخر اآليات  ]٢٠: البقرة[ ....ياأيها الناس اعبدوا ربكم  قوله تعاىل السورة يف 
فكانت دالئل ، من دالئل التوحيد املتضمنة لدالئل النبوة املفتتح ا قصص بين إسرائيل

جرياً على األسلوب احلكيم يف ، التوحيد مكتنفة قصصهم أوهلا وآخرها مع ما يف أثنائها
  .)٣(الفضالء  مناظلة العلماء وجمادلة 

  
  
  

                                                
  ١/٢١٣الزرقاين ،مناهل العرفان   ) ١(
  ٣/٤٠٨البقاعي ،نظم الدرر    ) ٢(
  ٣/٤٤٢املصدر السابق نفسه  ) ٣(
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  مناسبة اآليات ملا قبلها: املطلب الثالث
ملا انقضى ماال بد منه بعد اإلعالم بفرض القتال املكروه لألنفس من  ((: قال البقاعي

وكان الطالق كما سلف ، تفصيل ما أمجل يف ليل الصيام من املشارب واملناكح وما تبعها
ذلك بالصالة على حال اخلوف الذي هو وختم ، وكانت املراجعة كاإلحياء، كاملوت

عقب ذلك ، ني اآليات أعم من أن تكون يف اجلهاد أو غريهيمث بتب، أغلب صورة اجلهاد
بقوله دليالً على آية كتب القتال احملثوث فيما على اإلقدام على املكاره جلهل املخلوق 

  .)١() )بالغايات 
وقد سبقت اآليات اليت معنا بآيات تتحدث عن الناكلني عن اجلهاد إذ قال اهللا 

  : سبحانه
أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجواْ من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ " 

  ٢٤٣ سِ ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يشكُرونَ ثُم أَحياهم إِنَّ اللّه لَذُو فَضلٍ علَى النا
 يملع يعمس واْ أَنَّ اللّهلَماعو بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَات٢٤٤ و  اللّه قْرِضي ين ذَا الَّذم

"             ٢٤٥ قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضعافاً كَثريةً واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ 

  ]٢٤٥-٢٤٣: البقرة[
واألقرب املتناسب مع ، وقيل من الطاعون ، واملشهور أن هؤالء فروا من اجلهاد

فمر ، واملشهور أم بقوا موتى مدة حىت تفرقت عظامهم ((اآليات أم فروا من اجلهاد 
: وقيل ، خليفة كالب بن يوفنا خليفة يوشع بن نون، م حزقيل الشهري بابن العجوز

، مشويل ذوالكفل: وقال وهب، وروي ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، مشعون
  . يوشع نفسه : وقيل

ن اهللا يأمرك إ: أيتها العظام: لكثرة ما يرى منهم فأوحى اهللا إليه أن ناد فوقف متعجباً
فاجتمعت حىت التصق بعضها ببعض فصارت أجساداً من العظام ال حلم وال ، أن جتتمعي

أيتها األجساد إن اهللا يأمرك أن تكتسي حلماً فاكتست : مث أوحى اهللا إليه أن نادي، دم
  . حلماً 

: إن اهللا يأمرك أن تقومي فبعثوا أحياء يقولون: إليه أن نادي مث أوحى اهللا تعاىل
                                                

   ٣/٣٨٦البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
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  . سبحانك اللهم ربنا وحبمدك ال إله إال أنت 
  )١() )والروايات يف هذا الباب كثرية 

أمل تر " : بني اآليات هذه وآيات القصة اليت تليها وجه االتصالأن : بعد هذا نقول -
هو أن هذه اآليات نزلت يف شرع القتال ومحاية احلقيقة ..." إىل املأل من بين إسرائيل 

لعزة األمم ومنعتها وحياا  –سبيل اهللا  –وإعالء شأن احلق وبذل املال يف هذا السبيل 
كما علم من قصة الذين ، اليت يقع من ينحرف عنها من األقوام يف اهلالك واملوت، الطيبة

وهذه القصة قصة قوم من بين ، خرجوا من ديارهم فارين من عدوهم على كثرم
  .إسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة األمم إىل رفع اهلالك عنها 

وقد ، وعندهم شريعة ديهم إذا استهدوا، فهي متثل لنا حال قوم هلم نيب يرجعون إليه
فعلموا أن ، القصة األوىل باجلنبكما خرج أصحاب ، أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر

  .دام العدوان يف البشر  بد من ارتكاا ما القتال ضرورة ال
فهذه القصة ، وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال فاستحقوا اخلزي والنكال

فّر أولئك من ديارهم فماتوا بذهاب ، املفصلة فيها بيان ملا يف تلك القصة املة
فاآليات هنا صرحية يف أن موم هذا بسبب ، العدو على ديارهماستقالهلم واستيالء 

ولكن ما جاء  ، ومل يصرح بسبب إحيائهم الذي تراخت مدته، خروجهم فارين جببنهم
وقد هدانا إىل سنته ، بعدها من األمر بالقتال وبذل املال الذي يضاعفه اهللا أضعافاً كثرية

وتفصل كيفية احتياج ، متثل العربة فيه اإلسرائيليةوجاءت هذه القصة ، يف حياة األمم
واسترجاع ، إذ بينت أن هؤالء الناس احتاجوا إىل مدافعة العادين عليهم، الناس إليه

الزعيم الذي  –واشتد الشعور باحلاجة حىت طلبوا من نبيهم ، ديارهم وأبنائهم من أيديهم
ولكن الضعف كان بلغ  ، الستعدادوقاموا مبا قاموا به من ا –يقودهم يف ميدان اجلالد 

، فتولوا وأعرضوا لألسباب اليت أشري إليها، من نفوسهم مبلغاً مل تنفع معه تلك العدة
  .)٢(وأهلم القليل منهم رشدهم واعتربوا فانتصروا 

عن قصة الذين أمام اهللا مث أحياهم بأا خطاب هلذه األمة باجلهاد ) ابن حيان ( قال 
، وتشجيعاً هلا وتثبيتاً، ولئكأوتنبيه هلذه األمة أن ال تفر من املوت كفرار ، يف سبيل اهللا

                                                
  ٢/١٦١األلوسي ،روح املعاين    ) ١(
   ٢/٤٧٥.  حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٢(
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والفوز ، والقتال يف سبيل اهللا مورث للعز األبدي، وفيه حث عظيم على القتال
  .)١(السرمدي

مناسبة هذه ( ( : ...أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل من بعد موسى  مث قال عن قوله 
وذلك أنه ملا أمر املؤمنني بالقتال يف سبيل اهللا وكان قد قدم قبل ، ظاهرةاآلية ملا قبلها 

على سبيل ، إما بالقتال أو بالطاعون، ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر املوت
أردف ذلك بأن القتال ، التشجيع والتثبيت للمؤمنني واإلعالم بأنه ال ينجي حذر من قدر

فليس من األحكام اليت خصصتم ا ألن ما وقع ، سابقةكان مطلوباً مشروعاً يف األمم ال
  .)٢())كليف الذي يكون يقع به االنفراد فيه االشتراك كانت النفس أميل لقبوله من الت

استئناف ثان بعد "  أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل " مجلة  ((أن ) ابن عاشور ( ويرى 
وقاتلوا يف " سيق مساق االستدالل جلملة "ترإىل الذين خرجوا من ديارهم  أمل" مجلة 

وفيها زيادة تأكيد لفظاعة حال التقاعس عن القتال بعد التهيؤ له يف سبيل ، " سبيل اهللا 
فإن املأمورين باجلهاد يف قوله ، والتكرير يف مثله يفيد مزيد حتذير وتعريض بالتوبيخ، اهللا
هواجس تثبطهم عن القتال حباً ال خيلون من نفر تعتريهم "  وقاتلوا يف سبيل اهللا "

ومن نفر تعترضهم خواطر ون عليهم املوت عند مشاهدة أكدار احلياة ، للحياة
  .ومصائب املذلة 

أمل تر إىل الذين خرجوا من " أحدمها تقدم يف قوله : فضرب اهللا هلذين احلالني مثلني
  )٣() )" أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل " والثاين قوله  "  ديارهم 

ليقع : م أحدمها وأخر اآلخروقد قد( (: مث يقول عن سبب ترتيب هذين املثلني
ومناسبة تقدمي األوىل أا تشنع حال الذين استسلموا ، التحريض على القتال بينهما

وهذه احلالة أنسب بأن تقدم بني ، فخرجوا من ديارهم مع كثرم، واستضعفوا  أنفسهم
ألن األمر بذلك بعدها يقع موقع القبول من ، عن البيضة يدي األمر بالقتال والدفاع

  .السامعني ال حمالة 
وما "ومناسبة تأخري الثانية أا متثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال يف سبيل اهللا لقوهلم 

                                                
   ٢/٢٦٠البحر احمليط     ) ١(
  ٢/٢٦٢املصدر السابق نفسه  ) ٢(
   ٢/٤٨٤ابن عاشور ،التحرير و التنوير   ) ٣(
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فلما عين هلم القتال نكصوا على  ، فسألوه دون أن يفرض عليهم" . لنا أال نقاتل
أو ، هو التحذير من الوقوع يف مثل حاهلم بعد الشروع يف القتالوموضع العربة ، أعقام

  . بعد كتبه عليهم 
  .)١() )وبراعة هذا االسلوب تقدمياً وتأخرياً  ، فلله بالغة هذا الكالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢/٤٨٤املصدر السابق نفسه   ) ١(
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  مناسبة اآليات لواقع الصحابة: املطلب الرابع
األساسية وتدريب أتباعه كان اإلسالم يف مكة يويل اهتمامه وعنايته لنشر مبادئه 

حيث نزح  –أما بعد هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم إىل املدينة ، وتشكيلهم خلُقياً
لة وحيث أنشئت مبعاضدة األنصار دو املسلمون من كل بقاع اجلزيرة ليتخذوا هلم مقراً

من التفات القرآن إىل املشاكل االجتماعية  –بالطبع  –كان والبد  –إسالمية صغرية 
وهذا يفسر الفرق بني موضوعات السور ..والثقافية واالقتصادية والسياسية والقانونية

وعلى هذا فإن ما يقارب نصف هذه السور يعاجل ، املكية وموضوعات السور املدنية
 أيضاًكما يتناول  املبادئ والقواعد األساسية الفردية لتكامل وتضامن ودمج مجاعة بشرية

  )١(.األسس الالزمة حلل مشاكلها 
وهو إعداد اجلماعة  الرئيس كما متضي سورة البقرة يف االستمرار يف موضوعها 

تنهض ا وقد يأت هلذه األمانة .. املسلمة يف املدينة لتنهض بتكاليف األمة املسلمة 
املؤمنة على مدار الرساالت وزودت بتجارب األمة ، الضخمة بالتصور اإلمياين الصحيح

  .)٢(وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق  ، السابقة
  :قال اإلمام ابن جرير عن هذه القصة أا -
  .على اجلهاد يف سبيله حض ألهل اإلميان باهللا وبرسوله من أصحاب حممد / ١( ( 
، عند لقائه العدو وحتذير منه هلم أن يكونوا يف التخلف عن نبيهم حممد / ٢ 

على مثل الذي كان عليه املأل من بين إسرائيل يف ختلفهم ، ومناهضته أهل الكفر باهللا وبه
وإيثارهم الدعة واخلفض على ، عن ملكهم طالوت إذ زحف حلرب عدو اهللا جالوت

  .مباشرة مر اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا 
  . كفر به احلرب وشحذ منه هلم على اإلقدام على مناجزة أهل ال/ ٣
وترك يب قتاهلم أن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم واشتدت شوكتهم بقوله / ٤

لّه مع قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه وال"
 ابِرِين٢٤٩: البقرة" [ الص  [.  

                                                
   ٤١رآن  ، صاملودودي ،تفهيم الق  ) ١(
   ١/٢٧٥سيد قطب ،يف ظالل القرآن   ) ٢(
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عباده املؤمنني به أن بيده النصر والظفر واخلري  -تعاىل ذكره-وإعالم منه /٥
  .)١())والشر

، يف مكةوقد كان بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يتمنون تشريع القتال منذ أن كانوا  -
وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَيديكُم  ولذلك قال اهللا عنهم 

خ دأَش أَو اللّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَمةً الزيش
رِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ وقَالُواْ ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَوال أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَ

  )٢( .] ٧٧: النساء[  واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى والَ تظْلَمونَ فَتيالً
وملا كان الصحابة رضي اهللا عنهم يتمنون يف مكة املشرفة اإلذن يف مقارعة الكفار  ((

إسرائيل حيث سألوا  عجب من حال بين، لريدهم عما هم عليه من األذى والغي والعمى
وتصويراً لعجيب قدرته على ، األمر بالقتال مث مل ينصفوا إذ أمروا حتذيراً من مثل حاهلم

بياء ومتكنهم يف املعارف وإعالماً بعظيم مقادير األن، نقض العزائم وتقليب القلوب
  .)٣())اإلهليه

يلحون يف طلبهم إىل  ((ظّلوا  –وقد أخرجوا من مكة  –وملا وصل هؤالء إىل املدينة 
الرسول عليه الصالة والسالم أن يأذن هلم بقتال الكافرين الذين مل تلن هلم قناة يف 

حىت إذا ما أذن هلم الرسول بقتال الكافرين بدأت ، اضطهادهم على مدى أعوام خلت 
وهذا هو سبب إيراد واقعتني هامتني من وقائع .. تفتر مهة بعضهم وتذبل شجاعتهم 

ولشحذ شجاعتهم وإيقاد محاستهم من ،  إسرائيل لتحذير املسلمني من ناحية تاريخ بين
  .)٤() )ناحية أخرى 

وهنا حمل العربة واملوعظة لتحذير املسلمني من حال هؤالء أن ( (: قال ابن عاشور
وبعد أن متنوا قتال ، يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم املشركون من ديارهم وأبنائهم

  .)٥() )أعدائهم وفرضه اهللا عليهم 
يرى أن هذه اآليات نزلت يف مدة صلح احلديبية وأا ) ابن عاشور ( لكن الغريب أن 

                                                
  . والترقيم من عندي ،  ١/٦٢٠الطربي،جامع البيان    ) ١(
   ٢/٤١٢) البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٢(
  ٢/٤٠٥املصدر السابق نفسه  ) ٣(
  ١٥٨املودودي ،تفهيم القرآن  ص   ) ٤(
   ٢/٤٨٧ابن عاشور ،التحرير والتنوير     ) ٥(
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  )١(!متهيد لفتح مكة 
وتدريب ملن كتب عليهم  توطئة لغزوة بدربينما سياق اآليات يشهد أن هذه القصة 

  . )٢(وتأديب هلم وذيب ، القتال وهو كره هلم 
من ) الفخرالرازي ( ويدلّ على ذلك أن هذه اآليات يف بداية تشريع القتال ما ذكره  -

أي اآلية اليت قبل  - وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليم  أن قوله تعاىل 
  : فيها قوالن( (قال  -القصة

أحياهم مث أمرهم بأن يذهبوا إىل : الضحاكقال . أن هذا خطاب للذين أحيوا : األول
  .)٣( ))اجلهاد ألنه تعاىل إمنا أمام بسبب أن كرهوا اجلهاد

واعلم أن هذا القول ال يتم إال بإضمار حمذوف ( (: مث ضعف هذا القول بقوله
  .وقيل هلم قاتلوا : تقديره

يتضمن ، للحاضرينأن هذا استئناف خطاب : وهو اختيار مجهور احملققني: والقول الثاين
إال أنه سبحانه بلطفه ورمحته قدم على األمر بالقتال ذكر الذين خرجوا من ، األمر باجلهاد

وليعلم كل أحد أنه ، ديارهم لئال ينكص عن أمر اهللا حبب احلياة بسبب خوف املوت
قل لن ينفعكم الفرار إن  كما يف قوله سبحانه ، بترك القتال ال يثق بالسالمة من املوت

فشجعهم على القتال الذي به وعد  فررمت من املوت أو القتل وإذاً ال متتعون إال قليالً 
، أو يف اآلجل الفوز باخللود يف النعيم، إما يف العاجل الظهور على العدو، إحدى احلسنيني

  .)٤() )والوصول إىل ما تشتهي النفس وتلذ األعني 
األمة املسلمة ستمر بأدوار كاليت مر فيها بنو ولقد علم اهللا سبحانه أن أجياالً من هذه 

تعرض عليها ، وتقف من دينها وعقيدا مواقف شبيهة مبواقف بين إسرائيل، إسرائيل
  .)٥(مزالق الطريق مصورة يف تاريخ بين إسرائيل لتكون هلا عظة وعربة 

                                                
  ٢/٤٧٥املصدر السابق نفسه  ) ١(
   ٢/٤٢٥البقاعي ،نظم الدرر     ) ٢(
و ،  ٣/١٧٩دار الفكر ، بريوت، هـ ١٤١٤ط ، )مفاتيح الغيب ( فخر الدين الرازي ، الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٣(

. اً من رواية أيب صاحل وقد جاء هذا القول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أيض. املقصود بالذين أحيوا يف اآلية اليت قبلها 
  . ١/٢١٦السمرقندي ، حبر العلوم: انظر 

  ٣/١٧٩املصدر السابق نفسه ) ٤(
    ١/٢٦١سيد قطب ،يف ظالل القرآن   )٥(
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اح ومن مث فقد نزلت هذه اآليات مبا فيها من إرشادات وتعاليم ال يعتمد عليها جن
   -: ومن هذه التعاليم... اجلماعة فحسب بل بقاؤها ودوامها 

وكانت غالبيتهم فقراء بال زاد أو متاع  -ن على اجلماعة أن تغرس يف أعضائها إ/ أ
الشجاعة واجللد والصرب والعزم  -أو مسكن تكتنفهم األخطار واملهالك من كل ناحية 

م يف مثل تلك الظروف اليت كانوا الذي ال غىن عنه أبداً يف معركة وجودهم وبقائه
  .وأن تعدهم ويئهم ملواجهة هذه الظروف يف إقدام وجرأة ، يناضلون فيها

على اجلماعة أن جتعلهم مستعدين يف أية حلظة ملواجهة أي خطر مسلح قد يأيت / ب
وصده بكل قواهم دون اعتبار لقوة أعدائهم العددية ، من هنا أو هناك ليسحق فكرهم

 .ومواردهم املادية اهلائلة الضخمة 
ن على اجلماعة أن تعمل بأقصى طاقة ومحاس لنشر أفكارها واستقطاب أكربعدد إ/ ج

 .ممكن إىل صفوفها 
على اجلماعة أن تصنع يف لبناا الطاقة والشجاعة الالزمة الستئصال طرق الباطل / د

 )١(.وإقامة الطريق اإلسالمي يف مكاا 
إشارة عظيمة  ((أن يف هذه اآليات ) البقاعي ( الطريفة اليت ذكرها ومن األشياء     -

مبا دل عليها من أمر استخالفه يف اإلمامة يف الصالة اليت  واضحة إىل خالفة الصديق 
  )٢())كما أن ما يف تابوت الشهادة كان خالصة ذلك الدين، هي خالصة هذا الدين 

، ويف االستدالل به ضرب من التكلف.. البعيد املعىن  )٣(وهذا من التفسري اإلشاري 
وإال كان احتج ذه اآليات الصحابة رضي اهللا عنهم  حني وقع اخلالف بينهم يف خالفة 

  .وهم أفهم الناس للقرآن  أيب بكر 

  
  

                                                
   ٤١املودودي ، تفهيم القرآن  ، ص  ) ١(
   ٣/٤٢٥البقاعي ،نظم الدرر    ) ٢(
مناع ..[ اإلشارات اخلفية اليت تظهر ألرباب السلوك التفسري اإلشاري هوإدراك ما وراء التفسري الظاهر للقرآن من   ) ٣(

  ]٣٦٨م الرياض ، مكتبة املعارف،ص١٩٩٢هـ١٤١٣القطان،مباحث يف علوم القرآن ، الطبعة األوىل
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  مناسبة اآليات لواقع اليهود يف املدينة: املطلب اخلامس
وهم من كانوا جيهلون ، قريش بشكل عامكان القرآن الكرمي يف مكة خياطب مشركي 

أما يف املدينة فقد اهتم القرآن إىل جانب هذا  باليهود الذين مل يكونوا ، اإلسالم متاماً
وكانوا يتظاهرون باإلميان ، غرباء عن عقيدة التوحيد والنبوة والوحي واآلخرة واملالئكة

  - من حيث املبدأ  –وكان طريقهم ،  بالقانون الذي أنزله اهللا على نبيهم موسى 
، نفس طريق حممد عليه الصالة والسالم لكنهم حادوا عنه على كر قرون االحنطاط

وابتدعوا هلم عقائد ومذاهب وعادات غري إسالمية ال سند هلا وال تصديق يف التوراة 
  .على اإلطالق 

م اخلاصة على وليس هذا فحسب بل أم عبثوا بالتوراة فأدخلوا تفسريام وتأويال
وامتدت أيديهم إىل كالم اهللا بالتحريف والوضع وطرحوا عنه روح ، نصها األصلي
يكل شكلي من الطقوس الفارغة اليت ال حياة  -إىل اليوم –وتشبثوا ، الدين احلقيقي

فتبع ذلك أن احنطت معتقدام وأخالقهم وسلوكهم وغاصوا يف أعماق اإلسفاف ، فيها
  .واهلبوط 
بل عشقوا التمسك به ، يؤسف له أم مل يكتفوا مبجرد رضاهم بوضعهم هذا ومما 

هذا أن روحهم وعقوهلم خلت من أي استعداد أو نية ألدىن  فضالً عن، والثبات عليه
فما . فأضحوا لذلك ألد أعداء من جاءوا يعلموم الطريق الصحيح ، نوع من اإلصالح

  . كان منهم إال أن كدحوا يف سبيل إحباط كل حماولة أو جهد من هذا النوع 
مسلمني إال أم احنرفوا عن اإلسالم احلقيقي وأحدثوا فيه  –يف األصل  –ورغم أم 

وغرقوا يف ، يف أمور تافهة صغريةووقعوا فرائس اجلدل ، وابتدعوا ما راق هلم، تغيريات
وبلغ األمر  ،وراحوا يعبدون املال والثراء، ونسوا اهللا ونبذوه، احلجج الطائفية والعنصرية

) اليهود (وتسموا بـ ) املسلمني ( منهم مبلغاً فخلعوا عن ذوام أمساءهم األصلية 
  .وجعلوا الدين حكراً لبين إسرائيل من دون البشر 

الديين حني شرف الرسول يثرب بقدومه إليها ودعا اليهود إىل هكذا كان حلمهم 
وأكثر من ثلث هذه السورة ، وإىل هذا يرجع السبب يف هذه اآليات، العقيدة الصحيحة

حيث سددت آياته النقد إىل تارخيهم واحنطاطهم اخللقي وضالهلم ، موجه إىل بين إسرائيل
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ة العالية ومبادئ الدين النقية العميقة كما عرضت األخالقيات الرفيع، واحنرافهم الديين
، اجلوهرية كي توضح يف جالء كيف يسقط قوم نيب من أنبياء اهللا وينحرفون عن جه

بني التقوى الصادقة احلقيقية وبني التمسك  –خبطوط بينة واضحة  –ولكي تفرق 
  .)١(بالشكليات والرسوم 

وهذه القصة وإن كانت خرباً من اهللا تعاىل ذكره عن املأل  ((: )ابن جرير ( قال اإلمام 
وما كان من ابتدائهم نبيهم مبا ابتدأوا به من مسألة أن يسأل اهللا ، من بين إسرائيل ونبيهم

ونبأً عما كان منهم من تكذيبهم نبيهم بعد  ، هلم أن يبعث هلم ملكاً يقاتلون معه يف سبيله
د الذي وعدوا اهللا ووعدوا  رسوله من اجلهاد يف سبيل مث إخالفهم املوع، علمهم بنبوته

وفتح اهللا على القليل من ، بالتخلف عنه حني استنهضوا حلرب من استنهضوا حلربه، اهللا
فإنه تأديب ملن كان ، مع ختذيل الكثري منهم عن ملكهم وقعودهم عن اجلهاد معه، الفئة

وأم لن ، من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنظري  بني ظهراين مهاجر رسول اهللا 
ومعرفتهم ، مع علمهم بصدقه، فيما أمرهم به واهم عنه يعودوا يف تكذيب حممد 

وقبل بعثة اهللا إياه ، بعد ما كانوا يستنصرون اهللا به على أعدائهم قبل رسالته، حبقيقة نبوته
مع ، هم الذين كذبوا نبيهم مشويل بن بايلأن يكونوا كأسالفهم وأوائل، إليهم وإىل غريهم

وامتناعهم من اجلهاد مع طالوت ملا بعثه اهللا ملكاً ، ومعرفتهم حبقية نبوته، علمهم بصدقه
بعد مسألتهم نبيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوهم وجياهدون معه يف سبيل ، عليهم
  .)٢() )هم يف ذلكابتداءاً منهم بذلك نبيهم وبعد مراجعة نبيهم مشويل إيا، رم

وهذا من اهللا تعاىل ذكره تقريع لليهود الذين كانوا بني  ((: وقال يف موضع آخر
يقول اهللا . وخمالفتهم أمر رم ، يف تكذيبهم نبينا حممداً ، ظهراين مهاجر رسول اهللا 

 إنكم يا معشر اليهود عصيتم اهللا وخالفتم أمره فيما سألتموه أن يفرضه: تعاىل ذكره هلم
فيما  –فأنتم مبعصيته ، من غري أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه، عليكم ابتداء

  .)٣())أحرى   –ابتدأكم به من إلزام فرضه 

   
                                                

   ٤٠املودودي ،تفهيم القرآن  ، ص  ) ١(
   ١/٦٢٠الطربي ، جامع البيان    ) ٢(
   ١/٦١٥الطربي ، جامع البيان     ) ٣(
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  الهدف من اآليات: لثالمبحث الثا

  بنو إسرائيل يف القرآن: املطلب األول
اجلزئيات لقد حتدث القرآن العظيم عن أمة بين إسرائيل بكثري من التفصيالت وذكر 

ولعل ، الشيء الذي مل حتظ به أي أمة من األمم السابقة، يف حيام وأحواهلم مع أنبيائهم
  -: فمن ذلك ، وراء ذلك بعض احلكم واألسرار اليت ميكن أن نتلمسها

ظهر من القرآن ومن السرية أن اليهود هم أول من واجه الدعوة اإلسالمية (( -:أوالً
، النفاق واملنافقني افاحتضنو، مث يف اجلزيرة العربية كلها، املدينةبالعداء والكيد؛ أوالً يف 

كل ذلك قبل أن ينفروا ، وحرضوا املشركني وتآمروا معهم على اجلماعة املسلمة
بوجوههم يف احلرب املعلنة الصرحية فلم يكن بد من كشفهم للجماعة املسلمة لتعرف 

لهم؟ وما حقيقة املعركة اليت خنوضها من أعداؤها؟ ما طبيعتهم؟ وما تارخيهم؟ وما وسائ
  ١))معهم؟

بل سيخدم مراحل وعهوداً جاءت ، ولعل هذا األمر ليس خاصاً جبيل الصحابة فقط
  .والذي أخذ فيه الصراع مع اليهود أبعاداً أخرى، بعد جيل الصحابة إىل يومنا هذا

صراعاً وقتياً إذ علم اهللا أن الصراع مع أمة بين إسرائيل ليس ، وهذا شيء معجز حقاً
بل هو صراع دائم وقائم إىل عهد نزول املسيح عيسى ابن مرمي عليه  يف عهد حممد 

  .السالم
ويف هذا يلفت القرآن أنظار اإلنسانية إىل أن هؤالء هم مصدر الشر واإلفساد يف ((

يف طول األرض وعرضها ويف كل مكان يرتلون وعلى أي موضع ، اإلنسانية كلها
فهم ، وأفحش اخللق على األديان، وأعدى أعداء اإلنسان، شياطني الشياطنييكونون هم 
  .ومنوذج العذاب، وعنوان اخلراب، شر الدواب

ولعل الذي نفهم من حكمة اهللا يف اإلبقاء عليهم هو أن يستيقظ بتوايل عدوام 
ن م وأن يستبصر املعتربو، وأن ينتبه هلم أفهام العاملني فيجدوا، املؤمنون فيستعدوا
لريجع إليهم بأسهم ، وأن يعترب املستبصرون م فريجعوا إىل رم، فيتمسكوا بدينهم

فيطهروا األرض ، وسلوكهم القوي األكيد، الشديد وعزمهم احلديد وختطيطهم الرشيد
                                                

  ٣٤دار الشروق ،ص ، القاهرة ، هـ  ١٤١٣الطبعة احلادية عشر ، نا مع اليهودسيد قطب ،معركت - ١
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  .١))من أرجاس اليهود وجيعلوهم لنار احلرب هم الوقود
وقد امتد ، دين اهللا األخرين بين إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل إ(( -: ثانياً

ووقع فيهم ، ووقعت االحنرافات يف عقيدم، من التاريخ طويلة مدةتارخيهم قبل اإلسالم 
كما ، النقض املتكرر مليثاق اهللا معهم ووقع يف حيام آثار هذا النقض وهذا االحنراف

وهي وارثة  –فاقتضى هذا أن تلم األمة املسلمة .. وقع يف أخالقهم وتقاليدهم 
، بتاريخ القوم وتقلبات هذا التاريخ –الرساالت وحاضنة العقيدة الربانية جبملتها 

لتضم هذه ، ممثلة يف حياة بين إسرائيل وأخالقهم، وتعرف مزالق التاريخ وعواقبها
وتنتفع ذا الرصيد على مدار ، إىل حصيلة جتارا –يف حقل العقيدة واحلياة  –التجربة 
على ، وبوادر االحنراف، تقي بصفة خاصة مزالق الطريق ومداخل الشيطانولت، القرون

  .٣))ومعلوم أن أعظم املؤمنني قبلنا هم بنو إسرائيل(، ٢)هدي التجارب األوىل
وقد علم أن ، ن جتربة بين إسرائيل ذات صحائف شىت يف املدى الطويلإ -: ثالثاً

وأن األمة اإلسالمية ، أجيال منهاوتنحرف ، األمد حني يطول على األمم تقسو قلوا
من حياة بين  مراحلمتثل فيها  مراحلستصادفها ، اليت سيمتد تارخيها حىت تقوم الساعة

مناذج ، وجمددي الدعوة يف أجياهلا الكثرية، فجعل أمام أئمة هذه األمة وقادا، إسرائيل
  .معرفة طبيعته يعرفون منها كيف يعاجلون الداء بعد، من العقابيل اليت تلم باألمم

ذلك أن أشد القلوب استعصاء على اهلدى واالستقامة هي القلوب اليت عرفت مث 
، فالقلوب الغفل اخلامة أقرب إىل االستجابة ألا تفجأ من الدعوة جبديد يهزها، احنرفت

  .وانبهارها ذا اجلديد الذي يطرق نظرا ألول مرة، جلدته عليها، وينفض عنها الركام
، وال تكون له هزته، فالنداء الثاين ال تكون له جدته، لوب اليت نوديت من قبلفأما الق

ومن مث حتتاج إىل اجلهد املضاعف وإىل الصرب ، وال يقع فيه اإلحساس بضخامته وجديته
  .٤الطويل

                                                
 ١٢٠صابر طعيمة ، بنو إسرائيل  ، ص - ١
  ٨٦٨/  ٢سيد قطب ، يف ظالل القرآن - ٢
حممد هـ ، جامعة اإلمام ١٤٠٤الطبعة األوىل ، حممد رشاد سامل . د : أمحد بن عبداحلليم، االستقامة ، حتقيق، ابن تيمية  - ٣

 ٢٠٥/  ٢بن سعود اإلسالمية 
 ٨٦٩/  ٢سيد قطب ، يف ظالل القرآن - ٤
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  اهلدف األساسي من قصة طالوت: املطلب الثاين
وأهداف كثرية يف هذه اآليات على حكم ) طالوت وجالوت ( اشتملت قصة 

علت هذه اآليات عن أقصى ما يعرفه البصراء البلغاء ( (: )البقاعي ( حىت قال .. وبالغة
وتضاءلت نوافد اإلفهام عن ، وجتاوزت إىل حد تعجز العقول عن مناله، من الغايات

  .)١( ))اإلتيان بشيء من مثاله 
فقد كان ... ولكننا حناول أن نلتمس هدفاً رئيسياً واحداً تنضوي حتته كل األهداف 

  . بنو إسرائيل درساً حياً للمسلمني الذين يتولون زعامة العامل يف مكام 
وجعلهم للناس إماماً وأسند إليهم ، فلقد أنعم اهللا على بين إسرائيل بالنبوة والكتاب

لكنهم حرموا أنفسهم نعمة الزعامة بدخوهلم يف ، أمجعنيلواء الزعامة هلداية البشرية 
وسقوطهم يف قذارة الرتوات والرغبات الدنيوية وجنوحهم إىل النفاق  ، مداخل السوء

  .)٢( وفعل الشر واملعرفة الزائفة
ومما جيب التنبه له من قصتهم هذه  ((: وقد أشار البقاعي إىل هذا اهلدف العظيم بقوله

وتأديب ملالقاة الرجال من اإلرشاد إىل أن ، تدريب ملن كتب عليهم القتالألا ، ما فيها
، السيما بالثبات يف مزال األقدام فتشجع اإلنسان ، أكثر حديث النفس وأمانيها الكذب

وذلك ،  فإذا تورط أقبلت به على اهللع حىت ال يتمنوا لقاء العدو كما أدم به نبيهم 
فلما بعث ، بعث ملك للجهاد حيصون كثرة سؤال نبيهم  أن بين إسرائيل مع كوم ال

مث ملا استقر احلال بعد نصب األدلة وإظهار ، فخالف غرضهم مل يفاجئوه إال باالعتراض
فشرط عليهم الشاب الفارغ بناء دار وبناء ، فانتدب جيش ال حيصى كثرة، اآليات ندم

مث امتحنوا بالنهر فلم يثبت منهم إال ، فلم يكن املوجود بالشرط إال مثانني ألفاً، بامرأة
ثالمثائه وثالثة عشر وهم دون الثلث من مثن العشر من املتصفني بالشرط من الذين هم 

فكان ، ني الذين هم دون الدون من السائلني يف بعث امللكبدون الدون من املنتد
  : كما قال بعض األولياء املتأخرين آلخر قصده بالزيارة، اخلالصون معه

  أمل تعلم بأنـي صيـرفـي            أحك األصدقاء على احملك    

                                                
   ٣/٤٤٤. البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور    ) ١(
   ١٤٢املودودي ،تفهيم القرآن ، ص   ) ٢(
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  فمهنم رج الخيـر فـيـه          ومنهم من أجوزه بشـك    
  وأنت اخلالص الذهب املصفى          بتزكييت ومثلي من يزكـي   

ال تكاد جتد فيها ، أميت كإبل املائة" : وهذا سر قول الصادق عليه الصالة والسالم
فإذا لقيتموهم  ، ال متنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية" : وقوله  )١(" راحلة 
فاحلاصل أنه على العاقل املعتقد جهله بالعواقب ومشول قدرة ربه أن ال يثق . )٢("فاصربوا

و يتربأ من ، وال يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خالف ذلك، بنفسه يف شيء من األشياء
  .)٣())حوله وقوته إىل حول مواله وقوته وال ينفك يسأله العفو والعافية 

 –وذا يتضح أن العربة الكلية اليت تربز من القصة كلها هي أن هذه االنتفاضة 
على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص  –انتفاضة العقيدة 

على الرغم من هذا  –ومن ختلي القوم عنها فوجاً بعد فوج يف مراحل الطريق ، وضعف
... كله فإن ثبات حفنة قليلة من املؤمنني عليها قد حقق لبين إسرائيل نتائج ضخمة جداً 

والتشريد ، واملهانة الفاضحة، بعد اهلزمية املنكرة، فقد كان فيها النصر والعز والتمكني
 –مث ملك سليمان ، ولقد جاءت هلم مبلك داوود. م املتسلطني الطويل  والذل حتت أقدا

وهي عهدهم الذهيب الذي ، وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بين إسرائيل يف األرض
وكان هذا النصر كله مثرة  -يتحدثون عنه ؛ والذي مل يبلغوه من قبل عهد النبوة الكربى

نة قليلة عليها أمام جحافل فوثبات ح، مباشرة النتفاضة العقيدة من حتت الركام
  !)٤(جالوت

   

                                                
 ١١/٤٩٠، وابن ماجه ،باب من ترجى له السالمة من الفنت،٦٠١٧برقم ٢٠/١٥١رواه البخاري ،باب رفع األمانة   ) ١(

  ٣٩٨٠برقم
  ٩/١٦٨،ورواه مسلم ،باب كراهة متين لقاء العدو ٢٨٠١برقم ١٠/١٢٤رواه البخاري ،باب ال متنوا لقاء العدو   ) ٢(

  ٣٢٧٥برقم
   ٣/٤٤٣ ظم الدرر يف تناسب اآليات والسورالبقاعي ،ن   ) ٣(
   ١/٢٦٢سيد قطب ،يف ظالل القرآن     ) ٤(
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  املقصود العربة وليس جمرد احلدث: املطلب الثالث
وال جمرد السرد ، جيب أن نالحظ أن هدف القرآن من قصصه ليس جمرد احلدث

، وإمنا للعربة اليت تفرض االستفادة مبا حل بالسابقني، التارخيي للتسلية  واملعرفة اردة
 يكَانَ ف ىلَقَدرفْتيثاً يدا كَانَ حابِ مي اَأللْبلةٌ لِّأُوربع هِمصقَص ..  ]١١١: يوسف [  

إن هو إال ، أن هذا القصص –دائماً وأبداً  –ومع ذلك فيجب أن ال يغيب عن بالنا 
 حديثاً  ومن أصدق من : وصدق اهللا العظيم حيث يقول، احلق الصراح

ويقول ]   ٦٢: آل عمران[  إن هذا هلو القصص احلق  : ويقول] ٨٧:النساء[
 حنن نقص عليهم نبأهم باحلق  ]ويقول ] ١٣: الكهف  والذي أوحينا إليك من

بد هلا  فالقصة القرآنية ليست رواية تارخيية ال ،)١(]  ٣١: فاطر[  الكتاب هو احلق 
وإمنا هي ، باألمساء والصفاتوالتحديد الواضح لألشخاص واألماكن ، من السرد الكامل
تأخذ من حقائق األحداث اجلانب الذي حيقق هلا الغاية ويصل ا إىل ، قصة ذات هدف

وإن كان ، فإن كان ذلك يتحقق من خالل التعرف على اسم الشخص ذكر امسه، اهلدف
  .)٢(يتحقق من خالل التعرف على سجاياه وصفاته عرف ا وترك ما عدا ذلك 

ومل يبني امسه هنا سواء كان ) النيب ( لقرآن العربة فقد نكّر اسم وألن مقصد ا -
" نيب هلم " وتنكري  ((: وهلذا قال ابن عاشور، أو غري ذلك) صموئيل ( أو ) مشويل(

وإمنا املقصود حال ، لإلشارة إىل أن حمل العربة ليس هو شخص النيب فال حاجة إىل تعيينه
  .)٣( ))القوم وهذا دأب القرآن يف قصصه 

سواء علمنا أن النيب من كان ، ال شك أن املقصود حاصل ((: )الفخرالرازي ( قال 
ألن املقصود هو ، وأن أولئك املأل من كانوا أو مل نعلم شيئاً من ذلك، من أولئك

وإمنا يعلم من ذلك النيب؟ ومن ذلك املأل؟ ، الترغيب يف باب اجلهاد وذلك ال خيتلف
  .)٤() )يفيد إال الظن  وأما خرب الواحد فإنه ال، مفقودباخلرب املتواتر وهو 

أو ) طالوت ( مثل ذكر ، أما إذا كان االسم مقصوداً لتحقيق هدف معني فإنه يذكر

                                                
   ٤١ تاريخ العرب القدمي ، صحممد بيومي مهران ، دراسات يف. د) ١(
   ٧٠حممود السيد حسن ،روائع اإلعجاز يف القصص القرآين ، ص)٢(
   ٢/٤٨٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٣(
   ٣/١٨٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ) ٤(



- ١٧٩ - 
 

نوسع اللوحة ( (وعندما نقرأ مثل هذه االمساء فإنه ينبغي لنا أن ) داوود ( أو ) جالوت (
وال ، احلادثة عند داللتها املفردةفال تقف فيها ، اليت جتري عليها أحداثه وأشخاصه

ويشري الشخص إىل ، وإمنا تشري احلادثة إىل السنة الشاملة، الشخص عند كيانه الفرد
وترتسم يد القدر من وراء األشخاص . من وراء الظروف واملالبسات " اإلنسان "

األكرب على أا القوة املوجهه املريدة اليت تسير كل شيء مبقتضى الناموس ، واألحداث
  .)١() )الذي حيكم الوجود 

) جالوت ( بينما اسم ، فيه إشارة رمزية لشخصية القائد الفذ ) طالوت ( فاسم 
فهو إشارة لشخصية النيب )داود(أما اسم، فيه إشارة لشخصية الطاغية احملارب للخري

  . املنتصر
طريقة التفصيل التارخيي  -يف حديثه عن بين إسرائيل –إن القرآن الكرمي مل يتبع 

ذلك ، ألنه ال يتفق مع منهجه يف العرض التارخيي، الدقيق ألحداثهم ووقائعهم ويوميام
كما سنبني يف اخلصائص الفنية  –املنهج الذي يربز أهم املشاهد واللقطات ويقف عندها 

  .ا هدفه من القصص والتاريخ ويتحقق من خالهل، ليستخلص منها الدالالت والدروس –
هذا وأرانا أهم اللقطات من ، القرآن أمامنا بعض مشاهد من تارخيهمعرض لقد 
وهذا يعين أن ، من أحداث حيام قد أغفله القرآن وأسقطه كثرياًوهذا يعين أن ، التاريخ
  .من تارخيهم قد جتاوزها القرآن عمداًً ال نسياناً " حلقات " هناك 

الضرورة هلا عند الناظر يف  –إذا جاز هذا التعبري  –ونعتقد أن هذه احللقات املفقودة 
ونعتقد أن الوقوف . والتقدم له الكثري من الفوائد والدروس والدالالت ، تاريخ اليهود

ويقدم له الكثري ، واملشاهد اليت قدمها يكفي الباحث، أمام احللقات اليت عرضها القرآن
فإذا ما جتاوز الباحث تقريرات القرآن إىل .لدالالت والعرب والعظات من الدروس وا

ولن حيصل فيها ، فإنه لن جيد جديداً عندها من الدروس والدالالت، تفصيالت مل ترد فيه
من األقوال والروايات " ركاماً " ولن جيد فيها إال ، على حقائق ومسلّمات يقينية

  .)٢(والتفصيالت األسطورية 
  

                                                
   ١٥٦سيد قطب ، منهج الفن اإلسالمي    ) ١(
  . ٥٦-٥٥القرآن ، صصالح اخلالدي ،الشخصية اليهودية من خالل . د  ) ٢(
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  :الفصل الثاينملخص 
  وما آيات القصة إال جزء من ذلك  ، )اليهود ( يدور حمور سورة البقرة حول
 .ة قضية اجلهاد وذكر العوامل احلقيقية لرفعة األمم جلملعا ، احملور
  بعد آيات الناكلني عن اجلهاد لترسم صورتني ) قصة طالوت ( جاءت آيات

 .متقابلتني للعاجزين والعازمني 
  ا حتذير  ، توطئة لغزوة بدر وتدريب للصحابة رضي اهللا عنهمهذه القصةكما أ

 .لليهود من تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 أن من التزم عوامل النصر املذكورة سيصل إىل : من آيات القصة اهلدف األساس

 .ولو كانوا قلة قليلة .. العزة واملكانة 
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  ةيليالتحل دراسةأهمية ال :المبحث األول
 التحليليةينبغي لكل باحث يف علم التاريخ القرآين أن يكون له عناية فائقة بالدراسة 

ألن األلفاظ القرآنية هلا دالالت قد ال تدرك بالنظرة اردة  ، للنصوص القرآنية
كما يف - وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فحينما يقول اهللا مثالً  ، السطحية

هي اآلثار التارخيية  وما) بقية(فكيف يكون بإمكان املؤرخ أن يدرك معىن  -قصتنا
  . املتروكة لوال رجوعه اىل حتليل النص ومعرفة أبعاده

 ، وإن من األدوات املهمة يف هذه الرسالة حتليل ألفاظ القصة القرآنية الواردة معنا
الوسائل بالقدر الذي خيدم موضوع فإن من املهم للباحث أن يستعني بكل العلوم و

وغرضها الرئيس دون اخلوض  ، وحيقق هدفها العام ، ويكشف عن مضموا ، السورة
  .وستكون كتب التراث التفسريي عوناً للباحث  ، يف كل ما يشغل عن ذلك

وبالغة  ، املفسرون بيان معىن األلفاظ يف اآلية ايتوىل فيههي اليت  التحليليةوالدراسة 
والقراءات الواردة  واختالف املفسرين يف اآلية ، وأسباب الرتول ، التركيب والنظم

  .عراب اجلمل واأللفاظإو
على كل األحوال خادمة للدراسة  التحليليةومن هنا يتقرر لدينا أن الدراسة 

وبيان املوقف  ، فهي وسيلة لتقرير موضوعات القرآن والكشف عن حقائقه ، املوضوعية
  . ١القرآين يف كل موضوع  

وأود أن أنوه إىل القصور الواقع من قبل املفسرين األوائل يف االهتمام بالدراسة * 

                                                
 ١٣٨هـ ،دار البشري ،ص ١٣٩٦منهجية البحث يف التفسري املوضوعي ، الطبعة األوىل ،  زياد خليل . الدغامني ،د - ١
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ومل يقصر املصنفون من املتقدمني ((: حممد رشيد رضا/ املوضوعية حىت قال الشيخ 
، يه القرآنواملتأخرين يف شيء من علم الكتاب والسنة كما قصروا يف بيان ما هدى إل

واحلث على ، واجلمع بني النصوص يف ذلك، واحلديث عن سنن اهللا تعاىل يف األمم
ألفادوا ، وقواعد الكالم، ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع األحكام، االعتبار ا

وهو ماال يغين عنه التوسع يف دقائق مسائل النجاسة . األمة ما حيفظ به دينها ودنياها
فإن العلم بسنن اهللا تعاىل يف عباده ال يعلوه إال العلم باهللا ، والسّلَم واإلجارةوالطهارة 

  .١))أو من طرقه ووسائله، بل هو منه، تعاىل وصفاته وأفعاله
  -: ولكن لعلنا نلتمس هلم العذر بأمرين

أم قد حتدثوا عن ذلك يف ثنايا كتب السلوك واالجتماع وكتب التاريخ  - : أوالً
  .وحنوها

رمبا كان ذلك من العلوم البدهية هلم احلاصلة من النظر والتفكر يف آيات  -: انياًث
ومل تكن حتتاج منهم إىل كثري عناء وحبث إلخراجها للناس كما هو احلال ، القرآن الكرمي

  .واهللا أعلم . اليوم
  : )حممد البهي(يقول ، وال نزدريها  ، ةيأتيولكن ذلك ال يغين حبال عن الدراسة التحل

وإذا كان املتقدمون من علماء املسلمني خدموا القرآن الكرمي بتجلية معاين كلماته ((
.. واإلعجاز ، يف األسلوب و التراكيب: وبيان موقعها يف فصاحة العرب.. وآياته 

واالستدالل ا على بعض اآلراء واالجتاهات يف .. واستخالص األحكام الفقهية منها 
فإن ذلك مل يكن الطريق األفضل الذي .. ية للطوائف املختلفة العقيدة واملذاهب الكالم

وإمنا كان أشبه بتوضيح مفكك للهداية ... يشري إىل القيمة الذاتية احلقيقية للقرآن 
هو السبيل ... أو استخالص جوانب هذه اهلداية ، ورمبا كان التفسري املوضوعي. اإلهلية

وحماولة التفسري املوضوعي مل . عنه البشر  األيسر لإلميان مبستواها الرفيع الذي يعجز
.. والعناية بتراكيبها .. وقوفهم عند حد اآليات : مبثل ما حظي عندهم، حتظ لديهم

  .٢))وارتباط الالحق منها بالسابق
 اوهل ، ةمهم ةاملوضوعي دراسةفال ، وال شك أن هذا من املبالغة اليت جيب أن جتتنب

                                                
  ٤٩٩/  ٧حممد رشيد رضا ،تفسري املنار   - ١
 ٨٩مطبعة التقدم،ص ، القاهرة ، هـ١٣٦٩الطبعة األوىل ، حممد البهي ، حنو القرآن - ٢
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 يبل ه. حبالالتحليليةدراسة ستغين عن التال  اولكنه ، جوانب يف غاية النفع والفائدة
بيان املراد من كالم  ا يتم يتال يهالتحليلية دراسةوال. اومرحلة تالية هل ، اعليه ةقائم

  .اهللا تعاىل
وال غىن  ، عالقة تكامل ةاملوضوعي دراسةوالالتحليلية دراسةبني ال فالعالقة إذاً
والسري على منهج املفسرين يف فهم ، عن تفسري السلف  ةاملوضوعي دراسةللباحث يف ال

  .كالم اهللا
وإن املنهج املوضوعي يف التفسري هو أهم ما ينبغي أن تتوجه له العناية يف الوقت (( 

وذلك يكون ، الراهن؛ ألنه جيلي حقائق القرآن اليت غابت عن أذهاننا يف كل ميدان
  : بطريقتني متكاملتني

معني يف القرآن الكرمي كله ودراسته دراسة واعية واقعية  بتتبع موضوع: أوالمها
لبلورة تلك احلقائق واملواقف القرآنية اليت تعد عوامل ضرورية للتغيري والسعي ، منضبطة

  .حنو الشهود احلضاري
ودراسته ، بتتبع املوضوع الذي عاجلته كل سورة من سور القرآن الكرمي: واألخرى

  .١))لك على ضوء منهج مشويلدراسة واعية واقعية عملية كذ
أن حيدد الـبـاحث اهلدف أو األهداف األساسية للسورة مث : وطريقة البحث فيه

خيتاره أو خيتار إحداها إن كانت مثة أهداف مـتـعددة مث حياول إبراز عناصر حبث هذه 
القة كل املقاطع ذا مث يدرس ع ، السورة للموضوع وتـقـسـيـمـهـا وتبويبها

ومكان  ، مع التعرف على أسـباب نزوهلا ، وانتهاًء خبامتتها ، بدءاً مبقدمة السورةاهلدف 
ور القرآن ويبني عالقة كل ذلك دف السورة عنوان وترتيبها من بيـن سـ ، نزوهلا

ه وبني الرابطة جلية عند إحالة النظر وسيجد الباحث الصلة بـيــنـ ، البحث
حه وبيانه واالستدالل أيضاًاً ترمي إىل دفاً واضـحسيعلم أن للسورة هو ، وإمعان الفكر

ورة من القرآن هلا شخصية مستقلة تعلم عند وكل س ، وتفصيل جوانبه وأبعاده ، له وبه
داف متعددة بينها من الترابط والتعاضد بل وميكن أن يكون للسورة أه ، البحث فيها

  .بالبحث مع إغفال البواقيوالتداخل شيء يصعب معه التفريق بينهما أو إفراد إحدامها 
وليعلم أنه ينبغي عند البحث يف هذا اللون أال ينطلق الباحث يف دراسة موضوع  

                                                
 ١٧١ص .لدغامني ،منهجية البحث يف التفسري املوضوعي زياد ا. د - ١
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بل يـكـــون مـنطـلقه آيات ومباحث  ، السورة من آيــات مل ترد فيها
واستشهاداً  ، وتوكيداً ال تأصيالً ، ومقاطع السورة وأما غريها فتذكر استئناساً ال تأسيساً

   .ال استناداً
سراج (وإن كان بعض السلف قد متىن شيئاً من ذلك حىت قال ابن العريب يف 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة منسقة املعاين ): املريدين
 ،منتظمة املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد يف سورة البقرة مث فتح اهللا لنا فيه

فلما مل جند له محله ورأينا اخللق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني اهللا 
  .١ورددناه إليه

تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ( (: ويقعد لذلك اإلمام الشاطيب فيقول
بعد  –ويدل على هذا املعىن ... وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكلية ، ال جزئي

أنه حمتاج إىل كثري من البيان فإن السنة على كثرا وكثرة مسائلها  –االستقراء املعترب 
فإذا نظرنا إىل رجوع الشريعة إىل كلياا املعنوية وجدناها قد ... إمنا هي بيان للكتاب 

  .))تضمنها القرآن على الكمال
بعد استيفاء مجيعها بالنظر؛  اعتبار جهة النظم يف السورة ال يتم به فائدة إال((: يقولو

كما أن االقتصار على بعض اآلية يف  ، فاالقتصار على بعضها غري مفيد للمقصود منها
فسورة البقرة مثالً كالم واحد . استفادة حكم ما ال يفيد إال بعد كمال النظر يف مجيعها

ا هو باعتبار النظم وإن احتوت على أنواع من الكالم حبسب ما ثبت فيها؛ فمنها م
ومنها  ، ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم ، كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب

ومنها اخلوامت . ما هو املقصود يف اإلنزال وذلك تقرير األحكام على تفاصيل األبواب
  .٢ ))وما أشبه ذلك ، العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت

وبرنامج ، طريق هداية=املوضوعية + التحليلية الدراسة : خنلص من ذلك إىل أن* 
  .وخطة علمية واحدة املصدر واملسائل والغايات، أمة

ونقل تفكريك ، اعمد إىل سورة من تلك السور اليت تتناول أكثر من معىن واحد((
مث ارجع البصر كرتني كيف بدأت ؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت ، معها مرحلة مرحلة

                                                
  ١/٣٥٦السيوطي ،اإلتقان   - ١
 ٣/٤١٥و  ٢٧٤/  ٣الشاطيب ،املوافقات   - ٢
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تالقت أركاا وتعارضت؟ وكيف ازدوجت مقدماا  أوضاعها وتعادلت؟ وكيف
  بنتائجها ؟ ووطأت أوالها آلخرها؟

وأنا لك زعيم بأنك لن جتد البتة يف نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه 
  أم يف جنوم شىت؟، السورة قد نزلت يف جنم واحد

كل واحدة منها ولسوف حتسب أن السبع الطوال من سور القرآن الكرمي قد نزلت 
  .١))دفعة واحدة

واملوضوعية يف قصتنا هذه سنجد أن آلة التحليليةوإننا حني نبحث بطريقة الدراسة 
نرى أدق ما فيه ، ما بطن فيه وما ظهر من التاريخ اليهودي، التصوير ترصد كل اجلوانب

وتقيم الدليل على ما يطرحه القرآن الكرمي من دروس ، وما عظم أو صغر، وأبسطه
  .من بيت إسرائيل) طالوت وأتباعه(لعرب والتوجيه اإلهلي يف جتربة ا

إن مجلة اجلوانب اليت رصدها القرآن الكرمي وسجلها للدرس والتدبر وقصها على 
، أو خرباً أو حرباً أو سلماً، قد جعل لكل منها مرحلة أو جانباً أو معتقداً، قلب حممد 

موضوعه وأفرد له القرآن مكاناً بني سوره  يف إطار مستقل تتقارب صوره وتتحد عناصر
  .٢وخمتلف آياته

  

                                                
 ١٥٤دار القلم ،ص ، الكويت ، م١٩٧٧النبأ العظيم ونظرات جديدة يف القرآن ، الطبعة الرابعة ، دروزة ،حممد عزة  - ١
 ٢٣٣،ص صابر طعيمة ، بنو إسرائيل   - ٢
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اآلياتتحليل : المبحث الثاني


  

  }االستذالل المرير{
  اثْ لَنعاب ملَّه بِينى إِذْ قَالُواْ لوسم دعن بيلَ مائرنِي إِسن بِإل مإِلَى الْم رت أَلَم

ملكاً نقَاتلْ في سبِيلِ اللّه قَالَ هلْ عسيتم إِن كُتب علَيكُم الْقتالُ أَالَّ تقَاتلُواْ 
ا أَالَّ نا لَنمقَالُواْ و با كُتا فَلَمنآئنأَبا وارِنين دا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللّهي سلَ فقَات

 نيمبِالظَّال يملع اللّهو مهنيالً ماْ إِالَّ قَللَّووالُ تتالْق هِملَيع  ] ٢٤٦:البقرة[  
  
**   أمل تر :  
  .النافية ) مل ( االستفهام و هنا جاءت مكونة من مهزة ) أمل تر ( 
 إما أن يكون قد علم باخلرب قبل نزول هذه اآلية فيكون / أ : واملخاطب يف اآلية

 .اخلطاب من باب التقرير 
  . )١(وإما أنه مل يكن يعلم باخلرب فتكون اآلية من باب التعجيب والتعريف/ ب  
  ) رمل ( وقد جزم الفعل حبذف حرف العلة لدخول  ، مأخوذة من الرؤية) ت (

 ) .ترى ( النافية عليه وأصله 
 يرى ابن جرير ومجهور املفسرين على أن الرؤية هنا خربية : حقيقة الرؤية هنا
وحاصله أن الرؤية ( ( ،)٣() )أي مل تعلم بإعالمي إياك وهو من رؤية القلب  (( ،)٢(قلبية

                                                
هـ، ١٤١٣الطبعة األوىل ، علي معوض  –عادل أمحد : حتقيق ، أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف ،البحر احمليط  ) ١(

  )٦/١٧٥( الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  –   ٢/١٦٠أللوسي ،روح املعاينا –  ٢/٢٨٥علمية دار الكتب ال، بريوت 
  ) ١/٦١٠( الطربي ، جامع البيان     ) ٢(
  )  ١/٢٩٤( البغوي ، معامل الترتيل    ) ٣(
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أي أمل : وجيوز أن تكون مضمنة معىن اإلنتهاء، معىن التنبيههنا اليت مبعىن اإلدراك مضمنة 
 .)١() )أي أمل يصل علمك إليهم : ينته علمك إليهم ؛  أو معىن الوصول

فاحكم " وقال ، علمنا: معناه  ناوأرنا مناسك كقوله ، وذلك راجع إىل العلم ((
  . )٢( ))أي علمك " بني الناس مبا أراك اهللا 

  ٣(... أي أمل تنظر إىل املأل : مبعىن الرؤية البصريةوجيوز أن تكون( . 
لكننا من ناحية بالغية . وواقع احلال، لكن القول بالرؤية اخلربية أقوى ملساندة اللغة له

ليحصل اإلدعاء أن هذا األمر ، بتضمني فعل الرؤية معىن النظر ((بإمكاننا أن نقول 
أمل تر إىل  (فيكون قوهلم ، بين الصدق ملن علمهلكونه ، املدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر

فهو هنا استعارة الفعل املوضوع ، )٤() )أمل تعلم كذا وتنظر إليه : مجلتني: يف قوله) كذا 
إلدراك املبصرات إىل معىن املدرك بالعقل ارد ملشاته للمدرك بالبصر يف الوضوح 

 .واليقني 
مل ( وقد اشتهرت يف ذلك حىت أجريت جمرى املثل يف هذا الباب بأن شبه حال من  ((
مث  ، الشيء حبال من رآه يف أنه ال ينبغي أن خيفى عليه وأنه ينبغي أن يتعجب منه) ير 

الغة يف شهرته وعراقته يف أجرى الكالم معه كما جيري مع من رأى قصداً إىل املب
  . )٥())التعجب
  ترى ( نالحظ يف اآلية أن الفعل  ):إىل ( التعدية بـ ( ي باحلرفعد ) إىل (  أمل

وحيتمل أن يكون ( (، )٦(ألن الرؤية هنا رؤية علمية ) أمل تر املأل ( ومل يقل  تر إىل املأل 
فمن علم بتعليم ، عندهم حرف لالنتهاء كقولك من فالن إىل فالن) إىل ( ألجل أن 

فكأن ذلك املعلم أوصل ذلك املتعلم إىل ذلك املعلوم وأاه إليه فحسن من هذا ، معلم
 .)٧() )فيه ) إىل ( الوجه دخول حرف 

                                                
   ١/٢٨٧الشوكاين ،فتح القدير    ) ١(
  ) ٦/١٧٥( الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب    ) ٢(
   ١/٢٨٧الشوكاين ،فتح القدير    ) ٣(
   ٢/٤٧٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٤(
   ٢/١٦٠األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
   ٢/١٦٠املصدر السابق نفسه  ) ٦(
   ٦/١٧٦لفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ا  ) ٧(
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  كقوله ) إىل ( يف القرآن إال متعدية باحلرف )أمل تر( ومل تأت لفظة  أمل تر إىل
أمل تر  ]  ١٤: اادلة[  .. أمل تر إىل الذين تولوا  ]  ١١: احلشر[  الذين نافقوا 

) إىل (لكن ذلك اليعين أن التعدية بـ ]  ٤٥: الفرقان[  إىل ربك كيف مد الظل 
كما يشهد له قول امرئ ، بل قد جاء عند العرب تعديته بنفسه دون حرف اجلر، الزمة
 :القيس

 . )١(أمل  ترياين كلما جئت طارقاً   وجدت ا طيباً وإن مل تطيب        
 اتفق املفسرون على أن االستفهام هنا ليس املقصود به : نوع االستفهام

 .فاهللا سبحانه أعلم وأعظم من أن يسأل غريه، االستفسار للعلم واملعرفة 
   -: لكنهم بشكل إمجايل يفسرون أي استفهام يف القرآن بأحد ثالثة أمور

 .استفهام لإلنكار /٣.         استفهام للتقرير /٢.        استفهام للتعجب /١
إذا جاء فعل الرؤية منه ) أمل تر إىل كذا ( واعلم أن تركيب  ((: قال ابن عاشور

كان كالماً مقصوداً منه التحريض ، متعدياً إىل ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه
ولذلك تكون مهزة ، وهذا مما اتفق عليه املفسرون، على علم ما عدي إليه فعل الرؤية

من معاين ، معىن اإلستفهام بل يف معىن جمازي أو كنائياالستفهام مستعملة يف غري 
ورمبا كان ، وكان اخلطاب به غالباً موجهاً إىل غري معني، االستفهام غري احلقيقي 

  .املخاطب مفروضاً متخيالً 
  : ولنا يف بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثالثة

أو التعجيب من عدم علم ، يف التعجب أن يكون االستفهام مستعمالً: الوجه األول
  ... املخاطب مبفعول فعل الرؤية 

فإنه كثر جميء االستفهام التقريري يف ، أن يكون االستفهام تقريرياً: الوجه الثاين
أمل تعلم أن اهللا على كل شيء     ، أمل نشرح لك صدرك  : مثل، االفعال املنفية

  ...  قدير 
  . )٢() )أن جتعل االستفهام إنكارياً : الوجه الثالث

                                                
الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار،  –      ٢/١٦٠األلوسي ،روح املعاين –    ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(

  . ١/٢٨٤طبعة مصورة مل يكتب عليها معلومات الطباعة ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
   ٢/٤٧٧والتنوير   ابن عاشور ،التحرير  ) ٢(
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وهو ما ، ولكن االستفهام هنا للتعجب، وأكثر استفهام القرآن لإلنكار أو للتقرير
: قال البغوي ،)١(ويوجب الشوق له إىل ما يقص عليه وللسامع  حيدث العجب للنيب 

أمل تر إىل ما يصنع : هل رأيت مثلهم ؟ كما تقول:هو تعجيب يقول: قال أهل املعاين((
وهو قول ابن ، )٢())فهذا وجهه ، ومل يعاينه النيب ) أمل تر ( فالن ؟  وكل ما يف القرآن 

  . )٣( أيضاًقتيبة 
، )٤() )وجيوز أن يكون لكل سامع جيوز أن يكون للنيب ( () أمل تر (واخلطاب يف  -

إال أن املراد به هو وأمته ولكل  واألقرب أن اخلطاب وإن كان وقع ابتداء للنيب 
] ١: الطالق[ ...  يا أيها النيب إذا طلقتم النساء  : واظهر من هذا قوله تعاىل، سامع

  . )٥(وغريها من اآليات 
  معىن اآليات ) أمل تروا( بدالً من اجلمع ) أمل تر(وسبب ابتداء اخلطاب بالفرد لعلو

أمل  وعموم املعاين ما قيل فيه ، إقباالً على النيب  أمل ترفأشرف املعاين ما قيل فيه (
  .)٦() إقباالً على األمة   تروا

بسكون ) تر( وقرأ السلمي ) أمل تر ( قرأ اجلمهور بفتح الراء يف : القراءات فيها* 
  : قالوا، الراء
 : قال الراجز، على توهم أن الراء آخر الكلمة / أ

  واشتر فعجل خادماً لبيقاً     قالت سليمى اشتر لنا سويقاً               
وقد جاء يف القرآن كإثبات ، وجيوز أن يكون من إجراء الوصل جمرى الوقف/ ب 
  .)٧(يف الوصل ) الرسوال( و) السبيال(و ) الظنوناْ ( ألف 
**-  إىل املأل:  
  وهو اسم مجع ، اسم للجماعة يف اللغة ال واحد له من لفظه ):املأل (أصل كلمة

                                                
   ٢/٤٥٧حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ١(
   ١/٢٩٤البغوي ، معامل الترتيل    ) ٢(
     ١/٢٣٨ابن اجلوزي ،زاد املسري    ) ٣(
   ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٤(
   ٦/١٧٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٥(
  ٣/٣٨٧) البقاعي( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٦(
  ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط     ) ٧(
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 : )٢( قال الشاعر.)١(ومجعه أمالء ، كالقوم والرهط واإلبل واخليل
  وقال هلم األمالء من كل معشر        وخري أقاويل الرجال سديدها    

  .)٣(اجلماعة : مهموز مقصور، واملأل
  .)٤())ال تكون فيهم امرأة املأل الرجال يف كل القرآن: وقال الفراء ((

وأنه ، تعمري الوعاء باملاء وحنوه((وهو) امللء( أن الكلمة مشتقة من )ابن عاشور(ويرى 
، متاأل القوم إذا اتفقوا على شيء والكل مأخوذ من ملء املاء: مؤذن بالتشاور لقوهلم

فقد كفاه  فإذا مأل أحد آلخر، فإم كانوا ميألون قرم وأوعيتهم كل مساء عند الورد
فضربوا ذلك مثالً للتعاون على األمر النافع الذي به ، شيئاً مهماً ؛ ألن املاء قوام احلياة

اللهم عليك بقريش فإم  {والتمثيل بأحوال املاء يف مثل هذا منه قول علي ، قوام احلياة
  .)٥())متثيالً إلضاعتهم حقه  }قد قطعوا رمحي وأكفأوا إنائي 

أحسنوا املأل فكلكم  {ومنه احلديث ، حسن اخللق: أيضاًواملأل  ((: قال القرطيب
  .)٦( ))أخرجه مسلم }سريوى
 وهم )٧()مأل بين إسرائيل وأشرافهم ورؤساؤهم ( واملقصود هنا : معىن املأل هنا

 .)٨()الوجوه وذوو الرأي (
 والقادة باملأل إىل أمور منهايد املفسرون سبب تسمية االشراف يع:سبب التسمية : 
  .)٩())أن الناظر إذا نظر إليهم امتألت عينه هيبة منهم  ((  ) أ

 .)١٠())ممتلئون مما حيتاجون إليه منهم  ((   ) ب

                                                
  ١/٢٩٥يلرتالبغوي ، معامل الت  ) ١(
  ٦/١٨٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -      ٢/٢٥٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
  ] م ل أ[مادة  ٦/٤٢٥٢ابن منظور ، لسان العرب    ) ٣(
  ١/٢٤١ابن اجلوزي ،زاد املسري  -       ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٤(
  ٢/٤٨٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٥(
  ١٠٩٩برقم  ٣/٤٥١، واحلديث أخرجه مسلم ،باب قضاء الصالة الفائتة،  ٢/١٠٥١القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٦(
علي : السمرقندي، أبو الليث نصر بن حممد ، حبر العلوم، حتقيق –                  ١/٦١٠الطربي ، جامع البيان     ) ٧(

                            ١/٢١٨دار الكتب العلمية ، بريوت ، هـ  ١٤١٣الطبعة األوىل ، زكريا النويت . معوض، عادل أمحد ، د
  ١/٢٩٥البغوي ، معامل الترتيل   –

  ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٨(
  ١/٢١٨دي ، حبر العلومالسمرقن  ) ٩(
  ٢/٢٥٧أبو حيان ،البحر احمليط    –       ١/١٠١٥القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ١٠(
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  .)٢())ألن هيبتهم متأل الصدور ((و )١())ميلئون العيون هيبة ورواء (() ج
  .)٣())ميلئون املكان إذا حضروه (() د

  .)٤())أي يتعاونون مبا ال مزيد عليه : ألم يتمالئون(() هـ 
  

 **  َيلائرنِي إِسن بم:  
 اا وجهان:إعرايف إعرا :  
: والتقدير ، الوجه املشهور أن اجلار وارور متعلّق مبحذوف وقع حاالً من املأل -أ

  )٥(.كائنني من بين إسرائيل 
ألن االسم املعرف باأللف والالم جيوز ، هو صلة للمأل: على مذهب الكوفيني -ب 

] لعمري ألنت البيت أكرم أهله:[ يكون موصوالً كما زعموا ذلك يف قولهعندهم أن 
من بين ( كذلك ، ال موضع هلا من اإلعراب) البيت(عندهم صلة لـ) أكرم (فـ

 .)٦( العامل فيه ال موضع له من اإلعراب) إسرائيل
  أبو حيان(و) األلوسي (هنا فريى )  من(أما ( ا تبعيضيةأ)٧(.  
 مضاف إليه جمرور بالفتحة بدل الكسرة ألنه ممنوع من الصرف )إسرائيل( و

 . للعلمية والعجمة 
مرتان منها ، ثالثاً وأربعني مرة يف القرآن) إسرائيل(وردت كلمة : )إسرائيل(معىن * 

إخباراً ، )بين(وإحدى وأربعون مرة مضافة إىل ، امساً آخر لنيب اهللا يعقوب عليه السالم
  .)٨( )إسرائيلبين (عن 

فإننا جند أا كانت ) بنوإسرائيل(وإذا نظرنا إىل هذه املواضع اليت وردت فيها كلمة 
ابتداًء مما قبل بعثة موسى عليه ، تعرض أطرافاً ولقطات ومشاهد من تاريخ بين إسرائيل

                                                
  ٢/٢٥٧أبو حيان ،البحر احمليط    -    ٦/١٨٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٢(
  ٦/١٦٤لفخرالرازي ، مفاتيح الغيب ا -         ٢/٢٥٧أبو حيان ،البحر احمليط     ) ٣(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٤(
  ٢/١٦٤األلوسي   -     ٢/٢٦٢أبو حيان ، البحر احمليط    ) ٥(
  ٢/٢٦٢أبو حيان ، البحر احمليط     ) ٦(
  ٢/٢٦٣البحر احمليط -   ٢/١٦٤روح املعاين    ) ٧(
  ٤٣-٤٢أللفاظ القرآن الكرمي ،ص حممد فؤاد عبدالباقي ،املعجم املفهرس : انظر   ) ٨(



- ١٩٢ - 
 

  .)١( السالم إىل ما بعد بعثة عيسى عليه السالم
 أو )سرل(من قال أنه عريب ومشتق من وال عربة بكالم ، علم أعجمي) إسرائيل(و

زعم يعقوب أنه : إسرائيل وإسرائني: )ابن منظور(ومنه قول، )٢( فهذا قول باطل، )سرأل(
  .)٣( أنه بدل اسم ملَك

وهذا كالم غريب فأمساء املالئكة توقيفية ال تثبت إال من خالل القرآن الكرمي أو 
  .)٤(األحاديث الصحيحة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  عليه السالم وال معىن له يف ) يعقوب( اسم من أمساء ) إسرائيل ( والصحيح أن
) رشيد رضا (وقد رد ) األمري ااهد مع اهللا( فقد زعم بعضهم أن معناه ، اللغة العربية

يف سبب إطالقه عليه من  -أي اليهود –وقد علمت ما عندهم  ((: هذا الزعم بقوله
. )٥())مث أطلق على مجيع ذريته كما هو شائع يف كتب القوم .. عبارة سفر التكوين 

فقد جاء يف ، )إسرائيل(واألقرب أن املعىن املذكور هو الترمجة العربية للفظة العربية 
  .)٦())رئيس هللا : يسرئيل: إسرائيل ((: )قاموس أعالم الكتاب املقدس(

 سفر (كما زعم ) إسرائيل( بـ) يعقوب(يرجع سبب تسمية : ةيسبب التسم
سفر (وقد ورد ذلك يف موضعني يف ، إىل أن اهللا مساه بذلك وغير امسه) التكوين
 -):التكوين

جل اهللا عما  -: فصارع اهللا هناك) يبوق(خماضة )يعقوب(حينما أراد أن جيتاز/ أ
أنه مل يتغلب على يعقوب –أي الرب  -وعندما رأى[تقول الرواية  –يقولون علواً كبرياً 

أطلقين : وقال له. فاخنلع مفصل فخذ يعقوب يف مصارعته معه ، ضربه على حق فخذه
: ما امسك ؟ فأجاب: فسأله. ال أطلقك حىت تباركين : فأجابه يعقوب. فقد طلع الفجر

ألنك جاهدت مع اهللا ، إسرائيلبل ، ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب: فقال.يعقوب
ملاذا تسأل عن امسي؟ وباركه : أخربين ما امسك ؟ فقال: فسأله يعقوب. والناس وقدرت 

                                                
  ٣٤صالح اخلالدي ،الشخصية اليهودية ، ص. د  ) ١(
  ٦٣صالح اخلالدي ، األعالم األعجمية يف القرآن ،ص. د  ) ٢(
  )سرأن) (سرأل(مادة  ٦/٢٢٤ابن منظور ، لسان العرب    ) ٣(
  ٢٦صالح اخلالدي ،الشخصية اليهودية ،ص . د  ) ٤(
  ٤/٥املنار  حممد رشيد رضا ،تفسري   ) ٥(
  ١٥،صمطبعة كنيسة اإلخوة، القاهرة ، م٢٠٠٦ط، خاصة بدار الكتاب املقدس مبصر : قاموس أعالم الكتاب املقدس   ) ٦(
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ألين شاهدت اهللا وجهاً لوجه : إذ قال، )١()فنيئيل(ودعا يعقوب اسم املكان . هناك 
  .]٣١ -٢٥:٣٢التكوين[)٢(]وبقيت حياً 

وظهر اهللا ليعقوب مرة أخرى بعد )[بيت إيل(بعد إقامة يعقوب املذبح للرب يف / ب 
. بل إسرائيل، لن يدعى امسك يعقوب فيما بعد: وقال له، رجوعه من سهل أبرام وباركه

 .]١٠-٩: ٣٥التكوين ][وهكذا مساه إسرائيل
 ر ، وال شك أن الروايتني متباينتانعليه السالم امسه من ) يعقوب (فلماذا مل يغي

يف القرآن )إسرائيل(نا أن اهللا سبحانه وتعاىل مسى يعقوب بـاملرة األوىل ؟ ولكن يكفي
  -:الكرمي يف موضعني

١ /  ٍوحن عا ملْنمح نممو مآد ةين ذُرم نيبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كلَئأُو
ه نمميلَ وائرإِسو يماهرإِب ةين ذُرماونيبتاجا ونيد...  ]٥٨:مرمي[.  

٢ /  لِ أَنن قَبم فِْسهلَى نيلُ عائرإِس مرا حيلَ إِالَّ مائرنِي إِسلِّب ـالامِ كَانَ حكُلُّ الطَّع
 .]٩٣: آل عمران[  ...تنزلَ التوراةُ

  
 **  ىوسم دعن بم :  
 ) وال يضر تتايل احلرفني ، هنا لإلبتداء) من الختالفهما "من بين إسرائيل من بعد

  .)٣(يف املعىن 
 ٤( من بعد ما قبض موسى وبعد وفاته: ومعىن اللفظة( . 
 ارور متعلق مبحذوف وقع حاالً من املأل والتقدير: إعرامثل سابقتها فاجلار وا :

 .)٥(كائنني من بعد موسى 
  وهو اسم علم ، عليه السالم) موسى(هو اسم للنيب العظيم  ):موسى(معىن

                                                
  .وجه اهللا: معناها بالعربية   ) ١(
، ميشي : وافتراءهم على اهللا بأنه مثل اإلنسان ) التوراة (الحظ يف هذه احلادثة عظم جرم اليهود يف حتريف   ) ٢(

تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً ! جيهل اسم يعقوب، خيشى أضواء النهار حىت ال ينكشف ، حمصور ، يضرب،صارعي
  كبرياً 

  ٢/٢٦٢أبو حيان ،البحر احمليط    -     ٢/١٦٤األلوسي ، روح املعاين  ) ٣(
  ١/٢٩٠الشوكاين ،فتح القدير  -         ١/٦١٠الطربي ، جامع البيان     ) ٤(
  ٢/١٦٤األلوسي ، روح املعاين –    ٢/٢٦٢أبو حيان ، البحر احمليط     ) ٥(
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 .ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، أعجمي
قال ) سا(و) مو ( : وقد ذهب بعض علماء اللغة إىل أنه مركب من جزءين

. الشجر)شا(و.املاء: بالعربية)مو(و. موشا: أصله.اسم معرب:موسى: (الفريوزآبادي
  .)١()الذي كان حول قصر فرعون، املاء والشجرومسي موسى ألنه وجد يف 

: وهو يف األصل مركب. اسم أعجمي غري منصرف : موسى( : وقال السمني احلليب
: فعربته  العرب فقالوا) . شا ( : والشجر يقال له) مو ( بلغتهم يقال له ) ماء ( ألن 

 وليس ملوسى اسم النيب ... وقد لقيه آل فرعون عند ماء وشجر، )موسى (
  . )٢() ألنه أعجمي ، اشتقاق

يقول ) قاموس أعالم الكتاب املقدس( إال أن ) العربية ( ومع تقديرنا ملا نقلوه عن -
  .٣)طفل ، منتشل: موشيه: موسى(أن معىن 

  
 **  ملَّه بِينإِذْ قَالُواْ ل :-   
  ) أوحديث املأل حني : قصة املأل) أمل تر ( : متعلقه مبضمر يستدعيه املقام أي) إذ

أبو ( على الصحيح وقد أجاب  والعامل يف هذا الظرف هو هذا احملذوف ،)٤(قالوا 
ويل اهللا ( ويرى ،  )٥() من بعد ( أو ) تر ( بكالم يطول ملن زعم أن العامل ) حيان

ولكنها نقلت ، ظرف فعلي) إذ ( كلمة  ((: أنه ال حاجة للعامل هنا إذ يقول) الدهلوي 
فكأن شخصاً يستحضر املواضع اهلائلة أو ، التخويف والتهويل وأمثال ذلكإىل معىن 

ومن غري وقوع للكلمات يف حيز ، الوقائع اهلائلة العظيمة من دون تركيب للجمل
اإلعراب فإن الغرض املطلوب هو استحضارها وذكرها حىت ترتسم صورا البارزة يف 

فالتحقيق هو أنه يف  ، على قلبه وضمريهويستويل اخلوف منها واستهواهلا ، ذهن املخاطب
واهللا ، أمثال هذه املواضع الحاجة إىل التفتيش والبحث عن العوامل يف هذه الكلمة

                                                
  )٦/٦١(الفريوز آبادي ،بصائر ذوي التمييز   ) ١(
   ١/٣٥٤. الدر املصون يف تفسري الكتاب املكنون   ) ٢(
  ١٨٧ص   )  ٣(
   ٢/١٦٤األلوسي ، روح املعاين    ) ٤(
   ٢/٢٦٣أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٥(
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  .)١()أعلم
  )تركيبه ، أي بألسنتهم ):قالوا غري وال شك أن الكالم احملكي ومقول القول قد

 .وإمنا الباقي هو معناه ، وأسلوبه
ما حكاه اهللا تعاىل من قصص األولني من رسله وأقوامهم ( (: قال ابن األمري الصنعاين

فاملعىن كالمهم واللفظ ، حكاه عنهم مبعناه، فإنه كالم رب العاملني، املصدقني واملكذبني
كالم اهللا قطعاً وإمجاعاً ؛ ملا هو معلوم من أن ألفاظ من حكى اهللا عنهم ألفاظ عربانية 

  .كموسى وقومه
آن عريب بل أبلغ كالم عريب وبنص اهللا سبحانه وتعاىل حيث ومعلوم بالضرورة أن القر

على قلبك لتكون * نزل به الروح األمني : وقال] ٢: يوسف[  قرآناً عربياً  : قال
   .)٢( ))] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء[  بلسان عريب مبني *من املنذرين 

  ) فال  ، النيب تنكري اسم النيب لإلشارة إىل أن حمل العربة ليس هو شخص: )لنيب
نكّره ((: ولذلك قال البقاعي، وليس ذكر االسم مما خيدم هدف القصة، حاجة إىل تعيينه

  . )٣() )لعدم مقتضٍ لتعريفه 
  ابن عاشور( اجاب عن ذلك : ؟) لنبيهم ( ومل يقل )) لنيب هلم (( ملاذا قال (
إذ مل يكن هذا النيب معهوداً عند السامعني حىت يعرف ، إذ قالوا لنبيهم: مل يقل ((: بقوله

تأييد لقول علماء النحو أن أصل  لنيب هلم  ويف قوله ( (مث قال  ) )هلم باإلضافة 
 .)٤() )اإلضافة أن تكون على تقدير الم اجلر 

  
 **  ًكالا مثْ لَنعاب :  
  لكن خيتلف . فيه  إرسال املبعوث من املكان الذي هو: )البعث ( أصل كلمة

، إذا هيجه) بعثته يف السري ( ، إذا أثاره) بعث البعري من مربكه ( : يقال، باختالف متعلقه
إذا أمروا ) ضرب البعث على اجلند (و ، إذا أحياه) بعث اهللا تعاىل امليت( و 

                                                
   ١١٢ص . الفوز الكبري يف أصول التفسري   ) ١(
   ٣١٠-٣٠اإليضاح والبيان ص  ) ٢(
   ٣/٤٠٨البقاعي ،نظم الدرر    ) ٣(
   ٢/٤٨٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٤(
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  .)١(باالرحتال
  ر بـن ( بدالً من ) ابعث (ملاذا عبملا ( (: قال ابن عاشور: ؟) عي يكن فيهم ملك

فكأن امللك غائب عنهم وكأن حاهلم يستدعي حضوره فإذا ، يف حالة احلاجة إىل ملك
 .)٢())عني هلم شخص ملكاً فكأنه كان غائباً عنهم فبعث أي أرسل إليهم

  وال خالف بني مجيع أهل املعرفة بلغات ( (: قال الطربي: )امللك ( أصل كلمة
، الربط والشد: وأصل امللك يف الكالم (( ،  )٣( )) العرب أن املَلك من املُلْك مشتق

: امللك: وقال أصحاب املعاين... يقال ملكت العجني أملكه ملكاً إذا شددت عجنه
 ،)٥() )هو املتصرف باألمر والنهي : امللك( (: قال الراغب،  )٤() )النافذ األمر يف ملكه 

،  )٦() )األمري على اجليش ( (وقد نقل الطربي عن جماهد أن املقصود بامللك هنا هو 
 .إذ أن دور امللك أعظم وأكرب ، )امللك ( ولكنه تفسري بأحد جزئيات 

  
 ** ن بِيلِ اللّهي سلْ فقَات :  
  ) ْلإلعتداء وهو مبعىن استخدام األدوات املتاحة : )القتال ( مأخوذ من : )نقاتل

يترادفان ) القتال( و ) اجلهاد ( ومعىن كلميت . بني طرفني ) مفاعلة ( وهو ، على اآلخر
كون اجلهاد هو  ، واملتبادر أن هذا الترادف هو الذي رسخ يف األذهان، يف آيات كثرية

غري أن يف القرآن آيات عديدة تفيد أن اجلهاد أوسع مدى وتناوالً من . مبعىن القتال 
أما إذا جاء القرآن بعبارة . وأنه يعين بذل اجلهد مطلقاً يف حرب ويف غري حرب . القتال

  . فهو يقصد املعىن املخصص للحرب) القتال ( 
  هذه الكلمة أربع قراءاتجاء يف: )نقاتلْ ( القراءات واإلعراب يف  :-  
  .بالنون واجلزم على أنه جواب الطلب ) نقاتلْ ( قراءة اجلمهور -أ

أو استئناف ، أي ابعثه لنا مقدرين القتال، بالنون والرفع على أنه حال) نقاتلُ ( -ب 

                                                
   ٢/١٦٤األلوسي ،روح املعاين  ) ١(
   ٢/٤٨٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٢(
   ١/١٤٨الطربي ، جامع البيان    ) ٣(
   ٣٠الزجاج ،شرح األمساء احلسىن ،ص   ) ٤(
  ٤٧٢املفردات ،ص  ) ٥(
   ١/٦١٨الطربي ، جامع البيان   ) ٦(
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 .نقاتلُ: ما تصنعون بامللك ؟ قالوا: كأنه قيل
  . بالياء واجلزم على جواب الطلب : )يقاتلْ (  –ج 
وهي قراءة الضحاك         ، )ملكاً (بالياء والرفع على أنه صفة لقوله ): يقاتلُ(  -د

  .)١(وابن أيب عبلة 
إال أن اإلمام ابن جرير الطربي له رأي آخر يف هذه القراءات فهو ال جييز منها سوى 

إذا  نقاتل يف سبيل اهللا  وغري جائز يف قول اهللا تعاىل ذكره  (: (قراءتان حيث قال
فإن ظن ظان أن الرفع فيه جائز . على معىن اازاة وشرط األمر ، قرئ بالنون غري اجلزم

فإن ذلك غري جائز؛ ألن العرب ال ، الذي نقاتل به يف سبيل اهللا: مبعىن، وقد قرئ بالنون
ألنه يكون لو قرئ كذلك صلة ، جلاز رفعه) الياء (ولكن لو قرأ ذلك بـ.تضمر حرفني 

  .)٢())ابعث لنا الذي يقاتل يف سبيل اهللا : فيصري تأويل الكالم حينئذ، )امللك( لـ 
  ومسيت العبادات سبيل إىل اهللا ، هو الطريق: السبيل (( ):يف سبيل اهللا ( معىن

ومعلوم أن اجلهاد تقوية ، ويتوصل إىل اهللا تعاىل ا، تعاىل من حيث أن اإلنسان يسلكها
وإن يف القرآن آيات )٣())فال جرم أن كان ااهد مقاتالً يف سبيل اهللا، فكان طاعة، للدين

كثرية تفيد أن سبيل اهللا اليت أمرت اآليات باجلهاد والقتال من أجلها هي الرسالة 
  .)٤(والسلبيةسواء منها العقائد اإلميانية أم الواجبات الفعلية اإلجيابية .اإلسالمية 

تأخذ عمقاً بعيداً ومعىن واسعاً  يف سبيل اهللا  وإن املتدبر لكتاب اهللا جيد أن كلمة 
  .ال من أجل أي شيء آخر ، حبيث يظل اجلهاد من أجل اهللا فقط 

  
 ** َق متيسلْ عالَ ه :-   
  كلمة )هل (سبب ذلك أن  :ومل يستخدم مهزة اإلستفهام ؟) هل(ملاذا استخدم

  .)٥(تنبئ عن حتقيق االستفهام وتأكيده أكثر مما تعطيه داللة مهزة االستفهام

                                                
            ٢/٢٦٣أبو حيان ، البحر احمليط  -٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين -٢/١٠٥٢القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -:انظر  ) ١(

  ١٨٥/ ٦الفخرالرازي  -      ١/٢٨٧الزخمشري ، الكشاف –       ١/٢٩٠الشوكاين ،فتح القدير  –
  ١/٦١٣ابن جريرالطربي ، جامع البيان   ) ٢(
  ١٨٠ - ٦/١٧٩الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٣(
  ٦ص. حممد عزة دروزة ،اجلهاد يف سبيل اهللا يف القرآن واحلديث  ) ٤(
  ٣/٤١٠)البقاعي(البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(
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  فعل ) عسى(على أن ) عسى(على الفعل ) هل (وقد استدل بعضهم بدخول
 .)١()لعل(إنشاء ألنه يفيد الترجي مثل ) عسى(والصحيح أن ..خربي وليس إنشائي

  جاءت فيها قراءتان: )عسيتم(القراءات يف :-  
  )٣(. واللغة الفصيحة )٢(وهي اللغة املعروفة . بفتح السني ) عسيتم(قراءة اجلمهور / أ 

وقد )٥(. احلسن وطلحة أيضاًوقرأ ا ، )٤(بكسر السني) عِسيتم(قراءة نافع / ب 
وقد ضعف  ، )٦(أيضاًوقرأ ا بالكسر  )حممد(يف سورة نفسها تكررت الكلمة 

 .)٧(القراءة ا ) الزخمشري(
  ولكنها ال تستخدم إال ، )٨(هي لغة لبعض العرب: بالكسر) عِسيتم(توجيه قراءة

كأم قصدوا من كسر ، )٩(أونون النسوة، أو املخاطب، إذا اتصل ا ضمري املتكلم 
إن أهل احلجاز  : قال أبو بكر األدفوي وغريه)١٠(.السني التخفيف بإماتة سكون الياء

فليس إال ) عسى زيد(وإذا قيل ،  )١١(يكسرون السني من عسى مع املضمر خاصة 
  .)١٢(الفتح

، بالياء) عسي ربكم(لو جاز ذلك جلاز : يف هذه القراءة فقال) أبو عبيد (وقد طعن 
  -: عنه من وجهني) نافع (فأجاب أصحاب 

، التلفظ ا نوع كلفة ومشقةأن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل يف : األول-
، ياء إال  أا يف اللفظ مدةألا وإن كانت يف الكتابة ، كذلك)عسى(وليست الياء من 

  .وهي خفيفة فال حتتاج إىل خفة أخرى 
                                                

  ٢/٢٦٤بحر احمليط أبو حيان ،ال   ) ١(
  ١/٢١٨السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٢(
  ١/٢٩٦البغوي ، معامل الترتيل    ) ٣(
    ١/٢٩٠)الشوكاين (فتح القدير  -    ١/٢٩٦البغوي ، معامل الترتيل -    ١/٢١٨السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٤(
  ٢/١٠٥٢القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -   ١/٢٩٠الشوكاين ،فتح القدير    ) ٥(
  ٦/١٨٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  –          ١/٢٩٦البغوي ، معامل الترتيل  ) ٦(
  ١/٢٨٧الزخمشري ، الكشاف  ) ٧(
  ١/٢١٨السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٨(
  ٢/٢٦٤أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٩(
  ٢/٤٨٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ١٠(
  ضمري املتكلم أو املخاطب أو نون النسوة : ما ذكرناه ) املضمر (املقصود بـ   ) ١١(
  ٢/٢٦٤أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١٢(
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فله ، إال أن ما ذكرنا أما لغتان) عسي ربكم(هب أن القياس يقتضي جواز: الثاين-
قال أبو ،  )١(وضع واألخرى يف موضع آخر أن يأخذ باللغتني فيستعمل أحدامها يف م

  .)٢(هذا جهل من أيب عبيد ذه اللغة : حيان
  (: قال الطربي)٣(.هل قاربتم أن ال تقاتلوا كما أتوقعه منكم : )عسيتم(معىن) 

هل ختافون من : األحسن عندي أن يكون املعىن((: وقال البقاعي، ))هل تعدون
  .)٤())أنفسكم

  
 **  ُالتالْق كُملَيع بإِن كُت:-  
  ومنه قوله عن الصالة)٥(.إن فرض عليكم القتال  ):إن كتب(معىن :  
 انت على املؤمنني كتاباً موقوتاًإن الصالة ك ]أي مفروضاً] ١٠٣:النساء.  
 ن للفاعل املعلوم ) كُتب(بين الفعل : سبب بنائه للمفعولبهول ومل يللمفعول ا

  .)٦( عن خمالفة يتوقع تقصريهم فيها) الفاعل(تزيهاً السم اهللا ) كَتب(
  ملاذا قدم إن كتب عليكم القتال هل عسيتم أال ( كان ميكن أن يقال : ؟

إن كتب عليكم ولكن قدمت ، حسب البناء اللغوي"تقاتلوا إن كتب عليكم القتال
وأن ، وهو قضية فرض القتال من باب العناية بتأديب السائلني يف هذا األمر املهم القتال

 .النكوص بعد فرض القتال كبرية من كبائر الدين
  

 **  ْلُواقَاتأَالَّ ت:  
 فإنكم أهل نكث ، أال تفوا مبا تعدون اهللا من أنفسكم من اجلهاد يف سبيله: معناها

  .)٧(وغدر وقلة وفاء مبا تعدون

                                                
  ٦/١٨٥الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
  ٢/٢٦٤أبو حيان ،البحر احمليط   ) ٢(
  ١/٢٨٧الزخمشري ، الكشاف -      ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٣(
  ٣/٤١٠نظم الدرر  ) ٤(
  ١/٦١٣الطربي ، جامع البيان     ) ٥(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين-    ٣/٤١٠البقاعي ،نظم الدرر    ) ٦(
  ١/٦١٣الطربي ، جامع البيان     ) ٧(
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  وذلك أن نبيهم عليه السالم علم أن بعضهم : ؟) أن تعجزوا ( ملاذا مل يقل
وإمنا سيتركونه عن قوة وهم قادرون عليه ولذلك ، سيترك اجلهاد ال عن ضعف وعجز

 .)١()تقاتلوا(نفى الفعل 
 اهل عسيتم ( : والتقدير، يف حمل نصب) عسى(هي خرب للفعل  :إعرا

ومن ذهب إىل . تدخل على املبتدأ واخلرب  ) عسى (أن  وهذا على املشهور من)٢()مقاتلة
 .)٣(هو املفعول )أن ال تقاتلوا(يتعدى إىل مفعول جعل ) عسى(أن 

هذا االستفهام من النيب على ما  :استفهام النيب هل املقصود به التقرير أم الشك؟* 
  .وليس استفهاماً للتوقع والشك، هو متوقع فهو استفهام تقريري

وذلك أنه قررهم على ، أبدع اإلجياز فقد حكى مجالً كثرية وقعت بينهم وهذا من((
ولذلك جاء يف االستفهام ، إضمارهم نية عدم القتال اختباراً أو سرباً ملقدار عزمهم عليه

ألن املستفهم عنه ، )هل تقاتلون؟(ومل يقل ) هل ال تقاتلون ؟( بالنفي فقال ما يؤدي معىن 
) هل(فأدخل ( ( ،)٤())وإن كان الطرف اآلخر مقدراً، ستفهِمهو الطرف الراجح عند امل

وثبت أن التوقع كائن ، وأراد باالستفهام التقرير، مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون
 هلْ أَتى علَى الْإِنسان حني من الدهرِ  وأنه صائب يف توقعه كقول اهللا تعاىل ، له
  .)٥())معناه التقرير ]١:اإلنسان[

 فلماذا ذكر، بل طلبوا امللك الذي يقاتلون معه، هم هناك مل يطلبوا فرضية القتال 
  النيب عليه السالم فرض القتال ؟

، ذكر كتابة القتال دون ما التمسوه مع أنه أظهر تعلقاً بكالمهم ((: قال األلوسي -
فإم إذا مل يقاتلوا عند فرضية القتال عليهم بإجياب اهللا ، مبالغة يف بيان ختلفهم عنه

أن سبب ختلفهم عن  أيضاًوليبين ، )٦())تعاىل فألن ال يقاتلوا عند عدم فرضيته أوىل 
إمياء إىل ( ( أيضاًويف ذلك ، القتال ليس هو عدم وجود امللك ولكن لعلة يف نفوسهم

                                                
  ٣/٤١١)البقاعي(البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
  ٦/١٨٥الرازي - /             ١الشوكاين ،فتح القدير  -  ٢/١٠٢٥القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٢(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين -      ٢/٢٦٤أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٣(
  ٢/٤٨٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٤(
  ١/٢٨٧الزخمشري ، الكشاف -      ٦/١٨٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٥(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٦(
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منا يقع على وجه يترتب عليه أن ذلك البعث املترتب عليه القتال إذا وقع فإ
 .)١())الفرضية

  
 **  بِيلِ اللّهي سلَ فقَاتا أَالَّ نا لَنمقَالُواْ و :- 
  ٢(أي إىل ترك القتال، ومالداعي لنا إىل أن ال نقاتل : املعىن( . 
 ولكن . األكثر أن يكون ما بعد االستفهام يف موضع حال : إعراب اجلملة

 .املعىن متحداإلعراب خيتلف ومآل 
، )٣( حال) أن ال نقاتل (ومجلة  ،أي شيء كان لنا : واملعىن، خربه)لنا(و، مبتدأ)ما(و

 .)٤(على أن اجلملة حال، ما لنا نفعل أو ال نفعل: والشائع يف مثل هذا التركيب
  والالم لإلختصاص، أي شيء: اسم استفهام مبعىن) ما(: نوع االستفهام ،

ن كتب عليكم القتال أال هل عسيتم إ واالستفهام إنكاري وتعجيب من قول نبيهم 
 .)٥(ألن شأن املتعجب منه أن يسأل عن سببه  تقاتلوا 

  .أي أم أنكروا ما توقعه نبيهم منهم ،)٦(أنه استفهام إنكاري ) أبو حيان (ويرى 
 قالوا ما (ومل تقل اآلية...) وما لنا ( : دخلت الواو يف قوهلم: سبب دخول الواو

. )٧(ولو حذفت جلاز أن يكون منقطعاً عنه، لتدل على ربط هذا الكالم مبا قبله ...) لنا
كان يف كالمهم ما يفيد إرادة أن يكون جوام عن كالمه معطوفاً ((: )ابن عاشور(قال 

ما يؤدى مبثله بواو العطف فأرادوا  ث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا ابععلى قوهلم  
ألم ينكرون كل خاطر خيطر يف ، يف تعيني ملك يدبر أمور القتال، تأكيد رغبتهم

فجعلوا كالم نبيهم مبرتلة كالم معترض يف اثناء كالمهم ، نفوسهم من التثبيط عن القتال
مهم على فكان نظم كال، فما حيصل به جوام عن شك نبيهم يف ثبام ، الذي كملوه

                                                
  ٢/١٦٥نفس املصدر  ) ١(
  املصدر والصفحةنفس   ) ٢(
  ٢/٤٨٧ابن عاشور، التحرير والتنوير  ) ٣(
  ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٤(
  ٢/٢٨٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٥(
  ٢/٢٦٤البحر احمليط   ) ٦(
  ٢/٢٦٤٩أبو حيان ،البحر احمليط  -     ٢/١٦٥األلوسي ، روح املعاين  ) ٧(
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نتوكل وما لنا اال . وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون  طريقة قوله تعاىل حكاية عن الرسل 
  . )١( ))]  ١٢: إبراهيم[ على اهللا وقد هدانا سبلنا 

عدم القتال غري متوقع :(عاطفة على حمذوف كأم قالوا) الواو(وجيوز أن تكون    
يصرحوا به حتاشياً عن مشافهة نبيهم مبا هو ظاهر يف رد وإمنا مل ) وما لنا أال نقاتل ، منا

  . )٢(كالمه
  لكن السؤال الذي ، ههنا حرف مصدر واستقبال) أنْ ( : )أنْ(سبب دخول

بدون ) نقاتل يف سبيل اهللا  وما لنا ال( أطال فيه أهل اللغة أن األصل أن يقال فيها 
  ) . ال  –أنْ ( يف الرسم العثماين إمنا هي مكونة  من )) االّ (( وللتنبيه فإن لفظة .. )أن(

   -: وقد أجاب املفسرون عن ذلك بأجوبة منها
وذلك ، مالك ال تفعل كذا: فتارة حيذفوا ويقولون: ما لغتان فصيحتان للعربإ –أ 

لفشو ذلك على ألسنة ، صحتههو الكالم الذي ال حاجة باملتكلم به إىل االستشهاد على 
 ال تؤمنون باهللا والرسول يدعوكم وما لكم   كثرياًالعرب وقد جاء ذلك يف القرآن 

، واحياناً تثبتها العرب]    ١٣: نوح[   مالكم ال ترجون هللا وقاراً ]  ٨: احلديد[
ما  : منها أيضاًوقد وردت يف القرآن يف مواضع ، مالك أن ال تفعل كذا: فيقولون

  مالك أال تكون مع الساجدين ]  ١٢: االعراف[  منعك أال تسجد إذ أمرتك 
  . )٣(وهو ما رجحه ابن جرير والبغوي ، وهذا هو الصحيح يف دخوهلا]  ٣٢: احلجر[

ورد عليه الفخر ، وقال ذا القول األخفش) مالنا ( ههنا زائدة بعد ) أنْ ( نّ إ –ب 
: وقال ابن جرير، )٤() والقول بثبوت الزيادة يف كالم اهللا خالف األصل ( الرازي بقوله 

غري جائز : وقالوا، وأنكر ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون ((: جرير
  . )٥())زائدة يف الكالم وهو صحيح يف املعىن وبالكالم إليه حاجة) أنْ ( أن جتعل 

: كما يقال يف الكالم) ومالنا وألن ال نقاتل ( والتقدير ، حمذوفه) واو ( هناك ن إ–ج 

                                                
  ٢/٤٨٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ١(
  ٢/١٥٦األلوسي ، روح املعاين  ) ٢(
  ١/٢٩٦البغوي ، معامل الترتيل   –       ١/٦١٣الطربي ، جامع البيان     ) ٣(
  ٦/١٨٦الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
   ١/٢١٤الطربي ، جامع البيان    ) ٥(
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  .)١(مالك وألن تذهب إىل فالن 
مالنا ألالّ : أو يقال. مالنا يف أن ال نقاتل : تقديره، ن هناك حرف جر مقدرإ –د 
وينبغي أن ، وذلك ألن حرف املصدر يقتضي أن يكون بعده يف تأويل املصدر ،نقاتل

: يف معرض رده على ذلك) أبو حيان ( قال  )٢(.يكون املصدر جمروراً حبرف جر مقدر 
وال نذهب إليهما إال لضرورة وال ضرورة تدعو ، الزيادة واحلذف على خالف األصل((

  . )٣() )هنا إىل ذلك مع صحة املعىن يف عدم الزيادة واحلذف 
  

 **  انآئنأَبا وارِنين دا منرِجأُخ قَدو :-   
 وقد أخرج األعداء من غلب عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم : معىن اجلملة

ج ففي الكالم إسناد ماللبعض للكل إذ املخر،  )٤(بالقهر والغلبة ، وأوالدهم ومن سيب
أعم من ) أخرجنا ( وكلمة ،  )٦(فظاهره العموم ومعناه اخلصوص  )٥(بعضهم ال كلهم 

  . )٧(أن يكون مع اإلخراج إبعاد 
  نا ( القراءات يفرجرجنا ( القراءة املشهورة : )أُخبضم اهلمزة وسكون ) أُخ
وحيتمل أن ، أي العدو، بفتح اهلمز واجليم) وقد أَخرجنا ( وقد قرأ عبيد ابن عمري ، اجليم

أي أخرجنا اهللا ، عبيد ضمرياً يعود على اهللاعلى قراءة ) أَخرجنا ( يكون الفاعل بـ 
وجيمع بيننا وبني ، فنحن نتوب ونقاتل يف سبيله لريدنا إىل أوطاننا، بعصياننا وذنوبنا

فينبغي أن أطيعه حىت ال ، مايل ال أطيع اهللا وقد عاقبين على معصيته: كما تقول، أبنائنا
 . )٨(يعاقبين
  رجنا( ملاذا بين الفعل للمجهول يفاج ألن موجب القتال نفس اإلخر: ؟)  أُخ

                                                
والصحيح أن ابن ، )  ٢/٢٦٥امليحط البحر ( أن هذا قول ابن جرير ) أبو حيان ( وقد زعم ، نفس املصدر والصفحة   ) ١(

  .جرير نقله عن آخرين ورجح ما ذكرناه 
   ٢/٤٨٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٢(
  ٢/٢٦٥البحر احمليط   ) ٣(
  . ٦١٥ – ١/٦١٣الطربي ، جامع البيان     ) ٤(
   ٢/١٦٦)األلوسي ( روح املعاين   ) ٥(
   ١/٢٤٢) ابن اجلوزي ( زاد املسري    ) ٦(
  ٣/٤١٢لبقاعي ،نظم الدرر ا   ) ٧(
   ٢/٢٦٥أبو حيان ، البحر احمليط    ) ٨(
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 . )١(بغض النظر عن نسبته ألحد معني
 م يف  )٢(وهي تعليل حلال اإلنكار ، هي مجلة حالية منصوبة : إعراب اجلملةأي أ

ألن أسباب حب احلياة تضعف يف حال ، يف هذه احلال أبعد الناس عن ترك القتال
 . )٣(الضر
  عى بعضهم أن بعد الواو ) وأبنائنا ( قوله واو العطف يف : )وأبنائنا ( إعراباد

والصحيح أنه ال حاجة إىل ذلك ألن اإلخراج . وأبعدنا عن أبنائنا : عامالً حمذوفاً تقديره
ولكن باإلمكان  )٤(. وعلى إبعاده من بني ما يصاحبه ، يطلق على إبعاد الشيء عن حيزه

: وقيل. وهو األقرب، قول أيب البقاءوهذا ، ومن بني أبنائنا: أن يقال أن احملذوف تقديره
 . )٥(] علفتها تبناً وماًء بارداً [ والعطف على حد قول ، ال حذف
  ألسباب منها) األبناء ( ذكروا : بالذكر ؟) األبناء ( ملاذا أفردوا :-  
 . ألم الذين وقع عليهم السيب  -١
  . )٦( ألم مبكان فوق سائر القرابة  -٢
  . )٧( أسباب القتالملزيد تقوية  -٣
  

 **-   ْالَّووالُ تتالْق هِملَيع با كُتَلَم  : -   
  يف هذا الكالم متروك قد استغين بذكر ما ذكر عما ترك منه .  

وقد أخرجنا من ديارنا  قالوا ومالنا أال نقاتل يف سبيل اهللا : وذلك أن معىن الكالم
، فبعث هلم ملكاً، فسأل نبيهم ربه أن يبعث هلم ملكاً يقاتلون معه يف سبيل اهللا وأبنائنا 

يالً منهم واهللا عليم فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قل وكتب عليهم القتال  
  . )٨( بالظاملني

                                                
   ٣/٤١٢)البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
  ٢/٢٦٥أبو حيان ، البحر احمليط   -    ٢/١٦٦األلوسي ،روح املعاين -    ١/٢٩١الشوكاين ،فتح القدير    ) ٢(
  ٢/٤٨٧ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٣(
  . در  والصفحة نفس املص  ) ٤(
   ٢/١٦٦األلوسي ، روح املعاين  ) ٥(
      ١/٢٩١الشوكاين ،فتح القدير    ) ٦(
  ٢/١٦٦األلوسي ، روح املعاين  ) ٧(
   ٦/١٨٦الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب : وانظر .  ١/٦١٥الطربي ، جامع البيان     ) ٨(
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  من التويلّ وهو شدة اإلدبار واهلروب بعد شدة ذلك اإلقبال : "تولوا " معىن

  . )١(واحلماس  
  

 **-   مهنيالً مإِالَّ قَل :-  
 تولوا إال أن يكون قليل (جاء عن أيب بن كعب يف قراءة شاذة : القراءة فيها
  .)٢()منهم
 ا٣(على االستثناء املتصل) قليالً(النصب : إعرا(. 
**-   نيمبِالظَّال يملع اللّهو :  
 ٤(يف مبا قيل من ربه هو عامل مبن ظلم نفسه حني خالف ربه ومل: املعىن(.  
 لم(وفهو سبحانه عامل مبا كان وما ، صفة من أعظم صفات اهللا سبحانه وتعاىل) الع

 .سيكون وما مل يكن لو كان كيف يكون
  

                                                
   ٣/٤١٣البقاعي ،نظم الدرر   ) ١(
  ٢/٢٦٥أبو حيان ،البحر احمليط      ) ٢(
  نفس املصدر  والصفحة  ) ٣(
  ٦/١٨٦الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
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  }القائد المنتظر{
  طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللّه مهبِين مقَالَ لَهو كُونُ لَهى ياْ أَنكاً قَالُولم

 الِ قَالَ إِنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم
اُء وشن يم لْكَهي متؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص اللّه

يملع عاسو . ] ٢٤٧:سورة البقرة[  

  
**-   مهبِين مقَالَ لَهو :-  
  من هنا بدأ الشروع يف تفصيل ما جرى بينهم وبني نبيهم من األقوال

  .)١(واألفعال
  أعاد الفعل يف قوله : ؟)قال(ملاذا أعاد الفعل وقال هلم نبيهم  للداللة على أن

وذلك أنه بعد أن : بل هو حديث آخر متأخر عنه، بقية كالمه األولكالمه هذا ليس من 
تكلم معهم كالماً آخر يف ، وحذرهم التويل عن القتال، حذرهم عواقب احلكومة امللكية

 .)٢(وقت آخر 
  م واجهوه  لئال يظن أحد أن القائل هو: )نبيهم (سبب التصريح بكلمةاهللا وأ

 . )٣(باالعتراض
  

 **-   ًكالم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللّه  
 )ّإيذان بأن من شأن هذا اخلربأن يتلقى باالستغراب ) إنّ(تأكيد اخلرب بـ  ):إن

  .)٤()أىن يكون له امللك علينا ( كما أنبأ عنه قوهلم ، والشك
 )جاء الكالم مؤكداً معظماً حمققاً بأداة التوقع ألن سؤاهلم على لسان نيب  ):قد

                                                
      ١/٢٩١الشوكاين ،فتح القدير    ) ١(
  ٢/٤٨٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٢(
  ٣/٤١٤البقاعي ،نظم الدرر    ) ٣(
  ٢/٤٨٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٤(
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 .)١(...)قد( أي جبالله وعز كماله ) إن اهللا ( : يقتضي توقع اإلجابه
 )امللك مثل إعزاز ( ألنه ) بعث(استخدم لفظ : )بعث ملا كان إلباس الشخص عز

 .)٢()بعث لكم اجلماد بنفخ الروح كان التعبري عن ذلك بالبعث أليق فقال 
  هو اسم بطل القصة اليت حنن بصددها يف ) طالوت(: )طالوت (اشتقاق االسم

 . املدةوهو القائد العظيم وامللك األول لبين إسرائيل يف تلك ، اآليات الكرمية
خصوصاً وأنه ال يوجد هذا االسم ) طالوت (وقد اختلف املفسرون يف اشتقاق اسم 

أو ) شاول(بل يطلق عليه لديهم ، وال عند مؤرخي أهل الكتاب ، )العهد القدمي (يف 
  - : ثالثة أقوالولذلك فقد ذهب علماء اللغة والتفسري إىل ، )شاؤول(

والدليل على ذلك ، كداوود وجالوت، اسم أعجمي عربي) طالوت (ن إ -: األول
، طالوت: قال الزجاج(  ،)٤(وقد منعه العلمية والعجمة ، )٣(أنه ممنوع من الصرف

وهي معارف فاجتمع فيهما التعريف ، وجالوت وداوود ال تصرف ألا أمساء أعجمية
  .)٥()والعجمة

  .)٦(طواليت وجواليت ودواويد: واجلمع
  فإذا كان االسم أعجمياً فلماذا نبحث عن اشتقاق له يف اللغة العربية؟

وكان أطول من كل أحد برأسه ، )الطول(مشتق من )طالوت (اسم  إن- :الثاين
) جربوت(كـ ) فَعلوت(على وزن ) طَولوت(أصل الكلمة : قالوا،  )٧(ومنكبيه

، )٨()طاغوت(وأن الواو والتاء فيه للمبالغة مثل ، )رمحوت(و) رهبوت(و) ملكوت(و
ومنع صرفه حينئذ للعلمية وشبه العجمة ، فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها

  .)٩(لكونه ليس من أبنية العرب
                                                

  ٣/٤١٤البقاعي ،نظم الدرر  ) ١(
  نفس املصدر والصفحة  ) ٢(
  .مثالً)طالوتاً (فال يقال ، التنوين : الصرف عند أهل النحو هو   ) ٣(
   ٢/١٦٦األلوسي ، روح املعاين  ) ٤(
  ١/٢٣٤ابن اجلوزي ،زاد املسري     )٥(
  ٢/١٠٥٣القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٦(
  ٢/٢٥٨أبو حيان ،البحر احمليط   -          ١/٢٩٧البغوي ، معامل الترتيل    ) ٧(
  ٢/٤٨٩ابن عاشور ) التحرير والتنوير. ( فوقع فيه قلب مكاين )طغيوت(أصله : طاغوت  ) ٨(
  ٢/١٦٦األلوسي ، روح املعاين  ) ٩(
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ألنه ليس ، لو كان مشتقاً من الطول لكان ينبغي أن ينصرف ( (: قال السمني احلليب
  .)١())فيه إال العلمية

عجمي ملا جعل علماً على هذا ولعله عومل معاملة االسم األ ((: قال ابن عاشور
ألنه مل يعرف هذا االسم ، فعجمته عارضة وليس هو عجمياً باألصالة، العجمي يف العربية
وجيوز أن يكون منعه من الصرف ملصريه باإلبدال إىل داوود وشاؤول، يف لغة العربانيني ك

، مثل هاروت وماروت وداود، يف األعالم عجمي) فاعول(ووزن ، )فاعول(شبه وزن 
  .)٢())ومل يعتدوا باشتقاقه من القبس، من الصرف) قابوس(ولذلك منعوا 

، اللغتان) حطّة(كما وافق لفظ ، أن يقال هو اسم عرباين وافق عربياً -: الثالث
فهو من الطول كما لوكان  ،) بسم اهللا الرمحن الرحيم ) = (بشماال هلا رمخانا رخيما(و

  . )٣(وكان أحد سببيه العجمة لكونه عربانياً، عربياً
أنه مشتق من ) يعقوب ( أو أن اللغتان اتفقتا يف مادة الكلمة كما زعموا يف -

وكان امسه يف األصل ، اسم أعجمي لقّب به: طالوت( (قال الفريوز آبادي ، )٤( )العقب(
ومعىن طالوت يف ... لطول قامته ، طالوت : فقيل، )ساوا ( : وقيل) سارا ( األصل 

  . )٥() )طويل : اللغة العربية
  ليست موجودة أصالً يف اللغة ) طالوت ( ويشكل على هذا القول أن لفظة

ال متت يف  )saul) (شاول ( بل حىت لفظة ..اميسها املوجودة اليوم بأيديناالعربية عرب قو
، )٦()عارية اهللا(أو)املستعار:(إذ أا تعين،بل هي خمتلفة متاماً،بصلة)الطول(لغتهم إىل

إن كان و،)٧() الذي سئل من اإلله(أو)ن اهللا املطلوب م(أغلب الترمجات احلديثة على أنهو
مل ،من أكثر شبان بين إسرائيل وسامة وأكثرهم طوالً((كان قد جاء لديهم يف وصفه أنه

  .] ٢: ٩صموئيل األول))[يزد طول قامة أحد من الشعب عن ارتفاع كتفيه

                                                
  ٢/٥١٩الدر املصون  ) ١(
  ٢/٤٨٩ابن عاشور، التحرير والتنوير   ) ٢(
  ١/٢٨٨)الزخمشري ( الكشاف    ) ٣(
  ٢/٢٦٦أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٤(
   ٦/٨٢بصائر ذوي التمييز   ) ٥(
   ١١٣ص ، قاموس أعالم الكتاب املقدس   ) ٦(
  .   عبد الوهاب املسريي ،املوسوعة الصهيونية واليهودية . د  ) ٧(
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  لقبه) طالوت ( هو امسه و ) شاول ( من ان ) ابن عاشور ( والذي ذهب إليه ،
) شاول( قرآن عدل عن امسه احلقيقي وأن ال، بل ذهب إىل أن هذا اللقب خاص بالقرآن

 ) ! طالوت ( لثقل هذا اللفظ وخفة النطق بـ 
   -: وعلل هذا اللقب القرآين بأمرين

حبسب   ، )الطول ( وهي صفة ، عرف ا للنيب صمويللإلشارة إىل الصفة اليت  - ١
  . رواية العهد القدمي 

  . ملراعاة التنظري بينه وبني جالوت غرميه يف احلرب  – ٢
وإمنا يلقب ، أو كان ذلك لقباً له يف قومه قبل أن يؤتى امللك( : مثّ عقّب على كالمه

  . )١() بأمثال هذا اللقب من كان من العموم 
كان ) شاؤول ( وأن  ، هو االسم احلقيقي) طالوت ( مييل إليه الباحث أن والذي * 
   -: والذي يدعم هذا القول أمور منها، لقباً له
الذي (أو  - wanted - )  املطلوب ( بلغتهم العربية يعين ) شاؤول ( ن معىن إ –أ 

كبرياً ) طالوت( واهللا سبحانه مل يطلب إال يف وقت كان فيه ، كما بينا) طُلب من اإلله 
  .بعد اختياره من اهللا ملكاً عليهم ) شاؤول ( فلقب بـ ، يف العمر
) طالوت ( ن اليهود أضاعوا هذا االسم حرصاً منهم على تشويه صورة إ –ب 

وإال فإن هذا االسم كان معروفاً لدى اليهود قبل جميء ، اجلميلة وحموه من ذاكرة أجياهلم
الذي ) طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم اليهودي ( لك ومن ذ، إليهم باملدينة النيب 

  .مع أن هذا االسم مل يكن معروفاً عند العرب قبل نزول القرآن ، سحر النيب 
إن اهللا )  " طالوت( ملا أخربهم بابتعاث اهللا إياه أخربهم بأن امسه  ن النيب إ –ج 

  ) . اللقب ( فقد كان هذا هو األنسب من ذكره بـ " قد بعث لكم طالوت 
  
  -: )طالوت ( مميزات اسم *   
يف اللغة العربية كما ذكر ذلك ) الطول ( إذا افترضنا أنه مأخوذ من  – ١ 

باللغة العربية من معانيه ) جليات ( والذي هو ) جالوت ( فإن نظريه ، الفريوزآبادي

                                                
   ٤٩٠ -٢/٤٨٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ١(



- ٢١٠ - 
 

ويف هذا تناظر عجيب فالطويل ، )١() قاموس أعالم الكتاب املقدس ( كما يف ) السمني (
ومن ، وفيه نوع عزة ومشوخ، حممود ومرغوب) الطول ( وعند بين آدم ، مقابل السمني

مذموم ) السمني (بينما  ، )٢( }ذراعاً يف السماء  ستون {صفات املؤمنني يف اجلنة الطول 
 جناح اللَّه عند يزِنُ لَا الْقيامة يوم السمني الْعظيم الرجلُ لَيأْتي إِنه{عند الناس ومعيب 

ةوضع٣(}ب( .  
ميثل وهو ما ) جالوت ( و ) تابوت ( متناغم مع وزن ) طالوت ( ن وزن كلمة إ – ٢

) جالوت(و، رمز قيادة اخلري) طالوت ( فـ : رمزية لعناصر الصراع واملدافعة} ثالثية{
تشكل حقيقة ما جيري ) الثالثية ( وهذه ، رمز الدعم اإلهلي) تابوت(و، رمز قيادة الشر

  . من الصراعات يف العامل 
، ل الزمانفيه إشارة إىل معلم من معامل انتصار احلق ولو طا) طالوت ( ن اسم إ – ٣

  .وأن أهل اخلري عليهم أن يتحلوا بطول النفس وبعد النظر يف التعامل مع الشر 
  .ففيه إشارة جلوالت الشر وأن الباطل مهما انتفش فهو جولة ) جالوت ( أما اسم 

  طالوت ( حال من : )ملكاً ( إعراب (.  
  

 **-  َا قنلَيع لْكالْم كُونُ لَهى ياْ أَنالُو   
  ى ( معىن٤( إنكار لتملكه عليهم واستبعاد لهوهو ، كيف ومن أين: )أن( .  
 تعجبوا ، واألقرب أنه للتعجب ، )٥(قد يكون استفهاماً حقيقياً : نوع االستفهام

وهذا االستفهام ليس إنكارياً ، )٦( ملكاً وهو رجل فقري من بيت وضيعمن جعل مثله 
 . )٧(وإال لكانوا قد كذبوا نبيهم يف ذلك ووقعوا يف الكفر 

 إعراب االستفهام :-  

                                                
  .٦٩ص   ) ١(
  ٥٠٦٨برقم ١٣/٤٦٨، ورواه مسلم ، باب أول زمرة تدخل اجلنة ٣٠٨٠برقم ١١/١٠٨باب خلق آدم رواه البخاري ،  ) ٢(
  ٤٩٩١برقم١٣/٣٦٩ ، كتاب صفة القيامة ورواه مسلم،٤٣٦٠برقم ١٤/٣٥٥"اولئك الذين كفروا "بابرواه البخاري،   )٣(
  . ١/٢٨٨الزخمشري ، الكشاف  ) ٤(
  . ٢/١٦٦األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
  .٤٩٠/ ٢لتنويرابن عاشور ،التحرير وا  ) ٦(
  ٢/١٦٦األلوسي ،روح املعاين  ) ٧(
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   .)١( فهي منصوبة على احلال من امللك )كيف ( إذا قلنا أا مبعىن  –أ 
  . )٢(يف موضع نصب على الظرف)  أىن ( فتصبح ) من أين (وإذا قلنا أا مبعىن  –ب 
  : )يكون له امللك علينا (  إعراب -
: وقيل، حال) علينا ( و ، خرب ) له ( و ، الناقصة) كان ( جيوز أن تكون  –أ 

على معىن االستعالء تقول ) امللك ( متعلق بـ ، خرب) علينا ( و، حال) له ( بالعكس 
  .فالن ملك على بين فالن 

        ، )يكون ( متعلق بـ ) له ( فيكون ، التامة) يكون ( وجيوز أن تكون لفظة  –ب 
  . )٣(حال ) علينا ( و 

  
 **-   ِالالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنو :-   
 وجود من هو أحق منه / ١: أن من اجتمع فيه هذان الوصفان: معىن اجلملة .

  . )٤(فهو ال يصلح للملك . فقره /٢
 وهي مجلة حالية ، الضمري للمتكلمني وهم املأل) أحق حنن ( : إعراب اجلملة
واملعطوف على احلال ) مل يؤت سعة من املال (وهي ، عطف عليها مجلة فعلية، امسية
 . )٥(حال
 ومل يؤت ( : والثانية).  وحنن أحق ( للحال : الواو األوىل: الفرق بني الواوين (

 . )٦(قد انتظمتهما معاً يف حكم واو احلال ، لعطف اجلملة على اجلملة الواقعة حاالً
  عة ( أصل كلمةوحذفت الواو حلذفها من الفعل ، بالواو)  وسعه ( أصلها : )س

 - يعد ( بكسر السني مثل ) سعة ) ( يِسع ( واألصل أن يقال ) .. يسع ( املضارع 
 . )٧()سعة –يسع ( : فقيل، )ع ( ولكن فتحت السني لعارض وهو حرف احللق ، )عدة

                                                
   ٢/١٦٧األلوسي ،روح املعاين -   ٢/٢٦٦أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
   ٢/١٠٥٤القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٢(
  ٢/٢٦٦أبو حيان ،البحر احمليط   -    ٢/١٦٧األلوسي ،روح املعاين  ) ٣(
  ٢/٢٦٧)أبو حيان ( البحر احمليط    ) ٤(
  ٢/٢٦٦أبو حيان ،البحر احمليط   -    ١/٢٩١الشوكاين ،فتح القدير    ) ٥(
  ٢/١٦٧األلوسي ،روح املعاين -     ٦/١٨٧الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -    ١/٢٨٨الزخمشري ، الكشاف  ) ٦(
       ٢/١٦٧األلوسي ،روح املعاين -   ٢/٢٦٦أبو حيان ،البحر احمليط     ) ٧(
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. 
  

 **-   ِمالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص قَالَ إِنَّ اللّه :-  
  أي أخذ امللك من غريه (  )١(.من الصفوة ) افتعل(وهو ، اختاره ):اصطفاه (معىن

، لنفسهوهو أن يأخذ الشيء خالصاً ، واصطفاه واستصفاه مبعىن االستخالص، صافياً له
واألصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء طاء ، إنه مأخوذ من الصفوة: وقال الزجاج

  .)٢()ليسهل النطق ا بعد الصاد
   ٤(وهي الوفرة والقوة من الشيء  )٣(.السعة واالمتداد : البسطة: )بسطة(معىن( 

 . )٥(إذا كان جمموعاً ففتحته ووسعته : بسطت الشيء: هو من قولك: قال ابن قتيبة. )٤(
. 

  بسطة ( قرأ أبو عمرو وابن كثري واجلمهور بالسني  ((: )بسطة ( القراءة يف (
وروى حنوه ) .. بصطة( وقرأ نافع وابن كثري رواية النقاش وزرعان والشموين بالصاد 

 . )٦() )أبو نشيط عن قالون 
  
**-   اُءشن يم لْكَهي متؤي اللّهو :-   
 هل هذا تتمة لكالم النيب : اخلطاب هنا ممن ؟  ؟ أم تذييل من اهللا سبحانه ملا

 -: ؟ بعد خطاب النيب 
وجمادلتهم يف ، هلم  ملا علم بغيتهم يف مسائلهم األظهر أن هذا من كالم النيب  –أ 

وهو أن اهللا هو الفاعل املختار يفعل ما ، القطعيفأمت كالمه باألمر ، احلجج اليت تبديها
فكان يف قوهلم ادعاء " وحنن أحق بامللك منه " يشاء ويدل على صحة ذلك أم ملا قالوا  

، إىل اهللا) امللك ( فأضاف النيب ! حىت كأن امللك هو يف ملكهم ، األحقية يف امللك 

                                                
  ١/٢٤٣) ابن اجلوزي  (زاد املسري   ) ١(
      ٦/١٨٨الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
  ١/٢٨٨الزخمشري ، الكشاف  ) ٣(
   ٢/٤٩٢ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٤(
  ١/٢٤٣ابن اجلوزي ، زاد املسري     ) ٥(
   ٢/٢٦٧أبو حيان ،البحر احمليط     ) ٦(
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  . نه ملك اهللا يؤتيه من يشاء فلستم بأحق فيه أل، فامللك ملكه يتصرف فيه كما أراد 
  . هذا ما رجحه القرطيب وأبو حيان 

فهي معترضة يف هذه  بل هي إخبار من اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه حممد : وقيل –ب 
فإذا كان اهللا تعاىل هو املتصرف يف : أي، القصة جاءت للتشديد والتقوية ملن يؤتيه امللك

  . )١(يفعل  ملكه فال اعتراض عليه وال يسأل عما 
 **-   يملع عاسو اللّهو   
  إىل أن اسم اهللا ) السمرقندي ( و ) البغوي ( ذهب : )الواسع ( معىن اسم اهللا

واسع بعطية : ويقال، الغين ذو السعة الذي يعطي عن غىن: الواسع يدور معناه حول
وهو الذي :وتعاىل الواسعمن أمسائه سبحانه ( (: قال ابن منظور، )٢(امللك عامل ملن يعطيه 

فقد ) البقاعي( أما)٣())وغناه كل فقر  ، وسع رزقه مجيع خلقه ووسعت رمحته كل شيء
  .)٤())أي يف إحاطة قدرته ومشول عظمته وكثرة جنوده ورزقه"واسع (" (وسع املعىن فقال

  .)٤())ورزقه
  يعين أنه تعاىل مع قدرته على إغناء الفقري فهو عامل مبا ( : )العليم ( معىن اسم اهللا

فالعليم هو العامل مبا يكون وما كان وما سيكون  ،)٥() حيتاج إليه يف تدبري نفسه وملكه 
: قال البغوي، للمبالغة) فعيل ( على وزن ) العليم ( وصيغة ، لو كان كيف يكون

  . )٦() )والعليم مبا يكون  ، العامل مبا كان: وقيل((
  أمساء اهللا احلسىن يثبتها أهل السنة واجلماعة وفق األصول العامة إلثبات هذه

 . تعطيللسنة من غري متثيل وال و افال يثبتوا إال ما ورد يف القرآن ، األمساء والصفات
 يف ) عليم(و ) واسع(يف اختيار  ((: قال األلوسي: ملاذا اختمت اآلية بذلك ؟

اإلخبار عنه تعاىل هنا من حسن املناسبة لبسطة اجلسم وكثرة العلم ما تش له 

                                                
   ١/٤٩٢ابن عاشور ،التحرير والتنوير -٢/١٠٥٥امع ألحكام القرآن، اجلالقرطيب  -   ٢/٢٦٦بو حيان ،البحر احمليط أ   ) ١(
    ١/٢١٨السمرقندي ، حبر العلوم-     ١/٢٩٨البغوي ، معامل الترتيل    ) ٢(
  ) وسع ( مادة .   ابن منظور ، لسان العرب   ) ٣(
   ٣/٤١٩البقاعي ،نظم الدرر    ) ٤(
، بريوت ، هـ١٣٩٩، )لباب التأويل يف معاين الترتيل ( تفسري اخلازن اخلازن ،عالء الدين علي بن حممد البغدادي،    ) ٥(

  ١/٢٥٦دار الفكر 
  ١/٢٩٨البغوي   ) ٦(
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، لطالوت) بسطة اجلسم ( جاء يف مقابلة ) الواسع(ويقصد أن اسم اهللا ، )١())اخلواطر
عليه وأن اهللا سبحانه هو الذي أسبغ ، لطالوت) بسطة العلم ( جاء يف مقابلة ) عليم (و

 .ألن احملامد كلها مرجعها إليه سبحانه ، هذه الفضائل

                                                
   ٢/١٦٧روح املعاين   ) ١(
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  }الحجة الباهرة{

  ٌةيقبو كُمبن رةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ مإِنَّ آي مهنِبِي مقَالَ لَهو
موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُم إِن كُنتم مما ترك آلُ 

نِنيمؤم ] ٢٤٨: سورة البقرة[  
  

 **-   مهنِبِي مقَالَ لَهو : -   
 أنه قال هلم النيب ذلك من غري : قال بعض املفسرين: تقدير حمذوف يف الكالم

والذي تظافرت عليه روايات ،  )١(وإمنا على جهة التغبيط والتنبيه، سؤال منهم لآلية
واألول أظهر ( (: قال ابن عطية ،)٢(ما آية ملكه ؟ ، القصاص على ام سألوا نبيهم

  . )٣())مبساق اآلية والثاين أشبه بأخالق بين إسرائيل الذميمة 
... هذا اخلرب من اهللا تعاىل ذكره عن نبيه  ((: وهو ما ذهب إليه الطربي حيث قال

مل يقروا ببعثة طالوت ، دليل على أن املأل من بين إسرائيل الذين قيل هلم هذا القول
ولكنهم سألوه ، وعرفهم فضيلته اليت فضله اهللا ا، عليهم ملكاً إذ أخربهم نبيهم بذلك

كان األمر كما وصفنا  إذ: فتأويل الكالم. الداللة على صدق ما قال هلم من ذلك 
 واهللا يؤيت ملكه من يشاء واهللا واسع عليم ما آية ذلك إن كنت من : فقالوا له

  . )٤()).... قال هلم نبيهم أن آية ملكه الصادقني ؟ 
 لإلمياء أن ذلك السؤال للنيب بعد تصديقهم ( (لعل ذلك : ملاذا مل يذكر سؤاهلم ؟

ألن له شبهاً تاماً بالتعنت ، ال ينبغي أن يكون حىت جيابله وبيانه هلم ما استفهموا عنه مما 
وهذا بناء على أن القوم كانوا ، وإن عد من باب السؤال لتقوية العلم، حينئذ

  .)٥())مؤمنني

                                                
   ٢/١٠٥٥القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ١(
   ١/٢٩٨البغوي ، معامل الترتيل   -    ٢/١٦٧األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
  ٢/١٠٥٥ألحكام القرآنالقرطيب ، اجلامع   ) ٣(
  ١/٦٢٠الطربي،جامع البيان    ) ٤(
  ٢/١٦٨األلوسي ، روح املعاين  ) ٥(
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  سبب إعادة مجلة وقال هلم نبيهم : لإلشعار بعدم اتصال كالم النيب وأنه قد
  .)١(ورد إىل أن جاء طلبهم للمعجزةختلله كالم من جهة املخاطبني  وحصل بينهم أخذ 

  
**-    وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ مإِنَّ آي :-  
  از أم على احلقيقة ؟)إتيان(هل  ):يأتيكم (معىنالتابوت هنا على ا : 

  -: تلك قضية ناشئة من اختالف أهل العلم يف طريقة إتيان التابوت
.. إنه حممول على ااز: أو الثريان وحنوهم فقالوا، املالئكةفمن قال أن الذي محلته  -أ

وإمنا جاز مثل هذا لزوال ] ١٦: البقرة[  فمارحبت جتارم  وأنه مثل قوله تعاىل 
  .)٢( فالتابوت يؤتى به وال يأيت، اللبس فيه

 أن إتيانه كان بالرتول من السماء إىل األرض بعد أن جاء بأمر اهللا له: ومن قال -ب
  . )٣(بأن اإلتيان حقيقي: قالوا. حىت نزل بني يدي طالوت

  " .حتمله املالئكة"ولكن يرد على هذا القول أن اهللا نص بأنه  
  . التابوت هو الصندوق الذي له غطاء يغلق به : )التابوت ( أصلُ كلمة  -

   -: ويف وزن الكلمة قوالن
التابوت بالتاء : بكر بن جماهدقال أبو ، وال يعرف له اشتقاق، )فاعول ( ن وزنه إ -أ

وهو ، باهلاء وهي لغة األنصار) تابوه (: وقد قرأ أيب وزيد بن ثابت ،)٤(قراءة الناس مجيعاً 
 وهي اليت أمر ا عثمان ، فهي لغة قريش) تابوت ( أما ) . فاعول ( على وزن 

  .)٥( هماإليه زيد وأبان رضي اهللا عن ملا ترافع) اإلمام ( بكتابتها يف املصحف 
مل ختتلف لغة قريش واألنصار يف شيء من القرآن إال يف : قال القاسم بن معن

  . )٦( ريش بالتاء ولغة األنصار باهلاءفلغة ق، التابوت

                                                
  ٢/١٦٧نفس املصدر  ) ١(
  ٢/٢٧٠أبو حيان ،البحر احمليط   -        ١/٢٤٣)ابن اجلوزي(زاد املسري    ) ٢(
  ٦/١٩١تفسري فخر الدين الرازي   ) ٣(
  ٢/٦٢) توب( ابن منظور ، لسان العرب ،  مادة   ) ٤(
   ٢/١٦٨األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
   ٢/٦٢) توب ( ابن منظور ، لسان العرب،  مادة   ) ٦(
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كما قلنا يف  –فقلبت الواو ألفاً ) توبوت ( وأصل الكلمة ) فعلوت ( ن وزنه إ –ب 
فال جيوز  ترك  ، ألنه تركيب غري معروف) فاعول ( وال يصح أن يكون  –) طالوت (

كما أن العرب تستثقل ما كانت فاؤه والمه من حرف واحد ألنه توأم ، املعروف إليه
  . التكرار 

ألنه ظرف وصندوق توضع ، وهو الرجوع، )التوب( فهو من ) فعلوت ( أما وزن 
فيما  يرجع إليهوصاحبه ، ه الشخص ما خيرج منهإلي يرجعفال يزال ، فيه االشياء وتودعه

  . حيتاج إليه من مودعاته 
الجتماعهما يف أما من ، فهذه اهلاء بدالً من التاء) تابوه ( وأما قراءة : قالوا-

دم العرب إبداهلا يف الوقف مثل وقد استخ، حروف اهلمس وأما من حروف الزيادة
ولكن اإلبدال هنا ضعيف ألن اإلبدال يف غري تاء التأنيث  ، )١()  طلحه ( و) طلحة (

قال ابن ،  )٢( للتأنيث) تابوت ( أن التاء يف  يرى أصالً) اجلوهري ( غري أن ، ليس بثابت
التصريف الذي ذكره اجلوهري يف هذه اللفظة حىت ردها إىل تابوت تصريف : بري
: مثل) فاعول ( ووزنه ، تاءه أصليةألن ) تبت ( والصواب أن يذكر يف : مث قال، فاسد

  . )٣( عاقول وحاطوم
وذلك ، وأننا ال حنتاج إىل تكلف االشتقاق، )فاعول ( والصحيح يف ذلك أن وزنه * 

لكن هذا الوزن يدل ، وهذا وإن كان قليالً يف االمساء العربية، أن الكلمة أعجمية معربة
  . )٤(وناموس ، ناقوس: مثل، على ما كان أصله أعجمياً مث عرب 

  
  

 **-  كُمبن رةٌ مينكس يهف :-   
  وهو ضد احلركة ، )السكون ( فعيلة من ) السكينة ( : )سكينة ( أصل كلمة .

: ل يف فالن سكينةنقو،  )٥( القضية والبقية والعزمية: حنو، وهي مصدر وقع موقع االسم
                                                

   ٦/١٩٢الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -     ٢/٢٦٩) أبو حبان ( البحر احمليط  -    ١/٢٩٨الزخمشري ، الكشاف   ) ١(
   ٢/١٦٨األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
   ٢/١٢) تبت ( ،ومادة ٢/٦٢) توب ( ة ابن منظور ، لسان العرب ،ماد  ) ٣(
   ٢/٤٩٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٤(
   ٦/١٩٢الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب    ) ٥(
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  . )١( أي وقار وثبات
  اختلف املفسرون يف السكينة ههنا اختالفاً كبرياً ودخل على : )سكينة ( معىن

  -: واألقوال بشكل عام على قسمني، واخلياالت اإلسرائيلياتهذه األقوال شيء من 
  : أمر معنوي) السكينة ( أن املراد بـ : القسم األول

وهذا القول مروي عن عطاء ، ما تعرفون من اآليات فتسكنون إليه: )السكينة (  –أ 
وكذا قال ،  )٢( يعرفون من اآليات يسكنون إليها السكينة ما: بن أيب رباح حيث قال

أي تسكنون عند   فيه سكينة من ربكم : وقال أبو بكر األصم )٣(.احلسن البصري 
ألنه مىت جاءهم التابوت من السماء ، وتزول نفرتكم عنه، جميئه وتقرون له بامللك

  . )٤( لوم إليه وتزول نفرم بالكليةتسكن قوشاهدوا تلك احلالة فال بد وأن 
  . وهومروي عن الربيع بن أنس ، الرمحة: السكينة –ب 
  .وهو مروي عن قتادة ، الوقار: السكينة –ج 
أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت أطمانوا ، الطمأنينة: السكينة –د 

  . )٥(وهو منقول عن قتادة والكليب . إليه وسكنوا 
   -: أن املراد بالسكينة أمر حسي: القسم الثاين

ما : قال بكار بن عبداهللا سألنا وهب بن منبه فقلنا له. روح من اهللا : السكينة - أ 
  . روح من اهللا يتكلم إذا اختلفوا يف شيء تكلم فأخربهم ببيان ما يريدون: السكينة ؟ قال

وهو مروي عن علي بن أيب .هلا وجه كوجه اإلنسان  )٦(ريح هفّافة : السكينة –ب 
  . والنقل فيها صحيح إليه ، وذكرها اإلمام الطربي يف تفسريه، بطرق متعددة طالب 
وهو قول ثابت عن جماهد من طرق ، ن السكينة هلا رأس كرأس اهلرة وجناحانإ –ج 
  ! )٧( فإذا نظر إىل اجليش ازم ، أن لعينيه شعاع: أيضاًوروي عنه ، أيضاً

                                                
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
  ٦٢٦/ ١الطربي ، جامع البيان     ) ٢(
   ١/٣٢٣ابن كثري ، التفسري   ) ٣(
   ٦/١٩٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
  أي متواصلة   ) ٥(
دار ابن اجلوزي ، يسري السيد حممد : ابن قيم اجلوزية ،بدائع التفسري ، مجعه  -       ٢٩٩/ ١البغوي ، معامل الترتيل    ) ٦(

   ١/٤١١هـ ١٤١٤الطبعة األوىل ، 
   ٢/١٠٥٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن   ) ٧(
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: قال، ويشبه هذا القول قول وهب بن منبه عن بعض أهل العلم من بين إسرائيل -
أيقنوا بالنصر ، كانت إذا صرخت يف التابوت بصراخ هر، السكينة رأس هرة ميتة

  !)١(وجاءهم الفتح
رأس كرأس هي صورة من زبرجد أو ياقوت هلا : ونقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 ، فإذا صاحت كصياح اهلر ذهب التابوت حنو العدو وهم ميضون معه، وذنب كذنبه، اهلر
  . )٢(فإذا وقف وقفوا ونزل النصر

السكينة كانت دابة ورأسها كرأس اهلرة وهلا جناحان فإذا صوتت عرفوا : وقال مقاتل
  . أن النصر هلم 

  . )٣(كانت جوهراً أمحر يسمع منه الصوت : ويقال
  وكل هذه األقوال تدور حول هذا الكائن الغريب !  
وهو قول . كان يغسل فيه قلوب األنبياء ، طست من ذهب من اجلنة: السكينة –د 

  . عن أيب مالك، )٤(مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من طريق السدي 
 بشارات من كتب اهللا تعاىل أنزهلا على موسى وهارون ومن بعدمها: السكينة -هـ 

.  ويزيل خوف العدو عنهم ، بأن اهللا ينصر طالوت وجنوده، من األنبياء عليهم السالم
  . )٥(وهو قول مروي عن أيب مسلم  

  : واحتج القائلون بأنه أمر حسي حاصل داخل التابوت بأمرين* 

                                                
  ٢٤٩- ١/٢٤٨الطربي ، جامع البيان     ) ١(
  ٦/١٩٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
   ١/٢١٩السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٣(
( قال عنه ابن حجريف ، وروايته مقبولة عن احملدثني ، إمساعيل بن عبد الرمحن ، هنا هو السدي الكبري : السدي   ) ٤(

] السيوطي[ علوم القرآن  االتقان يف: انظر . ( وليس هو السدي الصغري املتهم بالكذب . صدوق يهم ) : التقريب 
٢/١٨٨  (  

السمرقندي ،  -   ١/٣٢٣ابن كثري ، التفسري  -         ٦٢٧-١/٦٢٤الطربي ، جامع البيان    -: انظر األقوال يف   ) ٥(
البغوي ،  -    ٢/١٠٥٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -    ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين - ١/٢١٩حبر العلوم

ابن اجلوزي ، زاد   -    ١/٤١١ابن القيم ،بدائع التفسري -   ١/٢٨٩الزخمشري ، الكشاف  -  ١/٢٩٩معامل الترتيل
ابن كثري ، البداية والنهاية  -      ١/٢٥٦اخلازن  -    ١٩٣-٦/١٩٢) الرازي(تفسري الفخر  -   ١/٢٤٤املسري  

  -      ١/٢٧٧ -١/٢٧٤م وامللوكالطربي ، تاريخ األم -   ١٥٠الثعليب ، قصص األنبياء، ص  -       ٢/٧
   ١/٢٩٤الشوكاين ،فتح القدير 
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فدل ذلك على وجود ، فإا للظرفية  فيه سكينة يف قوله ) يف ( باحلرف : األول
  . شيء ما يف داخل التابوت 

 ، فكما أن البقية أمر حمسوس وملموس) وبقية مما ترك ( أنه عطف عليه : الثاين
  . فكذلك السكينة 

وهو ، للسببية كما يأيت للظرفية  أيضاًقد يأيت ) يف ( أن احلرف : واجلواب عن ذلك -
كما ال يلزم لغة أن يعطف احلسي على ،  )١(أي بسببه حتصل السكينة : هنا مبعىن السببية

  . فتعطف املعنوي على احلسي . جئتك بصندوق فيه هدية وحمبة : فقد تقول، احلسي
ومنها ، )السكينة ( بعد أن ذكرنا كثرة املرويات يف معىن ، والراجح من ذلك كلّه -

، اجلمع بينها والتعارض بينها ظاهر وال ميكن، ماال يدل عليه نقل صحيح وال يقبله عقل
هذه التفاسري ( (: حىت قال اإلمام الشوكاين، خصوصاً فيما ذكر من األمور احلسية )٢(

فجاءوا ذه ، املتناقضة لعلها وصلت إىل هؤالء األعالم من جهة اليهود أقمأهم اهللا
وانظر إىل جعلهم هلا ، األمور لقصة التالعب باملسلمني رضي اهللا عنهم والتشكيك عليهم

وهكذا كل منقول عن بين إسرائيل ... حيواناً وتارة مجاداً وتارة شيء ال يعقل تارة 
وال يصح أن يكون مثل هذه التفاسري ، يتناقض ويشتمل على ماال يعقل يف الغالب

إذا تقرر ذلك هذا عرفت أن الواجب الرجوع يف مثل ... املتناقضة مروياً عن النيب 
وال حاجة إىل ركوب هذه األمور املتعسفة ، معروفوهو ، لغة) السكينة ( ذلك إىل معىن 

لوجب  ولو ثبت لنا يف السكينة تفسري عن النيب ، املتناقضة فقد جعل اهللا عنها سعة
  . )٣())ولكنه مل يثبت من وجه صحيح ، علينا املصري إليه والقول به

كان : قال لكننا نستطيع االستفادة مما ورد يف صحيح مسلم عن الرباء بن عازب 

                                                
   ٦/١٩٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
، هلما رأي آخر بأنه ميكن اجلمع ) اخلازن ( و ) الطربي ( إال أن اإلمام ،  ٢/٤٨٤حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٢(

فجائز أن يكون  –أي ترجيحه أا ما تسكن إليه النفوس  –وإذا كان معىن السكينة ما وصفت  ((حيث قال الطربي 
وجائز أن يكون ما قاله وهب بن .. وجائز أن يكون ذلك على ما قاله جماهد .. ذلك على ما قاله علي بن أيب طالب 

ا أم]  ١/٦٢٧الطربي ، جامع البيان   ) [ )آلن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس ، منبه وما قاله السدي
، ومل يرد فيه نص صريح ، فيحمل على مجيع ما قيل فيه، ألن كل شيء يسكن إليه القلب فهو سكينة  (: (اخلازن فقال 

لكن التفسريات ، وقوهلم مقبول يف األمور املعنوية ]  ١/٢٥٦اخلازن ) [)فال جيوز تصويب قول وتضعيف آخر 
  ! احملسوسة كيف نقول ا مجيعاً 

   ١/٢٩٤فتح القدير   ) ٣(
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فتغشته سحابه فجعلت  )١(وعنده فرس مربوط بشطنني ) الكهف ( رجل يقرأ سورة 
تلك {: فذكر ذلك له فقال فلما أصبح أتى النيب ، تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها

 أن أسيد بن احلضري : ويف حديث أيب سعيد اخلدري ، )٢( }السكينة ترتلت للقرآن 
تلك  املالئكة كانت {: وفيه فقال رسول اهللا ، احلديث... )٣(بينما هو يقرأ يف مربده 

  .)٤(أخرجه مسلم  }ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستر منهم ، تستمع لك
ودل حديث أسيد على أن  ،)٥(فأخرب عن نزول السكينة مرة وعن نزول املالئكه مرة 
السكينة تلك أصحاب : أي، نزول السكينة يف حديث عمران هو على حذف مضاف

وجعلوا ذوي السكينة ألن إميام يف غاية ، وهم املالئكة املخرب عنهم يف حديث أسيد
  . )٦(وطواعيتهم دائمة ال يعصون اهللا ما أمرهم  ، الطمأنينة

ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا  {: وقد جاء يف الصحيح
الرمحة وذكرهم ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وحفتهم املالئكة وغشيتهم 

، فرتول السكينة عليهم كناية عن التباسهم بطمأنينة اإلميان  ،})٧(اهللا فيمن عنده
ه حيصل له بالتدبر يف معانيه ألن من تال كتاب اهللا وتدارس، واستقرار ذلك يف قلوم

وكأنه كان قبل التالوه له ، وتستقر له نفسه، والتفكر يف أساليبه ما يطمئن إليه قلبه
فدلت هذه األحاديث مبجملها ،  )٨(فحني تال نزل ذلك عليه ، والدراسة خالياً من ذلك

واهلم بالتفسري اليت كان يعرفها العرب هو ما أشرنا إليه سابقاً يف أق) السكينة ( على أن 
وكل األقوال املعنوية املذكورة صحيحة وهي من ، –وليست احلسيه  –باألمور املعنوية 

  . اختالف التنوع يف التعبري باملعىن املتقارب 
                                                

  . وقد ربط بشطنني لقوته وشدته ، وهو احلبل الطويل املضطرب ، تثنية شطن : شطنني   ) ١(
 ، باب نزول السكينة لقراءة القرآنومسلم،  ٤٦٢٥برقم ١٥/٤١٥ ، باب فضل سورة الكهف رواه البخاري  ) ٢(

  ) .  ٢٨٨٧( برقم ١٠/١١٨ ،باب ما جاء يف فضل سورة الكهفوالترمذي، )  ٧٩٥( برقم ٤/٢١٣
  . املوضع الذي ييبس فيه التمر   ) ٣(
  ]  ٣/٨١[  ورواه أمحد، ]  ٧٩٦[ مسلم برقم  رواه  ) ٤(
   ٢/١٠٥٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٥(
، ]  ٢/٤٩٧التحريروالتنوير [ مستدالً ذين احلديثني ، ) السكينة ( على أن من أمساء املالئكة ) ابن عاشور ( استدلّ   ) ٦(

  . ستدالل بعيد وهو  ا
ورواه أبو ، ٤٨٦٧برقم ١٣/٢١٢ ، باب فضل االجتماع على قراءة القرآنجزء من حديث طويل رواه مسلم  ) ٧(

   ١٢٤٣برقم ٤/٢٤٨،باب يف ثواب قراءة القرآنداوود
  .  ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٨(
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القراءة املشهورة واملعروفة  هي القراءة بكسر الكاف : )سكينة ( القراءة يف -
  . )١(بتشديد الكاف ) سكّينة ( وقد جاء يف قراءة عن أيب السماك ، وختفيفها

  .كائناً فيه سكينة: أي، اجلملة يف موضع احلال: إعراب اجلملة-
  : هنا إما تكون) من ( و
  . كائنة من ربكم : أي، البتداء الغاية/ أ  

من سكينات : أي، على تقدير حذف مضاف، عيضوحيتمل أن تكون للتب/ ب 
  . )٢(ربكم
، حيث أنه جاء من قبل اهللا، فيه زيادة مدح للتابوت: ؟) من ربكم ( ملاذا أضاف  -

  .)٣(إحسانه إليهم وتربيته باللطف هلمليشعرهم بأنه الذي طال ) الرب ( واستخدم تعبري 
  .)٣(هلم

  
 ** َونارآلُ هى ووسآلُ م كرا تمةٌ ميقبو :-   
، )٤() فضلة مجلة ذهب جلّها ( : يف األصل)  بقية( أصل كلمة : )البقية ( معىن  -

على وزن ، الشيء الباقي: وبقية، )٥(ما يفضل من شيء بعد إنقضاء معظمه: وهو مبعىن
  . )٦()فعيلة(

ومعظم ... ههنا على أقوال متعددة ) البقية ( وقد اختلف املفسرون يف املقصود بـ 
، وهارون عليهما السالمهذه األقوال تدور حول بعض اآلثار اليت تركها موسى 
) أبو حيان ( و ) البغوي ( واختلفوا يف عدد اآلثار اليت تركوها داخل التابوت حىت قال 

، وهذا بعيد، )٧( !أن كل ما ذكر من هذه اآلثار قد تركوه بالفعل داخل هذا التابوت 
   -: اآليتوسأستعرض كل أثر من اآلثار ومن قال به على النحو 

                                                
   ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
   ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط   -    ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
   ٣/٤٢١) البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٣(
   ٣/٤٢٢نفس املرجع   ) ٤(
   ٢/٤٩٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٥(
املعجم يف بقية ( اه أمس ومن الطرائف أن اإلمام أبا هالل العسكري له معجم،   ٢/٦٢٧الطربي ، جامع البيان     ) ٦(

  ! استعرض فيه كل األلفاظ العربية يف الباقي من كل شيء ) األشياء
   ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط   -   ١/٢٩٩البغوي ، معامل الترتيل    ) ٧(
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، ووهب بن منبه، والسدي، وعكرمة، وقتادة، ابن عباسقال به : عصا موسى -١
  . وعطية بن سعد، ومقاتل بن سليمان، وأبو صاحل

 . وعطية بن سعد، قال به أبو صاحل: عصا هارون -٢
، والسدي، وقتادة، قال به ابن عباس رضي اهللا عنهما: رضاض األلواح -٣

وقصدوا .وعطية بن سعد، وسفيان الثوري، و مقاتل بن سليمان، وأبو صاحل، وعكرمة
كان موسى حني ألقى األلواح تكسرت :قال ابن عباس، بالرضاض األلواح املتكسرة

 .  )١(فجعل الباقي يف ذلك التابوت  ، ورفع منها
 . قال به سفيان الثوري: النعالن -٤
 . وعطية بن سعد، قال به أبو صاحل: ثياب موسى -٥
اب اليت واملقصود الثي. وعطية بن سعد ، قال به أبو صاحل: ثياب هارون -٦

 . )٢( ألبسها موسى أخاه هارون 
٧- ومقاتل بن سليمان ، وأبو صاحل، قال به الثوري: قفيز من من. 
وذكر أا كانت ، )ابن خلدون ( ذكرها املؤرخ : ألواح التوراة من صخر -٨

 . )٣(بديالً عن اليت تكسرت  
 . وعطاء بن أيب رباح ، قال به جماهد: التوراة -٩

 . قال به مقاتل بن سليمان: عمامة موسى -١٠
  
  : وذهب بعض املفسرين إىل أنه ليس أثراً حمسوساً وإمنا هو معنوي -
وسبحان اهللا رب ، ال إله إال اهللا احلليم الكرمي: فمن قائل أا كلمة الفَرج - أ 

  . )٤(واحلمد هللا رب العاملني  ، السماوات السبع ورب العرش العظيم
قال ابن ( (. قال به الضحاك،يف سبيل اهللا وقتال األعداءأنه اجلهاد :ومن قائل –ب 
وإما نفس اإلتيان به هو كاألمر ، إما أنه مكتوب فيه، أي األمر بذلك يف التابوت: عطية

                                                
   ٢/٢٤٨الطربي ، جامع البيان    ) ١(
   ٢/٤٩٤ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٢(
   ٢/١١١ابن خلدون   ) ٣(
   ٢/١٦٩وسي ،روح املعايناألل  ) ٤(
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  .  )١())بذلك 
لكننا هنا ، إذ رجحنا األمر املعنوي) السكينة ( وبعكس ما رجحناه يف : الترجيح -

وكل ذلك حبسب ما يتبادر للذهن من املعىن ، أمراً معنوياًمنيل إىل أا أثر حمسوس وليس 
ألن الناس ، فالبقية هنا الشك أا شيء نفيس من األشياء. اللغوي املعروف عند العرب 

  : كما قال النابغة، إمنا حيافظون على النفائس فتبقى
            وورثت         آلل اجلالح كابراً بعد كابر  بقية ق٢(در من قدور ت(   

ولذلك ، وليس يف ذلك نص قاطع يرجع إليه، )البقية ( ولكننا ال نعلم حتديداً ما هي 
أو ، اةوالتور، وكسر األلواح، العصا: وجائز أن تكون تلك البقية ((: قال اإلمام الطربي

وذلك أمر ال يدرك علمه من . أن تكون بعض ذلك  وجائز.. والثياب ، والنعلني، بعضها
وال خرب عند . وال يدرك علم ذلك إال خبرب يوجب عنه العلم ، جهة االستخراج وال اللغة

فغري جائز تصويب قول  ، وإذ كان كذلك. أهل اإلسالم يف ذلك للصفة اليت وصفنا 
  .  )٣() )إذ كان جائزاً فيه ما قلنا من القول ، وتضعيف آخر غريه

سواء كانت ) جزء من التوراة ( هي فعالً ) البقية ( ولكن غالب الظن أن هذه 
   -: رضاض األلواح أو حنوها ويدلّ على ذلك أمران

 وذلك حينما فتح سليمان ، )العهد القدمي ( أن ذلك موافق ملا ورد يف  -١
اة كاملة كما ومل جيد التور) .حوريب ( التابوت فلم جيد فيه سوى اللوحان املكتوبان يف 

  .]٦: امللوك األول[_حبسب الرواية_ كان يظن 
إن األنبياء مل يورثوا ديناراً  {أن األنبياء عليهم السالم أعظم موروثام العلم  -٢

 . كما قال املصطفى عليه الصالة والسالم ، ٤}وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم 

                                                
         ٦٢٧-٢/٦٢٤الطربي ، جامع البيان   : وانظر تفصيالت األقوال يف  ٢/١٠٥٨القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ١( 

                  ١/٢١٩السمرقندي ، حبر العلوم -     ٢/١٦٩األلوسي ، روح املعاين -    ١/٣٢٣ابن كثري ، التفسري   -
البغوي ، معامل الترتيل   -     ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط   -      ١٠٥٨اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ، -
الطربي ، تاريخ  -   ١/٢٤٤ابن اجلوزي ، زاد املسري    -   ١٦٢ص) املودودي ( تفهيم القرآن  -      ١/٢٩٩

  ٢/٧ابن كثري ، البداية والنهاية -          ١/٢٧٧األمم وامللوك
   ٢/٤٩٤ابن عاشور ،التحرير والتنوير   )٢(
   ٢/٦٢٩الطربي ، جامع البيان     ) ٣(

،وصححه األلباين ٣١٥٧برقم١٠/٤٩،باب احلث على طلب العلم، ورواه أبو داود ٢٠٧٢٣برقم ٤٤/١٩٢رواه أمحد     )(٤
  ٨/١٤١يف صحيح سنن أيب داود 
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بأا التوراة ولكنها ليست كاملة ، تعبري دقيق) البقية ( أن التعبري بـ  -٣
 . )١() ونرجح ضياع الكتاب حني كان بديار األعداء (

  رك ( مأخوذ من : )مما ترك (معىن٢(وهو أن ال يعرض لألمر حساً أو معىن: )الت(.  
  أو ، املوصولة: ما . تبعيضيه : من) من ما ترك( أصل الكلمة : )مما ترك ( إعراب

 . )٣() البقية ( واجلملة يف موضع الصفة لـ .   مصدرية 
  اختلف يف اشتقاقها على ثالثة آراء: )آل ( أصل كلمة :-  
مث سهلت على ) أأل ( مث قلبت اهلاء مهزة فقيل ) أهل( أن أصلها من كلمة  -١

  ) . أُهيل ( بدليل تصغريه على ، )آل ( : قياس أمثاهلا فقيل
إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ) يؤول آل ( : أن أصلها من -٢

بدليل أن العرب التزموا إضافته فال  ، ويؤوهلم أي يسوسهم فيكون مآهلم إليه، ويضافون
 : يستعمل مفرداً إال نادراً كقول الشاعر

  )٤(مل نزل آالً على عهد إرم         حنن آل اهللا يف بلدتنا            
الذي تبدو فيه األشياء البعيدة كأنه مرآه جتلو  ، أصل معناه السراب: اآلل -٣

 . )٥(فآل الرجل من إذا حضروا فكأنه مل يغب ، األشياء
  للرأي األول وأجاب عن األقوال األخرى بكالم ) ابن منظور ( وقد انتصر

وال يستعمل إال فيما فيه ، وأهله وأتباعه وأولياؤه، آله: ويف القاموس ، )٦(يطول ذكره 
 .  )٨(كما يقال أهله ، ٧آل اإلسكاف: فال فيقال، غالباًشرف 
  ذكر املفسرون يف ذلك أربعة أقوال: هنا) آل ( املقصود بـ : 

سواء كانوا ينتمون هلم بقرابة ، أن املقصود م األنبياء الذين كانوا من بعدهم: األول
  . فإم كانوا يتوارثون آثارهم ، أو بشريعة

                                                
  ١٩٣دار القلم، ص، دمشق ، م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ألوىل الطبعة ا، البهي اخلويل ،بنو إسرائيل يف ميزان القرآن  ) ١(
   ٣/٤٢٢البقاعي ،نظم الدرر    ) ٢(
   ٢/٢٧١أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٣(
   ١/٢٥غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ، دار االحتاد العريب ،  السفاريين ،حممد احلنبلى    ) ٤(
   ٣/٤٢٣) البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(
   ١/٢٦٨)   أول ( مادة  -  ١/٢٥٤) أهل ( لسان العرب، مادة   ) ٦(
 مصلح األحذية: االسكايف  )   ٧(
   ١/٢٥السفاريين، غذاء األلباب      ) ٨(
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مما : فكأن اآلية، مفخمه وزائدة لتفخيم شأن موسى وهارونهنا ) آل ( أن : الثاين
لقد أويت هذا مزماراً من  {ومن ذلك قول النيب  ،)١(بأنفسهما ، ترك موسى وهارون

  : ومن قول مجيل. أي من مزامري داوود  ،)٢(}مزامري آل داوود 
  ة من آل النساء وإمنا     يكن ألدىن ال وصال لغائب ينبث

  . من النساء : أي
إمنا أضيف ذلك إىل آل موسى وآل ( (: القال القفّ ، )٣() األتباع ( اآلل هم : الثالث

وما يف ، ألن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدمها إىل وقت طالوت، وآل هارون
  . )٤( ))فيكون اآلل هم األتباع، التابوت أشياء توراثها العلماء من أتباع موسى وهارون

.  
  .  )٥(مل يترك أوالداً  ألن موسى ، فإم عصبة موسى، أم أبناء هارون: الرابع
  زائدة) آل ( ولكننا ال نقول بأن ، هو القول الثاين –إن شاء اهللا  –والصحيح ،

دعوى اإلقحام والزيادة ( (: قال أبو حيان) . شخص ( أو ) نفس ( وإمنا هي هنا مبعىن 
مما : فكأنه قيل، فإنه يطلق على شخص الرجل آله... يف األمساء اليذهب إليه حنوي حمقق 

هنا جمرى التوكيد الذي يراد به أن ) آل ( فجرى ... ترك موسى وهارون أنفسهما 
فيكون يف التنصيص عليهما ، املتروك من ذلك اخلري هو منسوب لذات موسى وهارون

  . )٦() )بذاما تفخيم لشأما 
  ويف إشعار تثنية ذكر اآلل ما : قال احلرايل( (: )آل ( من لطائف إعادة كلمة

مبا كان فيه من الشدة يف أمر ، بوصف دون هارون  يعلم باختصاص موسى 
 .  )٧() )مبا كان فيه من اللني واالحتمال  وباختصاص هارون ، اهللا
  وهو هارون بن عمران من ، هو أخو موسى عليهما السالم: ؟) هارون ( من هو

                                                
   ١/٢٨٩الزخمشري ، الكشاف   ) ١(
   ٤٤٦٠برقم  ١٥/٤٧٠باب حسن الصوت بالقراءة ، أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل القرآن   ) ٢(
   ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين  ) ٣(
   ٦/١٩٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
البغوي ، معامل الترتيل   -      ٢/١٠٥٨القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  -:    وللمزيد من معرفة األقوال انظر   ) ٥(

  .   ١/٢٨٩الكشاف الزخمشري   -      ١/٢٩٩
   ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٦(
   ٣/٤٢٣) البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٧(
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وملا كلم اهللا موسى بالرسالة أعلمه بأنه سيشرك معه ، أكرب من موسىوهو ، سبط الوي
 . )١(أخاه هارون فيكون كالوزير له  

  وقيل هو ( (. )٢(واسم هارون اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة
 .   )٣() )هارون : مث قيل، مسي به لنشاطه بالطاعة، واألرن النشاط] . أرون [ معرب 

  . )٤() )ال اشتقاق له يف العربية ( (والصحيح أنه 
  

 ** كَةُ تآلئالْم لُهمح :  
  ل ( معىنوهل هو حقيقي هنا أو .  )٥(هو ما استقلّ به الناقل: يف اللغة: )احلم

   -: جمازي ؟ ذهب إىل القولني طائفة من املفسرين
كما يف قوله ، مبعىن الترحيلوأن احلمل هنا ، جمازي) احلمل ( فمنهم من رأى أن  -أ

، ألن الراحلة هي اليت حتمل راكبها ]٩٢:التوبة[ الَ أَجِد ما أَحملُكُم علَيه  تعاىل 
  . محل زيد متاعي إىل مكة : ومثله أن تقولطائراً،  احلمولةخيال به راعي   : وقال النابغة

البقرتني السائرتني بالعجلة وعلى هذا يصبح معىن محل التابوت هو تسيريهم بإذن اهللا 
من غري أن يسبق هلما إلف بالسري إىل تلك ، اليت عليها التابوت إىل حملة بين إسرائيل

  ) .  اإلسرائيليات( وهو الذي جاء يف ، )٦() العهد القدمي ( وهذا هو املوجود يف ، اجلهة
   -: وذلك ألمور، وهذا هو األقرب: أن احلمل هنا على احلقيقة –ب 
وال دليل هنا ، ن املعىن احلقيقي ال يصرف للمعىن اازي إال بدليل قوي صارفإ -  ١

وقد ناقضت هناصريح القرآن حبمل ، اليت ال تصدق وال تكذب، سوى مرويات اليهود
هو مباشرة احلامل : احلمل املعروف( (قال ابن جرير الطربي . فال نصدقها ، املالئكة

فليس سبيله ... وإن كان جائزاً يف اللغة ، على غريهفأما ما محله ، بنفسه محل ما محل
                                                

   ٢/٤٩٤ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ١(
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
   ٦/٦٧الفريوز آبادي ،بصائر ذوي التمييز    ) ٣(
  هـ رن: ،مادة ١٣/١٥ابن منظور ، لسان العرب   ) ٤(
   ٣/٤٢٤) البقاعي ( البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(
  . ٢/٤٠٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٦(

              ٢/٧ابن كثري ، البداية والنهاية   -   ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين -    ١/٢١٩السمرقندي  -:   للتوسع انظر         
   ١/٢٧٧الطربي ، تاريخ األمم وامللوك -
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وتوجيه تأويل القرآن إىل األشهر . يف تعارف الناس إياه بينهم ، سبيل ما باشر محله بنفسه
  . )١() )ما وجد إىل ذلك سبيل ، أوىل من توجيهه إىل األنكر، من اللغات

القوة والتمكني واإلطالع وهلم ( (املالئكة قد أعدوا أصالً لألمور العظام  إن – ٢
وترتيلهم ا على من أوحي ، أال ترى إىل تلقيهم الكتب اإلهلية، بإقدار اهللا هلم على ذلك

وغري ، ومحل العرش، وإزجاء السحاب، وقبض الألرواح، وقلبهم مدائن العصاة، إليهم
  . )٢( ))ذلك من األمور اخلارقة

إن آية  ن املقصود حبمل التابوت هنا أن يكون معجزة وخارقة تبهر العقول  إ – ٣
أو أن يأيت حمموالً من قبل ! أكثر إعجازاً أن يأيت التابوت فوق بقرتني ؟ فأيهما ملكه 

  .املالئكة والناس ينظرون إىل التابوت وال يرون املالئكة
قد  –بعد االستقراء  - خصوصاً إذا علمنا أن بين إسرائيل ، ال شك أن الثاين أعظم 

جاءت املالئكة : قال ابن عباس (.(جاءم أعظم املعجزات مما هو أكرب من ذلك 
  . )٣( ))حىت وضعت عند طالوت، بالتابوت حتمله بني السماء واألرض وهم ينظرون إليه

  حامالً له : أي، التابوتهذه اجلملة حال من : )حتمله املالئكة ( إعراب مجلة
  . املالئكة 

استعظاماً ، حتمله املالئكة: ومن يأيت به وقد فقد ؟ فقال: وحيتمل االستئناف كأنه قيل
  . )٤(لشأن هذه اآلية العظيمة 

  جاء يف قراءة خمالفة لقراءة اجلمهور ورويت عن جماهد : )حتمله ( القراءة يف
  .  )٥(بالياء ) حيمله (

  
 **  يإِنَّ فنِنيمؤم مإِن كُنت ةً لَّكُمآلي كذَل   
: ختام اآلية هل هو من كالم النيب أم تعقيب وخطاب للصحابة من اهللا سبحانه ؟ -

أي أن جميء هذا التابوت عالمة أو ، حيتمل أن يكون هذا تتمة كالم نيب بين إسرائيل هلم
                                                

  ٢/٦٣٠الطربي ، جامع البيان     ) ١(
   ٢/٢٧٢حمليط أبو حيان ،البحر ا   ) ٢(
   ٢/٦٢٩الطربي ، جامع البيان    -   ٢/٢٧٢) أبو حيان ( البحراحمليط   ) ٣(
   ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين  ) ٤(
   ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٥(
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واصطفاءه لكم هذا امللك الذي ينهض بشئونكم ، حجة لكم تدل على عناية اهللا بكم
  .فعليكم أن ترضوا مبلكه وال تفرقوا عنه ، وينكل بأعدائكم

أن فيما أوحاه اهللا : وحيتمل أن يكون استئناف يف كالم منه تعاىل هلذه األمة معناه  
ملا  تعاىل إىل نبيه عليه الصالة والسالم من هذه القصة آية بينة على نبوته إذ لوال الوحي

وال كان يعرف ما انطوت عليه من ، وهو األمي الذي مل يقرأ ومل يتعلم شيئاً، كان  يعرفها
وال سيما ما يعترب يف امللوك من الصفات اليت تؤهلم للقيام بأعباء السياسة ، العربة والفائدة

  .  )١(وأعمال الرياسة 
  ولكنها  ،)٢( فقطرة ليست للتابوت أو إلتيانه اإلشا: ملن ؟) ذلك ( اإلشارة يف

وفيما يشتمل ، يف رجوع التابوت من يد أعدائكم إليكم بدون قتال: أي، جلميع احلالة((
  . )٣())وال إلف سابق، ويف جميئه من غري سائق، عليه التابوت من آثار موسى 

  التشكيك يف ) إن كنتم مؤمنني ( قد يتبادر للذهن بقوله : الشرطية) إن ( شبهة
  : على وجهه ؟ فهل هذا، إميام
رأى بعض املفسرين أا على حاهلا وحقيقتها وذلك ألنه قيل أن هؤالء من بين  -أ 

والصحيح أم سألوا تعرفاً لوجه ، إسرائيل قد صاروا كفرة بإنكارهم على نبيهم
  . والسؤال عن الكيفية ال يكون إنكاراً بالكلية ، احلكمة
: وباإلمكان أن يقال أن معناها، )٤( الشرطيةأن املراد ا ليس حقيقة واألرجح  –ب 

  .إن كنتم مصدقني أن اهللا جعل لكم طالوت ملكاً 
  . )٥() إذ ( هنا مبعىن ) إن ( أو تكون  

                                                
   ١٦٩/ ٢األلوسي ،روح املعاين: وانظر ،  ٢/٤٨٥حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ١(
   ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
   ٢/٤٩٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٣(
   ٢/١٦٩األلوسي ،روح املعاين  ) ٤(
   ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٥(
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  }االمتحان الّرهيب{

  سفَلَي هنم رِبن شرٍ فَمهيكُم بِنلتبم قَالَ إِنَّ اللّه ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم
مني ومن لَّم يطْعمه فَإِنه مني إِالَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبواْ منه إِالَّ قَليالً 

زاوا جفَلَم مهنم هنودجو الُوتبِج موا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم ينالَّذو وه ه
 اللّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ

 ابِرِينالص عم اللّهو ] ٢٤٩:البقرة سورة[   
  

 **  ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم   
 السياق القرآين على طريقته يف سياق القصص يترك هنا فجوة بني : تقدير حمذوف

. وهذا الكالم احملذوف قد استغين بداللة ما ذكر عليه من ذكره ،  )١(.. املشهدين 
فأتاهم التابوت فيه سكينة من " مؤمنني إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم " : ومعىن الكالم

وأذعنوا ، فصدقوا عند ذلك نبيهم وأقروا بأن اهللا قد بعث طالوت ملكاً عليهم... رم 
 . له بذلك 

وما كان ليفصل م إال بعد " فلما فصل طالوت باجلنود " يدل على ذلك قوله 
فيظن به أنه ، على ذلك ألنه مل يكن ممن يقدر على إكراههم، رضاهم وتسليمهم امللك له

  .)٣(فلما فصل طالوت... مث أنه جند اجلنود واستعد للحرب  ،)٢(محلهم على ذلك كرهاً 
  ل ( أصل كلمةفصل الرجل من موضع ( : يقال منه، القطع: أصل الفصل: )فَص

فصل ( و ) يفصل فصوالً ( ، يعين به قطع ذلك فجاوزه شاخصاً إىل غريه، )كذا وكذا 
) فصل الصيب فصاالً ( و  ، إذا قطعه فأبانه) والقول من غريه فهو يفصله فصالً العظم 

 . إذا قطعه عن اللنب 

                                                
   ١/٢٦٨سيد قطب ،يف ظالل القرآن   ) ١(
   ١/٦٣١الطربي ، جامع البيان     ) ٢(
     ٦/١٩٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -   ٣/٤٢٦البقاعي ،نظم الدرر   -   ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط :  انظر   ) ٣(

  . ٢/٤٩٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -
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 . يقطع فيفرق بني احلق والباطل اليرد ) قول فصل ( و 
ولكنه كثر حذف املفعول للعلم ، فصل جنده: فتقول، متعدي) فَصل ( وأصل الفعل 

  . )١(فصار يستعمل استعمال الالزم  ، به
   -: للداللة على أمرين) فصل ( وإمنا استخدم لفظة ، خرج م طالوت: واملعىن -
فقطع م  طالوت وحسم ، أن خروج أغلب اجلند كان على مضض وتردد - ١

  .إخراجهم
وذلك أم قد ابتعدوا عن الديار وفارقوا األهل وأصبحوا ) اإلبانة ( ن فيه معىن إ -٢

  . على مسافة بعيدة 
  . )٢(واجلنود مصاحبوه : أي، الباء للحال: )باجلنود ( الباء يف إعراب  -
وهو الغليط ) اجلند(واشتقاقه من ، بضم اجليم) جند ( مجع : )اجلنود ( أصل كلمة  -

مث قيل لكل جمتمع قوي ،  )٣(إذ بعضهم يعتصم ببعض ، من األرض ذات احلجارة
للجراد الكثرية مثالً إا جنود يقال ، وكل صنف من اخللق جند على حدة، )٤(جند
  . )٦(واملقصود هنا األتباع الذين يكونون للنجدة . )٥(اهللا

  
 **  رهيكُم بِنلتبم قَالَ إِنَّ اللّه : -   
  اختلفوا يف هذا القائل من كان ؟: راجع ملن ؟) قال ( الضمري يف:  

ألنه أقرب مذكور يف   ، وهذا هو األظهر، أنه هو طالوت: فقال األكثرون/ أ     
  . اآلية

  .)٧(وهذا بعيد ، وقيل أن القائل هو النيب يف أول القصة/ ب     

                                                
ابن عاشور ،التحرير  -     ١/٣٠١البغوي ، معامل الترتيل   -    ٢/٦١٣الطربي ، جامع البيان : انظر   ) ١(

   -    ٢/١٠٥٨القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -     ٣/٤٢٦البقاعي ،نظم الدرر   -             ٢/٤٩٥والتنوير
   ١/٢٩٠الزخمشري ، الكشاف   -     ٦/١٩٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -      ٢/٢٧٢أبو حيان ،البحر احمليط 

   ٢/٢٧٣أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
   ٢/٢٦٩نفس املصدر   ) ٣(
   ٢/٤٨٦حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٤(
   ٦/١٩٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٥(
   ٣/٤٢٦البقاعي ،نظم الدرر    ) ٦(
   ٢/٤٩٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -    ٦/١٩٤الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٧(
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إن (وإمنا جلأ بعضهم إىل القول بأنه النيب ملا استشكل كيف أن طالوت ينقل عن اهللا -
  : واجلواب عن ذلك بأحد أمور أربعة: وهو ليس بنيب ؟...) اهللا مبتليكم 

 .إما أن يكون قد أخربه النيب قبل خروجه  – ١ 
وإال  ،والذي يظهر أنه مل خيرج معهم، أو أن النيب خرج معهم وأخربهم بذلك -٢

  . كان سيتكلم حني نكل اجليش 
  . )١(أن اهللا تعاىل أهلم طالوت ذلك  -٣
أن طالوت قد علم من سنن اهللا الكونية أنه ال نصر إال : وهو الذي أميل إليه -٤

وهو قريب من ، واهللا أعلم. وأن ما سيتخذه من قرار إمنا هو وفق هذه السنن ، بابتالء
  .معىن اإلهلام 

، وابتلى يبتلي، بال يبلو: وفيه لغتان. من االبتالء ، أي خمتربكم: )مبتليكم ( معىن  -
  : قال الشاعر

  ولقد بلوتك وابتليت خليفيت     ولقد كفاك موديت بتأدب                 
  .  )٢(فجاء بالّلغتني  

وكل  ،)٣() النهار ( ومنه مسي ، واشتقاقه من السعة ، النهر والنهر لغتان: )نهر (  -
، ثالثي حشوه حرف من حروف احللق فإنه جييء على هذين اللغتني باإلسكان والفتح

  . )٤(وبحر وبحر ، وشعر و شعر، صخر و صخر: كقولك
وقرأ جماهد ومحيد األعرج وأبو ، )نهر ( قرأ اجلمهور بفتح اهلاء : )نهر ( القراءة يف -

  . )٥(يف مجيع القرآن ) نهر ( السماك بإسكان اهلاء 
  

 **  ينم سفَلَي هنم رِبن شفَم :  
  واملعىن ملائه، عائدة على النهر" يطعمه  من مل" و " شرب منه " اهلاء يف قوله ،

                                                
     ٢/٨     ابن كثري ، البداية والنهاية -      ١/٢١٩السمرقندي ، حبر العلوم -    ٢/١٧٠األلوسي ،روح املعاين: انظر   ) ١(

  .  ٢/٤٩٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -    ١/٢٩٠الزخمشري   -     ٢/٢٧٣أبو حيان -
   ٦/١٩٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
   ٢/١٠٥٩القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٣(
   ٢/٤٩٧ابن عاشور ،التحرير والتنوير -    ٦/١٩٥الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
   ٢/٢٧٣أبو حيان ،البحر احمليط   -    ٢/١٠٥٩القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٥(
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  . )١(وأن املراد املاء الذي يف النهر ، اكتفاء بفهم السامع) املاء ( وإمنا ترك ذكر 
  ومل خيرجهم بذلك ، ليس من أصحايب يف هذه احلرب: أي: )فليس مين ( معىن

 . فقد كان فيهم املؤمن واملنافق واد والكسالن ، عن اإلميان
، أي ليس من أصحابنا وال على طريقنا وهدينا، ٢}من غشنا فليس منا  {احلديثويف 

  : قال النابغة الذبياين
  إذا حاولت يف أسد فجوراً              فإين لست منك ولست مين        

   )٣(لست مني: يقول الرجل البنه إذا سلك غري أسلوبه، وهذا مهيع يف كالم العرب
  ن ( نوعوهي غري التبعيضية ألن ، اإلتصالية) من (بعض النحاة بـ مساها : )م

  . )٤(ليس متصالً يب والعالقة بيين وبينه : معناها
  

 **  ينم هفَإِن همطْعي ن لَّممو  :  
  فقوله. هنا مبعىن الذوق ) الطَّعم ( مجهور املفسرين على أن : )يطعمه ( معىن :

طعم (واستعمال ، سواء كان الذي ذاقه مأكوالً أو مشروباً، أي مل يذقه) من مل يطعمه (
  : ويشهد له قوله، مستفيض اليعاب استعماله لدى العرب، ذاقه: مبعىن) املاء 

  وإن شئت حرمت النساء سواكم    وإن شئت مل أطعم نقاخاً وال برداً       
  .هو عذب املاء : والنقاخ

كما يف حديث ، إال أن يقتضيه املقام، فقبيح وأما استعماله مبعىن شربه واختذه طعاماً-
 . فإنه تنبيه على أنه مغذّي خبالف سائر املياه ٥}طعام طعم {: زمزم

قال على منرب الكوفة وقد  ملا) خالد بن عبداهللا القسري ( ولذلك عاب العرب على 
وقيل ، فهجاه العرب وعابوا عليه ذلك. أطعموين ماء : )املغرية بن سعيد ( خرج عليه 

  : فيه
  ملا جد يف اهلرب  –املاء  –بلّ املنابر من خوف ومن وهل     واستطعم 

                                                
   ٢/٦٣٣الطربي ، جامع البيان     ) ١(
  ١٤٦برقم  ١/٢٦٥رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، باب من غشنا )      ٢(
   ٢/٢٧٣ابو حيان   -    ٢/١٠٦٠القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٣(
  . ٢/٤٩٧ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -   ٢/١٦٩وسي ،روح املعايناألل  ) ٤(

  ٤٥٢٠،برقم ١٢/٢٥٣رواه مسلم ،باب فضائل أيب ذر   ) (٥
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  )١(وأحلن الناس كل الناس قاطبة       وكان يولع بالتشديق باخلطب 
، على املاء) الطعام ( وبعض املفسرين جواز إطالق اسم ) ابن العريب ( وقد ذكر -

والقول بأن الربا منهي عنه ، جيري فيه الربا ورتبوا على ذلك أنه ما دام طعاماً فهو قوت
 .  )٢(وهو الصحيح من مذهب مالك ، قول منقول عن الشافعي)املاء ( يف 

   - : ذلك بأمرين) الفخر الرازي ( علّل : )ومن مل يشربه ؟ ( ملاذا مل يقل  -
فكأنه ، ن األنسان إذا كان عطش جداً جيد املاء يف فمه ألذ من الطعام والعسلإ –أ 
  . حىت ولو وصل بكم احلال يف العطش إىل ذلك فإنه جيب االحتراز منه : يقول

طعمه : يصدق عليه أنه، أن من أدخل املاء إىل لسانه فقط ومتضض به مث أخرجه –ب 
، )الطعم(لظن البعض جواز ) ومن مل يشربه ( فلو قال طالوت . شربه : واليقال، وذاقه

وذلك  ،)٣(خصوصاً وأن املمنوع من شرب املاء إذا متضض به وجد نوع خفّة وراحة 
نظراً ألن اليهود غري مأمونني أنه إذا ، ولكن التكليف هنا أشق.. مثل الصائم إذا متضض 

  .مسح هلم الذوق أن يشربوا 
  

 **  هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتإِالَّ م : -   
 قضية اإلستثناء هنا مسائليف : اإلستثناء ووجهه :-   

أو إىل   فمن شرب منه فليس مين :اإلستثناء هل يعود إىل اجلملة األوىل: األوىل   
؟ فبينما يرى ابن جرير أن االستثناء يعود إىل  ومن مل يطعمه فإنه مين  اجلملة الثانية 

  .يرى مجهور أهل اللغة أن اإلستثناء يعود إىل األوىل ، الثانية
   )٤(إال غرفة يغترفها بيده فإنه مين ، ومن مل يطعم ماء ذلك النهر: واملعىن عند ابن جرير

مامل يدل  ، واالستثناء إذا جاء عقب مجلتني أو مجالً فإن األصل أنه يعود إىل اجلميع-

                                                
         ١/٢٩٠الزخمشري ، الكشاف  -: وانظر    ٢/٢٧٣أبو حيان ،البحر احمليط   -    ٢/١٧٠األلوسي ،روح املعاين  ) ١(

  . ٢/٤٩٨ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -     ٦/١٩٦الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  -
أبو حيان ،البحر احمليط   - ٢/١٠٦٠القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -    ١/٣٠٩) ابن العريب ( أحكام القرآن   ) ٢(

  .  والصحيح أن الربا ال جيري إال فيما كان مكيالً أو موزوناً من األطعمة      ٢/٢٧٣
   ٦/١٩٦الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٣(
  ٢/٦٣٣الطربي ، جامع البيان     ) ٤(



- ٢٣٥ - 
 

  . )١(حسب رأي بعض األصوليني .. دليل على تعلّقه بواحدة
فمن شرب منه فليس ( فيصبح معناها ، األوىلوهنا دلّ الدليل على تعلقها باجلملة 

  . )٢(وهذا هو األقرب) مين إال من اغترف غرفة بيده 
   إذ أن املقصود بالشرب املنهي عنه  ، أن هذا االستثناء متصل أيضاًوالصحيح

سواء كانت بالكروع أو بغريه ألن بعض املفسرين حصر الشرب ، كل طرق الشرب
  . وهذا اليتناسب مع املقصود العام للقرار، فقط ،)٣() الكَرع ( املنهي عنه بطريقة 

 سبب ذلك أمور منها: سبب تأخري اإلستثناء :-  
والغرض منها تأكيد ، إمنا هي تتمة للجملة األوىل) ومن مل يطعمه ( أن مجلة  -١

  . ألن التأكيد شديد االتصال باملؤكد، )٤(اجلملة األوىل يف النهي عن الشرب 
وأنه ليس ، ليعلم السمعون أن املغترف غرفة بيده هو كمن مل يشرب شيئاً -٢

 .   )٥(وليس هو قسماً ثالثاً ، دون من مل يشرب يف الوالء والقرب
 ا فإنه مين : يف االستثناء حمذوف تقديره٦( أيضاًإال من اغترف غرفة بيده فشر( . 

. 
  غرفة ( األخذ من الشيء باليد أو بآلة ومنه : االغتراف: )الغرفة ( معىنامل( ،

  .  )٨(ملء الكف : وقيل الغرفة ، )٧(والغرف مثل االغتراف 
) الكَرع( هو ) الشرب ( والعجيب أن اإلمام أبا حنيفه استدل ذه اآلية على أن  -

                                                
حاصلة ثالثة ، يف مسألة رجوع االستثناء هل يعود إىل اجلملة األخرية أم يعود إىل كل اجلمل خالف أصويل طويل   ) ١(

بعض األصوليني  – ٣. خرية يعود إىل األ: األحناف قالوا  – ٢. اجلمهور على أنه يعود على كل اجلمل  – ١:  أقوال 
  . وهو الصحيح ، كالغزايل والباقالين والشنقيطي يرون أنه يتوقف فيه وينظر للقرينة 

      ٢/٤٤أصول السرخسي  -         ٢/١٧٤الغزايل ،املستصفى   -             ٢/١٣١اآلمدي ،األحكام  : انظر          
  هـ١٤١٠تمع،الطبعة األوىل ،دار ا٤٧ص) الشنقيطي ( تفسري سورة النور  -

  . ٢/١٧٠األلوسي ،روح املعاين -    ٢/٢٧٤أبو حيان ،البحر احمليط :  انظر   ) ٢(
  ) ] كَرع ( ابن منظور ، لسان العرب ،مادة . [ تناول املاء بالفم مباشرة من غري استخدام اإلناء وال الكفني : الكرع   ) ٣(
   ٢/١٧٠األلوسي ،روح املعاين  ) ٤(
البقاعي ،نظم الدرر [ من مل يشرب البته : قسماً ثالثاً ) احلرايل ( وذكر ،   ٢/٤٩٧ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٥(

  . وهذا غري صحيح ] ٣/٤٢٨
  . ٢/٢٧٤أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٦(
   ٢/١٠٦١القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٧(
   ١٥١الثعليب، قصص األنبياء،ص -    ر فغ : ، مادة ١٠/٥٣ابن منظور ، لسان العرب  ) ٨(
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إذ لو كانا ، وهذا غريب! وهي ليست كرعاً ) الغرفة ( مستدالً على أنه أجاز ، فقط
ال ( : وذلك كمن قال، ولكان اإلستثناء منقطعاً، خمتلفني ملا احتاج أصالً إىل االستثناء

 ). تشرب من البحر إال أن تشرب من البئر 
فإن شرب املاء يطلق على كل هيئة وصفة يف ، فالقول بانقطاع االستثناء هنا بعيد

  .  )١(لسان العرب 
مث أخذ من النهر بالكأس ، أن من حلف أن ال يشرب من النهر) األحناف ( وعند 

الكَرع  (إىل أن الشرب عندهم إمنا هو  - كما أشرنا –ويرجع ذلك ! وشرب أنه مل حينث 
  !   )٢( )مباشرة ماء النهر بالفم = 
  قراءتان مشهورتان) غرفة ( جاء يف : )غرفة ( القراءات يف : -   
  . قرأ ا محزة والكسائي وعاصم : بضم الغني) غُرفة (  –أ 

وأبو ، وأبو جعفر، وابن عامر، قرأ ا نافع وابن كثري: بفتح الغني) غَرفة (  –ب 
  . وهي قراءة أهل احلجاز والبصرة ، )٣(عمرو 
بعض االختالف بني اللفظتني على  )٤(ذكر علماء التفسري : الفرق بني القراءتني -
   -: أقوال

وهو مصدر مبعىن  ، هي املرة الواحدة من الغرف: بالفتح) غَرفة ( أن : األول
  ) االغتراف (

                                                
هـ بريوت ١٤٠٨الطبعة األوىل ، حممد عبد القادر عطا : حتقيق ، ابن العريب ، أبو بكر حممد بن عبداهللا، أحكام القرآن   ) ١(

القرطيب ، اجلامع ألحكام [ ومال إىل قول األحناف ) القرطيب ( وقد رد عليه ،   ١/٣٠٩دار الكتب العلمية ، 
  . ول اجلمهور ولكن الصحيح هو ما ذكرناه وهو ق]  ٢/١٠٦١القرآن

   ٦/١٩٦الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب : انظر   ) ٢(
، مسعت أعرابياً ينشد : أنشدنا أبو عمرو بن العالء قال : عن األصمعي قال ) : أيب عمرو بن العالء ( جاء يف ترمجة   ) ٣(

  : وقد كنت خرجت إىل ظاهر البصرة متفرجاً مما نالين من طلب احلجاج واستخفائي منه 
  صبر النفس عند كل مسلّم                            إن يف الصرب صيلة احملتال                       
  ...رمبا جتزع النفوس من األمر                             له فَرجة كحل العقال                         

! له فَرجة : أو بقوله ، مبوت احلجاج : فلم أدرِ بأيهما أفرح .  مات احلجاج: ما وراءك ياأعرايب ؟ فقال : فقلت           
علي :،حتقيق  ٦٧/١١٥البن عساكر،، تاريخ دمشق [ ،  " إال من اغترف غَرفة " ألين كنت أطلب شاهداً الختياري  القراءة 

  ] .شريي،دار الفكر 
   ١/٢١٩السمرقندي ، حبر العلوم -     ٢/٦٣٣الطربي ، جامع البيان    -:    انظر يف القراءات ومعانيها   ) ٤(
  ٣/٤٢٨البقاعي ،نظم الدرر   -     ٢/١٧٠األلوسي ،روح املعاين -      ١/٣٠١البغوي ، معامل الترتيل   - 
  . ٢/٤٩٨ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -       ٢/٢٧٤-٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط   -
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. ملا حوته الغرفة) اسم ( فهي ، اسم للماء وهو املقدار املغروف: بالضم) غُرفة ( و    
  . والصحيح هو هذا ) .خطَوة ( و ) خطْوة ( وذلك مثل 

  .بالضم بالكفّني ) غُرفة(بكف واحدة و: بالفتح) غَرفة ( أن : الثاين
  .  )١(لغتان ومعنامها واحد : الثالث
  . مصدر يقع على ما يف اليد قليله وكثريه : بالفتح) غَرفة ( : الرابع

  .  )٢(وهذا رأي املربد ، ف أو ما اغترف بهاسم ملء الك: بالضم) غُرفة (           
  ل قراءة على قراءة، يف بعض القراءات نظر) ابن جرير ( لإلماموهو هنا  ، فيفض
إال من اغترف (: مبعىن)  الغرفة ( ضم العني يف : وأعجب القراءتني يف ذلك إيلّ( : يقول

: )أبو حيان ( كما قال ولكن الصحيح ، )٣(مث ذكر سبب ترجيحه هلذه القراءة ) من ماء 
ومروية ثابتة عن ، ألن هذه القراءات كلها صحيحة، الترجيح بني القراءتني ال ينبغي ((

ولكل منها وجه ظاهر حسن يف العربية فال ميكن فيها ترجيح قراءة على ، رسول اهللا 
 .  )٤( ))قراءة
  

 **  مهنيالً مإِالَّ قَل هنواْ مرِبفَش :-   
والفاء ، وافرطوا يف الشرب) الغرفة ( املقصود أم زادوا على : )فشربوا منه (  -

  . أي سرعان ما شربوا ومل يبالوا : تقتضي التعقيب
ونقل عن أيب كعب ، )قليالً ( القراءة املتفق عليها بنصب : )إال قليالً ( القراءة يف  -

تكلف العلماء يف كيفية ومع ذلك فقد ، وهي قراءة شاذة)قليلٌ ( واألعمش برفع 
أن املستثىن منه إذا كان موجباً تاماً : إعراب املستثىن هنا بالضم مع أن املعلوم لدى النحاة

متصالً أو ، سواء كان االستثناء فشربوا منه إال قليالً  فإنه جيب نصب املستثىن هنا 
  )  ما استثنت إال مع متام ينتصب ( : قال ابن مالك يف ألفيته.  )٥(منفصالً 

ما ( مثل ، ال يكون إال يف املنفي، للمستثىن منه –أي إعرابه بدل أو صفة  –واإلتباع  
                                                

   ١/٢١٩السمرقندي ، حبر العلوم - ٢/١٠٦١القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن - ١٤٠ابن زجنلة ،حجة القراءات ، ص   ) ١(
   ٦/١٩٧الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
  .  ٢/٦٣٣الطربي ، جامع البيان     ) ٣(
  . ٢/٢٧٥أبو حيان ، البحر احمليط    ) ٤(
   ٢٦٧هـ، ص١٤٠٩بة العصرية املكت، حممد حمي الدين عبداحلميد ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،البن هشام    ) ٥(
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   -: )قليلٌ ( فمن أين أتى رفع ) .. قام إال زيد 
 بأن املستثىن منه ليس هو : أجاب بعضهم عن ذلك  فشربوا منه  وإمنا متعلق
 .  )١(فليس مين إال قليل ممن اغترف غرفة واحدة : واملعىن، "فليس مين " بـ 
  ميلهم إىل املعىن واإلعراض عن اللفظ ( فريى أن هذا من ) الزخمشري ( أما
فلم : يف معىن  فشربوا منه فلما كان معىن ، وهو باب جليل من علم العربية، جانباً

فيظهر أن ارتفاعه على أنه ...  فلم يطيعوه إال قليل منهم: كأنه قيل. محل عليه ، يطيعوه
 .  )٢(فاملوجب فيه كالنفي ، بدل من جهة املعىن

  قد ورد أصالً يف لغة العرب ) اإلتباع ( كالم الزخمشري بأن ) أبو حيان ( ويرد
 : واستشهد بقول عمرو بن معدي كرب، فلماذا التكلف بالتأويل، يف التام املوجب
   )٣(لعمر أبيك إال الغرقدان      وكل أخ مفارقه أخوه               

  .  )٤(بشذوذ هذا البيت ) ابن احلاجب ( وقد حكم 
 –وعقد سيبويه ( (: جواز اإلتباع حيث قال) سيبويه ( نقل  عن ) البقاعي ( كما أن 

باب ما يكون فيه : رمحه اهللا تعاىل يف حنو نصف كتابه إلتباع مثل هذا باباً ترمجه بقوله
البدل : بالرفع، ما قام القوم إال زيد: وجوز يف) ... مثل ( و ) غري ( مبرتلة وصفاً ) إال(

  . )٥( ))والصفة 
خصوصاً وأا قرءاة حتتاج إىل التأكد ، عموماً فنحن لسنا حباجة إىل كثرة اخلالف فيها

  –كما ذكروا  –من صحة نسبتها إىل أيب واألعمش وعبداهللا 
  

 ** َف هعواْ منآم ينالَّذو وه هزاوا جلَم :-   
 اوزة ( أصلاوزة مفاعلة من اجلواز وهو  ،)٦(فاعل فيه مبعىن فعل : جاوز: )افا

                                                
  . دار الفكر  ٢/١٤٢حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك : انظر   ) ١(
   ١/٢٩١الكشاف   ) ٢(
  ٢/٢٧٥أبو حيان ،البحر احمليط      ) ٣(
  اآلدابمطبعة . ،النجف األشرف ، م١٩٨٠/هـ ١٤٠٠ط ، موسى العليلي : حتقيق ، شرح الوافية نظم الكافية   ) ٤(
اهليئة العامة ، عبدالسالم هارون : حتقيق ،  ٢/٣٣١سيبويه، الكتاب -:   وانظر    ٤٣٢-٣/٤٣١البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(

  . املصرية للكتاب 
  . ٢/٢٧٦) ابوحيان ( البحر احمليط   ) ٦(
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 .)١(وهو العبور 
وااز يف الكالم ما ، )٢() )مبعىن جزته : جاوزت املوضع جوازاً( (: قال ابن منظور 

  .  )٣(جاز يف االستعمال ونفذ واستمر على وجهه 
 عودة الضمائر :طالوت عائدة على النهر) جاوزه ( واهلاء يف ، فلما جاوز النهر .

وقوله ، )جاوزه ( وجاءت لتأكيد الضمري املستتر يف ، كناية اسم طالوت) هو ( و 
 والذين آمنوا معه٤(...ال طاقة لنا اليوم : قالوا،الذين آمنوا وجاوز النهر معه: يعين(. 

...)٤(. 
وهي واو ، على الضمري املستتر الذي يرجع لطالوت) الذين ( والواو عطفت  -

 . )٥(حالية ألم جاوزوا معه النهر 
: فيصبح املعىن، للحال) والذين ( على اعتبار أن الواو يف ، خرب: )معه ( إعراب -

ال بالفعل ) جاوز ( وهو متعلّق بالفعل ) . معه  (واحلال أن الذين آمنوا كائنون 
  .أي أم متحدون مع طالوت يف ااوزة ال يف اإلميان، )٦()آمنوا(

  
 ** َق هنودجو الُوتبِج موا الْيالُواْ الَ طَاقَةَ لَن :-   
    -: اختلف املفسرون فيمن هو القائل على قولني: من القائل ؟ -
ولكنهم جتاوزوا النهر مع ، وأم قد كفروا بذلك، شربوا من النهرم الذين إ -أ

: هلذا القول جداً حىت قال) ابن جرير ( وانتصر ، مث اخنذلوا، طالوت مث قالوا هذا الكالم
أنه جاوز النهر مع طالوت املؤمن الذي مل يشرب ... وأوىل القولني يف ذلك بالصواب  ((

  . ذي شرب منه الكثري والكافر ال، من النهر إال الغرفة
واخنذل عنه أهل الشرك ، مث وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه

ومضى أهل البصرية بأمر  ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده وهم الذين قالوا، والنفاق

                                                
   ٣/٤٣٣البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
  ج و ز: ،مادة  ١/٧٢٤لسان العرب  ) ٢(
  . ٢/١٠٦٢اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،   ) ٣(
    ٢/١٠٦٢القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -    ٢/٦٣٤الطربي ، جامع البيان    ) ٤(
   ٢/٢٧٦أبو حيان ، البحر احمليط    ) ٥(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٦(



- ٢٤٠ - 
 

كم من فئة قليلة غلبت فئة  :فقالوا، وهم أهل الثبات على اإلميان، اهللا على بصائرهم 
  . ))كثرية

فإن ظن ذو غفلة أنه غري جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إال أهل  ((: مث قال
ألن اهللا تعاىل ، ومن مل يشرب من النهر إال الغرفة، اإلميان الذين ثبتوا معه على إميام

فكان معلوماً أنه مل جياوز معه إال أهل  فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه  : ذكره قال
وذلك أنه غري مستنكر أن يكون الفريقان . فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن ... اإلميان 

عن  وأخرب اهللا تعاىل نبيه حممداً . جاوزوا النهر  –أعين فريق اإلميان وفريق الكفر  –
وإن ، وترك أهل الكفر، همألم كانوا من الذين جاوزوه مع ملك، املؤمنني بااوزة

  . كانوا قد جاوزوا النهر مع املؤمنني 
قال الذين يظنون أم : والذي يدل على صحة ما قلنا يف ذلك قول اهللا تعاىل ذكره

وأن الذين ال يظنون أم  –دون غريهم الذين اليظنون أم مالقوا اهللا ... مالقوا اهللا 
وغري جائز أن يضاف اإلميان إىل من  ...الطاقة لنا اليوم  هم الذين قالوا ، مالقوا اهللا

  . )١() )أو شك فيه ، جحد أنه مالقي اهللا
  معده ؛ ألن الظاهر أم قالوا ذلك والنهر بينهما وال خيفى بوزعم بعضهم أ

أي حاجة إىل  أيضاًو، ومل يكن الشاربون معهم إذ ذاك، قالواهذه املقالة عند لقاء العدو
  .  )٢(إبداء العذر عن التخلف مع أن طالوت قال أم ليسوا منه وال يريدهم 

وأن الذين جاوزوا النهر هم ، ن القائل لذلك هم من قلّت بصريته من املؤمننيإ –ب 
الطاقة لنا  وقد كانوا أربعة آالف مث اخنذل منهم األغلب بعد قوهلم ، املؤمنني فقط

وهم الذين  –كما يف حديث الرباء  –ومل يبق سوى ثالمثائة وبضعة عشر   ...اليوم 
  .قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا  قال اهللا عنهم 

   -: وهذا الرأي أقرب لروح النص القرآين من وجوه
 أن املراد بقوله : الوجه األول  الذين أمنوا معه فلما ، الذين وافقوه يف الطاعة

علمنا أنه ما عرب النهر ، مث خص املطيعني بأم عربوا النهر، كل العسكرذكر اهللا تعاىل 
  .  أحد إال املطيعني 

                                                
   ٢/٦٣٦الطربي ، جامع البيان     ) ١(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
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 أن طالوت قال : الوجه الثاين  فمن شرب منه فليس مين  أي لن يصاحبين يف
 . فلما شربوا منه تسبب ذلك يف رجوعهم لفساد دينهم وقلبهم ، سفري
 األول  )١(الشرب كان مبثابة االختبار  أن املقصود من النهي عن: الوجه الثالث

وأن بعض الذين صمدوا يف االختبار ، حىت يتميز املطيع واملنضبط من العاصي واملتمرد
 . األصغر مل يستطيعوا الصمود يف االختبار األكرب أمام جيش العدو

 : بأم كفّار بأمرين) ابن جرير ( وجياب عن كالم # 
ال تستلزم تكفريهم وليست هي من نواقض  ... ال طاقة لنا اليوممقالتهم  -أ 

  . اإلميان
ليس هو أن  قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا ن مفهوم املخالفة لقوله تعاىلإ –ب 

وإمنا أولئك كان اعتقادهم جازماً وإميام ، ال يعتقدون أم مالقوا اهللا: الطرف املقابل
وكأن ، ممن أحب احلياة وكره املوت، فكانوا ضعاف اإلميان والعقيدةأما هؤالء ،  بالغاً

  .  )٢(اخلوف واجلزع قد غلب عليهم 
مثل ، يقال أطقت الشيء إطاقة وطاقة وطوقاً: قال الزجاج: )الطاقة ( أصل كلمة -
  .  )٣(أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً : قولك

ويف .جييب إجابة واالسم اجلابة وأجاب . واالسم الغارة ، أغار يغري إغارة: ومثلها
  .  )٤(أي جواباً ، أساء مسعاً فأساء جابة: املثل

  .  )٥(وتقال ملا استقل به الفاعل ومل يعجزه ، مبعىن القوة: والطاقة
  .  )٦() )أدىن درجات القوة  ((وقال حممد رشيد رضا أا 

 ٧(عليهم ال قدرة لنا مبحاربتهم ومقاومتهم فضالً عن الغلبة: ومعىن اآلية(.  
  .يف زمننا ، )١(أي على ما حنن فيه من احلال  ):اليوم ( معىن  -

                                                
   ٦/١٩٨فخر الرازي ، مفاتيح الغيب ال: انظر   ) ١(
                    ١/٢٩١الزخمشري ، الكشاف  -   ١/٢٤٧ابن اجلوزي ، زاد املسري    -:  يف معرفة من القائل : انظر   ) ٢(

  .     ١٥١الثعليب ، قصص األنبياء، ص  -    ٢/٢٧٦أبو حيان ،البحر احمليط   -     ١/٢٥٩اخلازن  -
     ٢/٢٧٦أبو حيان ،البحر احمليط   -:  وانظر   ١/٢٤٧، زاد املسري   ابن اجلوزي   ) ٣(
   ٦/١٩٩الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
    ٣/٤٣٣البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(
   ٢/٤٨٧حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٦(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٧(
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  .  )٢(اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة  : )جالوت ( أصل اسم  -

 يف ( (: فقال) اجلوالن ( على من زعم أنه مشتق من ) السمني احلليب ( وقد رد
فلذلك منع من الصرف للعلمية ، اشتقاق لهأظهرمها أنه أعجمي ال : قوالن] جالوت[

  . وقصته مشهورة مع داوود ، وهو اسم جبار. والعجمة 
واألصل . رهبوت : مثل، )فَعلوت ( ووزنه ، )جال( نه مشتق من إ: والثاين

) طالوت ( ومثلما قلنا يف  ، )٣() )وهذا ليس بشيء . فقلبت الواو ألفاً ، )جولوت(
  . نقول هنا 

  .  )٤() عظيم ( أو ) مسني ( وهو يف اللغة العربية مبعىن 
 م جعلوا : مسألة لطيفةومل ، قسم) جنود جالوت ( و، قسم) جالوت ( نالحظ أ

) جالوت (ويف ذلك إشارة إىل خوفهم العظيم من شخصية ) .. جبنود جالوت ( يقولوا 
أكثر ) جالوت (فكأم جعلوا خوفهم من ذات ، ومسعته الرهيبة اليت مألت قلوم رعباً

  . من خوفهم من جيشه وجنده 
خصوصاً إذا علمنا أنه حىت املؤمنني الذين يظنون أم مالقوا مل يتجرأ  أحد منهم 

  . عليه السالم)داوود ( وإمنا انربى له ) جالوت ( مبارزة 
  

 ** الَقُو اللّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ  : -   
 ٥(جاءت على سبيل التشجيع ألولئك املخذّلني ، هذه اجلملة استئناف بياين(  .  
  اتفق العلماء على ان القائلني ذلك موقنون باليوم : هنا ومعناه) الظن ( وجه

 : مبعىن العلم؟) الظن ( أم هو ، هنا مبعناه احلقيقي) الظن ( واختلفوا هل ، اآلخر والبعث
أا هنا مبعىن العلم ) ابن جرير ( قال كثري من املفسرين وعلى رأسهم اإلمام  –أ 

                                                                                                                                          
   ٣/٤٣٣البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط ج ل ت         ـ : مادة  ٢/٢١ابن منظور ، لسان العرب    ) ٢(
   ١/٣٨٣عمدة احلفّاظ   ) ٣(
   ٦٩ص. قاموس أعالم الكتاب املقدس   ) ٤(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
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  . )١( ))قال الذين يوقنون باملعاد ويصدقون باملرجع إىل اهللا : فتأويل الكالم ((واليقني 
.  )٢(ومشتقاا يف معىن اليقني كثري يف القرآن ويف لغة العرب عامة ) ظن ( واستعمال 

  . وهو ما منيل إىل القول به ههنا 
موضع اليقني ) الظن ( أدلة الفريقني يف جواز استعمال ) ابن القيم ( وقد سرد اإلمام 

  .  )٣() مفتاح دار السعادة ( يف كتابه 
وإذا قلنا بذلك فبإمكاننا تفسري الكالم على أحد ، )٤(على حقيقته ) الظن ( ن إ –ب 
   -: اآلتيةاملعاين 
فقد كان املرجح لديهم ) املوت والشهادة يف سبيل اهللا ( املراد بلقاء اهللا  نإ/ ١

، من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه {: املوت بلقاء اهللا وقد مسى النيب ، وكانت أمنيتهم
  . )٥( }ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه  

ألن أحداً ال يعلم وذلك ، مالقوا ثواب اهللا بسبب هذه الطاعة: ن املقصودإ/  ٢
  .فالبد أن يكون ظاناً راجياً وإن بلغ يف الطاعة مرتلة عظيمة ، عاقبة أمره

، أي قصدوا اإلخالص وابتغاء وجه اهللا وثوابه: )مالقوا اهللا ( ن يكون املعىن بـ إ/  ٣
  . فإن املؤمن ال يأمن على نفسه من الرياء والسمعة 

كان فيها وعد اهللا بالنصر والظفر ، التابوتاليت كانت يف ) السكينة ( ن إ/  ٤
ولكن هؤالء ما كانوا يدرون هل سيكون النصر يف هذه املعركة أو ، لطالوت وجنوده

قال الذين يظنون أم مالقوا : هكذا قال بعض املفسرين فكأن معناها.. معركة بعدها؟
  . )٦(وعد اهللا بالنصر 

ال حاجة يف حتصيل ( (: )ر الرومية مفيت الديا( قال األلوسي يف معرض رده على 
يوم  –املعىن إىل ما ذكره رمحه اهللا من إخراج اللفظ عن ظاهره الشائع استعماله فيه 

                                                
   ٢/٦٣٨الطربي ، جامع البيان    ) ١(
   ١/٦٩سيد قطب ،يف ظالل القرآن   ) ٢(
  . طبعة مكتبة الرياض احلديثة ،  ١/١٥٥، قيم ،مفتاح السعادة ومنشور والية العلم واإلدارة ابن ال  ) ٣(
  . أي أنه شك يف املعلوم مع ترجيح أحد األطرا ف   ) ٤(
يف صحيحه ،  ومسلم،  ٦٠٢٦برقم ٤/٢٣٢يف صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب من أحب لقاء اهللا أخرجه البخاري   ) ٥(

  ]  ٦٥٨[ برقم ١٣/١٨٣ باب من أحب لقاء اهللا كتاب الذكر والدعاء ،
   ٢٠٠-٦/١٩٩الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٦(
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  . )١( ))ومحل مالقاته سبحانه على مالقاة نصره  تعاىل وتأييده  –مالقاته تعاىل 
ألنه يوجب أن فيه إشارة إىل أنه يكفي يف اخلوف من اهللا ورجاء ما عنده الظن /  ٥

  . )٢(ويوصله ذلك إىل اليقني، فرار العاقل مما يكرهه سبحانه إنقاذاً لنفسه من اهلالك
. )٣(اخللّص الذين استنارت بصائرهم وقوي يقينهم الذين يظنون  وتقصد اآلية  -

  .  )٤(ء هم أهل العلم منهم وهؤال
  

 **  اللّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م :  
  كم ( معىن( : ا هنا املقصود ) وليس االستفهامية والذي يدل ، اخلربية) كم

  . اخلربية ) كم ( ال تأيت إال بعد ) من ( على ذلك أن 
األزمان املاضية وعلموا أنه ملا كان قد سبق ذلك يف : واملقصود، )٥() كثري ( ومعناها 

  .  )٦(املقتضية للتكثري ) كم ( أخربوا بصيغة ، بذلك
  وال واحد له من ، اجلماعة من الناس والقطعة منهم) الفئة ( : )فئة ( أصل كلمة
و ، يف الرفع) فئون ( و ) فئات ( وجيمع على ، )النفر ( و ) الرهط ( وهو مثل ، لفظه

  .  )٧(يف النصب واخلفض ) فئني (
) فيوة(وأصلها على هذا ، رأسه أي كسرته وشققته) فأوت( قيل هو مأخوذ من /  ١

  ) .فعة ( فوزا ، فحذفت المها
الرجوع ألن بعضهم ) الفيء ( إذا رجع و، )فاء يفيء ( وقيل هو مأخوذ من /  ٢

ومنه مسيت ) . فلَة ( فوزا ، فحذفت عينها) فيئة ( وأصلها على هذا ، يرجع إىل بعض

                                                
   ٢/١٧٢روح املعاين   ) ١(
   ٢/١٠٦٣القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -) : الظن ( وانظر يف معىن ،    ٣/٤٣٤البقاعي ،نظم الدرر    ) ٢(

     ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين -        ١/٢٤٧ابن اجلوزي ، زاد املسري   -       ١/٣٠٢، معامل الترتيل   البغوي -         
     ٢/٤٩٩ابن عاشور  –         ١/٢٢٠السمرقندي  -       ١/٢٩١الزخمشري ، الكشاف -          

   ١/٢٩١الزخمشري ، الكشاف  ) ٣(
   ١/٢٢٠السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٤(
   ٢/٤٩٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير -    ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٦(
   ١/٢٤٧ابن اجلوزي ، زاد املسري    -      ١/٣٠٢البغوي ، معامل الترتيل   -    ٢/٦٣٨الطربي ، جامع البيان     ) ٧(
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  .  )١(وهذا األقرب . ألن اجليش يفئ إليها ويرجع ) فئة ( مؤخرة اجليش 
  اليت للتكثري ) كم ( لكنها ملا جاءت بعد ، هنا بلفظ املفرد) فئة ( وقد جاءت

  .  )٢(كثري من فئات قليلة غلبت : كأنه قيل، صارت مبعىن اجلمع
الثانية للتعظيم كان أبلغ يف ) فئة ( ويف ، األوىل للتحقري) فئة ( وإذا محل التنوين يف  ((

  : وقد ورد مثل ذلك يف قوله، التشجيع وأكمل يف التسكني
  .  )٣() )له حاجب عن كل أمر يشينه      وليس له عن طالب العرف حاجب        

  واألغلب القوي ، مبعىن قهر) غلب غلباً وغلبة ( مأخوذ من : )غلبت ( معىن
  .  )٤(واألنثى غلىب ، الغليظ
  حسبما وقع يف كالم ) أطاقت ( بدالً من كلمة ) غلبت ( استخدموا لفظة وقد

مبالغة يف تشيجعهم ، أعظم) الغلبة ( مع أن معىن ، )ال طاقة لنا ( أصحام الذين قالوا 
 .  )٥(وتسكني قلوم 

  كم ( القراءة يف( : بن كعب أنه قرأ جاء يف قراءة شاذة رويت عن أيب )وكأين (
 . )٦(وهي مرادفة هلا يف التكثري ، ) كم( بدالً من 
  ة ( جاء يف قراءة عن األعشى : )فئة ( القراءة يفيوهو ، بإبدال اهلمزة ياء ) ف

 .  )٧(إبدال نفيس 
 يف موضع رفع على االبتداء ) كم ( : إعراب الكلمات . 
وليس هذا من  ((: قال أبو حيان –يعين إعرابياً  – )٨(قال بعضهم أا زائدة ) من ( 

  . )٩() كم ( واختار أا يف موضع الصفة لـ ) )موضع زيادا 

                                                
        ٢/١٠٦٣م القرآنالقرطيب ، اجلامع ألحكا -              ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين: انظر  ) ١(

  ٢/٤٩٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير  -      ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط   -               
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٣(
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٤(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٦(
  .نفس املصدر والصفحة   ) ٧(
  األلوسي ،روح املعاين  ) ٨(
   ٢/٢٧٧البحر احمليط   ) ٩(
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أما ، الرفع والنصب واخلفض) فئة ( ههنا جاز يف ) من ( لو ألغيت ( (: قال الفراء
  . عشرين رجالً:حنو –يعين على التمييز –مبرتلة عدد فنصب ما بعده)كم(النصب فألن

  . عليه ) من ( وأما اخلفض فبتقدير دخول حرف 
  . )١() )كم غلبت فئة : وأما الرفع فعلى نية تقدمي الفعل كأنه قيل

  .  )٣() كم ( خرب لـ ) غلبت ( و ، )٢(على لفظها ) فئة ( نعت لـ : )قليلة ( 
          

 **  ابِرِينالص عم اللّهو :-   
  ا تعليق من اهللا سبحانه ؟هل هذه اجلملة من سياق حكاية كالم املؤمنني ؟ أم أ " 
ودعاًء     ، جاء به تقريراً لكالمهم، حيتمل أن يكون ابتداء كالم من اهللا سبحانه/ ١ 

  .للسامعني إىل مثل حال هؤالء 
جاءوا به من  ،وحيتمل أن يكون تتمة لكالم املؤمنني الذين يظنون أم مالقوا رم/ ٢ 

 .  )٥(وهذا االحتمال أظهر  ، )٤(أجل التشجيع والترغيب بالصرب 
 ة بالنصر : معية اهللا سبحانها املعية اخلاصاملقصود باملعية هنا باتفاق املفسرين أ

، ويؤنسهم، ويقويهم، ويثبتهم، يؤيدهم، هو معهم ((يقول سيد قطب ، )٦(والتأييد 
إمنا ، وقوم الضعيفة، وال يتركهم لطاقتهم  احملدودة، واليدعهم يقطعون الطريق وحدهم

ويقول اإلمام أمحد .  )٧( ))وجيدد عزميتهم حني تطول م الطريق، ميدهم حني ينفد زادهم
 . )٨( ))وهو معكم يف النصر لكم على عدوكم ( (: أمحد بن حنبل يف تفسري هذه اآلية

هو معه : مبعىن، هو معه: وكان يقال لكل معني رجالً على غريه ((: قال ابن جرير
  .  )٩( ))بالعون له والنصرة 

                                                
   ٦/٢٠٠الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
   ٢/١٧١األلوسي ،روح املعاين  ) ٢(
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٣(
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط   -    ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين  ) ٤(
   ٦/٢٠٠الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٥(
  ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين -  ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط  - ١/٣٠٢البغوي ، معامل الترتيل   -:انظر يف ذلك   ) ٦(
   ٢/١٤٢يف ظالل القرآن      )٧(
  . ١/٢١٣، مكتبة املؤيد ، هـ ١٤١٤ياسني ،مرويات اإلمام أمحد يف التفسري، الطبعة األوىل  حكمت بشري  ) ٨(
    ٢/٦٣٨الطربي ، جامع البيان     ) ٩(
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  }المواجهة { 

  انامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُواْ ر هودنجو الُوتجواْ لزرا بلَمو
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرانصو   ] ٢٥٠: سورة البقرة[  

 فلما قالوا هلم ذلك مجع اهللا كلمتهم : جاءت هذه اآلية عاطفة حملذوف تقديره
  . )١(... وملا برزوا ، فاعتمدوا عليه وبرزوا للقتال بني يديه

  راز ( : )برزوا ( أصل كلمةاألرض البعيد املكان الفضاء من : بالفتح) الب
: وامرأة برزة ، )٢(برز يربز بروزاً : وإذا خرج اإلنسان إىل ذلك  املوضع قيل، الواسع

صاروا بالرباز من : برزوا( (: قال الطربي.  )٣(أخذ منها السن فلم تستر وجهها 
، )تربز (ولذلك قيل للرجل الذي يقضي حاجته ، وهو ما ظهر منها واستوى، األرض

قد : فقيل، إمنا كانوا يقضون حاجتهم يف الرباز من األرض، قدمياً يف اجلاهليةألن الناس 
 .  )٤() )إذا خرج إىل الرباز من األرض ، يربز فالن

وهو أن ، ن يربز كل واحد منهم لصاحبه وقت القتالأهي ، واملبارزة يف احلروب 
  . )٥(يكون كل واحد منهما حبيث يرى صاحبه 

  أفرغت اإلناء إذا صببت ما فيه: يقال، الصب: اإلفراغ: )أفرغ ( معىن كلمة ،
  .  )٦() )اإلفراغ هو السكب املفيض على كلّية املسكوب عليه  ((: قال البقاعي

واإلفراغ إخالء ، أنه خال مما يشغله: معناه، فالن فارغ: يقال، وأصله من الفراغ
  .  )٧(وإمنا خيلو بصب كل ما فيه ، اإلناء مما فيه

                                                
   ٣/٤٣٥البقاعي ،نظم الدرر  ) ١(
  ) . برز ( مادة  ١/٢٥٥ابن منظور ، لسان العرب    ) ٢(
   ٢/٦٣٨الطربي ، جامع البيان     ) ٣(
   ٣/٤٣٥البقاعي ،نظم الدرر   -       ٢/٢٧٧احمليط  أبو حيان ،البحر  -       ٦/٢٠١مفاتيح الغيب الفخرالرازي ،   ) ٤(

  .  ١/٣٠٢البغوي ، معامل الترتيل    -        
   ٢٦٩/ ٢أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٥(
   ٣/٤٣٦البقاعي ،نظم الدرر    ) ٦(
    ١/٣٠٢لبغوي ، معامل الترتيل  ا: وانظر     ٦/٢٠٢الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٧(
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 ١() )حبس النفس للقتال  ((بالصرب ههنا  واملقصود(  .  
 حيث دعوا اهللا وسألوه أن يصب عليهم الصرب حىت : وهنا معىن بالغي عجيب

ويكون الصرب هلم كالصندوق وهم يف داخله وقد اممتلؤوا به ، )٢(يكون مستعلياً عليهم 
 . وأحاط م من كل جانب 

فإن القوة و الكثرة ( (، لقوة الصرب بكثرة الصرب أيضاًوفيه نوع من االستعارة 
  : كقول أيب كبري اهلذيل. يتعاوران األلفاظ الدالة عليهما 

  كثري اهلوى شىت النوى واملسالك
  . )٣() ) هنا للكثرة مع التعميم واإلحاطةفاستعري اإلفراغ 

  ت ( معىنته أقره ، مبعىن استقر ورسخ: )ثبت ( مأخوذ من : )ثبومكنه حبيث وثب
تفعيل من الثبات وهو التمكن يف املوضع الذي شأنه ) التثبيت(و،)٤(يتزحزحال

  . )٥(االستزالل
  ٦() )ما يقوم عليه الشيء ويعتمده ( (مجع قدم وهو ) األقدام ( و( . 

واالشتقاق يف هذه الكلمة ، )قُديمة ( تقول يف تصغريها ، وهي مؤنثة، الرجل: والقدم
  .  )٧(التقدم : يرجع ملعىن

  تثبيت األقدام ( واملقصود بـ( : كناية عن تقوية القلوب وتشجيعها حىت ال تفر
  .  )٨(األقدام وتنهزم القهقرى 

وليس ، هب لنا كمال القوة والرسوخ عند املقارعة حبيث ال تتزلزل( (: قال األلوسي
  .  )٩( ))ذلك كثري جدوىإذ ليس يف ! املراد بتثبيت األقدام جمرد تقررها يف حيز واحد 

 

                                                
   ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين -   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
   ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(
   ٢/٤٩٩ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٣(
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٤(
   ٣/٤٣٦البقاعي ،نظم الدرر    ) ٥(
  . نفس املصدر والصفحة   ) ٦(
   ٢/٢٦٩أبو حيان ،البحر احمليط     ) ٧(
  .   ١/٢٤٧ابن اجلوزي ، زاد املسري    -    ٢/٦٣٨ابن جريرالطربي ، جامع البيان   ) ٨(
   ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين  ) ٩(
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  بدالً يف موضع الضمري العائد إىل جالوت وجنوده ) الكافرين ( جاءوا بوصف
  .  )١() الكفر( أال وهي صفة ، وخذالن أعدائهم، لإلشعار بعلة النصر عليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




                                                
  . ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين-    ٢/٢٧٧أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
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  }" ود دا" نبي وقائد اسمه { 

  َةكْمالْحو لْكالْم اللّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتو اللّه م بِإِذْنوهمزفَه
 ضاَألر تدضٍ لَّفَسعبِب مهضعب اسالن اللّه فْعالَ دلَواُء وشا يمم هلَّمعو

نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه نلَـكو  ]٢٥١:  البقرة[  
  

 ** اللّه م بِإِذْنوهمزفَه    
 وذلك أن ، ترك ذكره لداللة اآلية عليه، قبل هذه اآلية تقدير متروك من الكالم

ونصرهم على ، وثبت أقدامهم، فاستجاب هلم رم فأفرغ عليهم صربه: معىن الكالم
  .  )٢(ويدل على ذلك الفاء الفصيحة ، )١() فهزموهم بإذن اهللا ( القوم الكافرين 

  كسر الشيء : قال الزجاج ((الكسر : أصل اهلزم يف اللغة: )اهلزمية ( أصل كلمة
سقاء منهزم و مهزم إذا كان بعضه قد ثين على بعض مع : يقال، وثىن بعضه على بعض

عطفت : هزمت على زيد أي: والعرب تقول، قد كسر وشقّق: وقصب منهزم، جفاف
 : قال الشاعر. عليه 

  هزمت عليك اليوم يا ابنة مالك       فجودي علينا بالنوال وأنعمي         
واهلزمة  ،)٣() )كأنه صوت فيه تشقّق : قال األصمعي، مسعت هزمة الرعد: ويقال

يريد ، هي هزمة جربيل: قال سفيان بن عينية يف ماء زمزم، نقرة يف اجلبل أو الصخر أيضاً
  .  )٤(باملطر   ألنه يتشقق : هي هزمي: ويقال للسحاب، املاءهزمها برجله فخرج 

  )٥(وإما تكون للمصاحبة ، الباء إما أن تكون للسببية أواالستعانة: )بإذن اهللا( ،
ويكون املعىن أن اهللا أخرب أن تلك اهلزمية كانت بإذن اهللا وبإعانته وتوفيقه ، واألول أقرب

                                                
         ٦/٢٠٣الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب  -     ٢/٦٣٩الطربي ، جامع البيان      ) ١(
    ٢/١٧٣األلوسي ، روح املعاين   ) ٢(
    ١/٢٨٤ابن اجلوزي ، زاد املسري     ) ٣(
   ٢/١٠٦٤القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -    ٦/٢٠٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
   ٢/١٧٢األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
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  .  )١(وأنه لوال إعانته وتيسريه ملا حصل ذلك البتة ، وتيسريه
  

 **  الُوتج وداولَ دقَتو :-   
  ممنوع من الصرف للعلمية ، هو اسم علم أعجمي: )داود ( أصل االسم

  . فال نبحث له عن اشتقاق يف اللغة العربية  اآليتوب، والعجمة
: وقيل معىن داود. الصرف اسم أعجمي ممنوع من : دواد( (: قال الفريوز آبادي

  .وكان داود أقصر األنبياء عمراً  ، قصري العمر
  . داوى جرحه بود : وقيل معىن داود

  . إمنا سمي داود ألنه داوى الذنوب بوده الودود : وقيل
  . )٢() )داوى ذنبه وود ربه : وقيل

مبعىن ) داو : ( جزئنيونالحظ أن الذين ذهبوا لالشثقاق من العربية اعتربوه مكوناً من 
  ! الذي يعاجل بود وحب : فكأن معناه، مبعىن احلب) ود ( و، املداواة واملعاجلة

  . فال نبحث له عن معىن يف لغتنا، وهذا اشتقاق مرفوض يف اللغة العربية ومعاين أصوهلا
  .  )٣() عزيز ( أو ) حمبوب ( أما يف اللغة العربية فإن معناه 

  
 **  اُءشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكالْم اللّه اهآتو :-   
  وضع األمور يف مواضعها على : )احلكمة ( أصل كلمة : )احلكمة ( معىن

  .  )٤(الصواب والصالح 
هنا اليت أوتيها داود وأهم هذه ) احلكمة ( وقد اختلف املفسرون يف املقصود بـ 

  . النبوة /  ١: األقوال
  - الكتاب الذي أنزل على داود  –الزبور /  ٢
  . العدل يف السرية /  ٣
، سلسلة كانت متدلية من السماء ال ميسكها ذو عاهة إال برئ: ما قاله الضحاك/  ٤

                                                
   ٦/٢٠٣الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
   ٦/٨٣بصائر ذوي التمييز   ) ٢(
  .  ٨٧ص . قاموس أعالم الكتاب املقدس   ) ٣(
   ٦/٢٠٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٤(
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حىت إن رجالً عنده درة لرجل فجعلها يف ، فمن كان حمقاً متكن منها، يتحاكم إليها
فرفعت ، فتمكن منها ألنه ردها. أمسك السلسلة ودفعها إليه أن احفظها حىت ، عكازته

  .  )١(السلسلة لشؤم احتياله 
  .  )٢(هو العلم مع العمل ، امللك مع احلكمة: وقيل/  ٥
أا الزبور الذي أوحاه اهللا إليه كما قال سبحانه ) حممد رشيد رضا ( وقد رجح  -
  ًوآتينا داود زبورا  ]٣( ياًوبه كان نب]  ١٦٣: النساء( .  

،  )٤(ههنا بالنبوة ) احلكمة ( ولكن الصحيح هو قول مجهور املفسرين الذين فسروا 
  .  )٥(وهو رأي ابن عباس رضي اهللا عنهما 

أم حيسدون الناس على ما آتاهم  : يف قوله) واحلكمة ) الكتاب ( وقد فرق اهللا بني 
 اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً 

ويعلمهم  وقوله سبحانه فيما بعث به حممداً عليه الصالة والسالم ] ٥٤:النساء[
  .]  ٢: اجلمعة[  الكتاب واحلكمة 

  أحد أمرينيرجع إىل : )احلكمة ( على ) امللك ( سبب تقدمي :-   
، ألن اهللا تعاىل بني يف هذه اآلية كيفية ترقي داود عليه السالم إىل املراتب العالية(  –أ 

فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حاالً ، وإذا تكلم املتكلم يف كيفية الترقي
  .  )٦() وأعظم رتبة 

  .  )٧(بعد امللك بسبع سنني  أن النبوة جاءت لداود  –ب 
ذهب كثري من املفسرين إىل ذكر ، وعلمه مما يشاء  يف قوله : ماذا علمه اهللا ؟ -

وال ، وكل ما ذكره املفسرون ههنا صحيح آحاد من األمور اليت علمها اهللا لداود 
   -: ومما ذكره املفسرون ههنا، تعارض فيه أصالً

                                                
   ٢/٢٧٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
  .   ١/٢٥٤غنيم عباس – ياسر إبراهيم: بتحقيق ، أبو املظفر السمعاين ،تفسري القرآن    ) ٢(
           ٤٩٠/ ٢حممد رشيد رضا ،تفسري املنار     ) ٣(
     ٢/٦٤٥الطربي ، جامع البيان     ) ٤(
   ١/٢٤٨ابن اجلوزي ، زاد املسري     ) ٥(
   ٦/٢٠٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٦(
   ١/٢٥٤. السمعاين ،تفسري القرآن   ) ٧(
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  .]  ١٦: النمل[  وعلّمنا منطق الطري  منطق الطري وكالمه للنمل والنحل /  ١
  .]٥٥:اإلسراء[ وآتينا داود زبوراً  .  الزبور /  ٢
   ]٨٠: األنبياء[وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لتحصنكُم من بأْسكُم صناعة الدروع/  ٣
ومن املعلوم أن اهللا مل يعط أحداً من خلقه مثل صوت .. الصوت الطيب واألحلان /  ٤

وتظله الطري ، فقد كان إذا قرأ الزبور تدنوا الوحوش حىت يأخذ بأعناقها، داود 
وما صنعت املزامري والصنوج إال على ، وتسكن اليح، ويركد املاء اجلاري، مصغية له

  .  )١(صوته 
  . واجتناب املعاصي ، فعل الطاعات واألمر ا/  ٥
فإن آباءه مل يكونوا ملوكاً حىت ، أن املراد ما يتعلق مبصاحل الدنيا وضبط امللك/  ٦

  .  )٢(يتعلم منهم بل كانوا رعاة 
فيما عدا القول ، وهذه األقوال كلها صحيحة وميكن أن حيمل عليها معىن اآلية* 

ابن داود  فهذا من خصائص نيب اهللا سليمان ) منطق الطري واحليوان ( األول وهو 
 ، كما هو معلوم من سياق اآليات القرآنية .  
   -: فيه مسألتان )ممايشاء ( قوله  -

، )مما شاء ( واملراد به هنا املاضي ، جاء بصيغة املستقبل) يشاء ( أن الفعل : األوىل
  . )٣( أيضاًوقد يأيت املستقبل موضع املاضي 

   -: يعود على من ؟) يشاء ( الضمري العائد املستتر يف الفعل : الثانية
  .  )٤(مما يشاء داود : أي، ذكر بعض املفسرين انه يعود على داود 

ويدل على ذلك أن معظم ما علمه اهللا لداود مل ، والصحيح أنه راجع إىل اهللا تعاىل
  .  )٥(وال يقع يف أمنية بشر ليتمكن من طلبه ومشيئته ، يكن خيطر له على بال

                                                
   ٢/٢٧٨أبو حيان ،البحر احمليط    ) ١(
     ١/٣٢٥ابن كثري ، التفسري  -    ١/٢٨٤الشنقيطي، أضواء البيان   -: انظر يف معرفة األقوال   ) ٢(

   ٦/٢٠٥الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   -   ٢/١٠كثري ، البداية والنهاية  ابن -     ١/٢٢١السمرقندي ، حبر العلوم -       
  .  ١/٢٤٨اجلوزي ، زاد املسري  ابن   -        

   ٢/١٠٦٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن   ) ٣(
   ٢/٢٧٨أبو حيان ، البحر احمليط    ) ٤(
   ٢/١٧٣األلوسي ،روح املعاين  ) ٥(
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 **  ضاَألر تدضٍ لَّفَسعبِب مهضعب اسالن اللّه فْعالَ دلَوو : -   
 ملا بني اهللا سبحانه أن الفساد الواقع جبالوت وجنوده  ((: مناسبة اجلملة للحادثة

بين عقيب ذلك ، ومبا كان من داود من  قتل جالوت، زال مبا كان من طالوت وجنوده
س بعضهم ببعض لكي ال وهو أنه تعاىل يدفع النا، هذا البابمجلة تشتمل كل تفصيل يف 

  . )١( )) تفسد األرض 
  ) الأي لو كان ، النافية] ال + لو ) [ لوال ( وأصل ، حرف امتناع لوجود: )لَو

 .  )٢(انتفاء الدفاع موجوداً لفسدت األرض 
  فْع ( معىن٣(مدافعه ودفاعاًودافعه ، دفعه يدفعه دفعاً ، اإلزالة بقوة: الدفع: )د(  . 
 وهم أهل الطاعة له واإلميان به، لوال أن اهللا يدفع ببعض الناس: ومعىن اآلية ،
 . )٤(هللك أهلها ، وهم أهل املعصية هللا والشرك به: بعضاً
  -: وللعلماء يف فساد األرض نوعان 
  . إما بإهالك اهللا إياهم بعقوبة من عنده  –أ 

وأهل الباطل على األرض وقتلوا أهل الصالح لغلب املشركون : أن معناه –ب 
  .  )٥(وخربوا املساجد ، واخلري

فهي تتحدث عن السلطان والسيطرة يف  ، وهذا الرأي أقرب ملعىن اآليات هذه
أن ، فكان من فضل اهللا على العاملني وإحسانه إىل الناس أمجعني( (األرض تكون ملن ؟ 

، املفسدين فيها من الكافرين والبغاة املعتدينبقتال ، أذن ألهل دينه املصلحني يف األرض
فأهل احلق حرب ألهل الباطل يف كل زمان واهللا ناصرهم ما نصروا احلق وأرادوا 

  . )٦( ))اإلصالح يف األرض 
  إما أن يكون على وجه احلقيقة خبراب األرض  : )فساد األرض ( واملقصود بـ

                                                
   ٦/٢٠٦الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
   ٢/٥٠٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ) ٢(
  ) دفَع ( مادة  ٢/١٣٩٣ابن منظور ، لسان العرب   ) ٣(
   ٢/٦٤٦الطربي ، جامع البيان     ) ٤(
   ١/٢٤٨ابن اجلوزي ، زاد املسري     ) ٥(
   ٢/٤٩١حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٦(
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  . وتعطل منافعها ومصاحلها من احلرث والنسل وسائر ما يصلح األرض ويعمرها 
 از بفساد أهل األرض وعموم الشر فيهم١(وإما أن يكون على وجه الكناية وا(. 
  فْع ( القراءات يفد (اء هنا بـ : وتوجيههاقرأ مجهور القر ) فْعأما قراءة ، )د

أبا ( حىت أن ، وقد استشكل العلماء هذه القراءة ولوال دفاع اهللا  فهي ) نافع (
( قال . ألن اهللا عز وجل ال يغالبه أحد : وقال) دفاع ( أنكر أن يقرأ القارئ ) عبيدة 
 .  )٢(هذا وهم توهم فيه باب املفاعلة وليس به : )مكّي 
دافع اهللا عنك  الشيء يدافع : تقول) لفاعل ( أن الدفاع مصدر لـ : وحجة نافع ((

  . أحسن اهللا عنك الدفاع : والعرب تقول، مدافعة ودفاعاً
وأنه هو ، أن اهللا عز وجل ال مدافع له: فحجتهم) بغري ألف ( وأما قراءة الباقني 

الدفاع من الناس والدفع من  إمنا: وكان أبو عمرو يقول، املنفرد بالدفع من خلقه
، من باب املفاعلة بني اثنني فأكثر هي) الدفاع ( فوجه اإلشكال ظنهم أن لفظة ، )٣())اهللا

ومها لغتان معروفتان عند  ، والصحيح أن تفسري القراءتني واحد! واهللا مرتّه عن ذلك 
  .  )٥(كما أنه قد يكون الدفاع من واحد ..  )٤(العرب

والقول يف ذلك عندي أما قراءتان قد قرأت ما : -يعين الطربي  –قال أبو جعفر 
... وليس يف القراءة بأحد احلرفني إحالة معىن اآلخر ، ما مجاعة األمةوجاءت ، القرأة

يف " ولوال دفاع اهللا " وقراءة من قرأ  ولوال دفع اهللا فبين إذاً أنه سواء قراءة من قرأ 
حسب : كما يقال، مصدر لفعل واحد) دفاع ( و ) دفَع ( فكالمها ، )٦() التأويل واملعىن 

كتاب اهللا  ومنه ، ومثله كتبه كتاباً، ولقيته لقاء، إياباًوآب ، حسب الشيء حساباً
) دفْع ( و ) دفاع ( وهذا حسن فيكون : قال النحاس] ٢٤: النساء[  عليكم

مثل طرقت ، دافع ودفَع مبعىن: وقال أبو حامت. وهو مذهب سيبويه ، مصدرين لدفَع 

                                                
  . ٢/٢٧٩أبو حيان ،البحر احمليط   -   ٢/١٧٥األلوسي ،روح املعاين  ) ١(
   ٢/١٠٦٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ٢(
   ١٤١ابن زجنلة ،حجة القراءات  ص   ) ٣(
   ١/٢٢١السمرقندي ، حبر العلوم  ) ٤(
   ١/٣٠٧البغوي ، معامل الترتيل    ) ٥(
   ٢/٦٤٧الطربي ، جامع البيان     ) ٦(
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  .  )١(أي خصفت إحدامها فوق اآلخرى : النعل وطارقت
من الفعل ) دفاع ( من جعل ( (وهو قول ) الفخر الرازي ( وهناك وجه آخر ذكره 

فاملعىن أنه سبحانه إمنا يكف الظلمة والعصاة عن ظلم املؤمنني على أيدي أنبيائه ، )دافع (
، وكان يقع بني أولئك احملقني وأولئك املبطلني مدافعات ومكافحات، ورسله وأئمة دينه

وكما قال   شاقوا اهللا و  حياربون اهللا كما قال ، بلفظ املدافعهفحسن اإلخبار عنه 
 قاتلهم اهللا  ٢() )واهللا أعلم  ، ونظائره( .  

  وهو بدل بعض من ، )الناس ( بدل من ) بعضهم ( : "بعضهم ببعض " إعراب
   )٣()دفْع(مفعول ثان للمصدر) ببعض ( فتصبح كلمة  ، فهي للتعدية) الباء ( أما . كل 
  

 **  نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه نلَـكو :  
 ذه اجلملة وهذا ، ملا كانت اآلية مسوقة مساق االمتنان كان من املناسب ختامها

فاملقصود إذاً أن دفع  ،)٤(وعلق الفضل بالعاملني كلهم ألن هذه املنة ال ختتص ، االستدالل
  .  )٥(دفع الفساد ذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم 

  أن طالب الفساد ولو مل يبلغ مقاصده إال أن اهللا : )لكن ( وفائدة االستدالل بـ
و ما من أحد إال وهللا عليه ، ويندرج يف عموم العاملني ، وحيسن إليه، ذو فضل عليه

 .  )٦(ولو مل يكن إال فضل اإلجياد واخللق ، فضل

                                                
   ٢/١٠٦٧القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ١(
   ٦/٢٠٦الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
   ٢/٢٧٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٣(
   ٢/٥٠٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير    ) ٤(
   ٦/٢٠٨الفخرالرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٥(
   ٢/٢٧٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٦(
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  }ختام الحادثة{

  نيلسرالْم نلَم كإِنو قبِالْح كلَيا علُوهتن اللّه اتآي لْكت   
   ]٢٥٢:سورة البقرة [

  ** ِت اللّه اتآي لْك :-   
وقد استخدمت بدالً من اإلشارة ، اإلشارة هنا للبعيد: )تلك ( اإلشارة بـ 

   -: ألمرين) هذه (للقريب
بقصد تعظيمه ) ذلك الرجل ( : فيقولون، ن العرب يستخدمون ذلك للتعظيمإ/  ١

  .] ٢: البقرة[ ذلك الكتاب ال ريب فيه  ومثله قول اهللا عن القرآن ، وإن كان قريباً
، صارت بعد ذكرها كالشيء الذي انقضى ومضىهذه القصص ملا ذكرت ( ن إ/  ٢

  . )١(" ) تلك " ولذلك قال ، فكانت يف حكم الغائب
وال ما جاء  ، ليس املقصود باآليات القرآن بأكمله: ؟) اآليات ( ما املقصود بـ  -

مث قصة ، قصة الذين أمام اهللا مث أحياهم: ولكن املقصود هي ، )البقرة( من أول سورة 
واإلتيان بالتابوت بعد فقده ، يف قضية متلكه على بين إسرائيل: فيها من آياتطالوت وما 

وقتل ، وإجابة من توكل على اهللا يف النصرة، وذلك اإلبتالء العظيم بالنهر، حتمله املالئكة
   .)٢(فهذه كلها آيات عظيمة وخوارق تالها اهللا على نبيه باحلق ... داود جالوت 

ملا فيها من احلجج والعالمات واألدلة على نبوة : )اآليات ( وسبب تسميتها بـ  -
مبا اقتصه اهللا من األنباء ، وحجة قاطعة على اهل الكتابني التوراة واإلجنيل، حممد 

فقد كان أمياً ال حيسن قراءة ، ومل يتقوهلا حممد ، اخلفية اليت يعلمون أا من عند اهللا
هو احلق اليقني من اهللا بال زيادة وال حتريف وال  بل.. أسفارهم فيزعموا أنه أخذ منهم 

  .  )٣(تغيري شيء منه عما كان 
وميكن . مجلة حالية ) نتلوها . ( خرب ) آيات اهللا . ( مبتدا ) تلك ( : إعراب اجلملة -

                                                
   ٦/٢٠٩الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ١(
    ٢/٢٩٢الزخمشري ، الكشاف  -            ٢٨٠-٢/٢٧٩أبو حيان ،البحر احمليط    ) ٢(

   ١/٣٢٥ابن كثري ، التفسري  -                 ٢/١٠٦٩القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن -            
   ٢/٦٤٨الطربي ، جامع البيان     ) ٣(
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  .  )١() نتلوها ( واخلرب هو ، )تلك ( بدل من ) آيات ( أن تكون 
  

 **  قبِالْح كلَيا علُوهتن :-   
  فاهللا سبحانه وتعاىل تال هذه ، مبعىن القراءة: التالوة: "نتلوها عليك " معىن

هو  فالذي تالها على حممد ، وأنزهلا جربيل األمني حملمد ، اآليات على جربيل
وهذا تشريف عظيم ، تالوة لنفسه لكن اهللا تعاىل جعل تالوة جربيل  (( جربيل 
  . )٢() ) جلربيل 
  هو احلكم املطابق للواقع : احلق من الناحية اللغوية: )باحلق ( معىن. 
قال اإلمام سعد ( (: بفروق بليغة) الصدق (و) احلق ( بني كلمة ) البقاعي (ويفرق  

 :]شرح العقائد [ الدين التفتازاين يف 
يطلق على األقوال والعقائد واألديان واملذاهب ، احلكم املطابق للواقع: احلق –أ 

  ) . الباطل ( باعتبار اشتماهلا على ذلك ويقابله 
  . ويقابله الكذب ، فقد شاع يف األقوال خاصة ) الصدق ( وأما    

ويف الصدق من ، وقد يفرق بينهما بأن املطابقة تعترب يف احلق من جانب الواقع –ب 
مطابقة الواقع ) حقيته ( ومعىن ، مطابقته الواقع) م صدق احلك( فمعىن ، جانب احلكم

  . ))إياه
إنا عاملون بالواقع : فمعىن اآلية على هذا ((: حاً بقولهأيضاًاملسألة ) البقاعي ( مث يزيد 

فتلك العبارة ، فأتينا بعبارة يطابقها ذلك الواقع اليزيد عنها وال ينقص، من هذه اآليات
وال إنكار شيء منها كما ال ، ثابتة ثبات الواقع ال يتمكن منصف عامل من إنكارها 

ألنه مطابق لذلك ، ويكون اخلرب عنها صدقاً، يتمكن من إنكار الواقع املعلوم وقوعه
فإنه يأيت بعبارة ، أن احلق يعترب من جانب املُخبِر: الواقع بغري زيادة وال نقص ؛ واحلاصل

  .يساويها الواقع فتكون حقاً 
فإنه ينظر إىل اخلرب فإن وجده مطابق للواقع ، وأن الصدق يعترب من جانب السامع

   ).)هذا صدق : قال
                                                

   ٢/١٠٦٩القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ) ١(
   ٦/٢٠٩الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   ) ٢(
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واخلرب أحق باسم ، ومجلة األمر أن الواقع أحق باسم احلق ألنه الثابت ((: مث يقول
  . )١() )الصدق 
  متعددة وصحيحة هنا له وجوه) احلق ( كما أن دالالت وجود كلمة :-   
  ، وتعترب ا أمته يف احتمال الشدائد يف اجلهاد، أن يعترب ا حممد : االعتبار/  ١

  . كما احتملها املؤمنون يف األمم املتقدمة 
  . سواء من أهل الكتاب أو غريهم ، الذي ال يشك فيه أحد : اليقني/  ٢
وليس من إلقاء الشياطني وال من ، الذي يدل على أنه من قبل اهللا: اإلعجاز/  ٣

  .  )٢(حتريف الكهنة والسحرة 
  .  )٣() نتلوها( يف موضع النصب على أنه حال من مفعول : )باحلق ( إعراب  -
  

 **  نيلسرالْم نلَم كإِنو  :-   
  ختمت هذه اآليات باخلطاب حملمد :وتعريضاً ، وتثبيتاً لقلبه، تنويهاً بشأنه

  . )٤(باملنكرين رسالته 
 وأنت مل تكن يف أزمنة ، لوال الرسالة ملا عرفت شيئاً من هذه القصص: واملعىن

بعد ذكر  وقد قرر تعاىل هذه احلجة على نبوته ، وال تعلمت شيئاً من التاريخ، وقوعها
إِلَى موسى الْأَمر وما وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا  يف مدين  قصة موسى 

ينداهالش نم ي   كُنتثَاوِياً ف ا كُنتمو رمالْع هِملَيلَ عطَاووناً فَتا قُرأْنا أَنشنلَكو
 نيلسرا ما كُننلَكا وناتآي هِملَيلُو عتت نيدلِ مأَه )٤٥-٤٤: القصص[  )٥  [.  

للداللة على أن ، )٦(املوطئة للقسم ) الالم ( و ) إن ( جاءت اجلملة مؤكدة بـ  -
: وقد صرح ذا املفهوم يف قوله، )فن املعاين ( الكفار سينكرون رسالته كما تقرر يف 

                                                
   ٤٤٨ – ٣/٤٤٥البقاعي ،نظم الدرر    ) ١(
   ٦/٢١٠الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب : انظر   ) ٢(
   ٢/١٧٤األلوسي ،روح املعاين  ) ٣(
   ٢/٥٠٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير   ) ٤(
   ٢/٤٩٢حممد رشيد رضا ،تفسري املنار    ) ٥(
   ١/٣٢٥ابن كثري ، التفسري   ) ٦(
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 ًويقول الذين كفروا لست مرسال )٤٣: الرعد[ )١ [.   
ومل ) من املرسلني ( اآلية بلفظة  وقد جاءت، ههنا تبعيضية) من ( : )من املرسلني (  -
   -: ويف ذلك دالالت بليغة منها) .. إنك لرسول اهللا ( تقل 
وانه أرسله ، ما كان بدعاً من الرسل الرد على املنكرين بتذكريهم أن حممداً /  ١

  .  )٢(وليس يف حاله ما ينقص عن أحواهلم ، كما أرسل من قبله
قد عرفت ذه اآليات ما جرى  : :وكأن اخلطاب يقول التسلية لرسول اهللا /  ٢

، فال يعظمن عليك كفر من كفر بك، على األنبياء عليهم السالم يف بين إسرائيل
فسبيله ، فمن صدقك، وحكمك حكمهم، )٣(ألنك مثلهم . وخالف من خالف عليك 

  .  )٤(ومن عصاك فسبيله سبيل من عصاهم ، سبيل من صدقهم

                                                
   ١/٢٨٥الشنقيطي ،اضواء البيان   ) ١(
   ٢/٥٠٣ابن عاشور ،التحرير والتنوير ) ٢(
   ٦/٢١٠الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ) ٣(
  . ١/٢٤٩ابن اجلوزي ، زاد املسري   ) ٤(
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  الخصائص الفنية لقصة طالوت: ثالثالمبحث ال
.. إن القصة القرآنية معجزة ترتقي إىل أعلى مقامات الفن األديب الرفيع خبصائصها 

ويتميز القرآن العظيم بأنه استطاع أن جيمع بني اخلصائص الفنية الراقية للقصة وبني 
  .الصدق التارخيي 

صول بعمله من فأي أديب أو كاتب بشري جيعل الصدق التارخيي معوقاً عن الو
ألن الكاتب إذا أراد  ، الوجهة الفنية اخلالصة إىل الذروة العليا من اإلحكام والنجاح

وخرج من نطاق الكتابة ، االلتزام بالسرد التارخيي احلقيقي أحلق عمله بكتب التاريخ
. .أو التهويل املخوف، وإذا أراد لعمله النجاح احتاج إىل ركوب اخليال انح.. األدبية 

أو أن أحدمها ، حىت لكأن اجلمع بني الصدق التارخيي والفن األديب من األمور البعيدة
  . جيور على اآلخر على الدوام 

أما القصص القرآين فقد بلغ أعلى الدرجات يف اجلمع بني الصدق التارخيي واملزايا 
  . األدبية الرفيعة 

فيخاطب حاسة الوجدان ، الوجداينإن القرآن جيعل اجلمال الفين أداة مقصودة للتأثري 
وحنن نستعرض هنا اخلصائص الفنية لقصة طالوت ومظاهر ، بلغة اجلمال الفنية، الدينية

  -: التنسيق الفين هلذه القصة

فقد جاءت بالقدر الذي يكفي ، وفق اهلدف الذي عرضت من أجله القصة: أوالً
بثالثة ) قصة طالوت ( فـي ومن احللقة اليت تتفق معه ويتضح هذا ، ألداء هذا اهلدف

  -: أمور
مل نعرف عنه شيئاً قبل ) مشويل ( فالنيب املذكور ، ن القصة جاءت من وسطهاإ  –أ 

  .سؤال بين إسرائيل للملك 
كما سيمر معنا بعد قليل  –احللقات املفقودة بني ثنايا القصة مما ال م معرفته  –ب 

  .إذ أا ال ختدم اهلدف  –
فطالوت تبدأ قصته منذ اختيار اهللا له  ، إغفال مولد الشخصيات وبداية النشأة –ج 

وتبدأ قصة داوود وهو يف مقتبل الشباب حبلقة صراع ..أما قبل ذلك فلم تذكره اآليات
واليت  خبالف قصة موسى .. ومن هنا تبدأ قصته ، فيغلب عليه داوود) جالوت (مع 
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  .ذكرت منذ والدته 

فليست ، جاءت قصة طالوت متوسطة التفصيل مقارنة بالقصص األخرى : ثانياً
وليست طويلة مثل قصة موسى ويوسف ، قصرية مثل قصة لوط وزكريا عليهما السالم 

  .عليهما السالم 

، قبلها وبعدها ويف ثناياها كذلك، مزج التوجيهات الدينية بسياق القصة: ثالثاً
من ذا ()  سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليموقاتلوا يف فنجد قبل قصة طالوت  

  ].٢٤٥-٢٤٤البقرة [ ... الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً 
ض ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األر وجند يف ختام القصة وبعدها
 وإنك ملن املرسلنييك باحلق تلك آيات اهللا نتلوها عل()ولكن اهللا ذو فضل على العاملني

  .]  ٢٤٦: البقرة[ 
ويف الوقت ذاته يتفق هذا اخلتام مع ، وهو أظهر هدف وردت القصة من أجله

  .ويبدوا وكأنه ختام فين لذاته ، األصول الفنية
 ملكه واهللا يؤيت  –]  ٢٤٦البقرة [   واهللا عليم بالظاملني وجند يف ثنايا اآليات 

  ] . ٢٤٧البقرة [  من يشاء واهللا واسع عليم 

فقد ذكرت القصة يف بدايتها ملخصاً سبق القصة مث شرعت : طريقة العرض: رابعاً
أَلَم تر إِلَى الْمِإل من بنِي إِسرائيلَ  فتالحظ اآلية األوىل .. اآليات يف تفصيالت القصة 

ن من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنبِي لَّهم ابعثْ لَنا ملكاً نقَاتلْ في سبِيلِ اللّه قَالَ هلْ عسيتم إِ
ا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بن كُتا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللّهي سلَ فقَات

 المني ديارِنا وأَبنآئنا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّواْ إِالَّ قَليالً منهم واللّه عليم بِالظَّ
  .]  ٢٤٦البقرة [

ملكه وتفاصيل املعركة  مث تتبعه تفصيالت اختيار طالوت وعالمة، ذلك ملخص للقصة
فكأن ، )اللف والنشر( وهذا امللخص هو ما يسمى يف البالغة العربية بـ . مع جالوت 

  .هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيالت 

وقال هلم نبيهم إن اهللا  بدأت القصة بأغرب مشهد يلفت النظر إليها : خامساً
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  .] ٢٤٧البقرة [  ..علينا الوا أىن يكون له امللك قد بعث طالوت ملكاً ق
يان القرآين يف عرض بقية حىت إذا أثار ذلك انتباه القارئ أو السامع انطلق الب

  .املشاهد

فمعرفة نتيجة املعركة ومعرفة البطل ، استخدام طريقة املفاجأة للقارئ: سادساً
إذن اهللا وقتل داوود فهزموهم ب كانت مكتومة السر عن القارئ إىل آخر القصة 

وخروج ، فقد كان جو املعركة ملتبس بالغموض، ]  ٢٥١البقرة [  ... جالوت 
  . خاطفة يكشف السر وتظهر املفاجأة مث يف سرعة.. البطل الذي قتل جالوت كان جمهوالً

تلك الفجوات بني املشهد واملشهد اليت يتركها تقسيم املشاهد وقص  ((: سابعاً
ويف السينما احلديثة انتقال احللقة ؛ ، يؤديه يف املسرح احلديث إنزال الستارمما ، املناظر

ويستمتع بإقامة القنطرة بني ، حبيث تترك بني كل مشهدين أو حلقتني فجوة ميلؤها اخليال
  .)١( ))املشهد السابق واملشهد الالحق

لعل من أمهها مابني اآلية  ، وحنن نالحظ يف قصة طالوت فجوات متعددة يف اآليات
 واآلية اليت تليها ... إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت  اليت تتحدث عن آية امللك 
 كثرياًفقد أغفلت اآليات  ،] ٢٤٩-٢٤٨: البقرة[  .. فلما فصل طالوت باجلنود 

فبعد أن أذعنوا مللكه بدأ طالوت مبمارسة حكمه مث بدأ : مما ميكن لنا ختيله عقالً من مثل
بإعداد اجليش وترتيبه كما بدأ بتربية األتباع واجلنود وإعداد اخلطط مث أعلن عن بدء 

  .اخل ... فلما فصل طالوت باجلنود .. االجتماع واالنطالق 
 كثرياًا إذاً فقد ركزت اآليات على املشاهد اليت فيها العظة واالعتبار وأغفلت هامش

  . ليس من هدف اآليات 

وهو  ، الدقة التامة يف انتقاء األلفاظ وحسن اختيارها ووضعها يف مواضعها: ثامناً
، ولأللفاظ كما للعبارات ظالل خاصة يلحظها احلس البصري، )إصابة املعىن ( ما يسمى 

الحظ معي كلمة . وحينما يستدعي صورة مدلوهلا احلسية ، حينما يوجه إليها إنتباهه 
ملا ) أخرج ( أو ) أرسل ( فقد استخدمها بدالً من  ابعث لنا ملكاً  يف قوله ) ابعث (

                                                
  ١٨٧سيد قطب ،التصوير الفين يف القرآن ، ص  ) ١(
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  . من حركة حسية قوية وكأم خرجوا بعد موت ) البعث ( يف 
دمها فقد استخ فلما كتب عليهم القتتال تولوا  يف قوله ) تولوا( والحظ كلمة 

  . ملا يف داللة التولّي من شديد النفور واهلروب ) نكصوا ( أو ) أعرضوا ( بدالً من 
ولفظة ، )اختاره( بدالً من ) اصطفاه ( لفاظ كثرية يف اآليات من أمثال أوهكذا يف 

بدالً ) أفرغ ( ولفظة ، )يشربه ( بدالً من ) يطعمه ( ولفظة ، )خرج ( بدالً من ) فصل (
  .) أنزل ( من 

 قد يدركه القارئ وقد ال ، )١( فكل لفظة من هذه األلفاظ جاءت ملعىن عظيم الداللة
  .يدركه إال بالتعمق يف علوم اللغة 

وملا كان األصل يف نظم الكالم أن تعترب احلروف بأصواا وحركاا ومواقعها من  ((
زائدة أو حرف استحال أن يقع يف تركيبه ما يسوغ احلكم يف كلمة ، الداللة املعنوية

بل نزلت كلماته منازهلا على ما استقرت ، مضطرب أو ما جيري جمرى احلشو واالعتراض
ولو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهه مث أدبر لسان العرب كله ، عليه طبيعة البالغة 

ملا يأ ذلك وال اتسعت له اللغة بكلمة ، على أحسن منها يف تأليفها وموقعها وسدادها
  .وهو سر من إعجازه قد أحس به العرب ، واحدة

ال جرم أن املعىن الواحد يعبر عنه بألفاظ ال جيزئ واحد منها يف موضعه عن اآلخر إن 
ألن لكل لفظ صوتاً ربما أشبه موقعه من الكالم ومن طبيعة ، أراد به شرط الفصاحة

  )٢() )ذلك أشبه املعىن الذي هو فيه والذي تساق له اجلملة ؛ ورمبا اختلف وكان غريه ب
وقال ( وهنا تنبيه قد يرد على القارئ حينما يرى العبارات احملكية يف اآليات  -

وهي يف أصلها العرباين فكيف نقل القرآن هذه املعاين ؟ وهل جاءوا ... ) قالوا ...) ( هلم
على هم ذه البالغة يف مقالتهم ؟ أم أا من بالغة القرآن ؟ وهنا يرد اإلمام الصنعاين 

إن حقيقة البالغة عند علماء ( (: من ظن بالغة املعاين كانت من أصحاب القول بقوله
فالكالم ، هي مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحة كلماته: البيان وأئمة تفسري القرآن

فإنه البد أن يطابق مبعناه ، وهذا مشترك بني لفظه ومعناه، ما طابق مقتضى احلال: البليغ

                                                
بتتبع هذه األلفاظ وذكر احلكمة ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (  اهتم اإلمام برهان الدين البقاعي يف تفسريه   ) ١(

  .مر معنا يف الدراسة التحليلية ذكر شيء من ذلكقد و..من إيرادها 
  .٢٥٥م ، ص١٩٥٢مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن ،مطبعة االستقامة   ) ٢(
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  .وبلفظه 
  .ف اآلتيخلوصها عن الغرابة والتعقيد وضعف : ففصاحة كلماته

وكالم اهللا الذي عبر به عن غريه أبلغ الكالم قطعاً لكونه كالم عالم الغيوب قد علم 
من خلوصه عن ، وهو يف كالمه أفصح كالم كما عرفناه... مطابقة كل عبارة اقتضاها 

  .الثالثة العيوب 
يدور قطب رحى  –مقتضى احلال واخللوص عما ذكر مطابقة  –وعلى هذين األمرين 

بل قد يأيت املعىن بعبارة ، بل بلفظ ومعناه، البالغة وال نسلّم أن العربة يف الكالم مبعانيه
رب معىن سار بعبارة تنفر عنها : ولذا يقال، جافية وألفاظ عن األكدار غري صافية

  .واملعىن واحد، تعشقها وتز هلا الطباعيف عبارة أخرى ، وسار ذلك املعىن بعينه، األمساع
فإا اليت كست معاين تلك ، فإذا عرفت هذا علمت أن عبارة القرآن أبلغ العبارات

وأنزلتها ، وأوردا إىل األمساع يف تلك احلالوة، وصريا معجزة، القصص حلة اإلعجاز
أي ، كالم الناس وكانت قبل حكاية اهللا هلا مثل، يف القلوب أشرف مرتلة عند التالوة

بل رمبا نفرت عنها ... من عربانية أو سريانية أو غريمها ليست مبعجزة : ناس عصرها
فعلمت يقيناً أن حكاية القرآن ملعاين كالم األولني وقصص ، الطباع وبذلتها األمساع

 وأنزلتها يف القلوب حمالً عالياً تكتسبه تارة اخلشية فترى، املاضني ألبستها حالوة وطراوة
فهو قرة ، وتارة جيلب هلا أسباب الرجاء يف رمحة اهللا فتراه مستبشراً سالياً، طرفاً باكياً

، فتحت كل لفظ من ألفاظه رياض، وروح روح الراكع واخلاشع، والسامع اآليتعني 
وأقرت بأنه ، تاهت عند بالغتها العقول ، وكل مجلة منها فنحرها جبواهر معانيها فياض

  .)١())يف غاية ال ينال األئمة الفحول 

وتلك مسة بارزة يف قصتنا من خالل شخصية ، رسم الشخصيات وإبرازها: تاسعاً
والقرآن  –وهي بذاا غرض للقصص الفين الطليق  –وهي مسة فنية حمضة ، )طالوت (

تتجاوز ، الشخصياتمن هذه " مناذج إنسانية " فريسم بضع ، أيضاًهنا يلّم ذه السمة 
واملقدمة يف قصتنا عرب شخصية ، حدود الشخصية املعنية إىل الشخصية النموذجية

                                                
، هـ  ١٤١٢اإليضاح والبيان يف حتقيق عبارات قصص القرآن، الطبعة األوىل ،  الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري   ) ١(

   ٤٩-٤٧ص. مكتبة اإلرشاد، صنعاء 
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ولعل هذا من أقوى األسباب اليت جعلت اآليات القرآنية تذكر اسم القائد )..  طالوت (
وذلك حىت تغرس اآليات يف الذهن شخصية القائد .. وتغفل اسم النيب ) طالوت ( امللك 

  . املقصود باهلدف من اآليات 

 طول الفاصلة القرآنية يف اآليات وذلك تبعاً للموضوع اهلدف ومراعاة: عاشراً
كما أن القافية ، وطريقة البناء اللفظي السهل واحملكم، حال املخاطبني يف املدينة النبوية

وجاءت احلروف األخرية خمتارة ، اليت ختمت ا اآليات جاءت مناسبة ملقتضى اخلطاب
  ذو فضل على العاملني   ، واهللا مع الصابرين  للوقوف املريح بعد طول الفاصلة 

 وإنك ملن املرسلني  فياء املد قبل احلرف األخري أعطت الوقوف نوعاً من اإلطالة
وذلك نابع من النظم اخلاص باآليات من حيث انسجام األلفاظ يف الفاصلة ، املرحية

  .الواحدة 
فقد أعفى التعبري من قيود القافية ، وقد مجع النسق القرآين مزايا النثر والشعر مجيعاً

، فنال بذلك حرية التعبري الكاملة عن مجيع أغراضه العامة، عيالت التامةاملوحدة والتف
والفواصل املتقاربة يف الوزن واليت تغين ، وأخذ يف الوقت ذاته من شعر املوسيقى الداخلية

  .)١( وضم ذلك إىل اخلصائص األخرى ، عن التفاعيل والتقفية اليت تغين عن القوايف 

                                                
   -:هذه اخلصائص مستفادة من الكتب التالية   ) ١(

  . سيد قطب ،التصوير الفين يف القرآن  -
 . حممود السيد حسن ،روائع اإلعجاز يف القصص القرآين  -
 .   عدنان زرزور ،علوم القرآن . د -
 .  حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي  -
  .   حممود الشريف ،القصة يف القرآن . د -
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لقد رسم القرآن صورة طالوت يف أذهان املسلمني كأعلى ما يكون من القيادة 
وما أكثر  ، بل وطلب منا أن نستلهم من قصته العربة.. احلكيمة وامللك الرشيد 

رمسوا صورة  –أقمأهم اهللا  –ومع ذلك فإن اليهود .. الدروس والعرب يف تاريخ طالوت 
.. كارم الذي كانت ايته وخيمة فبدا يف مرويام وتارخيهم ، مغايرة لشخصية طالوت
  .كما سنبني يف هذا الفصل  ، وكل ذلك حمض افتراء
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  للقصة اإلسرائيليةالمرويات : ولالمبحث األ
وأنا هنا أنبه على ).. اإلسرائيليات(أعيد وأذكر مبراجعة ما كتبناه سابقاً يف املوقف من 

حىت ما .. قد اقتبسها رواا من طريق أهل الكتاب ، أن الروايات اليت سأذكرها كلها 
وهب بن ( نقل عن الصحابة فهو مما أخذوه عن أهل الكتاب سواء كان ذلك عن طريق 

 ، يوماملوجود ال) العهد القدمي (وهذه املرويات قريبة املعىن جداً من أخبار.. أو غريه) منبه
وقبل الدخول يف الروايات أذكر أمساء وأنساب الشخصيات .. ورمبا تكون تلخيصاً له

  ـ:اليت معنا
  
( اتفق أغلب العلماء واملؤرخني وأهل الكتاب على أن اسم النيب: اسم النيب*

واخلالف يف طريقة ، وهو نفس االسم  ، حبسب الكتاب املقدس) صموئيل(أو ) مشويل
  .إمساعيل بلغة العربومعناه ، العربية والعربيةلفظ احلرف يف اللغة 

كما ، فقد مر معنا أنه كان قبل هذا الزمان بكثري ) يوشع(وال عربة بقول من قال أنه 
  ).مسع كالم اهللا(ولعله لقب له مبعىن أنه ) مسعون= مشعون (أن البعض يسميه 
أليهو بن توحو بن هو ابن القانة بن يروحام بن : )١:١سفر صموئيل (ونسبه كما يف 

  .واسم أمه حنة .صوف
وقيل ان مشويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن الوى ونسبه ((

إليه مشويل بن القنا ابن يروحام بن اليهوذ بن يوحا بن صوب بن القانا بن يويل بن عزير 
  .١ ))ابن صنعينا بن تاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون

  
  . أبيئيل بن صرور بن بكورة بن أفيحشاول بن قيس بن : يف التوراةاسم طالوت *

بن أفيح بن أيش بن بنيامني ين يعقوب بن إسحاق بن : )الطربي(و) الثعليب  (أضاف
  .إبراهيم

                                                
  ٢/٩٢ابن خلدون  - ١
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طالوت وهو ساود بن بشر بن أنيال بن طرون بن حبرون بن : أما املسعودي فيقول
  ١.بنيامني بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالمأفيح بن مسيداح بن فاحل بن 

  
بن  ، بن بوعز ، بن عوبيد ، هو داود بن يسى: يف التوراة داود عليه السالم*

بن  ، بن حصرون بن فارص بن يهوذا ، بن ارام ، بن عمينا داب ، بن حنشون ، سلمون
  .إسحاق بن إبراهيم عليه السالم

  
   

                                                
  ٥١/  ١مروج الذهب املسعودي ، - ١
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  األوىلالرواية : املطلب األول
حدثنا إمساعيل : قال ، حدثنا إسحاق بن احلجاج ، قال ، حدثين املثنى: قال الطربي
: يقول وهب بن منبهأنه مسع : ٢حدثين عبد الصمد بن معقل: قال ، ١ابن عبد الكرمي

كان و ، أحدثا يف القُربان شيئاً مل يكن فيه ، ى مشويل ابنان شابانالذي رب ٣لعيلى كان
فما أخرجا كان للكاهن الذي  ، ٤القُربان الذي كانوا يسوطونه به كالّبينمسوط 
. وكانا إذا جاءت النساء يصلّني يف القدس يتشبثان ن ، فجعله ابناه كالليب ، يسوطه

! أمشويل: فبينما أمشويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلى إذ مسع صوتاً يقول
مث مسع  ، فنام ، ارجع فنم! ال: مالك دعوتين؟ قال: فقال ، لبيك: فوثب إىل عيلى فقال

مل : لبيك؛ مالك دعوتين؟ فقال: فقال ، أيضاًفوثب إىل عيلى ! أمشويل: صوتاً آخر يقول
فرجع  ، "مرين فافعل "  ، مكانك" لبيك : " فإن مسعت شيئاً فقل ، ارجع فنم ، أفعل

انطلق : قال ، أنا هذا فمرين أفعل ، لبيك :فقال ، أمشويل: يقول أيضاًفنام فسمع صوتاً 
وأن  ، جر ابنيه أن يحدثا يف قدسي وقُرباينزن يأمنعه حب الولد من : فقل له ، إىل عيلى
فلما أصبح سأله عيلى  ، وألهلكنه وإيامها ، فألنزعن منه الكهانة ومن ولده ، يعصياين
فأمر ابنيه أن خيرجا ، و ممن حوله فسار إليهم عد ، ففزِع لذلك فزعاً شديداً ، فأخربه

الذي فيه األلواح وعصا  ٥فخرجا وأخرجا معهم التابوت ، بالناس ويقاتال ذلك العدو
                                                

 ثقة:  معني بن حيىي عن: قال ابن حجر . الصنعاىن هشام أبو ، اليماىن كامل بن منبه بن معقل بن الكرمي عبد بن إمساعيل - ١
 )٣١٦/  ١ التهذيب ذيب( . مئتني و عشر سنة باليمن توىف. صدق رجل ،
 بن الكرمي عبد بن إمساعيل وعم ، منبه بن مهام منبه و بن وهب أخى ابن ، اليماىن كامل بن منبه بن معقل بن الصمد عبد - ٢

 اهـ.  ثقة مياىن:  )٣٢٨/  ٦ التهذيب ذيب (يف احلافظ قال . مئة و مثانني و ثالث سنة مات . معقل
عاىل بيطات بن حاصاب بن اليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون وقيل  :،قال ابن خلدون ) عايل الكاهن(امسه يف التوراة  - ٣

حكم على الرأي السبعيين عشرين سنة " عايل الكاهن "  :وقال ابن العربي ) ٢/٩٢ابن خلدون ( رونامن ولد ايثامار بن ه
 )١/١٣ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول (.وعلى رأي اليهود أربعني سنة

 يسوطه القدر يف الشيء ساط.  ليختلط القدر يف ما ا حيرك ، يشبهها ما أو خشبة املسواط) : يمامل بكسر( واملسوط - ٤
 قليل يؤخذ ، ولبان زيت مع دقيق من كانت ،" التقدمة"هو هذا اليهود وقربان.  وميتزج ليختلط ، وخاصه حركة إذا:  سوطا

 للكمهنة فكانت البقية وأما ، صاج علي قطائف منه يعمل أو ، املذبح على ويوقد ، اللبان وكل والزيت املقدم الدقيق من
 عقافة رأسه يف ، خشب أو حديد من سفود) : الالم وتشديد الكاف يضم( والكالب) . ٢٠٨:  ٢ املقدس الكتاب قاموس(

  " .كالليب: " ومجعه ، كاخلطاف معطوفة
 اخلشب وجنارة والنحاس والفضة الذهب صناعة يف امللهم )بصلئيل( صنعه بصنعه، السالم عليه موسى أمر صندوق وهو- ٥

 ذراعا وارتفاعه ونصفا ذراعا وعرضه ونصفا ذراعني طوله وجعل"  القرظ صنف من شجرة وهو"  السنط خشب من فصنعه
 األربع قوائمه على ذهب من حلق أربع له وسبك ذهب من إكليال له وصنع خارج ومن داخل من بذهب وغشاه ونصفا
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ماذا صنعوا؟ : فلما يئوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلى يتوقع اخلرب. موسى لينتصروا به
 ، وأن الناس قد ازموا ، أنّ ابنيك قد قتال: فجاءه رجل خيربه وهو قاعد على كرسيه

قال فشهِق ووقع على قفاه من كرسيه  ، ذهب به العدو: فما فعل التابوت؟ قال: قال
 ، وهلم صنم يعبدونه ، وذهب الذين سبوا التابوت حىت وضعوه يف بيت آهلتهم ، فمات

 ، وهو فوق الصنم ، فأصبح من الغد الصنم حتته ، فوضعوه حتت الصنم والصنم من فوقه
فأصبح من الغد قد قطعت يد  ، ومسروا قدميه يف التابوت ،  أخذوه فوضعوه فوقهمث

أليس قد علمتم أن : فقال بعضهم لبعض ، وأصبح ملقى حتت التابوت ، الصنم ورجاله
فأخرجوا التابوت فوضعوه . فأخرجوه من بيت آهلتكم! إله بين إسرائيل ال يقوم له شيء

 ، تلك الناحية اليت وضعوا فيها التابوت وجع يف أعناقهم فأخذ أهل ، يف ناحية من قريتهم
ال تزالون ترونَ ما :  بين إسرائيليبما هذا؟ فقالت هلم جارية كانت عندهم من س: فقالوا

إن : قالت ، كذبت: قالوا. فأخرجوه من قريتكم ، ما كان هذا التابوت فيكم! تكرهون
مث تضعوا وراءمها  ،  يوضع عليهما نِري قطّهلما أوالد مل ١، آية ذلك أن تأتوا ببقرتني

فإما تنطلقان به  ، مث تضعوا التابوت على العجل وتسيرومها وحتبسوا أوالدمها ، العجل
 ، حىت إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا يف أدىن أرض بين إسرائيل كسرتا نِيرمها ، مذعنتني

أرضهم ووقعتا يف أدىن أرض بين  فلما خرجتا من ، ففعلوا ذلك ، وأقبلتا إىل أوالدمها
ووضعتاه يف خربة فيها حصاد من بين  ، كسرتا تريمها وأقبلتا إىل أوالدمها ، إسرائيل
فقال  ٢، وأقبلوا إليه فجعل ال يدنو منه أحد إال مات ، ففزع إليه بنو إسرائيل ، إسرائيل

 ، فعرضوا عليه الناس ، فمن آنس من نفسه قوة فليدنُ منه ، هلم نبيهم أمشويل اعترضوا
أذن هلما بأنْ حيماله إىل  ، فلم يقدر أحد على أن يدنو منه؛ إال رجالن من بين إسرائيل

فصلُح أمر بين  ، حىت ملك طالوت ، فكان يف بيت أمهما ، وهي أرملة ، بيت أمهما
                                                                                                                                          

 طريق على وجعل ذهب من غطاءه وجعل التابوت حلمل احللقات يف لتدخل بذهب مغشاتني خشب من عصوين له وجعل
 التابوت هذا يف يضع أن موسى اهللا وأمر الغطاء فوق أجنحتهما باسطني ذهب من املالئكة من اثنني ا ختيل صورة الغطاء
ابن ) [األلواح أخذ الغضب موسى عن سكت وملا(  قوله يف اهللا ذكرها اليت األلواح وهي إيامها اهللا أعطاه اللذين الشهادة لوحي

  ].٢/٤٠٧عاشور ،التحرير والتنوير، 
 .سنذكر يف تفسري اآليات أن الصحيح أن املالئكة محلته وليس البقرتني - ١
 القرآن وصريح )..صموئيل األول(وكذلك هو يف سفر ! شاول متليك قبل كان إليهم التابوت رجوع أن سياقه ظاهر - ٢

( .احملرف كتام يف كثري وهو الذكر يف ترتيبها غري على احلوادث حتمل بأن هذا يوافق مبا السفر كالم تأويل وميكن ذلك خيالف
  )٢/٤٠٧ابن عاشور،التحرير والتنوير، 
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 ، اهللافقالت بنو إسرائيل ألمشويل ابعث لنا ملكاً يقاتل يف سبيل ، ١إسرائيل مع أمشويل
 ، فيكون لنا ملك نفزع إليه ، ن حولنامقالوا إنا نتخوف  ، ٢قد كفاكم اهللا القتال: قال

فضلت محر  ، أن ابعثْ هلم طالوت ملكاً وادهنه بدهن القدس: فأوحى اهللا إىل أمشويل
 فقال إن اهللا قد ، فأرسله وغالماً له يطلباا فجاءا إىل أمشويل يسأالنه عنها ،  طالوتيبأل

قال أو ما علمت أنّ سبطي أدىن  ، نعم: قال! أنا: قال ، بعثك ملكاً على بين إسرائيل
 ، بلى: قال! أفما علمت أن قبيليت أدىن قبائل سبطي: قال ، بلى: قال! أسباط بين إسرائيل

بآية أنك : فبأية آية؟ قال: قال ، بلى: أما علمت أن بييت أدىن بيوت قبيليت؟ قال: قال
فدهنه . وإذا كنت يف مكان كذا وكذا نزل عليك الوحي ، وجد أبوك حمره ترجع وقد

إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أىن يكون : " وقال لبين إسرائيل ، ٣بدهن القدس

                                                
حينما طلبوا منه  سنةبلغ مشويل النيب من العمر سبعاً وسبعني قد وكان . ويل أمر بين إسرائيل عشرين سنة:قال ابن العربي - ١

ابن ( دبرهم عشر سنني وقال جرجيس بن العميد عشرين سنةأنه :فريى أما ابن خلدون ) ١/١٣تاريخ خمتصر الدول (.امللك
 )٢/٩٣خلدون 

هو ذا : وقالوا له. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل، وجاُءوا إىل صموئيلَ إىل الرامة’’:الثامن من صموئيل األول صحاحيف اال -٢
فساَء األمر يف عيين صموئيل، إذ . فاآلن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب. أنت قد شخت، وابناك مل يسريا يف طريقك

. امسع لصوت الشعب يف كل ما يقولون لك: فقال الرب لصموئيل. موئيل إىل الربوصلَّى ص. قالوا أعطنا ملكاً يقضي لنا
حسب كل أعماهلم الَّيت عملوا من يوم أصعدم من مصر إىل . ألنهم مل يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا، حتى ال أملك عليهِم

ولكن أشهِدنَّ عليهم، وأخربهم . مسع لصومفاآلن ا. هذا اليوم وتركوين وعبدوا آهلةً أخرى، هكذا هم عاملون بك أيضاً
  )٩-٤:٨صم ١(‘‘ .بقضاِء املَلك الذي ميلك عليهم

إن بين إسرائيل مل يعصوك أنت لكن إياي عصوا فأخربهم إين إن نصبت هلم : فعلم اهللا بذلك فأوحى إليه قائالً:( قال ابن العربي
ويتسخر . حرثه وحيصدوا حصاده ويعملوا أدوات قتاله ومراكبه ملكاً استعبدهم وجعل عليهم رؤوس ألوف ومئني وحيرثوا

بنام كساحات وطحانات وخبازات وخيتلس مزارعهم وكرومهم ويعطيها لعبيده ويعشر أمواهلم وأغنامهم ودوام فيستغيثون 
فقال . ال بد لنا من ملك يسوسنا: فأعلمهم مشوايل جبميع ذلك فلم يقبلوا منه ولكن أحلوا عليه قائلني. منه إيل فال أجيبهم يومئذ

  )١/١٣تاريخ خمتصر الدول (. ).سوف أملك عليهم ملكاً: اهللا
 !ومل يكن الرب يرغب أن يكون هناك ملكاً آخر جبانبه. وهكذا، أمر اهللا صموئيل أن يعطي الشعب ما أراد، وأن يعين له ملكاً

  !!قبل أن ميلك على الشعب بالقوةولكن حيث كان الشعب يرفض ملْك اهللا عليه، مل يكن اهللا لي
وهذا هو ما كان بنو إسرائيل يفعلونه كلما عينوا  )١:١٠صم ١(‘‘ .فأخذ صموئيل قنينة الدهن، وصب على رأس شاول’’- ٣

 بين ومجع صمويل: قال ابن عاشور .فقد كانوا يصبون زيتاً على رأس النيب أو الكاهن أو امللك، ليعينوه. أحداً يف منصب
) . ٢/٤٠٤التحرير والتنوير. (املسيح قبل ١٠٩٥ سنة وذلك ملكا هلم وعينه وأحضر طالوت املصفاة بلد يف أيام بعد إسرائيل

  )١: ١٣صم ١(سنة حني صار ملكا٣٠ًوكان عمر طالوت 
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له املُلْك علينا وحنن أحق باملُلك منه ومل يؤت سعةً من املال قال إن اهللا اصطفاه عليكم 
  . ١"العلم واجلسم  وزاده بسطة يف

أن قل : أوحى اهللا إىل نيب بين إسرائيل ، ملا سلّمت بنو إسرائيل املُلك لطالوتو 
فخرج  ، فإين سأظهره عليهم ، فال يترك فيها حياً إال قتله ، فليغز أهلَ مدين: لطالوت

 ، وساق مواشيهم ، إال ملكهم فإنه أسره ، فقتل من كان فيها ، بالناس حىت أتى مدين
فجاء مبلكهم  ، أال تعجب من طالوت إذ أمرته بأمري فاختل فيه: فأوحى اهللا إىل أمشويل

مث ال يعود فيه إىل يوم  ، ألنزعن امللك من بيته: فالقه فقل له! وساق مواشيهم ، أسرياً
ما : فلقيه فقال له. وأهني من هان عليه أمري ، فإين إمنا أكرم من أطاعين ، القيامة
 ، إمنا سقت املواشي ألقرا: ومل سقت مواشيهم؟ قال ، جئت مبلكهم أسرياً مل! صنعت

فأوحى  ٢، إن اهللا قد نزع من بيتك املُلك مث ال يعود فيه إىل يوم القيامة: قال له أمشويل
 ، فادهن الذي آمرك بدهن القدس ، انطلق إىل إيشى فيعرِض عليك بنيه: اهللا إىل أمشويل

فدعا  ، اعرض علي بنيك: فقال ، فانطلق حىت أتى إيشى. ين إسرائيليكُن ملكاً على ب
: فقال ، فلما نظر إليه أمشويل أعجبه ، فأقبل رجل جسيم حسن املنظر ، إيشى أكرب ولده

وإين أطّلع  ، إن عينيك تبصران ما ظهر: فأوحى اهللا إليه! إن اهللا بصري بالعباد ، احلمد هللا
 ، فعرض عليه ستة. اعرض علي غريه ، ليس ذا: فقال! اليس ذ ، على ما يف القلوب
: هل لك من ولد غريهم؟ فقال: فقال ، اعرض علي غريه ، ليس ذا: يف كل ذلك يقول

جاء غالم  ، فلما أن جاء داود ، أرسل إليه: قال. يل غالم أمغر وهو راع يف الغنم ، بلى
. ٣فإن طالوت لو يطّلع عليه قتله ،  اكتم هذا:  وقال ألبيه ، أمغر؛ فدهنه بدهن القدس

                                                
فاحتقروه ومل  كيف خيلصنا هذا؟:وأما بنو بليعال فقالوا[فقط " بليعال"  بنو هم به يرضوا مل الذين أن:  صمويل سفر يف-  ١

رفضوه ابتداء ملا _ على األقل األغلبية_إسرائيل  بين أن ذكر والقرآن )١٠:٢٧صم ١](فكان طالوت صامتا.يقدموا له هدية 
وذلك حبذفهم ما امتدح اهللا به _ كما سيأيت_ذكر، ولعل سبب إخفائهم للنص وحتريفهم هو حماولتهم إسقاط مكانة طالوت 

 ".يكم وزاده بسطة يف العلم واجلسمإن اهللا اصطفاه عل "طالوت 
فكيف .. وهذا من أكاذيب اليهود وال شك !! ..إنه لغريب جدا أن جيتهد طالوت للمصلحة الدينية فيكون هذا جزاؤه - ٢

 مث يسقطون طالوت خلطأ اجتهادي ؟.. ينسبون عظائم اجلرائم لألنبياء يف كتام احملرف 
امأل قرنك دهناً، وتعال . تنوح على شاول، وأنا قد رفضته عن أن ميلك على إسرائيلحىت مىت : فقال الرب لصموئيل’’- ٣

: فقال الرب. كيف أذهب؛ إن مسع شاول، يقتلين: فقال صموئيل. أرسلك إىل يسى البيتلحمي، ألني قد رأيت يل يف بنيه ملكاً
يسى إىل الذبيحة، وأنا أُعلِّمك ماذا تصنع، وامسح يل الذي أقولُ وادع . قد جئت ألذبح للرب: خذ بيدك عجلةً من البقر، وقل

: أسالم جميئُك؟ فقال: فارتعد شيوخ املدينة عند استقباله، وقالوا. ففعل صموئيل كما تكلَّم الرب، وجاء إىل بيت حلمٍ. لك عنه
قد جئت ألذبح للرب. سالم .تقدسوا وتعالوا معي إىل الذبيحة .س يسوقده . ى وبنيه، ودعاهم إىل الذبيحةوكان ملا جاُءوا، أن
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 ، وسار طالوت ببين إسرائيل وعسكر ، فسار جالوت يف قومه إىل بين إسرائيل فعسكر
أو أبرِز يل  ، مل يقتل قومي وقومك؟ ابرز يل: فأرسل جالوت إىل طالوت ، ويئوا للقتال

رسل طالوت يف فأ. وإن قتلتين كان امللك لك ، فإن قتلتك كان امللك يل ، من شئت
وما  ، مث ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود إياه! من يربز جلالوت: عسكره صائحاً

  .كان من طالوت إىل داود

   

                                                                                                                                          
هفقال الرب لصموئيل. رأى أليآب، فقال إن أمام الرب مسيح :هي قد رفضتألنه ليس كما . ال تنظر إىل منظره وطول قامته، ألن

: فقال. سى أبيناداب، وعبره أمام صموئيلفدعا ي. ألنَّ اإلنسان ينظر إىل العينني، وأما الرب فإنه ينظر إىل القلب. ينظر اإلنسان
: فقال ليسى. وعبر يسى بنيه السبعةَ أمام صموئيل. وهذا أيضاً مل خيتره الرب: فقال. وعبر يسى مشَّه. وهذا أيضاً مل خيتره الرب

فقال صموئيل . وذا يرعى الغنمبقي بعد الصغري، وه: هل كملوا الغلمان؟ فقال: وقال صموئيل ليسى. الرب مل خيتر هؤالِء
فقال . وكان أشقر مع حالوة العينني وحسن املنظر. فأرسل وأتى به. ألننا ال جنلس حىت يأيت إىل ههنا. أرسل وأت به: ليسى
وحل روح الرب على داود من ذلك . فأخذ صموئيل قرن الدهن، ومسحه يف وسط إخوته. قم امسحه ألنَّ هذا هو: الرب

 )١٣-١:١٦صم ١(‘‘ .صاعداًاليوم ف



- ٢٧٥ - 
 

 الرواية الثانية: املطلب الثاين
: قال ، حدثنا عمرو بن محاد: قال ، حدثين موسى بن هارون اهلمداينّ: قال الطربي

وعن  -عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس يف خرب ذكره  ، حدثنا أسباط عن السدي
كانت : ١وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - مرة عن ابن مسعود 

                                                
هذا اخلرب مما نقله الصحابة  رضي اهللا عنهم عن بعض أهل الكتاب يف زمنهم ،وأحسن من تكلم يف هذا اإلسناد   - ١
  :ألمهيته يف معرفة اخلرب الذي بني أيدينا  -بتصرف  -رمحه اهللا،وسأنقل أجزاء من كالمه) أمحد شاكر/احملدث(
 ، فقال نفسه الطربي عرض وقد. أكثرها يكن مل إن يف الطربي ، تاريخ األمم وامللوك، دورانا يداألسان أكثر من اإلسناد هذا 

 بإسناده كان إذ ، صحيحا أعلمه ولست ، صحيحا ذلك كان فإن: " اإلسناد ذا عباس وابن مسعود ابن عن اخلرب ذكر وقد
  . قط حجة جيعلها مل ولكنه.  به الرواية من أكثر قد ارتيابه مع وهو ، إسناده يف ارتيابه علة يبني ومل. . . " .  مرتابا

  :رجاله  بعض ويف فيه كالم احلديث وألئمة.  دقيق حبث إىل حيتاج إسنادا أراه أين بيد
 إال ، املراجع من يدي بني مما شيء يف ذكرا وال ، ترمجة له وجدت فما" : اهلمداين هارون بن موسى" وهو ، الطربي شيخ أما
 عن يرويه الذي التفسري هذا فإن ، والتعديل اجلرح جهة من ترمجته إىل حاجة بنا وما. تارخيه يف أيضا الطربي عنه يرويه ما

  . بعينه حديث رواية ال ، كتاب رواية إال هو وما.  باحلديث العلم أهل عند معروف محاد، بن عمرو
 عنه روى ، ثقة وهو ، طلحة بن عمرو فيقال ، جده إىل ينسب وقد ، القناد طلحة بن محاد بن عمرو هو" : محاد بن عمروو"

 ابن وترمجه.  ٢٢٢ سنة مات" اهللا شاء إن ثقة وكان: " وقال ، ٢٨٥:  ٦ الطبقات يف سعد ابن وترمجه ، صحيحه يف مسلم
  " .صدوق: " فيه قاال أما معني بن وحيىي أبيه عن وروى ، ٢٢٨/  ١/  ٣ والتعديل اجلرح يف حامت أيب

/  ٢ الكبري يف البخاري وترمجه ، ٤١٠:  الثقات يف حبان ابن وذكره ، أمحد وضعفه ، فيه خمتلف:  اهلمداين نصر بن أسباط
 بن أسباط: " قال معني بن حيىي عن وروى ، ٣٣٢/  ١ والتعديل اجلرح يف حامت أيب ابن وترمجه ، جرحا فيه يذكر فلم ٥٣
  " . ثقة نصر

 بين من ، خمرمة بن قيس بنت زينب موىل ، بالوالء قرشي ، الكبري السدي هو:  السدي كرمية أيب بن الرمحن عبد بن إمساعيل
 يف مسلم له أخرج.  ثقة وهو.  التابعني من كثري وعن ، الصحابة من غريه عن وروى ، ، أنسا مسع ، تابعي وهو ، مناف عبد

:  مهدي بن الرمحن عبد عند يوما معني بن حيىي يل قال: " قال ، أمحد عن أيضا وروى ، حنبل بن أمحد ووثقه صحيحه،
 حظًا أعطي قد السدي إن:  له قيل الشعيب أن" والتهذيب امليزان ويف" : قال ما وكره ، الرمحن عبد فغضب ، ضعيف السدي

 كل لقول أساسا تكون قد الشعيب من الكلمة هذه أن وعندي!" . بالقرآن جهل من حظًا أعطي قد:  فقال ، القرآن علم من
 عن مسدد عن الكبري يف روى بل ، يروه ومل ، الشعيب من القول ذا البخاري يعبأ مل ولذلك.  حق بغري السدي يف تكلم من

 وهو ، حيىي عن املديين ابن عن تارخييه يف وروى" . الشعيب من بالقرآن أعلم السدي:  يقول خالد أيب ابن مسعت: "  قال حيىي
  . ١٢٧ سنة السدي وتويف" . أحد تركه وما ، خبري إال السدي يذكر أحدا رأيت ما: " قال ، القطان

 بالكوفة اجلامع سدة إىل جيلس كان ألنه ، الباب وهي ،" السدة" إىل نسبة ، املهملتني الدال وتشديد السني بضم" : السدي" و
  . املقانع ا ويبيع ،

 يف سعد وابن ، ١٠٨/  ١/  ٤ الكبري يف البخاري ترمجه.  ثقة كويف تابعي وهو.  غزوان وامسه ، الغفاري هو: مالك أبو
  . ٥٥/  ٢/  ٣ والتعديل اجلرح يف حامت أيب وابن ، ٢٠٦:  ٦ الطبقات

/  ٢ الكبري يف البخاري وترمجه ، ثقة تابعي وهو.  باذان ويقال ، باذام وامسه ، طالب أيب بنت هانئ أم موىل هو:  صاحل أبو
١٤٤   
  . عباس بابن املتصل هذا أوهلما.  ثالثة أو إسنادان حقيقته يف فإنه.  اإلسناد هذا من األول القسم عن هذا
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وأم ظهروا على بين  ، )جالوت(وكان ملك العمالقة  ، بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة
يسألون اهللا أن  فكانت بنو إسرائيل ، وأخذوا توراتهم ، إسرائيل فضربوا عليهم اجلزية

                                                                                                                                          
  . نفسه السدي هو:  اهلمداين مرة عن يروي والذي" . مسعود ابن عن اهلمداين مرة وعن: " الثاين اإلسناد أو ، الثاين والقسم

  . بينهم خالف فيه ليس ، التابعني كبار من ، ثقة تابعي وهو ، الكويف اهلمداين شراحيل ابن هو:  مرةو
  " .وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من ناس وعن: " الثالث اإلسناد أو ، الثالث والقسم

  . الصحابة من ناس عن نفسه السدي رواية من أيضا وهذا
 ومن ، مسعود ابن عن واحد تابعي وعن ، عباس ابن عن التابعني من اثنني عن:  القرآن من آليات التفاسري هذه يروي فالسدي

  . الصحابة من ناس عن نفسه رواية
 أين إال ، عنه الرواة من السدي دون من تأليف من أنه يوهم قد ، األسانيد ذه ، التفسري هذا يف كالم األقدمني األئمة وللعلماء
  . السدي ألفه كتاب أنه ، بعد استيقنت

 يف ، ٣١٤:  ١ التهذيب يف حنبل بن أمحد قول ، الثالث الطرق ذه ، التفسري فيه مجع ، السدي ألفه كتاب أنه يرجح والذي
 يف احلافظ وقول" . واستكلفه ، إسنادا له جعل قد ، به جيئ الذي التفسري هذا أن إال احلديث، ليحسن إنه: " السدي ترمجة

 من ، السور يف مفرقًا ، السدي تفسري ، تفاسريهم يف ، وغريمها حامت أيب وابن الطربي أخرج قد: " ٣١٥:  ١ أيضا التهذيب
  " .عنه نصر بن أسباط طريق
 ابن إىل بأسانيد يورده ، السدي إمساعيل وتفسري: " اإلرشاد يف اخلليل عن نقل فيما ٢٢٤:  ٢ اإلتقان يف السيوطي وقول

.  نصر بن أسباط رواه ، مجعه الذي التفسري ولكن.  وشعبة الثوري مثل ، األئمة السدي عن وروى.  عباس وابن مسعود
 يروي اإلسناد هذا إن:  كثري ابن قال وقد: "  السيوطي قال مث" . السدي تفسري التفاسري أمثل أن غري.  عليه يتفقوا مل وأسباط

  " .غرابة فيها أشياء السدي به
 قد ما يريد ال فإنه" واستكلفه إسنادا له جعل قد ، به جييء الذي التفسري هذا أن إال" السدي يف حنبل بن أمحد اإلمام كلمة أما

 فيما- يريد ولكنه.  للرواية وضاعا كذابا -عنده- لكان ، ذلك كان لو إذ ؛ له أصل ال إسنادا اصطنع أنه:  ظاهرها من يفهم
 عن مرة وعن ، عباس ابن عن صاحل وأيب مالك أيب عن:  الناس هؤالء عن روايته من ، التفاسري هذه مجع أنه -أعلم واهللا ، أرى
 ذاك أو هذا عن ، التفسري من شيء فيها ورد اليت اآليات على ، مفصلة كلها ساقها مث ، الصحابة من ناس وعن ، مسعود ابن
  . واحدا مساقًا به يسوقها أن وتكلف ، اإلسناد هذا كلها هلا وجعل ، أولئك أو

 هذا يف التفاسري من رواه ما أن ا يريد.  األسانيد هذه أوله يف له جعل ، واحد كتاب يف التفاسري هذه مفرق مجع أنه:  أعين
 يف مؤلف كتاب فهو.  مجيعا عنهم التفاسري هذه من حرف كل يروي أنه أعقل أكاد وال.  األسانيد هذه عن خيرج ال الكتاب،
  . التفصيل يف ال ، اجلملة يف ، هؤالء عن الرواية إىل فيه مرجع ، التفسري

 أيب ابن صنيع ومثل ، أيدينا بني الطربي صنيع مثل ، مواضعها يف التفاسري هذه تفريق ، الشبهة هذه يف الناس أوقع الذي إمنا
 يوهم ألنه ، منهم خطأ التفريق هذا أن أجزم أكاد فأنا.  املستدرك يف احلاكم صنيع ومثل ، حجر ابن احلافظ نقل فيما ، حامت

 منها خيتار واحلاكم ، إسناد كل عند كاملة يسوقوا ألم ، كلها األسانيد ذه مروي التفاسري هذه من حرف كل أن القارئ
 مما ليس ، مسعود ابن إىل باإلسناد -مثال- احلاكم رواه ما يكون وقد.  روايته يريد منها تفسري كل عند يذكره واحدا إسنادا
 واحد كل عن روى ، الصحابة من ناس رواه مما او ، عباس ابن تفسري من رواه مما لعله بل.  نصا مسعود ابن عن السدي روى
  . التفاصيل يسند ومل ، اجلملة فأسند ، شيئًا منهم
 عن بعضها ، الصحابة إىل التفاسري هذه إسناد يريد إمنا.  قدحا وال فيه جرحا هذا يكون وال ، ذلك يف ببدع السدي يكن ومل
 األوىل:  أمحد شاكر،  الطبعة/تفسري الطربي، بتحقيق :انظر[.  منهم غريمها عن وبعضها ، مسعود ابن عن وبعضها ، عباس ابن

  ]١/١٥٦الرسالة، م، مؤسسة ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،
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فلم يبق منهم إال امرأة حبلى  ، وكان سبط النبوة قد هلكوا ، يبعث هلم نبياً يقاتلون معه
ملا ترى من رغبة بين  ، رهبة أن تلد جارية فتبدله بغالم ، فأخذوها فحبسوها يف بيت

فسمته  فولدت غالماً ، فجعلت املرأة تدعو اهللا أن يرزقَها غالماً ، إسرائيل يف ولدها
فكرب الغالم فأسلمته يتعلم التوراة يف بيت املقدس . اهللا مسع دعائي: تقول ، )مسعون(

أتاه جربيل والغالم نائم  ، وكفله شيخ من علمائها وتبناه فلما بلغ الغالم أن يبعثه اهللا نبياً
م فقا ، يا مشويل: وكان ال يأمن عليه أحداً غَريه فدعاه بلحن الشيخ ، إىل جنب الشيخ

ال فيفزع : فكره الشيخ أن يقول! دعوتين ، يا أبتاه: فقال ، الغالم فزعاً إىل الشيخ
 ، أيضاًمث دعاه الثانية فلباه الغالم . فرجع الغالم فنام ، ارجع فنم ، يا بين: فقال ، الغالم
فلما كانت الثالثة ظهر  ، فإن دعوتك الثالثة فال جتبين ، فقال ارجع فنم! دعوتين: فقال

فإن اهللا قد بعثك  ، اذهب إىل قومك فبلّغهم رسالة ربك: له جربئيل عليه السالم فقال
إن كنت صادقاً فابعث لنا : استعجلت بالنبوة وقالوا: فلما أتاهم كذبوه وقالوا. فيهم نبياً

ب عليكم القتال عسى إن كُت: قال هلم مسعون ، آية من نبوتك ، ملكاً يقاتل يف سبيل اهللا
  . أالّ تقاتلوا

فدعا  ، قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء اجلزية
إن : فقال ، تكون مقداراً على طول الرجل الذي يبعث فيهم ملكاً ، اهللا فأتى بعصاً

وكان  ، يكونوا مثلَها فلم ، فقاسوا أنفسهم ا ، صاحبكم يكون طوله طولَ هذه العصا
فلما  ، فانطلق يطلبه يف الطريق ، فضلّ محاره ، يستقي على محار له١طالوت رجالً سقّاء 

" إن اهللا قد بعثَ لكم طالوت ملكاً : "رأوه دعوه فقاسوه ا فكان مثلها؛ وقال هلم نبيهم
وليس هو من  ، وحنن من سبط اململكة ، ما كنت قطّ أكذب منك الساعة: قال القوم

إن اَهللا اصطفاه : " فقال النيب ، سعةً من املال فنتبعه لذلك أيضاًولن يؤت  ، سبط اململكة
ن كنت صادقاً فأتنا بآية أنّ هذا إف: فقالوا ، "عليكم وزاده بسطةً يف العلم واجلسم 

ل آوبقيةٌ مما ترك إنّ آية ملْكه أنْ يأتيكُم التابوت فيه سكينةٌ من ربكم : " قال ، ملك
 ، فآمنوا بنبوة مسعون ، فأصبح التابوت وما فيه يف دار طالوت..".ل هارونآموسى و

  .وسلّموا امللك لطالوت

                                                
 .وقيل كان مكاريا .وقال وهب بن منبه كان دباغا قال عكرمة والسدي كان سقاءاً - ١
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وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأساً خيرج  ، ١فخرجوا معه وهم مثانون ألفاً
فلما خرجوا قال  ، وال جيتمع إليه أصحابه حىت يهزم هو من لقي ، يسري بني يدي اجلند

" فمن شرب منه فليس مني ومن مل يطعمه فإنه مني  ٢إن اهللا مبتليكم بنهرٍ: " هلم طالوت
فعرب معه منهم أربعة آالف ورجع  ، فشربوا منه هيبةً من جالوت ، ٣وهو ر فلسطني
لما ف ، ومن مل يشرب منه إال غرفة روى ، فمن شرب منه عطش ، ستة وسبعون ألفاً

ال طاقةَ لنا اليوم : " وقالوا أيضاًفنظروا إىل جالوت رجعوا  ، منوا معهآجاوزه هو والذين 
جبالوت وجنوده قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية 

 ، ثالثة آالف وستمائة وبضعة ومثانون أيضاًفرجع عنه . "بإذن اهللا واهللا مع الصابرين
  .لص يف ثالمثائة وتسعة عشر عدة أهل بدروخ

فعرب يومئذ أبو داود فيمن " وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفْرِغ علينا صرباً " 
ما  ، يا أبتاه: وكان داود أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال ، عرب يف ثالثة عشر ابناً له

 ، إن اهللا قد جعل رزقك يف قذّافتك ، بينأبشر يا : قال ، أرمي بقذّافيت شيئاً إال صرعته
يا أبتاه لقد دخلت بني اجلبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه : مث أتاه مرة أخرى فقال

مث أتاه يوماً  ، فإن هذا خري يعطيكه اهللا ، أبشر يا بين: فقال ، وأخذت بأذنيه فلم يهجين
: فقال ، يا أبتاه إين ألمشي بني اجلبال فأسبح فال يبقى جبل إال سبح معي: فقال ، آخر

وكان أبوه خلّفه يأيت إىل  ، وكان داود راعياً -فإن هذا خري أعطاكه اهللا  ، أبشر يا بين
فبعث  ، فأتى النيب عليه السالم بقرن فيه دهن وتنور من حديد -أبيه وإىل إخوته بالطعام 

                                                
السدي أن عدة اجليش كانوا مثانني ألفا فيه نظر، الن أرض بيت وقول :( قال ابن كثري تعقيباً على هذا الرقم اخليايل - ١

  ].٢/١٠ابن كثري ، البداية والنهاية   ) [.املقدس ال حتتمل أن جيتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون مثانني ألفا واهللا أعلم
 قال منه، قريبا ذكرت وإمنا شاول قصة يف اجليش مرور حني النهر من املاء شرب بترك األمر هذا التوراة احملرفة  تذكر مل - ٢
 القوم حلف شاول ألن ؛ اليوم ذلك يف إسرائيل رجال وظنك" : فلسطني وأهل اليهود بني وقعة أشد ذكر صمويل ملا سفر يف

ن ولكين أجزم أا ليست املذكورة يف القرآن ، إذ أا خمتلفة م." أعدائي من انتقم حىت املساء إىل خبزا يأكل من ملعون :قائال
  .حيث وقائع املعركة واهلدف ونوعية االختبار

وهذا من أقوى  للمديانيني، إسرائيل قاضي )جدعون( حرب يف النهر واقعة مثل السابع اإلصحاح يف) القضاة( سفر يف وذكر 
 أمهلتها الواقعة أن األدلة على حتريف كتام ،فحادثة االختبار بالنهر بالتفاصيل املذكورة يف كتام ليست إال لطالوت، والظاهر

 .شاول حىت ال يكون له صفة ميدح ا  أخبار يف كتبهم
وروى ابن عساكر عن سعيد بن ...هذا النهر هو ر االردن، وهو املسمى بالشريعة: قال ابن عباس وكثري من املفسرين - ٣

ابن كثري ، البداية ( .اآلية فاهللا أعلم أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هو املذكور يف: عبدالعزيز
  .)٢/١٣- ٢/٩والنهاية   
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 ، إنّ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه: قال ، طالوتبه إىل 
ويدخل  ، ويكون على رأسه كهيئة اإلكليل ، فيغلي حىت يدهن منه وال يسيل على وجهه

فلما  ، فجرم به فلم يوافقه منهم أحد ، فدعا طالوت بين إسرائيل. يف هذا التنور فيمأله
 ، بقي ابين داود ، نعم: هلْ بقي لك ولد مل يشهدنا؟ قال: فرغوا قال طالوت أليب داود

خذنا يا : فلما أتاه داود مر يف الطريق بثالثة أحجار فكلّمنه وقلن له ، وهو يأتينا بطعام
من : وكان طالوت قد قال ، فأخذهن وجعلهن يف خمالته: قال ، داود تقتل بنا جالوت

 ١فلما جاء داود وضعوا القرن ،  ملكيت خامته يفيوأجر ، قتل جالوت زوجته ابنيت
 ، وكان رجالً مسقاماً مصفاراً ، ولبس التنور فمأله، فغلى حىت ادهن منه  ، على رأسه

مث مشى  ، ضفلما لبِسه داود تضايق التنور عليه حىت تنقّ ، ومل يلبسه أحد إال تقلقل فيه
نظر إىل داود قُذف يف  فلما ، وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم ، إىل جالوت

ال بل أنا : فقال داود ، ارجع فإين أرمحك أن أقتلك ، يا فىت: فقال له ، قلبه الرعب منه
هذا : فقال ، كلما رفع منها حجراً مساه ، فأخرج احلجارة فوضعها يف القَذّافة. أقتلك

مث أدار القذّافة  ، والثالث باسم أيب إسرائيل ، والثاين باسم أيب إسحاق ، باسم أيب إبراهيم
مث  ،مث أرسلَه فصك به بني عيين جالوت فنقبت رأسه ،فعادت األحجار حجراً واحداً

فهزموهم عند  ، حىت مل يكن حبياهلا أحد ، قتلته؛ فلم تزل تقتل كلّ إنسان تصيبه تنفذ فيه
 ، وأجرى خاتمه يف ملكه ، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته ، وقتل داود جالوت ، ذلك

  .فمال الناس إىل داود وأحبوه
فعلم داود أنه يريده  ، ٢وأراد قتله ، فلما رأى ذلك طالوت وجد يف نفسه وحسده

 ، فدخل طالوت إىل منام داود وقد هرب داود ، فسجى له زِق مخر يف مضجعه ، بذلك
 :فقال ، فوقعت قطرة من مخر يف فيه ، فسالت اخلمر منه ، فضرب الزق ضربة فخرقه

 ، ما كان أكثر شربه للخمر مث إن داود أتاه من القابلة يف بيته وهو نائم ، يرحم اهللا داود

                                                
 قرون من يتخذوا كانوا وكأم ، والطيب الدهن فيها يكون اليت القنينة:  هنا أراد وكأنه ، وغريه الثور قرن:  القرن - ١

  البقر
قتل الفلسطيين، أنَّ النساَء خرجت من مجيع وكان عند جميئهم، حني رجع داود من ’’:سفر صموئيلنص التوراة احلالية  ب -٢

وبفرحٍ ومبثلثات وقلن. مدن إسرائيل بالغناء والرقص، للقاء شاول امللك بدفوف ضرب شاول ألوفه، : فأجابت النساُء الالعبات
وبعد . أعطينين األلوفأعطني داود ربوات، وأما أنا ف: فاحتمى شاول جداً، وساَء هذا الكالم يف عينيه، وقال. وداود ربواته

  )٩-٦:١٨صم ١(‘‘ .فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعداً. فقط تبقَى له اململكةُ
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. مث نزل ، وعند رجليه وعن ميينه وعن مشاله سهمني سهمني ، فوضع سهمني عند رأسه
ظفرت  ، هو خري مني ، يرحم اهللا داود: فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال

وطالوت على  ، وحده ميشي يف الربيةلمث إنه ركب يوماً ! ظفر يب فكف عينبه فقتلته و
فركض على  -وكان داود إذا فزع مل يدرك  -اليوم أقتل داود : فقال طالوت ، فرس

فأوحى اهللا إىل العنكبوت فضربت عليه  ، فاشتد فدخل غاراً ، ففزع داود ، أثره طالوت
لو كان دخل ها هنا : فقال ، ١فلما انتهى طالوت إىل الغار نظر إىل بناء العنكبوت ، بيتاً

   .فخيل إليه فتركه ، خلرق بيت العنكبوت
فجعل طالوت ال ينهاه أحد عن داود إال  ، وطعن العلماء على طالوت يف شأن داود

إسرائيل على عامل يطيق قتله فلم يكن يقدر يف بين ،  ٢وأغراه اهللا بالعلماء يقتلهم ، قتله
 ، فرمحها اخلباز ، فأمر اخلباز أن يقتلها ، حىت أُتي بامرأة تعلم اسم اهللا األعظم ، إال قتله

وأقبل على  ، فوقع يف قلب طالوت التوبة وندم ، فتركها. لعلنا حنتاج إىل عامل: وقال
أنشد اهللا : وينادي ، وكان كل ليلة خيرج إىل القبور فيبكي ، البكاء حىت رمحه الناس

أن : ناداه منادي من القبور ، فلما أكثر عليهم ليالي! عبداً علم أن يل توبةً إال أخربين ا
فرمحه  ، فازداد بكاء وحزناً! أما ترضى أن قتلتنا أحياء حىت تؤذينا أمواتاً ، يا طالوت

هل يل من توبة؟ : هل تعلم يل يف األرض عاملاً أسأله: المالك؟ فق: اخلباز فكلمه فقال
 ، هل تدري ما مثلُك؟ إمنا مثلُك مثلُ ملك نزل قريةً عشاء فصاح الديك: فقال له اخلباز

إذا : فلما أراد أن ينام قال ، ال تتركوا يف القرية ديكاً إال ذحبتموه: فقال ، فتطري منه
ولكن هل ! وهل تركت ديكاً يسمع صوته: الوا لهفق ، صاح الديك فأيقظونا حىت ندلج

أرأيتك إن : قال ، فلما رأى اخلباز منه اجلد ، فازداد حزناً وبكاء! تركت عاملاً يف األرض
فأخربه أن املرأة العاملة  ، فتوثق عليه اخلباز ، ال: قال! دللتك على عامل لعلك أن تقتله

                                                
ولعل هذا من إدراج بعض الرواة اقتباساً وخلطاً مع قصة  اهلجرة النبوية عل .. مل تذكر التوراة حكاية بيت العنكبوت  - ١

  .صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم
ندمت على أني قد جعلت : كان كالم الرب إىل صموئيل قائالً’’:بعد ما عين شاول ملكاً بعدة سنوات هربنا الكتاب أنخي - ٢

فبكَّر صموئيل للقاء شاول . فاغتاظ صموئيل، وصرخ إىل الرب الليل كلَّه. شاول ملكاً، ألنه رجع من ورائي ومل يقم كالمي
هل مسرةُ : فقال صموئيل. .. مبارك أنت للرب؛ قد أقمت كالم الرب:  شاول، قال له شاولوملا جاء صموئيل إىل.. صباحاً 

. هو ذا االستماع أفضل من الذبيحة، واإلصغاء أفضل من شحم الكباش. الرب باحملرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب
يا  )٢٣-١٠:١٥صم ١(‘‘ .رفضت كالم الرب، رفَضك من املُلكألنك . ألن التمرد كخطَّية العرافة، والعناد كالوثنِ والترافيم

  تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبريا!! ينسبون الندم هللا .. هللا العجب 
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من توبة؟ وكان إمنا يعلم ذلك االسم أهل بيت؛  انطلق يب إليها أسأهلا هل يل: قال ، عنده
فلما  ، وفزعت منك ، إا إن رأتك غُشي عليها: فقال ، إذا فنيت رجاهلم علمت النساء

ألست أعظم الناس منة عليك؟ : فقال هلا ، مث دخل عليها اخلباز ، بلغ الباب خلّفه خلفه
هذا طالوت  ، فإن يل إليك حاجة: لقا ، بلى: قالت. وآويتك عندي ، أجنيتك من القتل

ق: يسألكولكن  ، إنه ال يريد قتلك: فقال هلا ، هل له من توبة؟ فغشي عليها من الفَر
ولكن هل تعلمون  ، واهللا ما أعلم لطالوت توبةً ، ال: هل له من توبة؟ قالت: يسألك

 ، فدعت ، إليهفانطلقت ومها معها  ، نعم هذا قرب يوشع بن نون: مكان قرب نيب؟ قالوا
ما لكم؟ : فلما نظر إليهم ثالثتهم قال،  ١فخرج يوشع بن نون ينفض رأسه من التراب

ما أعلم : هل له من توبة؟ قال يوشع: ولكن طالوت يسألك ، ال: أقامت القيامة؟ قالت
وخيرج هو وولده فيقاتلون بني يديه يف سبيل  ، لطالوت من توبة إال أن يتخلّى من ملكه

  .مث سقط ميتاً يف القرب ، أن يكون ذلك له توبة حىت إذا قُتلوا شد هو فقُتل؛ فعسى ، اهللا
 ، فبكى حىت سقطت أشفار عينيه ، رهبة أال يتابعه ولده ، ورجع طالوت أحزنَ ما كان

 ، فدخل عليه بنوه وهم ثالثة عشر رجالً فكلّموه وسألوه عن حاله ، وحنَلَ جسمه
 ، فجهزهم فخرجوا معه ، فسأهلم أن يغزوا معه ، له يف توبتهوما قيل  ، فأخربهم خربه

وجعله  ، وملك داود بعد ذلك ، ٢مث شد بعدهم هو فقتل ، فشدوا بني يديه حىت قتلوا
  ."وآتاه اهللا امللك واحلكمة : " فذلك قوله عز وجل ، اهللا نبياً

  .٣)واهللا أعلم. ويف بعض هذا نظر ونكارة( : قال ابن كثري تعقيباً على هذه القصة

   

                                                
ملرأة مل تكن نبية واهللا ا لعله إمنا رآه يف النوم ال أنه قام من القرب حيا فإن هذا إمنا يكون معجزة لنيب وتلك :قال ابن كثري - ١

 )٢/١٢ن كثري ، البداية والنهاية  اب(.أعلم
   .مدة ملك طالوت من أوهلا إىل أن قتل يف احلرب مع ولده كانت أربعني سنة - ٢
  .٢/١١ابن كثري ، البداية والنهاية   - ٣
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  الرواية الثالثة: املطلب الثالث
حدثين : قال ، ٢أخربنا ابن وهب: قال ، ١حدثين يونس بن عبد األعلى :قال الطربي 

" أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت : " يف قول اهللا، ٣ابن زيد 
إىل نبيهم أن يف ولد فالن رجالً يقتل اهللا أوحى اهللا : قال" واهللا عليم بالظاملني : " إىل قوله

إن اهللا عز : فأتاه فقال ، ومن عالمته هذا القرن يضعه على رأسه فيفيض ماء ، به جالوت
: قال ، نعم يا نيب اهللا: فقال. وجل أوحى إيلّ أنّ يف ولَدك رجالً يقتل اهللا به جالوت
فجعل يعرِضهم  ، بارع عليهمفأخرج له اثين عشر رجالً أمثال السواري وفيهم رجالً 

: فأوحى اهللا إليه ، فريدده عليه ، ارجع: فيقول لذلك اجلسيم ، على القرن فال يرى شيئاً
 ، يا رب: قال ، ولكنا نأخذهم على صالح قلوم ، إنا ال نأخذ الرجال على صورهم

إن لك : وقال ، إن ريب قد كذبك: فقال ، كذب: فقال ، قد زعم أنه ليس له ولد غريه
قد صدق يا نيب اهللا إن يل ولداً قصرياً استحييت أن يراه الناس فجعلته : قال. ولداً غريهم

فخرج إليه  ، من جبل كذا وكذا ، يف شعب كذا وكذا: فأين هو؟ قال: قال ، يف الغنم
ووجده حيمل شاتني : قال. فوجد الوادي قد سال بينه وبني البقعة اليت كان يريح إليها

 ، ال شك فيه ، هذا هو: فلما رآه قال. يجيز ما السيل وال خيوض ما السيل ، شاتني
  .فوضع القرن على رأسه ففاض: قال! أرحم فهو بالناس ، البهائم هذا يرحم

                                                
مقرىء  حمدث فقيه ثقة ، األئمة أحد . املصرى موسى أبو ، الصدىف حيان بن حفص بن ميسرة بن األعلى عبد بن يونس - ١

 جرير ابن عليه قرأ و ، غريه و ورش على قرأ ، القراءات ىف إماما كان و:) ٤٤١/  ١١ ( التهذيب ذيب يف احلافظ قال
 . الطربى ومجاعة

  عابد حافظ ثقة .املصرى حممد أبو ، الفهرى القرشى مسلم بن وهب بن اهللا عبد - ٢
/  ٦ (التهذيب ذيب يف احلافظ قال. اخلطاب بن عمر موىل ، املدىن ، العدوى القرشى أسلم بن زيد بن الرمحن عبد - ٣

 ، املوقوف إسناد و ، املراسيل من رفع روايته ىف ذلك كثر حىت ، يعلم ال هو و األخبار يقلب كان:  حبان ابن قال،  )١٧٨
  . ضعفه على أمجعوا:  اجلوزى ابن قال . الترك فاستحق
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  طالوت الملك الصالح: المبحث الثاني
، من جرائم وافتراءات) طالوت(أحببت أن أنبه إىل خطورة ما نسبه أهل الكتاب إىل 

اليت تعد ملخصاً لذلك ) اإلسرائيليات(أو يف ) صموئيل األول(كان ذلك يف سفر  سواء
  : الِسفْر ومن ذلك

بسبب خطأ ، وأنه اختار داود بدالً منه  ، ن اهللا ندم على اختياره ملكاًإ: قالوا/أ
    :اجتهادي بسيط ومع ذلك مل تقبل حىت توبته

ربك يقول لك أن تقاتل العمالقة وتبيدهم وتقتل رجاهلم ونساءهم : قال له مشويل((
 أيضاًفسار شاول حنو العمالقة وأبادهم وأسر ملكهم ومل يقتله وأبقى . وولدام وماشيتهم

. إين قد رذلت شاول ملخالفته إياي: فأوحى اهللا إىل مشوايل يقول له. نقاوة ماشيتهم
فأجابه شاول . ما يل أمسع ثغاء الغنم وخوار البقر: قال لشاولفاشتد ذلك على مشوايل و

أومل تعلم أن اهللا ال : فقال له مشويل. إن بين إسرائيل أقبلوا ا ليذحبوها هللا ربك: قائالً
رذلك من امللك مبعصيتك ، يرضى بالذبائح كمرضاته عمن يطيع أمره قد أسخطت ربك 

وأريد أن ترجع معي حىت أسجد له وأتوب استغفر اهللا فقد أخطأت : فقال شاول. له
حتام حتزن على شاول قم وانطلق : فأوحى اهللا إليه. فأىب عليه مشوايل وجلس حزيناً. إليه

  .١))إىل شخص امسه ايشي من قرية بيت حلم فقد ارتضيت من بنيه ملكاً
  
وأن عالجه كان بسماع .. ونوع من الصرع ،  أصيب بلوثة عقليةنه إ: قالوا/ ب

  !الغناء من داود 
ليكن عندك إنسان جيد الضرب بالصنج : وكان شاول قد أصابه ريح سوء فقيل له((

فطلبه من أبيه وكان . نه ماهر يف ذلكأووصف له داود . ذي األوتار ليلهيك عما بك
قتل شاول : يغنني ويفرحن ويقلن توكانت بنات إسرائيل بعد قتل داود جوليا. يلهيه

  .٢ ))فحسد شاول داود. ألوفاً وداود عشرات ألوف
  

                                                
  ).العهد القدمي(نقلنا كالمه ألنه خالصة ما يف  ،وامنا١/٤٦ابن العربي ،تاريخ خمتصر الدول   - ١
  ١/٤٧نفس املصدر  - ٢
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وأنه حىت ابنته وابنه كانا مع !! آلة ذكورة لألعداء٢٠٠أنه طلب مهر ابنته : قالوا/ ج
  :داود  ضد والدمها

فخرج داود وقتل . من أتاين بغرلة مائيت فلسطيين زوجته ابنيت ملكيل: وقال يوماً((
وكذلك أخوها ، مائيت رجل وأتاه بغرهلم فزوجه إياها فأحبت داود حباً شديداً منهم 

  .   ١))وحذر يوناثان داود من أبيه وهربه إىل بعض اجلبال. يوناثان ومجيع بين إسرائيل
هو  ، حىت أن كل ما كان يستحوذ على تفكريه ، مألت الغرية قلب شاول: قالوا/ د

مع  ، واختبأ فيها ، هرب داود إىل الصحراء ، ومن مثَّ. كيف يستطيع التخلص من داود
وكان شاول وجنوده يبحثون عن داود ورجاله يف . كانوا يتبعونه يأيتئة رجل إسرائاأربعم
ولكنه مل يستطع أن . ويقتله ، وفعل شاول كل ما كان يف وسعه ليقبض على داود. الربية

  . اهللا كان مع داودألن  ، يفعل هذا
وجاء بعض الناس إىل ":صحاح الثاين والعشريناإليف  ، ونقرأ يف سفر صموئيل األول

فأخذ شاول ثالثة آالف رجلٍ . هوذا داود يف برية عنيِ جديٍ: وأخربوه قائلني ، شاول
وجاء إىل . وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول ، منتخبني من مجيع إسرائيل
وداود  ، فدخل شاول لكي يغطّي رجليه ، وكان هناك كهف ، صري الغنم اليت يف الطَّريق

هو ذا اليوم الذي قال لك : فقال رجال داود له. ورجالُه كانوا جلوساً يف مغابن الكهف
بيف عينيكفتفعل ب ، هأنذا أدفع عدوك ليدك ، عنه الر وقطع  ، فقام داود. ه ما حيسن

أنَّ قلب داود ضربه على قطْعه طرف جبة  ، وكان بعد ذلك. طرف جبة شاول سراً
 ، مبسيحِ الرب ، حاشا يل من قبلِ الرب أن أعمل هذا األمر بسيدي: فقال لرجاله. شاول

ومل يدعهم يقومون على  ، د رجاله بالكالمفوبخ داو. فأمد يدي إليه ألنه مسيح الرب هو
 ، مث قام داود بعد ذلك. وذهب يف طريقه ، فقام من الكهف ، وأما شاول. شاول

وملا التفت شاول إىل . يا سيدي امللك: ونادى وراَء شاول قائالً ، وخرج من الكهف
ا تسمع ملاذ: وقال داود إىل شاول. وسجد ، خر داود على وجهه إىل األرضِ ، ورائه

 ، هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا. ؟"هوذا داود يطلب أذيتك" ، كالم الناسِ القائلني
 ، ولكنين أشفقت عليك ، وقيل يل أن أقتلك ، كيف دفعك الرب اليوم ليدي يف الكهف

طرف  أيضاًانظر  ، فانظر يا أيب. ألنه مسيح الرب هو ، وقلت ال أمد يدي إىل سيدي
                                                

  ١/٤٧نفس املصدر  - ١
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اعلم وانظر أنه ليس يف يدي  ، وعدم قتلي إياك ، فمن قطعي طرف جبتك. بيدي جبتك
وال جرم بيين وبينك. وأنت تصيد نفسي لتأخذها ، ومل أُخطئ إليك ، شر بيقضي الر ، 

من  ، كما يقول مثل القدماء. ولكن يدي ال تكونُ عليك ، وينتقم يل الرب منك
شر جخر١٣-١:٢٤صم ١( ".كن يدي ال تكون عليكول. األشرار ي(.  

أهذا صوتك يا ابين : قال شاول ، فلما فرغ داود من التكلم ذا الكالم إىل شاول’’
 ، ألنك جازيتين خرياً ، أنت أبر مين: مث قال لداود. وبكى ، داود؟ ورفع شاول صوته

الرب قد دفعين  ألنَّ ، أنك عملت يب خرياً ، وقد أظهرت اليوم. وأنا جازيتك شراً
فهل يطلقه يف طريقِ خريٍ؟ فالرب جيازيك  ، فإذا وجد رجلٌ عدوه. ومل تقتلين ، بيدك

  .)٢٠-١٦:٢٤صم ١(‘‘ .خرياً عما فعلته يل اليوم هذا
مل مير وقت طويل قبل أن بدأت الغرية  ، ولكن. عاد شاول إىل بيته ، وبعد ذلك

. ليستأنف حبثه عن داود ، وتدفعه للرجوع إىل الربية ، تستحوذ على قلبه مرة أخرى
 ، ومع ذلك! وظل شاول يفعل ذلك ملدة مثاين سنوات؛ وكل ذلك كان بدافع الغرية

  .ينقذ داود من يد شاول ، كان اهللا يف كل مرة
   !:مات منتحراًأن طالوت نال عقابه بأن : قالوا/ هـ

 ، إسرائيل من أمام الفلسطينينيفهرب رجال  ، وحارب الفلسطينيون إسرائيل" 
وضرب  ، فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه. وسقطوا قتلى يف جبل جلبوع

 ، واشتدت احلرب على شاول. أبناء شاول ، الفلسطينيون يوناثان وأبينادب وملكيشوع
استل : فقال شاول حلامل سالحه. فاجنرح جداً من الرماة ، فأصابه الرماة رجال القسي

فلم يشأ حامل . ويطعنوين ويقبحوين ، لئال يأيت هؤالِء الغلف ، واطعني به سيفك
  .)٤-١:٣١صم ١( ".وسقط عليه ، فأخذ شاول السيف. ألنه خاف جداً ، سالحه

كل نسل شاول متاماً كما  وهكذا فين. مات شاول وأبناؤه الثالثة ،ويف هذا اليوم
  .واقال
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  : واجلواب عن ذلك
 –عليه السالم  –بل كان  ، بريء من ذلك كله) طالوت ( نعتقده متاماً أن أن الذي 

 ، والذي يثبت لنا ذلك أمور هامة..وملكاً عادالً مسدداً  ، مثالً رائعاً يف القيادة الرشيدة
  _: اآليتوهي ك
، وقد بينت اآليات أن أول سبب يف اختياره للملك هو ذلك: اصطفاء اهللا له :أوالً

مث ، وهو العليم باخللق أمجعني ، فكيف يصطفيه رب العاملني " إن اهللا اصطفاه عليكم"
 "اهللا يصطفي من املالئكة رسالً ومن الناس! "حيدث من طالوت هذه األمور العظام

  .]٧٥: احلج[
وقد بني " وزاده بسطة يف العلم"وقد وصفه اهللا بالغاية يف العلم : أنه من العلماء :ثانياً

وأبعد الناس ، " إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء"سبحانه أن أخشى الناس هللا هم العلماء 
وذلك أن العلم حصن منيع حيمي من ، عن االحنراف والزلل يف الدين هم العلماء 

  .السقوط يف الرذائل 
يف سياق املدح ) طالوت(قد جاءت اآليات بالتنصيص على امسه ل: ذكر امسه :ثالثاً

وقد علم رب العاملني أن املسلمني الذين يعتمدون .. ووصفه بأحسن ما يتمناه املرء ، له
فهل  ، تبعاً ملدح اهللا له) طالوت (على كتاب اهللا الكرمي يف تقوميهم للناس سيمدحون 

  تبيانه للناس؟ يصح أن يغفل القرآن عن هذا األمر مع أمهية
 ، فإنه مل يرد يف الكتاب الكرمي أن ميدح اهللا أحداً ويزكيه: االستقراء للقرآن :رابعاً

  .وهذا من املعلوم بالتتبع لقصص القرآن ، مث خيتم له باخلامتة السيئة وال يبني القرآن ذلك
فإن أعظم عربة يف اآليات ما ورد يف ختامها من املدافعة بني : رمز اخلري :خامساً

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت " ، وبني احلق والباطل، اخلري والشر 
 ، فقد كان طالوت ميثل رمز اخلري، وما قصة طالوت وجالوت إال مثال للصراع " األرض

ينتهي ) طالوت(من جعله اهللا رمزاً للخري  فكيف يكون.. بينما جالوت ميثل رمز الشر 
  .حاشا طالوت من ذلك ! ذه النهاية البئيسة 
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لقد بينت اآليات القرآنية أن اليهود قبلوا حبكم طالوت : حقد اليهود : سادساً
وباجلانب املقابل فقد سار م طالوت سرية  ، وذلك لفقره ودنو نسبه ، على مضض

كما هو واضح من اختباره هلم بعدم الشرب من ، احلزم والشدة حىت يستقيم له امللك 
وقد بقيت هذه النظرة الدونية لطالوت وبغضهم لسياسته  من قبل اليهود . ماء النهر

ألكاذيب يف وهو ما جعلهم يلفقون ا ، متوارثة يف األجيال الالحقة بعد ذهاب ملكه
  .حماولة منهم إلسقاط قدره ومكانته 

فإن من التناقض العجيب يف كتام احملرف أن يزعموا أن : حمبة داود له :سابعاً
وأن داود  -وقتل النيب ردة عن الدين –طالوت كان حياول قتل النيب داود عليه السالم 

 نفاجأ أن داود عليه مث.. استعان يف حربه ضد طالوت حىت باملشركني من األمم األخرى
  : بل ويقتل قاتله، السالم  حيزن عليه جداً ويرثيه مبرثية طويلة 

كيف طاوعتك : فقال له داود. وجاء شخص من بين إسرائيل وادعى انه قتل شاول((
وناح داود وأصحابه على شاول ويوناثان ابنه ورثامها . نفسك أن تقتل مسيح اهللا فقتله

مصبوغة بدم القتلى وقوس يوناثان مل تكن تنثين إىل ورائها وحربة إن حجفة شاول : قائالً
يا بنات . لقد كان أخف من النسور سرياً وأشجع من األسد بطشاً. شاول مل تكن تنثين

  . ١))إسرائيل ابكني شاول الذي كان يكسوكن األرجوان والبهرمان
كله حمض افتراء  كل هذه الدالئل تثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن ما زعمه يهود#

 .وتشويه
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١/٤٨نفس املصدر  - ١
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  والعبر.. السنن: لثالمبحث الثا
 فإن ، والعربة العلم من فيها ملا إسرائيل بين تاريخ من عظيمة قصة إىل أشارت اآليات

   .التاريخ يف ما بفوائد لألمة تعليما التارخيية احلوادث بذكر يأيت القرآن

ولقد .. وتقع على اإلنسان يف كل زمان ومكان ، وإن السنن الربانية ثابتة يف الكون
على السنن  - بل أمر هذا الكون  -شاء اهللا رب العاملني أن يجرى أمر هذا الدين 

 ، ال على السنن اخلارقة وذلك حىت ال يأيت جيل من أجيال املسلمني فيتقاعس ، اجلارية
وانقطاع  ، ختم الرسالةومل تعد اخلوارق ترتل بعد  ، لقد نصر األولون باخلوارق: ويقول

  .)١(النبوات 

هلم يف كتاب اهللا تعاىل حىت يصلوا إىل  الظاهرةوعلى املسلمني أن يدركوا سنن رم 
وال يرتل اعتباطًا وال خيبط خبط  ، فإن التمكني ال يأيت عفوا((ما يرجون من عزة ومتكني 

 ، عشواء؛ بل إن له قوانينه اليت سجلها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ليعرفها عباده املؤمنون
  .)٢() )ويتعاملوا معها على بصرية

وإن الوقوف على معرفة سنن اهللا ودراستها أمر ال بد منه لألمة اإلسالمية وذلك حىت 
  .وال يصطدموا ا ، يستفيدوا منها

وعندما أراد اهللا لبىن إسرائيل أن ينصرهم على عدوهم وميكن هلم يف األرض سبق 
  ..ذلك التمكني وذلك النصر أمور ذكرها اهللا يف قصة طالوت عليه السالم

إن انتصار بىن إسرائيل على جيش طالوت نوع من أنواع النصر اليت ذكرها اهللا تعاىل 
لنظرة املتأملة للقرآن الكرمي تكسب الذين يسعون لتحكيم شرع وإن ا، يف كتابه الكرمي

 ، ومتدهم بتجارب املوكب اإلمياين كله يف مجيع مراحله، رب العاملني جتارب بشرية ضخمة
 ، واحلياة ، وتورث أجيال األمة مرياث األنبياء واملرسلني يف نظرم للواحد الديان

  .اليت خاضوها يف هذه احلياة وحقيقة اإلنسان ومناهج التغيري ، والكون

                                                
  .٤١٤حممد قطب ،واقعنا املعاصر، ص)١(
  .١٥يوسف القرضاوي، جيل النصر املنشود، ص. د)٢(
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  ]:أهم سنن حياة األمم والشعوب اليت ميكن استخالصها يف هذه القصة[ 

رمحه اهللا أن يتأمل يف هذه القصة ويستنبط منها أهم ) ١(حاول الشيخ حممد رشيد 
  :السنن االجتماعية يف حياة األمم واتمعات والشعوب وذكر منها

وأوقع األعداء ا فهضموا  ، اعتدى على استقالهلا أن األمم إذا: السنة األوىل
 ، فتسعى للوحدة اليت ميثلها الزعيم العادل ، تتنبه مشاعرها لدفع الضيم ، حقوقها

  .بعد تنكيل أهل فلسطني م ، كما وقع من بىن إسرائيل ، فتتوجه إىل طلبه

يكون موجودا  ، استقالهلان شعور األمة بوجوب حفظ حقوقها وصيانة إ :السنة الثانية
  .هم الذين طلبوا امللك ، فاملأل من بىن إسرائيل ، عند خاصتها وأهل الفكر والرأي فيها

مىت عظم الشعور بوجوب حفظ حقوق األمة وحماربة أعدائها عند  :السنة الثالثة
حىت إذا خرجت من طور الفكر  ، فإنه ال يلبث أن يسرى إىل عامتها ، خواص األمة

ومل ينفع إال صدق  ، انكشف عجز األدعياء ، شعور إىل طور العمل والظهوروال
  .الصادقني

واالختالف مدعاة  ، من شأن األمم االختالف يف اختيار الرئيس :السنة الرابعة
كما طالبت بنو إسرائيل من نبيهم اختيار  ، فال بد من مرجح ترضى به األمة ، للتفرق

  .واملرجح عند املسلمني هم أهل احلل والعقد منهم  ،فكان هو املرجح ، ملك هلم

ن الناس ال يتفقون على التقليد أو اإلتباع فيما يرونه خمالفًا إ :السنة اخلامسة
ولذلك اختلف بنو إسرائيل على نبيهم يف جعل طالوت ملكًا  ، ملصلحتهم االجتماعية

  ومن عجيب ، واحتجوا على ذلك مبا ال ينهض حجة إال يف ظن املنكرين ، عليهم
  ن كالً منهم حيسب أنه على صواب يف السياسة ونظام االجتماع يف أأمر الناس 

  .األمم والدول

ن األمم يف طور اجلهل ترى أن أحق الناس بامللك والزعامة أصحاب إ: السنة السادسة
                                                

هو حممد رشيد رضا القلموين البغدادي األصل، احلسيين النسب، صاحب جملة املنار، وداعية التجديد واإلصالح وله تفسري  )١(
من سورة يوسف توىف ) ١٠١(تفسري القرآن احلكيم، ومشهور باسم تفسري املنار، وهو غري كامل انتهى مؤلفه إىل اآلية : امسه
  ).٦/١٢٦( األعالم للزر كلى: انظر. هـ١٣٥٣سنة 
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  أين يكون له امللك : نكرين على طالوتكما يف قول امل ، الثروة الواسعة
علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال؟ فهذا االعتقاد من السنن العامة يف 

  .األمم اجلاهلية

إِنَّ اَهللا :"أن الشروط اليت ينبغي اعتبارها يف االختيار للملك هي: السنة السابعة
في الْعلْمِ والْجِسمِ واُهللا يؤتي ملْكَه من يشاُء واُهللا واسع اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً 

يملفيما يأيت] ٢٤٧: البقرة" [ع:  

  ".إِنَّ اَهللا اصطَفَاه علَيكُم"االستعداد الفطري للشخص  -١

  ".سمِوزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِ"السعة يف العلم الذي يكون به التدبري  -٢

  وكمال قواه املستلزم ذلك صحة  ،بسطة اجلسم املعبر ا عن صحته -٣
  ".الْجِسمِ"الفكر 

  ".واُهللا يؤتي ملْكَه من يشاُء: "وهو املعبر عنه بقوله ، توفيق اهللا تعاىل ال سبب له -٤

  ".يشاُءواُهللا يؤتي ملْكَه من :"هي ما أفاده قوله تعاىل: السنة الثامنة

بتغيريهم ما  ، إمنا تنفذ مبقتضى سنته العامة يف تغيري أحوال األمم ،فمشيئة اهللا سبحانه
وتأويل هذه اآليات  ، وإيراث األرض للصاحلني ، ويف سلب ملك الظاملني ، يف أنفسهم

  وأين املبصرون؟ ، وأمثاهلا مشاهد يف كل زمان

كل ما يأمر به وينهى عنه شرط يف الظفر ن طاعة اجلنود للقائد يف إ: السنة التاسعة
واستقامة األمر وقوانني اجلندية يف هذا الزمان حىت عند الغربيني مبنية على طاعة اجليش 

  .لقواده يف املنشط واملكره واملعقول وغري املعقول

الفئة الكثرية  ، ن الفئة القليلة قد تغلب بالصرب والثبات وطاعة القوادإ:السنة العاشرة
أي جرت سنته  ، ألن النصر مع الصابرين ،  أعوزها الصرب واالحتاد مع طاعة القواداليت

وأن أهل اجلزع واجلنب هم أعوان لعدوهم على  ،بأن يكون النصر أثرا للثبات والصرب
  .أنفسهم وهذا مشاهد يف كل زمان
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والتصديق بلقائه من أعظم أسباب الصرب  ، ن اإلميان باهللاإ: السنة احلادية عشرة
  .والثبات يف مواقف اجلالء والقتال

: ن التوجه إىل اهللا بالدعاء مفيد يف القتال كما يدل عليه قولهإ: السنة الثانية عشرة
فإن الدعاء  ، وذلك معقول املعىن ، إذ عطفها بالفاء على آية الدعاء" فَهزموهم بِإِذْن اِهللا"

  .إلميان باهللا والتصديق بلقائههو آية ا

وهو ما يعرب عنه  ، دفع اهللا للناس بعضهم ببعض من السنن العامة :السنة الثالثة عشرة
ويقولون إن احلرب طبيعة يف البشر؛ ألا  ، علماء احلكمة يف هذا العصر بتنازع البقاء

ولَوالَ دفْع اِهللا الناس : "وأنت ترى يف قوله تعاىل ، من فروع سنة تنازع البقاء العامة
ضاَألر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعا فيما يكون باحلرب والقتال خاصة" ببل هو  ، ليس نص

  .)١(الذي يقتضى املدافعة واملغالبة  ، لكل نوع من أنواع التنازع بني الناس

يف  يف ختام اآلياتولعلنا نركز قليال على هذه السنة األخرية ألمهيتها وذكرها صرحية 
  :املطلب األيت

  :سنة التدافع: املطلب األول
وال  ، فاهللا تعاىل يعلم أن الشر متبجح((إن سنة التدافع متعلقة بالنصر تعلقًا وطيدا 

مهما يسلك هذا اخلري من طرق  -وال ميكن أن يدع اخلري ينمو  ، ميكن أن يكون منصفًا
وجمرد وجود احلق حيمل  ، فإن جمرد منو اخلري حيمل اخلطورة على الشر -سلمية موادعة 

وال بد أن يدافع الباطل عن ، وال بد أن جينح الشر إىل العدوان ، اخلطر على الباطل
والباطل  ، فمن هنا يقع التدافع بني احلق وأهله... نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه بالقوة

  .)٢( ))د لسنة اهللا تبديالًولن جت ، وتلك سنة اهللا ، وحزبه

ولقد ورد تقرير هذه السنة الربانية يف القرآن الكرمي بصفة عامة ولكن جاء التنصيص 
  : عليها يف آيتني كرميتني منه

                                                
  بتصرف وتلخيص).٤٩٨ -٢/٤٩٢(حممد رشيد رضا ،تفسري املنار   )١(
  ).٢/٧٤٢(سيد قطب ، يف ظالل القرآن    )٢(
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ولَوالَ دفْع اِهللا الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت : "قوله تعاىل يف سورة البقرة: اآلية األوىل
 ضاَألرنيالَملَى الْعلٍ عاَهللا ذُو فَض نلَك٢٥١: البقرة" [و.[  

ولَوالَ دفْع اِهللا الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت : "قوله تعاىل يف سورة احلج: اآلية الثانية
ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره إِنَّ  كثرياًصوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اِهللا 

زِيزع ٤٠: احلج" [اَهللا لَقَوِي.[  

يف دفع الناس بعضهم  - تعاىل  -إن من الضروري لألمة اإلسالمية أن تعي سنة اهللا 
يف تدمري الباطل أن يقوم يف األرض حق يتمثل يف  -تعاىل  -لتدرك أن سنة اهللا (ببعض 

  .)١() باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق -اىل تع -مث يقذف اهللا  ، أمة

  : كما يف اآليات.. اجلهاد يف سبيل اهللا: ومن أعظم أنواع املدافعة#

أن يعتدي وهذا العدوان قد يتمثل ب ، وإن من أهداف اجلهاد دفع عدوان الكافرين -
أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة يف أرض   -أو-الكفار على ديار املسلمني

فإن الواجب أن تعد  ، السيما إذا مل تستطع أن تنتقل إىل بالد تأمن فيها على دينهاالكفار 
العدة اهدة الكفار الذين اعتدوا على تلك الطائفة حىت خيلصوها من الظلم واالعتداء الواقع 

  . )٢(عليها

في سبِيلِ اِهللا الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِاَآلخرة ومن يقَاتلْ في  فَلْيقَاتلْ: ":قال تعاىل
وما لَكُم الَ تقَاتلُونَ في سبِيلِ اِهللا  سبِيلِ اِهللا فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما 

الْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو ةي
 ، ٧٤: النساء" [من لَّدنك نصرياالظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك وليا واجعل لَّنا 

ويتضمن ختليص املستضعفني  ، حض على اجلهاد((: -رمحه اهللا  -قال القرطيب ]. ٧٥
فأوجب  ، من أيدي الكفرة املشركني الذين يسوموم سوء العذاب ويفتنوم عن الدين

وإن كان  ، عبادهتعاىل اجلهاد إلعالء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ املؤمنني الضعفاء من 
وختليص األساري واجب على مجاعة املسلمني إما بالقتال وإما ، يف ذلك تلف النفوس

                                                
  )٢/١٠٩١(سيد قطب ، يف ظالل القرآن    )١(
  ).٢/١٦٢(عبد اهللا القادري ،اجلهاد يف سبيل اهللا، . د: انظر) ٢(
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  .  )١())إذ هي أهون منها ، باألموال وذلك أوجب لكوا دون النفوس

وقد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار املسلمني يتعني اجلهاد للدفاع عن 
ألن العدو إذا احتلها سام املسلمني عذابا ونفذ فيها أحكام الكفر وأجرب أهلها على  ، الديار

وتعني : (قال ابن قدامة رمحه اهللا ، فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسالم ، اخلضوع له
  . )٢()إذا نزل الكفار ببلد تعني على أهله قتاهلم ودفعهم: الثاين... اجلهاد يف ثالثة مواضع

وحاصله إن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض ((علماء احلنفية  وقال بعض
وإن مل يقدروا فرض على األقرب إليهم  ، على اإلمام أو على أهل ذلك املوضع حفظه

  . )٣())إعانتهم إىل حصول الكفاية مبقاومة العدو

  : فأصحاب طالوت كان العدوان عليهم من ناحيتني**

  اإلعتداء على األبناء والنفوس/٢.        احتالل األرض /١

  

  : حول العلو والفساد األول لبين اسرائيل: مالحظة
وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في اَألرضِ    ميالقرآن الكريف  جاء

أُوالهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَّنا أُولي بأْسٍ فَإِذَا جاء وعد } ٤{مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِرياً
ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم } ٥{شديد فَجاسواْ خالَلَ الديارِ وكَانَ وعداً مفْعوالً

أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُِسكُم وإِنْ  إِنْ} ٦{وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِني وجعلْناكُم أَكْثَر نفرياً
 أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاء وعد اآلخرة ليسوؤواْ وجوهكُم وليدخلُواْ الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ

نم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جه عسى ربكُم أَن يرحمكُم} ٧{مرة وليتبرواْ ما علَواْ تتبِرياً
فهذه اآليات قد ذكر فيها سبحانه وتعاىل ، ]٨-٤: اإلسراء[ } ٨{للْكَافرِين حصرياً

عصيان بين إسرائيل وخمالفتهم أمر اهللا تعاىل وأنهم يستكربون استكباراً شديداً بعلوهم 

                                                
  ).٥/٢٧٩(القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن) ١(
  ).٩/١٩٧(ابن قدامة ، املغين  )٢(
  ).٤/١٢٤(حاشية ابن عابدين ) ٣(
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  . وجراءم على اهللا تعاىل

املفسرون رمحهم اهللا تعاىل يف بيان املرتني املشار إليهما وذكْر من سلِّطَ وقد أطال 
 ولكن الشاهد أن بعض املفسرين زعم أن املرة األوىل يف عقاب اهللا هلم ، عليهم فيهما

 أما: قال  قتادة عن ، معمر عن الرزاق عبد ومن ذلك ما رواه  ، كانت على يد جالوت
 مث ، داود فقتله داود ومعه ، طالوت بعث حىت جالوت عليهم اهللا فسلط األوىل املرة

 ،  وجوهكم ليسوءوا  املرتني من اآلخرة وعد جاء مث ، إسرائيل لبين الكرة ردت
 ، » تدمريا علوا ما ليدمروا «: قال ،  تتبريا علوا ما وليتربوا  وجوهكم ليقبحوا: قال
 ، يرمحكم أن ربكم عسى : قال مث » اآلخرة املرة يف عليهم بعث خبتنصر هو «: قال
 يعطون فهم وسلم عليه اهللا صلى حممدا عليهم اهللا فبعث فعادوا « ،   عدنا عدمت وإن

    ١. » صاغرون وهم يد عن اجلزية

 ثين: قال ، أيب ثنا: قال ، سعد بن حممد حدثين  :وقال االمام ابن جرير الطربي 
 بعثْنا أُوالهما وعد جاَء فَإِذَا قوله ، عباس ابن عن ، أبيه عن ، أيب ثين: قال ، عمي

كُملَيا عادبا عي لَنأْسٍ أُولب يددوا شاساللَ فَجارِ خيكَانَ الدا ودعوال وفْعم  بعث: قال 
 اهللا فسألوا ، والذلّ اخلراج عليهم وضرب ، ديارهم خالل فجاس ، جالوت عليهم اهللا
 اهللا فنصر ، جالوت فقاتلوا ، طالوت اهللا فبعث ، اهللا سبيل يف يقاتلون ملكا هلم يبعث أن
  .٢ملكهم إسرائيل بين إىل اهللا ورجع ، داود بيدي جالوت وقُتل ، إسرائيل بين

 هؤالء يف واخللف السلف من املفسرون اختلف قد((: كثري ابن اإلمام يقول  
 سلط ، وجنوده اجلَزري جالوت أنه: وقتادة عباس ابن فعن هم؟ من: عليهم املسلطني

 لَكُم رددنا ثُم: قال وهلذا جالوت؛ داود وقتل. ذلك بعد عليه أديلوا مث ، أوال عليهم
    .نفريا أَكْثَر وجعلْناكُم وبنِني بِأَموالٍ وأَمددناكُم علَيهِم الْكَرةَ

: غريه وعن ، أيضاً وعنه. وجنوده سنجاريب املوصل ملك أنه: جبري بن سعيد وعن
  ...بابل ملك خبتنصر أنه

                                                
 )  ٤/١٥(ـ عبدالرزاق الصنعاين ، تفسريالقرآن  ١
  )١٧/٣٦٨(ـ ابن جرير ،جامع البيان  ٢
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 هو ما منها ألن بذكرها؛ الكتاب تطويل أر مل ةيأتيإسرائ كثرية آثار هذا يف وردت وقد
 يف وحنن ، صحيحا يكون أن حيتمل قد ما ومنها ، زنادقتهم) بعض( وضع من ، موضوع

 بقية من سواه عما غنية كتابه يف علينا تعاىل اهللا قص وفيما. احلمد وهللا ، عنها غُنية
 وطغوا بغوا ملا أم تعاىل اهللا أخرب وقد. إليهم رسوله وال اهللا حيوجنا ومل ، قبله الكتب
 ، وقهرهم وأذهلم بيوم خالل وسلك ، بيضتهم فاستباح ، عدوهم عليهم اهللا سلَّط
 األنبياء من خلقا وقتلوا متردوا قد كانوا فإم للعبيد؛ بظالم ربك وما ، وفاقًا جزاء

  .١))أعلم واهللا ، وروايته كتابته جلاز ، يقاربه ما أو صحيح هو ما وجدنا ولو...والعلماء
ومن حتليل هذه املرحلة اليت معنا واليت ميكن أن يطلق عليها مرحلة العلو 

بني العلو املقرون باإلفساد .. فإننا نستطيع أن نضع حدا فاصالً هلذا العلو اإلسرائيلي
 ، بعد البعد عن الرؤية التوراتية ، والعلو الغري إفسادي وإذا اعتمدنا التحليل القرآين

كان ، خنلص إىل أن املرحلة املمتدة من  ملك طالوت حىت اية حكم النيب سليمان
وإن  ،باعتبار أن هذه املرحلة امتازت بقيادة الصاحلنيعلوا بدون إفساد وفساد 

ال ميكن أن تكون هي املرحلة املقصود ا بالعلو  اآليتوب ، حدث بعض التجاوزات
  .واإلفساد األول

مث ، )م.ق٩٣٥(بدأ الفساد بانقسام الدولة بعد موت سليمان عليه السالم عام 
  .لكلدانيني مث ا ، مث اآلشوريني، سلط اهللا عليهم املصريني 

وبذلك تالشت آثار اململكة اليت أسسها ) م.ق٥٨٦(ومت تدمريها ائيا عام 
  . ٢طالوت

العلو واالفساد  مدةهي  –بعد موت سليمان  - وميكن أن تعترب هذه املرحلة
نااألول وليست يف عهد طالوت كما بي.  

ومن خالل هذا العلو .. والعلو هو السيادة على األرض سياسيا وعسكريا ودينيا 
  ..يفرضون الفساد واإلفساد على اآلخرين

لفظة عامة حتتمل أن يقصد وهي ، تعين خلقًا من خلق اهللاف) عبادا لنا(كلمة  وأما 
سعيد بن كما يقول بذلك ابن عباس و.. ا املؤمنون املوحدون أو هم ممن خلق اهللا

                                                
  )٥/٤٧(ـ ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم  ١
  ٤٨اىل ص ٢٤م،لبنان،مكتبة البقاع، من ص١٩٩٦الثانية،الطبعة ٢٠٢٢بسام اد جرار ، زوال اسرائيل : ـ انظر  ٢
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أي قوة أوىل بأس شديدجندا من خلقنا .. عبادا لنا((قال ابن كثري .. جبري
أي متلكوا بالدكم وسلكوا  فجاسوا خالل الدياروعدة وعدد وسلطنة شديدة 

  .١))خالل بيوتكم أي بينها ووسطها وانصرفوا ذاهبني وجائني ال خيافون أحدا
فإمنا حتدث عنهما مقرونان .. إفسادينوكون اهللا سبحانه وتعاىل قد حتدث عن 

وهذا ال ينفي عنهم صفة الفساد واإلفساد املستمر املالزم لطبيعتهم ، ٢بعلو
وإذ تأذن حيث توعدهم اهللا بأن يسخر هلم من يسومهم العذاب .. وكينونتهم

                                                
  )٥/٤٧(ـ ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم   ١
ـ يقول بعض املفسرين القدامى بوقوع العلو واإلفساد الثاين قبل االحتالل الصـهيوين األخـري وهلـم مـا يـربر       ٢

وا يتوقعـون أيـام ازدهـار دولـة اإلسـالم      تأويلهم هذا قبل قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطني، إذ رمبا مل يكون
  :أن حيدث هذا ، أما اآلن فال مربر ألحد بتبين هذا التأويل واهللا أعلم ، ومن هذه الشواهد

للتراخـي يف الـزمن بـني اإلفسـاد األول     ) مث(أن القرآن يؤكد بأم سوف يعلون يف املسـتقبل بقولـه      )١(
سادين مما يؤكد بأن العلـو الثـاين هـو قيـام الدولـة العربيـة يف هـذا        والثاين أي أن هناك زمنا طويالً بني اإلف

  .العصر
أي جعلنـاكم تسـيطروا علـى القـوم الـذين      ) والكرة تعين القوة والسلطان(مث رددنا لكم الكرة عليهم    )٢(

  .يسكنون أرض فلسطني مرة ثانية
ـ  .. املدد يأيت من اخلارج.. أمددناكم بأموال وبنني   )٣( ة األوىل لقيـام دولتـهم وهـي تعتمـد     فمنـذ اللحظ

على املدد اخلارجي سواء األموال اليت تتدفق عليهم أو البنني الذين يقـدمون هلـم مـن كـل حـدب وصـوب       
  .ليقيموا يف أرض امليعاد كما يزعمون

والنفري القدرة املادية والعسـكرية والسـيطرة حلظـة الـنفري يف املعركـة، وهـم       .. وجعلناكم أكثر نفريا   )٤(
رغـم أن العـرب   ) أي أكثـر حشـدا للطاقـات يف املعركـة    (فعالً أكثر نفريا من الدول العربيـة واإلسـالمية   

  .وهذا ما يؤكده النص.. واملسلمني اكثر منهم عددا
حيث رتـب وجـود الوعـد اآلخـر بعـد قيـام       ).. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب(فإذا جاء وعد اآلخرة    )٥(

وهذا يؤكد أن علوهم وإفسادهم الثاين لن ميتد زمنـا طـويالً نسـبيا كمـا امتـد علـوهم       العلو واإلفساد الثاين 
  .وإفسادهم األول

بيت املقدس ويـدمروا مـا يسـيطروا عليـه، بـدليل أن      ) عباد اهللا(حيث يدخل .. وليتربوا ما علوا تتبريا   )٦(
سـكريا وأن غالبيـة معاملهـا سـوف     القدس تكون حتت السيطرة اإلسرائيلية بكاملها، وأا سـتكون حمصـنة ع  

  .تؤول إىل الشكل العربي بفعل املؤامرات املستمرة عليها
وهذا شرط هـام للمعركـة الفاصـلة الـيت خيوضـها عبـاد اهللا       .. فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفًا   )٧( 

م إىل أرض فلسـطني  املؤمنون ضد اليهود حيث البد أن يتجمع اليهود من مجيـع بقـاع العـامل ويـأيت غالبيتـه     
فال تتسع هلم فيضطروا خلوض حرب للتوسع جهة الشرق ممـا يسـتفز مشـاعر املسـلمني فيوحـدهم وجيعلـهم       

  .يتصدوا هلم ويهزموهم شر هزمية
مما سبق نستطيع أن جنزم بأن زوال العلو واإلفساد الثاين لبين إسـرائيل سـيكون بواسـطة عبـاد اهللا املسـلمني      

  .إىل ملة اإلسالم الصادقني الذين ينتمون 
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سورة [ ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب
  ].١٦٧:األعراف
لقد قضي اهللا لبين إسرائيل يف الكتاب الذي آتاه ملوسى أم ((سيد قطب يقول 

وكلما .. سيفسدون يف األرض مرتني وأم سيعلون يف األرض املقدسة ويسيطرون
ارتفعوا فاختذوا االرتفاع وسيلة للفساد سلط اهللا عليهم من عباده من يقهرهم 

  .١))ويستبيح حرمام ويدمرهم تدمريا
  

  

                                                
  )٥/٦(ـ يف ظالل القرآن  ١



- ٢٩٨ - 
 

   ألمة الغالبةل املعنوية واصفاتامل:املطلب الثاين 
بينت اآليات يف هذه القصة مواصفات األمة اليت ترجو النصر والغلبة وهي بشكل 

  : إمجايل على قسمني

  .مواصفات حركية / ٢.         مواصفات معنوية / ١

  :أما املواصفات املعنوية فأمهها # 

  :اإلميان - أ
إميام اخلالص _ تعاىل_يبني  ، اجلماعة املؤمنة من بين إسرائيل مع طالوت ذهه 

  .مما أدى إىل نصرهم بإذن من اهللا ال بقوم وال كثرم_ تعاىل_وثقتهم به 

 أغلبهم ولكن ، وعلى درجة من اإلميان فاضلة ، لقد كان طالوت ومن معه مؤمنني
 ، ملا رأوا من قلتهم وكثرة جنود جالوت ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده  : قالوا

فال إمكان خلوض املعركة معهم ذه  ، وجنوداً جمندة ، فلقد كانوا جيوشاً متكاثرة
 ، ولكن كان مع طالوت واملؤمنني طائفة أخلص منهم إمياناً وأرفع ، القياسات املادية حتماً

واإليقان منهم بأم مالقوا  ، )١(والظن هنا مبعىن اليقني ، من الذين يظنون أم مالقوا اهللا
أنه خطب الناس  كما جاء عن أيب بكر  ، اهللا هو غاية اليقني وأخلص اإلميان وكماله

مقامي هذا عام األول ـ وبكى أبو بكر ـ مث قال أبو بكر  قام رسول اهللا : "فقال
سلوا اهللا املعافاة ـ أو العافية ـ فلم يؤت {: _صلى اهللا عليه وسلم_حيكي قول النيب 

  .احلديث )٢(}… أحد قط بعد اليقني أفضل من العافية أو املعافاة 

كما  ، لقد كان بني طالوت ومن معه طائفة اتصفت باليقني وهو درجة كمال اإلميان
ني فيقينهم منصرف هنا إىل لقاء اهللا وهذا غاية اليق ، بل غاية اليقني ، جاء يف احلديث

 ، وهنا قامت تلك الطائفة املوقنة وقاسوا هلم مقاييس احلروب باإلميان ، وأسىن مراتبه
وقابلوا األلوف املؤلفة وهم يتضرعون إىل اهللا  ، وأن القليل يغلب الكثري إذا أذن اهللا

                                                
 ).٢/٦٢٤(للطربي " جامع البيان"انظر تفسري ) ١(
 .وصححه أمحد شاكر، ٥برقم ) ١/١٥٦(مسند اإلمام أمحد ) ٢(
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 فهزموهم بإذن اهللا هنا _ تعاىل_إن قوله و  بإذن اهللا  ليدل على أن اهلزمية ما
 ، ولوال نصره هلم ، فهو الذي نصر املؤمنني_ سبحانه_كانت لتكون أبداً لوال إذنه 

وما كان ذلك النصر ليكون ويأذن به اهللا لوال تلك  ، لذهبوا شربة ماء جلالوت وجنوده
  .املؤمنة الطائفة املوقنة

وإن شدة الطغيان من األعداء ال بد أن يوقظ  ، إن مرحلة االستضعاف تولد التحديو
وهذا ما هو موجود اآلن يف  ، وتنتفض العقيدة يف القلوب ، االميان يف بعض النفوس

فقد  ، مرحلة استضعاف كربى -وال شك-فإن املسلمني اليوم يعيشون  ، املسلمني
ما يف  ويف هذه املرحلة ينبغي أن نستلهم بعض ، تسلط عليهم األعداء من كل جانب

 .هذه القصة من الفوائد اليت تعني على مواجهة االستضعاف الذي نعيشه 

والبد عند إعداد األفراد إعدادا ربانيا أن يترىب املسلم على أن تكون أقواله وأعماله 
من غري نظر إىل مغنم أو جاه أو  ، وجهاده كلها لوجه اهللا وابتغاء مرضاته وحسن مثوبته

  .لقب أو تقدم أو تأخر

  : الصرب -ب
بل ،  واهللا مع الصابرينأن أولياءه املؤمنني كانوا يصربون _ سبحانه وتعاىل_بني 

ويدعون اهللا ويطلبونه أن يصب عليهم الصرب صباً حىت يفيض عليهم ويغمرهم وهو 
فيكونون ذا احلال قد استعدوا للشدائد  ، ربنا أفرغ علينا صرباً)١(اإلفراغ

  .والكروب بأبلغ أنواع الصرب

بينما يطلبون إفراغ الصرب  ، كما نالحظ تناسقًا بني موقفي اغترافهم من النهر اغترافًا
فمن استعلى على الدنيا : ولعل يف هذا إشارة أخرى ، وصبه عليهم صبا ، عليهم إفراغًا

ابتغاء وجه  ، ومن حرم نفسه من بعض متاعها ومباحاا، امل تتعبده ملذا ، وحاجاا
فها هي القلة املؤمنة امتنعت من  ، وأمده اهللا مبدد من عنده ، عوضه اهللا عن ذلك ، اهللا

فعوضها اهللا عن ذلك  ، واستعلت بذلك على متاع الدنيا ومباحاا ، الشرب من النهر

                                                
 ).٢/٢٣٥(فتح القدير  ،لشوكاينا :راجع) ١(
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  .حيث أفرغه عليهم إفراغًا ، الصرب

 ، والصرب على األذى واملشقة ، وجهاد الغري ، من الصرب على جهاد النفس إنه البد
  . والصرب على طول الطريق وبطء املراحل ، والصرب على تبجح الباطل

 ، يستطيع كل إنسان أن ينطقها، إن كلمة الصرب قصرية سهلة ال تتجاوز ثالثة حروف
دما على معركة ومعه جيش فطالوت كان مق، ولكن معاناا أمر آخر ، وأن يوصي ا
فالبد  ، وهو يواجه أمة غالبة ، عرفت اهلزمية يف تارخيها مرة بعد مرة ، من أمة مغلوبة

هذه القوة  ، إذًا من قوة كامنة يف ضمري اجليش تقف أمام القوى الظاهرة الغالبة
وتصمد للحرمان  ، الكامنة ال تكون إال يف اإلرادة اليت تضبط الشهوات والرتوات

، وتؤثر الطاعة وحتتمل تكاليفها ، وتستعلي على الضرورات واحلاجات ، واملشاق
 ، فالبد للقائد إذًا أن يبلو جيشه وصموده وصربه. فتجتاز االبتالء بعد االبتالء

ولقد اختار . صموده أوالً للرغبات والشهوات وصربه ثانيا على احلرمان واملتاعب
  .)١(وهم عطاش ليعلم من يصرب معه ممن ينقلب على عقبيهطالوت هذه التجربة 

  :إا سنة االبتالء
وهذا واضح من اآليات القرآنية ، سنة اهللا تعاىل يف خلقه -بصفة عامة  -واالبتالء 

أال ينصر  -تعاىل - فلقد جرت سنة اهللا  ، واالبتالء مرتبط بالنصر ارتباطا وثيقا ، الكرمية
وإال بعد أن ينصهر معدا يف بوتقة  ، أمة إال بعد أن متر مبراحل االختبار املختلفة

  . فيميز اهللا اخلبيث من الطيب ، األحداث

وخيتربهم  ، أن يبتلي املؤمنني -تعاىل  - فقد شاء اهللا  ، وهي سنة جارية ال تتخلف
  . ض بعد ذلكمث يكون هلم التمكني يف األر ، ليمحص إميام

ليقوم بنيام بعد ذلك  ، وابتالء املؤمنني قبل التمكني أمر حتمي من أجل التمحيص
وابتالء  ، وهذا االبتالء للمؤمنني ابتالء الرمحة ال ابتالء الغضب ، على متكن ورسوخ

  . االختيار ال جمرد االختبار

                                                
  ).١/٢٦٨(سيد قطب ، يف ظالل القرآن  :  انظر) ١(
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رمحة م أن خيفف هلم أيكون من ال ، فلو أن قائدا أراد إعدادا للفوز يف معركة ضارية
أم تكون الرمحة احلقيقية أن يشد عليهم يف التدريب  ، التدريب ويهون عليهم اإلعداد

  على قدر ما تقتضيه املعركة الضارية اليت يعدهم من أجلها؟ 

واملعركة اليت يعدهم من  - وهللا املثل األعلى  -واملؤمنون هم حزب اهللا وجنوده 
والنتيجة املطلوبة من املعركة ليست ، معركة احلق والباطل ، أجلها هي املعركة العظمى

وإمنا هي بعد ذلك إقرار املنهج الرباين يف األرض بكل املعاين والقيم اليت  ، جمرد النصر
  . وهي األمانة اليت تعرض حلملها اإلنسان بقدر اهللا ، حيملها ذلك املنهج

إمنا حيتاج لقوم  ، ال يصلح له كل الناس -بعد االنتصار على الباطل  -ومحل األمانة 
  . )١(يعدون إعدادا خاصا ليحسنوا القيام به ، خمتارين

ويف قصة ، وقد علم اهللا تعاىل أن االبتالء هو وسيلة اإلعداد هلذه املهمة العظيمة
مبتليكُم بِنهرٍ فَمن فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اَهللا طالوت شاهد على ذلك؛ 

نوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِالَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممي ونم سفَلَي هنم رِبإِالَّ ش ه
  ]. ٢٤٩: البقرة[ قَليالً

وهذه األمانة  ، يف األرض - تعاىل  - ألن اإلميان أمانة اهللا  ، إن االبتالء مكمل حلقيقة اإلميان
والذين  ، ويف قلوم جترد هلا وإخالص ، وفيهم على محلها قدرة ، ال حيملها إال من هم أهل هلا
  . وعلى كل صنوف املتاع واإلغراء ، وعلى األمن والسالمة ، يؤثروا على الراحة والدعة

 ن يقُولُوا آمنا وهم الَ يفْتنونَأَحِسب الناس أَن يتركُوا أَ: ويف هذا يقول اهللا تعاىل
 بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص يناُهللا الَّذ نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدو 

  ]. ٣، ٢:العنكبوت[

وسائر ، وجماهدة األعداء ، االمتحان بشدائد التكاليف من مفارقة األوطان: الفتنة
وبالفقر والقحط وأنواع املصائب يف األنفس  ، وهجر الشهوات ، الطاعات الشاقة

  . واألموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم

                                                
  .١١٢، ١١١التفسري اإلسالمي للتاريخ ، صحممد قطب، حول : انظر) ١(
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 ، إنكاري" أَحِسب الناس: "واالستفهام يف قوله تعاىل((: -رمحه اهللا  - قال ابن كثري 
كما )))١(أن اهللا سبحانه البد أن يبتلي عباده املؤمنني حبسب ما عندهم من اإلميان: ومعناه

: مث األمثل فاألمثل ، مث الصاحلون ، أشد الناس بالًء األنبياُء{: جاء يف احلديث الصحيح
  .)٢(}الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد له يف البالء ىيبتل

فإن الشخص ال يدري هل يثبت أم ، ولكن االبتالء ال يعين طلب استعجال القتال #
ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية؛ فإذا {: النيب صلى اهللا عليه وسلم ولذلك قالال؟ 

أن اهللا عز وجلّ عند كما . ٣}لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف
إال من اغترف غرفة  : االبتالء يرحم اخللق مبا يكون فيه بقاء حيام؛ لقوله تعاىل هنا

  .؛ ألم ال بد أن يشربوا للنجاة من املوتبيده 
  :الثبات -ج

أو رأى  ، اإلنسان وإن رأى شعاع السيف على رقبته الثبات الذي ال يتلون معه
  . أو رأى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، حبل املشنقة ينتظره

وال شك أن اللبنات اليت تعد حلمل أعباء اجلهاد حتتاج إىل الثبات الذي يعني على 
  .)٤(حتقيق األهداف السامية والغايات اجلميلة والقيم الرفيعة

وكان  ، ال يصلحون للمهمة امللقاة على عاتقهم يثبتون يف املواقف الصعبةان الذين ال 
 ، من اخلري ومن احلزم أن ينفصلوا عن اجليش الزاحف ألم بذرة ضعف وخذالن وهزمية

واجليوش ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد واإلرادة اجلازمة واإلميان الثابت 
على أن النية الكامنة  -جتربة طالوت  -تجربةودلت هذه ال، املستقيم على الطريق 

وال بد من التجربة العملية ومواجهة واقع الطريق إىل املعركة قبل ؛ وحدها ال تكفي 

                                                
    ). ٣/٤٠٥(ابن كثري ، التفسري ) ١(
حديث حسن ٢٣٢٢برقم ) ٤/٦٠١( ، كتاب ما جاء يف زهد النيب ، باب ما جاء يف الصرب على البالء سنن الترمذي )٢(

  .صحيح
  
أخرجه البخاري ، كتاب اجلهاد والسري، باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت تزول ) ٣(

، ...، وأخرجه مسلم ، كتاب اجلهاد والسري، باب كراهة متين لقاء العدو٢٩٦٦حديث رقم ١٠/١٢٤الشمس، 
   ٤٥٤٢حديث رقم ٩/١٦٩
  .٩٢، ٩١ني التكوين والتمكني، صعلي جريشة، دعوة اهللا ب. د )٤(
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ودلت كذلك على صالبة عود القائد املختار الذي مل يهزه ختلف األكثرية  ، الدخول فيها
  . من جنده عند التجربة األوىل بل مضى يف طريقه

؛ فيه سكينة من ربكم  : قلوب؛ لقوله تعاىلثبات الأن للسكينة تأثرياً على كما  -
وتأمل كيف أضافه إىل ربوبيته إشارة إىل أن يف ذلك عناية خاصة هلؤالء القوم؛ والسكينة 

  .وانشرح صدره ، وارتاح ، اطمأن اإلنسانثبتت اجلوارح وإذا نزلت يف القلب 
  :كثرة الدعاء والتضرع -د

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني : :قال تعاىل، من أعظم وأقوى عوامل النصرألن ذلك 
 قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي  وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم]. ١٨٦: البقرة[
رِيناخد منهلُونَ جخديس ]٦٠: غافر .[لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت 

  ]. ٩:األنفال[
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا : :قال تعاىل، وقد أمر اهللا بالذكر والدعاء عند لقاء العدو

  ]. ٤٥: األنفال[ لَّعلَّكُم تفْلحونَ كثرياًلَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اَهللا 
وما النصر إِالَّ من عند : :قال تعاىل ، فنعم املوىل ونعم النصري، ألنه سبحانه النصري

  ].١٢٦: آل عمران[ اِهللا الْعزِيزِ الْحكيمِ
اللهم «: يدعو اهللا يف مجيع معاركه ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم وكان حممد 

اللهم اهزمهم  ، هازم األحزاب ، جمري السحاب ، سريع احلساب ، مرتل الكتاب
وأنت  ، اللهم أنت عضدي«وكان يقول عند لقاء العدو » وزلزهلم وانصرنا عليهم

  .)١(» وبك أقاتل ، وبك أصول ، بك أجول ، نصريي
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ وإن دعاء القلة املؤمنة 

رِينالْكَاف ا اتقف أمام أعدائها ، بل يصلح لكل فئة جماهدة صابرة ، ليس خاص.  
فكل  ، الصرب وتثبيت األقدام والنصر: ـ وهناك لفتة يف ترتيب فقرات الدعاء الثالثة 

فعند مواجهة األعداء حيتاج ااهد أوالً  ، فقرة مبنية على ما قبلها وترتيبها ترتيبا مرحليا
فإذا صرب حاز املرحلة الثانية وهي ثباته  -مبفهومه الشامل وميادينه املتعددة  -إىل الصرب

                                                
  .٢٢٩١رقم ) ٢/٤٩٩(ما يدعي عند اللقاء : كتاب اجلهاد، باب) ٢/٤٩٩(رواه أبو داود ) ١(
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ولن تثبت األقدام إال عند الصابرين وإذا ثبتت األقدام واستبسل ااهد  ، تثبيت قدميهو
  .يف القتال نصره اهللا على األعداء

وتقدميها  ، ـ ونالحظ يف الدعاء االلتفات إىل أمهية احلالة النفسية والناحية املعنوية 
  .وعلى تثبيت األقدام فيها  ،ولذلك قدم الصرب على املعركة ، على احلالة اخلارجية املادية

ال جند نصراً حصل  ، وباستقراء قصص األنبياء يف القرآن وقصص اهلالكني من األمم 
وكذلك جند  ، تباع دعوة احلق إال بعد رفع الضراعة ودوام الدعاء إىل اهللاألنيب أو 

أو  ، أن هالكها سبقه ضراعة متضرع ، القرآن يقص لنا عن كثري من األمم اهلالكة
إن الضراعة  ، مث أهلك من كايدها وعاداها ، مجاعة مؤمنة التجأت إليه فأجلأها وأجناها

وتعاىل سبحانه_ال تكاد ختتلف يف النصر والتمكني اللذين يصنعان على عني اهللا  ، ةسن _
ت ضراعة الطائفة املؤمنة أو أصبح أفرادها وقادا يتوارون أو يستحيون من أن ومىت قلّ
سكنهم وذلتهم وتذللهم وهم يدعون اهللا ويسألونه إجناح أمورهم ونصرهم على يبدوا مت
وشدة التحري  ، وأصبحوا يعولون كل التعويل على حسن التخطيط والتدبري ، عدوهم

فإن تلك الطائفة ـ وإن كانت  ، والتربص ملخططات أعدائهم وكيفية فضحها ودفعها
رتبة النصر وجديرة كذلك باخلذالن من  حسنة اإلميان يف اجلملة ـ جديرة أن تنحط عن

  .وأن يكلها إىل ما عولت عليه وركنت إليه ، را
أن الضراعة إليه ودعاءه هي القولة اليت التزمها أهل _ سبحانه وتعاىل_ولقد ذكر 

 ، حىت كأم ال يتلفظون بغريها ، واعتمدوها بل وأدمنوا عليها ، التمكني من أتباع النبيني
وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف  : _تعاىل_وذلك يف قوله 

  ]١٤٧: آل عمران [.أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
فيه داللة دميومة الضراعة  …وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا  : _تعاىل_وقوله 

حىت لكأم ال يقولون قوالً وال يلفظون  ، وإدمان االبتهال إليه يف كل األحوال ، إىل اهللا
كالماً غري تلك الضراعة املبينة يف اآلية؛ وما كان بعد هذه الضراعة الدائمة إال أن شهد 

وحسن " ، وهو الظفر والنصر والتمكني" ثواب الدنيا"أنه أناهلم _ سبحانه وتعاىل_اهللا 
وبلغوا بإحسام نعيم  ، أم أحسنوا غاية اإلحسان_ سبحانه_د هلم وشه" ثواب اآلخرة

  ".واهللا حيب احملسنني"حمبته ملن أحسن 
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ضراعة الطائفة املؤمنة املوقنة من بين إسرائيل وهم _ سبحانه وتعاىل_ولقد ذكر اهللا 
بذكر _ سبحانه_وثنى بعدها  ، مع طالوت يف حالة لقائهم ألعدائهم الكافرين املتكاثرين

وهزمية  ، مما يفيد أن للضراعة دوراً خطرياً يف انتصار أهل اإلميان ، هزمية أعدائهم مباشرة
وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا  : يف شأم_ تعاىل_أعدائهم من حزب الشيطان قال 

  .فهزموهم بإذن اهللا  *ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
يف تفسريه حني قال عند  _رمحه اهللا_ولقد أحسن التوجيه واإليراد اإلمام الشوكاين 

 لعلكم تفلحون  كثرياًيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا  : قوله

وينبغي أن يكون الذكر يف هذه احلالة مبا قاله أصحاب طالوت ـ ربنا ((: ]٤٥: األنفال[
  .)١())صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ـأفرغ علينا 
   :الشعور مبعية اهللا عز وجل -هـ 
من كتابه الكرمي عدة يف مواضع و.واهللا مع الصابرين  : يف اآليات _سبحانه_قال 

كيف يتصور أم  ، وما ظنك بقوم أو مجاعة اهللا معهم ، يؤكد معيته للصابرين وأنه معهم
  !سيغلبون أو يذلون

أن معيته تستلزم عدم اخلوف وتستلتزم النصر والغلبة يف _ سبحانه وتعاىل_ولقد بني 
 _على نبينا وعليهم الصالة والسالم_ذلك حني  أبدى موسى وهارون لو ، الوقت نفسه

اطبه بغري ما ختوفام من زجمرة فرعون احلادة وبطشاته األكيدة اليت يتعرض هلا كل من خي
قال ال ختافا إين فكان اجلواب  ، قاال ربنا إنا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغىيهواه 

هنا أن معيته هلما تستلزم عدم _ سبحانه_فبين  ، ]٤٦-٤٥: طه [معكما أمسع وأرى
وتستلزم رعايتهما ونصرمها وحفظهما من كيد  ، فال داعي للخوف البتة ، اخلوف منهما

حيث كانت فال _ سبحانه وتعاىل_وهذا احلال يف معيته  ، فرعون وغطرسته الغامشة
  .ويسر وفرج ، وإمنا نصر وبلج ، خوف وال حزن

وهللا ما أصدق  ، معيته اليت أكدها للصابرين يف كتابه الكرمي مراراً وتكراراً نفتلك إذ
واصربوا إن اهللا  : _تعاىل_ين وأروعه حني قال عند تفسريه لقوله كالم اإلمام الشوكا

                                                
 ).٢/٣١٥(فتح القدير الشوكاين ،) ١(
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 ، ويا حبذا هذه املعية اليت ال يغلب من رزقها غالب(( ، ] ٤٦: األنفال [مع الصابرين
  ).١())وإن كانت كثرية ، وال يؤتى صاحبها من جهة من اجلهات

أن داود كان فىت صغريا من بىن  ،ومن حكمة اهللا تعاىل يف قتل داود جلالوت-
ولكن اهللا شاء أن يرى القوم وقتذاك  ملكًا قويا وقائدا خموفًا،وجالوت كان  ، إسرائيل

ومقاديرها يف  ، وحقائقها يعلمها هو، إمنا جترى حبقائقها ، أن األمور ال جترى بظواهرها
ما يريده بعهدهم مث يكون ويفوا اهللا  ، فليس عليهم إال أن ينهضوا بواجبام ، يده وحده

وقد أراد أن جيعل مصرع هذا اجلبار الغشوم على يد هذا الفىت اهللا بالشكل الذي يريده، 
يغلبهم الفتية الصغار حني .. لريى الناس أن اجلبابرة الذين يرهبوم ضعاف ، الصغري

  .٢يشاء اهللا أن يقتلهم
        

  

   

                                                
 ).٢/٣١٥(فتح القدير الشوكاين ،  )١(

  ١/٢٧٠سيد قطب ، يف ظالل القرآن    (٢)
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  الصفات احلركية :املطلب الثالث
  :الربانيةالقيادة - أ

إِنَّ اللَّه : القدرة: والثانية. العلم: األوىل: بينت اآلية أن للقائد صفتني مهمتني
فأول صفة من ] ٢٤٧:البقرة[اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ 

ملكاً  وال يستحق أن يكون قائداً ، القدرة: والصفة الثانية ، العلم: صفات القائد
 األمة أمر سياسة يف إليها احملتاج فإن الصفات.عليهم إال إذا مجع بني العلم والقدرة

 وقت يف سيما ال األمة ملصاحل يهتدي بالرأي ألنه ؛ البدن وقوة الرأي أصالة إىل ترجع
 الثبات يستطيع وبالقوة ، الشورى أهل خالف عند أو االستشارة تعذر وعند ، املضائق

  ١.اجليش نفوس ثبات بثباته فيكون القتال مواقع يف
أَنى يكُونُ لَه : هذا ليس بذي جاه: أما غالب بين إسرائيل فقد اعترضوا وقالوا 

 هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكأنه فقري: واالعتراض الثاين] ٢٤٧:البقرة[الْم :
فرد اهللا عز وجل عليهم بصفتني أهم من ] ٢٤٧:بقرةال[ولَم يؤت سعةً من الْمالِ 

وزاده بسطَةً في الْعلْمِ : فقال هلم، الصفتني اللتني اشترطومها هم وفكروا فيهما 
وأهم  ، فلماذا كان العلم والقدرة أهم من الشرف واملال] ٢٤٧:البقرة[والْجِسمِ 

  وأهم من اجلاه واملال؟ ، من النسب واملال
كمال حقيقي : فهما ، أن العلم والقدرة من باب الكماالت احلقيقية :أوالً: ألسباب 

  . أن يوجد يف الشخص علم وقدرة خبالف اجلاه واملال
خبالف اجلاه واملال الذي هو  ، أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية للشخص :ثانياً

ال مال مث يكتسب جاهاً فإن اإلنسان قد يكون بغري جاه و ، أمر منفصل عن اإلنسان
لكن العلم والقدرة صفات ذاتية يف الشخص ال  ، يكتسبه من شيء خارجي ، وماالً

لكن  ، ولذلك من األسباب أن العلم والقدرة ال ميكن سلبهما عن اإلنسان. تنفك عنه
  .املال واجلاه ميكن سلبهما عن اإلنسان

حيصل االنتفاع به يف حفظ  ، اربةالعامل بأمر احلروب القوي الشديد على احمل :ثالثاً 
البلد ودفع شر األعداء أكثر من االنتفاع بصاحب النسب والغىن إذا مل يكن عنده علم 

                                                
  ٢/٤٠٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير   - ١
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  .وال قدرة على دفع األعداء
وقد .. املتناقضة وقفت أمام االختيار الرباين للقيادة  اإلسرائيليةلكن الشخصية * 

  : طبيعة النفس اليهودية بأمورجاءت اآليات بوصف 
  .سؤاهلم الذي حيمل طبيعة الكرب ألنبيائهم وخاصة من قبل كربائهم وسادام-١
  .االعتراض على أوامر نبيهم ورفضها-٢
لذلك سألوه أن يدعو اللـه تعاىل  ، امتناعهم عن القتال حتت راية ذلك النبـي-٣

  .يقاتلوا حتت إمرته ، أن يبعث هلم ملكاَ
هلْ عسيتم إِنْ كُتب وقد قال هلم نبيهم  ، االعتراض على أوامر اهللا تعاىل-٤

  .]قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك..علَيكُم الْقتالُ أَالَ تقَاتلُوا
فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِالَ القعود والتذمر عند اجلد وخلق املعاذير -٥

مهنيالَ مقَل.  
وما لَنا أَالَ نقَاتلَ في كثرة الكالم وتضخيم ما وقع عليهم وان كان صغرياً -٦

  .سبِيلِ اللَّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا وأَبنائنا
  .كثرة اختبار اهللا تعاىل هلم لكثرة اعتراضهم لكي ال يبقي هلم حجة-٧
  .]ونحن أَحق بِالْملْك منهبغريهم  تكرباَ واستخفافاَ ، جعل أحقية امللك هلم-٨
ومل يؤت سعة من اعتماد سعة املال وكثرته مقياساً الستحقاق امللك والقيادة -٩
  املال

إِنَّ آيةَ ملْكه أَنْ يأْتيكُم كثرة طلبهم لألدلة والرباهني ومشاهدة العالمات -١٠
وتابالت.  
  هلم  ما يكون به اإلقناع من الكالم خيتاروقد حاول النيب يف حواره معهم أن

إخل؛ فبدأ بذكر ما  ... إن اهللا اصطفاه عليكم: يف جوابه فقالبادئاً باألهم فاألهم؛ 
وهي أن اهللا زاده : ؛ مث ذكر بقية املؤهالت-وهو اصطفاء اهللا عليهم  -ال جدال فيه 

وأن اهللا زاده بسطة يف  ، وغري ذلك ، واحلروب ، ألمةوتدبري ا ، بسطة يف العلم
، ؛ وأن اهللا عز وجلّ هو الذي يؤيت ملكه من يشاء...والطول ، ويشمل القوة: اجلسم

فلوال أن احلكمة تقتضي أن يكون طالوت : وفعله هذا البد وأن يكون مقروناً باحلكمة
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فهو ذو الفضل الذي ميده : ع عليمهو امللك ما أعطاه اهللا عز وجلّ امللك؛ وأن اهللا واس
إىل من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من يشاء؛ اهللا أعلم حيث جيعل رسالته؛ 

 .حيث جيعل واليته أيضاًواهللا أعلم 

فإذا صلح القادة  ، ومبرتلة الرأس من جسدها ، ـ إن قادة األمة هم عصب حياا
ولقد فطن أعداء اإلسالم  ، إىل األمة وإذا فسد القادة سار هذا الفساد، صلحت األمة

ولذلك حرصوا كل احلرص على أال ميكنوا  ، ألمهية القيادة يف حياة األمة اإلسالمية
ففي خطة ، القيادات الربانية من امتالك نواصي األمور وأزمة احلكم يف األمة اإلسالمية

يقوم ا حاكم  عدم متكني البالد اإلسالمية والعربية من أن«لويس التاسع أوصى بـ 
العمل على إفساد أنظمة احلكم يف البالد اإلسالمية بالرشوة «كما أوصى بـ » صاحل

  . )١(»حىت تنفصل القاعدة عن القمة ، والفساد والنساء
إذا «: يف جريدة التاميز اللندنية قائال )مونتجومري وات(وصرح املستشرق الربيطاين 

املناسب عن اإلسالم فإن من املمكن هلذا الدين وجد القائد املناسب الذي يتكلم الكالم 
وقال املستشرق  ، )٢(»أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى يف العامل مرة أخرى

يف دراسة نشرها عام » عودة اإلسالم«: حتت عنوان )برنارد لويس(: الصهيوين
إن غياب القيادة العصرية املثقفة؛ القيادة اليت ختدم اإلسالم مبا يقتضيه ... «: م١٩٧٦

 ، إن غياب هذه القيادة قد قيدت حركة اإلسالم كقوة منتصرة ، العصر من علم وتنظيم
منافسا خطريا على السلطة  ومنع غياب هذه القيادات احلركات اإلسالمية من أن تكون

لكن هذه احلركات ميكن أن تتحول إىل قوى سياسية هائلة إذا يأ هلا ، يف العامل اإلسالمي
  . )٣(»هذا النوع من القيادة

وحرص القيادة .يف اآليات جناح القيادة يف إدارة األزمة واملواجهة أيضاًنالحظ  -
 .على حتقيق آمال اجلماهري

                                                
  .٦٣جالل العامل، قادة الغرب يقولون، ص) ١(
  .٢٥جالل العامل، قادة الغرب يقولون، ص)٢(
  .١٨٥حممد السيد،  التمكني لألمة اإلسالمية، ص)٣(
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من هذه القصة أن األدوار العظيمة للقادة ال تأيت من الفرش  أيضاًوكذلك فإنه يتبني -
فداود  ، وإمنا تأيت من ميادين املعركة ، ومن بيئات الترف والنعومة والراحة ، الدافئة

وترقى يف  ، فمن ميدان املعركة بدأ أمره ، عليه السالم خرج من وسط اجليش ااهد
ويف هذا إشارة إىل أن العمل هو الذي خيرج  ، ليةطريق القيادة وامللك واحلكمة واملسئو

فالقائدان طالوت وداود ظهرا من  ، وامليدان هو الذي يكشف عن املواهب ، القادة
فهذه هي طريقة القادة الذين  ، وقدمهما للناس امليدان والعمل والواقع ، وسط الناس

  ).١(يقودون األمة إىل طريق النصر والتمكني 
 
  

                                                
  ).١/٣٣٢(مع قصص السابقني يف القرآن : انظر )١(



- ٣١١ - 
 

 :املناصرةاجلماعة  -ب 

مما ال شك فيه أن كل دعوة من الدعوات أياً كانت ال بد هلا من مجاعة تنهض ا 
  .وتناصرها

هذا يف كتابه وبني أن وجود اجلماعة املؤمنة املناصرة _ سبحانه وتعاىل_ولقد ذكر اهللا 
سبحانه _قال  ، والسبب الظاهر يف حتقق النصر ، لدعوة احلق_ سبحانه_هو التأييد منه 

وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره  لنبيه حممد _ عاىلوت
وعلى  ، أي مجعهم على اإلميان بك((: قال ابن كثري ، ] ٦٢: األنفال[  وباملؤمنني 

فاجلماعة اليت تكون عامالً أساسياً يف ظهور دعوة . )١())ومؤازرتك ، طاعتك ومناصرتك
  :ال بد هلا من أمرين ، احلق ومتكينها

  .أن تكون مؤمنة  -١
  .أن تكون مناصرة لدين اهللا حق املناصرة  -٢

ختلف النصر  ، أو نقصت يف أحدمها ، ومىت فقدت اجلماعة هذين األمرين أو أحدمها
وال أدلَّ على ذلك مما حدث مع نيب اهللا موسى  ، ولو كان والؤها لدين اهللا ، والظهور

ومها يستحثان قومهما للدخول  ، _وعليهم الصالة والسالمعلى نبينا _وأخيه هارون 
  .يف األرض اليت كتبها اهللا هلم

يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب  : على لسان موسى_ سبحانه وتعاىل_قال 
مل يف أفعند الت ، ]٢١: املائدة[  اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 

له غاية من التأكيد تفيد أن األرض هلم ) كتب(جند التعبري بكلمة  "كتب هللا لكم "قوله 
قد كتبها اهللا يف علم األزل هلم وقدر أا ستكون حتت تصرفهم ـ وبالفعل كانت هلم 

 ، فيما بعد ودخلوها ـ ولكن نرى هنا كيف نكلت اجلماعة املؤمنة عن نصرة أمر اهللا
وتلكأت عن تنفيذ األمر مبعاذير هي غاية  ، تالفامتنعت عن الق ، وحتقيق ما كتب اهللا هلم

قالوا يا  وسوء األدب مع اهللا وأنبيائه  ، يف اجلنب واهللع وعدم الثقة بوعد اهللا ورسوله
     .موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون 

عة املؤمنة تأخر ذلك الوعد املكتوب وعند فقدان املناصرة من اجلما]٢٤: املائدة[
وإمنا ختلف أولئك الناكلون فلم يستحقوا أن  ، بدخول بين إسرائيل ومل يتخلف يف ذاته

                                                
 ).٢/٣٣٦(ابن كثري ، التفسري ) ١(
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وهنا نرى يف وضوح كوضوح النهار كيف تنحط الدعوة من  ، ينالوا ما كُتب هلم
النصرة  عن ، حني ينكل وينخذل أبناؤها من اجلماعة املؤمنة ، مراتب عظيمة من التمكني

على نبينا وعليه _عند ذلك قال نيب اهللا موسى  ، والتنفيذ ألوامر اهللا وما رضي اهللا هلم
. رب إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني: _الصالة والسالم

قال فإا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فال تأس على القوم 
  ]٢٦ـ  ٢٥: املائدة[.الفاسقني

لقد أصبحت األرض املكتوبة هلم حمرمة عليهم . وهنا نلمس عربة للمعتربين ونراها
  .خنذاهلم ونكوهلم عن نصرة أمر اهللا ونبيهاجزاء 

التمكني والرفعة للجماعة _ سبحانه وتعاىل_ويف اجلانب املشرق نرى كيف يكتب اهللا 
 ، وكثرة املخالفني ، ولو يف ساعة العسرة ، حني تتبىن نصرة دين اهللا ، مع طالوت املؤمنة

 ، هلم وحيوطهم وجيعل الرفعة هلم_ تعاىل_و_ سبحانه_كيف يكتبه اهللا  ، وقلة املؤمنني
  .أبد اآلبدين إىل يوم الدين

وكيفية ، يف بيان حقائق اجلماعة املناصرة  -رمحه اهللا  -وقد أجاد سيد قطب 
كلها ذات  ، تربز بضع عظات أخرى جزئيةومن خالل التجربة : احلصول عليها فقال

  :قيمة للجماعة املسلمة يف كل حني من ذلك
قد ختدع القادة لو أخذوا مبظهرها فيجب أن يضعوها  ، أن احلماسة اجلماعية -١

ملا أراد نبيهم أن وذلك أنه ..قبل أن خيوضوا ا املعركة احلامسة ، على حمك التجربة
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال "وقال هلم ، تال يستوثق من صحة عزميتهم على الق

 :وارتفعت محاستهم إىل الذروة وهم يقولون له ، استنكروا عليه هذا القول "أال تقاتلوا
ولكن هذه احلماسة البالغة  "وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا"

وكما ؛ ل الطريق كما تذكر القصة واوت على مراح ، ما لبثت أن انطفأت شعلتها
ومع أن لبين  "فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم:"يقول السياق باإلمجال

إسرائيل طابعا خاصا يف النكول عن العهد والنكوص عن الوعد والتفرق يف منتصف 
بلغ إال أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال يف اجلماعات اليت مل ت ..الطريق

تربيتها اإلميانية مبلغا عاليا من التدريب وهي خليقة بأن تصادف قيادة اجلماعة املسلمة يف 
  أي جيل فيحسن االنتفاع فيها
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ينبغي أن ال  ، أن اختبار احلماسة الظاهرة واالندفاع الثائر يف نفوس اجلماعات -٢
  .يقف عند االبتالء األول

وا مبجرد أن كتب عليهم القتال استجابة فإن كثرة بىن إسرائيل هؤالء قد تولَّ -أ
وهم اجلنود الذين خرجوا مع  ، ومل تبق إال قلة مستمسكة بعهدها مع نبيهم ، لطلبهم
  .طالوت
ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤالء اجلنود يف املرحلة األوىل وضعفوا أمام  -ب

  .ومل جياوز معه إال عدد قليل ، وشربوا من النهر ، االمتحان األول
وأمام كثرة األعداء  ، فأمام اهلول احلي ، وهذا القليل مل يثبت كذلك إىل النهاية - ج

  .وزلزلت القلوب ، اونت العزائم ، وقوم
ووثقت  ، واعتصمت باهللا ، وأمام هذا التخاذل ثبتت القلة القليلة املختارة -د

  .واستحقت العز والتمكني ، وهي اليت رجحت الكفة وتلقت النصر ، بوعده
هم الذين صدقوا اهللا  ، وخالصة اخلالصة ، لقد متت تصفية بىن إسرائيل ثالث مرات

  .وأنزل عليهم نصره ، يف اجلهاد فصدقهم اهللا وعده
وكلها واضحة  ، يف ثنايا هذه التجربة تكمن عربة القيادة الصاحلة احلازمة املؤمنة -٣

  :تربز فيها -يف قيادة طالوت 
  .خربته بالنفوس -أ

  .غتراره باحلماسة الظاهرةعدم ا -ب
  .عدم اكتفائه بالتجربة األوىل - ج
  .حماولته اختبار الطاعة والعزمية يف نفوس جنوده قبل املعركة -د

 ، عدم ختاذله -وهذا هو األهم  -مث  -و.وتركهم وراءه ، فصله للذين ضعفوا -هـ 
ك الفئة املختارة ومل يثبت معه يف النهاية إال تل ، وقد تضاءل جنوده جتربة بعد جتربة

  .فخاض ا املعركة
تتغري  ، أن القلب الذي يتصل باهللا.. والعربة األخرية اليت تكمن يف مصري املعركة -٤

ألنه يرى الواقع الصغري احملدود بعني متتد وراءه إىل الواقع الكبري  ، موازينه وتصوراته
فهذه الفئة املؤمنة ، وإىل أصل األمور كلها وراء الواقع الصغري احملدود ، املمتد الواصل

 ، الصغرية اليت ثبتت وخاضت املعركة وتلقت النصر كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها
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ولكنها مل حتكم  الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده: ما يراه اآلخرون الذين قالوا
كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً : فقالت ، قف إمنا حكمت حكما آخرحكمهم على املو

ابِرِينالص عاُهللا ماِهللا و ةً بِإِذْنريكَث ا تدعوهمث اجتهت لر : تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبر
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد ي حتس أن ميزان القوى ليس يف أيدي وه

ونالته من اليد اليت متلكه  ، فطلبت منه النصر ، إمنا هو يف يد اهللا وحده ، الكافرين
  .وتعطيه

وعندما يتحقق يف  ، وهكذا تتغري التصورات واملوازين لألمور عند االتصال باهللا حقًا
وهكذا يثبت أن التعامل مع الواقع الظاهر للقلوب أصدق من  ، القلب اإلميان الصحيح

  .)١(! التعامل مع الواقع الصغري الظاهر للعيون
  

  :اصطفاء واختبار -ج 
فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِالَ قَليالَ منهم واللَّه عليم : :قال تعاىل-١

نيمبِالظَّال.  
ليميز أصحاب  ، اختبار للفئة املقاتلة هو أن كتب اهللا عليهم القتال هذا كان أول

النيات الصاحلة والصادقة واليت تود حقاً القتال يف سبيل اهللا وإعالء كلمته أمام الظلم 
 ، واليت تنظر حقاً إىل أجر القتال والشهادة يف سبيله ، والطغيان ومقاومة الشر والفساد

لون ويصيحون بدون فعل جمد عن أصحاب النيات الفاسدة وهؤالء ليسوا من الذين يهو
كالم جمالس صادر عن لسان الغ  ، إمنا هو كالم ال وزن له ، اليت مل تنو القتال أصالً

وهؤالء ملا  ، وميكن أن يكون استخفافاً بذلك النبـي ، ليس وراءه نية قلبية صادقة
  .ما قالوا وطلبواعلموا بان اهللا استجاب لطلبهم تقاعسوا ومل يقاتلوا ك

فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه قال تعاىل-٢
 فَلَيس مني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني إِالَ من اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبوا منه إِالَ قَليالَ

مهنم.بعد أن سار طالوت باجلنود  ، هذا هو االختبار الثاين للفئة اليت سارت للقتال
وجعل مقياس الشرب والقعود على املاء دليالَ  ، أخربهم بوجود ر ، وابتعد عن القرية

                                                
  بتصرف).٢٦٣ -١/٢٦٠(سيد قطب ،يف ظالل القرآن  )١(
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وكان هذا أول توجيه من القائد جلنوده ليبني  ، على إميام واستحقاقهم للقتال معه
وألنه يرى بعلمه أن الشراب والقعود على املاء ميكن أن يؤدي  ، مقدار السمع والطاعة

  :إىل
  .القعود والتخلي عن السري-أ

  .التأخري يف أداء املهمة-ب
  .الكسل والتراخي- ج
  .تذكريهم بالنعم الدنيوية-د

  .وسهمضعف مهة القتال واجلهاد يف نف-هـ
كثرة شرب املاء بعد اجلهد والتعب الشديد قد يؤدي إىل أضرار صحية متنع من -و

  .مواصلة السري والقتال
  .وجود نيات فاسدة قد تؤدي إىل زعزعة إميان بعضهم نتيجة طول الطريق-ز

إذا أردت أن تطاع فمر : وقد قيل ، ومع ذلك فقد مسح هلم طالوت بغرفة واحدة#
وإمنا يبقي  ، حكمة القائد أال مينعهم من شيء حيتاجون إليه منعاً باتاً وإن من ، مبا يستطاع

ال تشربوا أبداً حىت : مل يقل طالوتهلم فرصة إلزالة ما حيتاجونه من احلاجة؛ ولذلك فإن 
إال من اغترف غرفة بيده؛ ألن التعسف يؤدي إىل النفور : بل قال ، م من العطشلو مت

وإمنا ملا منعهم  ، ومل يشتط عليهم يف التكليف ويغلق كل الوسائل ، واخلروج عن طاعته
  .من شيء أباح هلم شيئاً آخر

طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت فَلَما جاوزه هو والَّذين آمنوا معه قَالُوا الَ  قال تعاىل-٣
ن اللَّه وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْ

ابِرِينالص عم اللَّهو .  
  .تهذا هو االختبار الثالث للقلة املؤمنة املتبقية مع طالو

ويف هذا  ، يف ساحة الصراع بني اخلري والشر ، هذا االختبار يف ساحة املواجهة
االختبار أراد اللـه تعاىل أن ميحص هذه القلة بأن ينقيها من أصحاب النيات غري 

واليت ال تستطيع املواجهة والصمود لكي ال  ، املستقرة بعد للقتال يف سبيل اللـه
  .تتسبب يف خلخلة الصفوف

  :ه اآليات نرىويف هذ
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  .اختبارهم للقلة املؤمنة ألا أمام نصر أو هزمية-أ
  .ال مكان ألصحاب النفوس الضعيفة يف هذه املواجهة ألن املسألة مصريية-ب
  .كشف الضعفاء الذين مل ينكشفوا يف االختبارين السابقني- ج
  .ازداد إميان البقية املتبقية بسقوط عدد منهم ، قلة العدد يؤدي إىل زيادة اإلميان-د

  
  : تعبئة اجليش - د 

فلما " ، فيما يتعلق باجلهاد تعبئة اجليش وجتنيد اجلند اآلياتمن األمور اليت وردت يف 
_ سبحانه_ولقد ذُكرت يف القرآن ذكراً ظاهراً وربط اهللا  "فصل طالوت باجلنود

  .ا النصر والغلبة_ تعاىل_و
سواًء كان ذلك  ، هذا فينبغي اإلكثار من اجلند والتجنيد عند االقتدار وبناًء على

التجنيد يف السلم أو ملواجهة احلرب وإنشاء اجلهاد والفتوح كما قال نيب اهللا سليمان 
ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا  -:على نبينا وعليه الصالة والسالم

أما تعبئة اجليش مبا أمكن من . ]٣٧: النمل [ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
: _تعاىل_قال  .فهو مطلب لقوة اجليش ومتكينه من النصر ، طاقات وقدرات وتقويته

 وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين
يوف إليكم وأنتم ال  من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم وما تنفقوا من شئ يف سبيل اهللا

  .]٦٠: األنفال [ تظلمون
أمر يف هذه اآلية بإعداد كل ما يف الوسع واالستطاعة من قوة _ سبحانه وتعاىل_فاهللا 

ومن ذلك السالح والقسي  ، )١(والقوة كل ما يتقوى به يف احلرب ، ملواجهة األعداء
من حديث عقبة بن _ صلى اهللا عليه وسلم_ولقد ثبت عنه  ، واحلصون وآالت احلرب

وأعدوا {: وهو على املنرب يقول_ صلى اهللا عليه وسلم_مسعت رسول اهللا : قال ، عامر
فتقوية اجليش . )٢(قاهلا ثالث مرات  }..هلم ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي 

                                                
 ).٢/٣٢٠(للشوكاين " فتح القدير"راجع ) ١(
) ٣/١٣( ، باب الرمياجلهاد ، كتابداود بوأ، و٣٥٤١برقم )٥/٦٤(يف فضل الرمي ، باب اإلمارة  كتاب مسلم يف رواه) ٢(

 .٢١٥٣برقم 
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والرمي هو أقوى تلك القوى   ،مطلوبة بكل ما أمكن من عدة احلروب وعتادها وآالا
  .وأوالها باالعتناء

  
  :وذلك عرب) اإلعداد املعنوي(ومما ركزت عليه اآليات يف إعداد اجليش * 

جيب أن يتولد لدى اجليش شعور ذايت مبسئولية كل فرد : حتمل املسئولية/ ١    
 ، واجلهدوأن يكون عندهم استعداد كامل لتلبية حاجات هذه املسئولية من النفس ، منهم

وإمنا يتولد يف أعماقه  ، فهو ال ينتظر التكليف احلركي لينهض باألعباء واملسئوليات
  .شعور باملسئولية وجيري يف عروقه إحساس رباين بالتكليف

تولوا إال قليالً منهم { : من الظلم؛ لقوله تعاىل حتمل املسئوليةترك اآلية أن  وقد عدت
وربوا من ومل يقوموا به؛  ، لني الذين فرض عليهم القتالأي املتو }واهللا عليم بالظاملني 

  .تبعاته وتكاليفه
  
ينبغي للجندي مراعاة الضوابط احلركية حىت ال تكون حركته : االنضباط/ ٢   

كما أن ، وال متنعه الطاعة من إبداء آرائه يف جو من الصراحة والوضوح ، حركة غوغاء
  : مثلاآليات رمست لنا بعض صور االنضباط 

 القيادية عدم التذمر من قبول األوامر. 

 السمع والطاعة ألوامر القيادة. 

 اجلدية واحلرص واالجيابية يف تنفيذ األوامر. 

 ا أكثر علماً وخربةالثقة بالقيادة يف كل ما تقول وتعمل وتوجه أل. 

 ا هي القادرة على حتقيق مصاحل ، التكاتف حول القيادة واليت ترى فيهابأ
 .اجلماهري

 عدم زعزعة الصفوف ببث روح اخلوف والقلق.  

 االبتعاد عن اإلشاعة بالتهويل والصياح.  
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  :صناعة األسلحة -هـ 
من  كثرياًوذلك أن ،  وعلمه مما يشاءوذلك مأخوذ من قوله سبحانه عن داود 

صنعةَ وعلَّمناه : :قال تعاىل، املفسرين يرون أن هذا العلم هو علم صناعة الدروع 
وأَلَنا  قال تعاىلو]. ٨٠:األنبياء[ لَبوسٍ لَّكُم لتحصنكُم من بأْسكُم فَهلْ أَنتم شاكرونَ

يددالْح لَه   َلُونمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو دري السف رقَدو اتابِغلْ سماع أَن
ريصب ]١٠، ١١: سبأ[  

وهو أول من عملها ـ أي الدروع ـ من اخللق وإمنا كانت قبل ذلك : "قال قتادة
   )١("صفائح

معىن ((: قال سيبويه" هو حلق احلديد": _رضي اهللا عنه_فقال ابن عباس  ، أما السرد
قال ابن كثري  ، )٢( ))..إحكامها وأن يكون نظام حلقها والء غري خمتلف :سرد الدروع

يف تعليمه صنعة _ عليه السالم_لنبيه داود _ تعاىل_إرشاد من اهللا هذا ((: _رمحه اهللا_
  .)٣())الدروع

وهي ، فالسبب سنة اهللا يف خلقه، ـ وهذه اآلية دليل على جواز اختاذ الصنائع واألسباب
وهذه اآلية ، واختاذ احلرفة كرامة، شهادة للعمال وأهل احلرف والصنائع بأن العمل شرف

، ميان على العمل واإلبداع واألخذ بأسباب النصر على األعداءفيها إشارة حلث أهل اإل
  .وشريعة الديان، وحماربة الفساد بإعداد اجليوش مقودة بقيم اإلميان وتعاليم الرمحن

إن اهللا تعاىل ، مع النبوة واالستخالص، وكانت هذه هبة اهللا فوق امللك والسلطان
تعليمه كيف يسيل احلديد الذي هو مادة أو ، أنعم على عبده داود بتسييل احلديد له 

وال شك يف خطورة مادة احلديد يف صناعة احلضارات وبناء ، اإلعمار والبناء والتصنيع
  .الدول ويف حسم انتصارات اجليوش

لَقَد أَرسلْنا : ويف سورة احلديد نقرأ هذه اآلية: يقول الدكتور عماد الدين خليل
نزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه رسلَنا بِالْبينات وأَ

زِيزع بِ إِنَّ اَهللا قَوِييبِالْغ لَهسرو هرصنن ياُهللا م لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب 

                                                
 .٣/٥٣٥ابن كثري ، التفسري :راجع ) ١(
 .٤/٣١٦فتح القدير  ،لشوكاينا )٢(
 .٣/٥٣٥ابن كثري ، التفسري ) ٣(
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اللة على ارتباط املسلم باألرض من تسمية سورة كاملة هل مثة أكثر د]. ٢٥:احلديد[
، باسم خام من أهم وأخطر خاماا؟ هل مثة أكثر إقناعا لرتعة التحضر واإلبداع والبناء

اليت جاء اإلسالم لكي جيعلها جزًءا أساسيا من أخالقيات اإلميان وسلوكياته يف قلب 
وتعرض معها ، مة كبرية أنزهلا اهللا لعبادهمن هذه اآلية اليت تعرض خام احلديد كنع، العامل

متمثالً باستخدام ) البأس الشديد(املسألة يف طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن احلديد 
اليت ميكن أن حيظى ا اإلنسان ) املنافع(و، احلديد كأساس للتسلح واإلعداد العسكري

  ؟ )السلمي(من هذه املادة اخلام يف كل جماالت نشاطه وبنائه 
إن الدولة املعاصرة اليت متلك خام احلديد تستطيع أن ترهب أعداءها مبا يتيحه هلا هذا 

أن ختطو خطوات واسعة لكي  -أيضاً-وتستطيع .. اخلام من مقدرة على التسلح الثقيل
تقف يف مصاف الدول الصناعية العظمى اليت يشكل احلديد العمود الفقري لصناعاا 

  .)١(وغناها
                        

  

                                                
  .٢٢٢،٢٢١ص ، عماد الدين خليل ،التفسري اإلسالمي للتاريخ)١(
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  :ملخص الفصل الرابع
  هي ملخص ملا ورد ) طالوت ( لدى املسلمني يف قصة )  اإلسرائيلية( املرويات
بدون إعمال النقد  ، ونقلها أغلب مؤرخي اإلسالم كما هي ، )العهد القدمي ( يف 

 .والتحري الكاشف للتزييف التارخيي  ، الصحيح

  يف أعلى مقامات االصطفاء للقيادة ) طالوت  (رسم القرآن الكرمي شخصية
 .بينما شوه اليهود سريته باالفتراءات واألكاذيب  ، وامللك

 وينبغي أن تستفيد منها اجلماعات  ، السنن والعرب املستفادة من القصة كثرية
 .ملعرفة مقاييس االنتصار واهلزمية 

  آيات القصة األمة الغالبة هلا مواصفات معنوية وحركية أرشدت إليها. 
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  اخلامتة
فإن بإمكاننا أن نلخص أهم ما أوردناه يف  ،بعد هذا التطواف يف حنايا هذا البحث

  -: اآلتيةالنقاط 
 وقصص القرآن كلها حق وصدقالقرآن الكرمي أعظم املراجع التارخيية الصادقة،. 
 تعترب األمة حىت  ، تركيز القرآن الكرمي على اجلزئيات التارخيية حلياة بين إسرائيل

 .احملمدية بأحواهلم وتستلهم ذلك واقعاً عملياً يف حياا 
  اآلتيةقائم على األمور ) العهد القدمي ( و )  اإلسرائيليات( املوقف الشرعي من: 

 ، ن املوجود اليوم هو نتاج العقول اليهوديةإو ، ننا جنزم أا حرفت وبدلتإ  - أ
اعتراف مؤرخي أهل الكتاب يف العصر احلديث فضالً عن .. واألدلة كثرية على ذلك 

 .بذلك 
أما ما جاء خمالفاً .. إال ما صدقه شرعنا  ، وال نعتقد صحتها ، حكىا أخبار تإ  - ب

 .لشرعنا أو للسنن العامة فإننا نرده ونكذبه 
حىت ال يعتقد القارئ  ، ن األفضل أن ال تكتب يف تفسري القرآن الكرميإ  - ت

 .لدراسات األكادميية املتخصصة إال ما كان يف ا.. صحتها
  واليت مشلت أغلب  ، )قصة طالوت ( بذكر تفاصيل ) العهد القدمي ( اهتمام

بل  ، وبطرق متباينة ، والذي كتب  بيد أكثر من كاتب) .. سفر صموئيل األول (
  .ومتناقضة 

 وإن كان هو أول من بىن  -عليه السالم ) إبراهيم ( كن فيه  سبيت املقدس مل ي
كانت بداية و ، عليه السالم) داود( وال ذريته من بعده حىت افتتحه  –املسجد األقصى 

 ).جالوت ( مع ) طالوت ( حركة الفتح هي معركة 
  تاريخ خروج بين إسرائيل من مصر وقع فيه اختالف كبري ناشئ من اختالفهم يف

إن تاريخ اخلروج ف اآليتوب ، )رعمسيس الثاين ( والذي رجحناه أنه  ، )فرعون اخلروج(
 . م.ق ١٢٢٧قرابة عام 



- ٣٢٢ - 
 

  والصحيح أن  ، من املبالغات الغري مقبولة) العهد القدمي ( أعداد بين إسرائيل يف
 .بدون معرفة العدد بالضبط  ، عشرية)  ٦٠٠( عدد الذين خرجوا من مصر كان 

 ر األردن ااستقر بنو ومل يدخلوا أي معركة يف  ، إسرائيل بعد اخلروج شرق
 ، فعاقبهم اهللا بالتيه –األرض املقدسة  –) أرحيا ( موسى وهناك امتنعوا من دخول  عهد

 .وفيه تويف موسى وهارون عليهما السالم ، حىت هلك ذلك اجليل 
 يف عهد يوشع عليه السالم قاد اجليل اجلديد وكثرت الفتوحات يف عهده ، 

 .ولكنه مل يفتح بيت املقدس .. واليت من أمهها فتح أرحيا 
  واستمرت قرابة  ، بعهد القضاة. م.ق١١٦٠) يوشع (  ةبعد وفا املدةمسيت

كما أنه ال يلزم أن  ، وهؤالء القضاة كانوا عبارة عن زعماء عشائر حمدودة ، عاماً ١٥٠
 .يكون القاضي نبياً 

 اورة وتأثرتمعات الوثنية ام يف النواحي العبادية واختلط بنوا إسرائيل با ا
 .واالجتماعية 

  كان بنوا إسرائيل إىل عهد طالوت مييلون إىل حياة البداوة يف السكن ورعي
 .األنعام وتتبع املراعي واملياه 

 فقد غزاهم مجيع ) .. طالوت ( ل قمة الذلة واملهانة قبل جميء يبلغ بنوا إسرائ
 ، )التابوت(ب منهم ونه ، ومكثوا حتت االستعباد سنني طويلة.. األمم ااورة هلم تقريباً 

 .فضالً عن الوصول إىل بيت املقدس .. تطيعوا أن حيققوا أي نصر يذكر سومل ي
  وما آيات القصة إال جزء من ذلك  ، )اليهود ( يدور حمور سورة البقرة حول
 .ة قضية اجلهاد وذكر العوامل احلقيقية لرفعة األمم جلملعا ، احملور
  الناكلني عن اجلهاد لترسم صورتني  بعد آيات) قصة طالوت ( جاءت آيات

 .متقابلتني للعاجزين والعازمني 
 ا  ، هذه القصة توطئة لغزوة بدر وتدريب للصحابة رضي اهللا عنهمكما أ

 .حتذير لليهود من تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 أن من التزم عوامل النصر املذكورة سيصل : اهلدف األساسي من آيات القصة

 .ولو كانوا قلة قليلة .. املكانة إىل العزة و
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  هي ملخص ملا ورد ) طالوت ( لدى املسلمني يف قصة )  اإلسرائيلية( املرويات
بدون إعمال النقد  ، ونقلها أغلب مؤرخي اإلسالم كما هي ، )العهد القدمي ( يف 

 .والتحري الكاشف للتزييف التارخيي  ، الصحيح
  يف أعلى مقامات االصطفاء للقيادة ) طالوت ( رسم القرآن الكرمي شخصية

 .بينما شوه اليهود سريته باالفتراءات واألكاذيب  ، وامللك
 وينبغي أن تستفيد منها اجلماعات  ، السنن والعرب املستفادة من القصة كثرية

 .ملعرفة مقاييس االنتصار واهلزمية 
  األمة الغالبة هلا مواصفات معنوية وحركية أرشدت إليها آيات القصة. 
 خصائص فنية وأدبية يف قمة ) طالوت ( يف قصة  التارخيية امتلكت اآليات

 .البالغة 
  والقراءة ،  املعىن: لأللفاظ املفردة آليات القصة من حيث التحليليالتفسري ، 

التفسريية العامة واملوضوعية بشكل التارخيية و واإلعراب مهم جداً لتكوين الرؤية
 .صحيح
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  :البحثتوصيات 
على أكثر من رسالة ) تاريخ بين إسرائيل يف القرآن(أقترح توزيع موضوع / ١ 

) قصة قارون(و ) قصة سليمان وبلقيس (وذلك على شكل جزئيات تارخيية مثل ، علمية
_ جامعة املاليا _ وأمتىن من اجلامعة   ، وحنو ذلك) تاريخ بين إسرائيل يف مصر(و 

 .وغريها من اجلامعات العريقة إخراج مثل هذا املشروع الضخم 
الكثرية واملغالطات التارخيية  اإلسرائيلياتبد من تصفية التاريخ اليهودي من  ال/ ٢  

ولو سجلت دراسات نقدية معتمدة يف ذلك على النظرة اإلسالمية الصحيحة لكان شيئاً 
 .عظيماً

أسجل دعوة للمفكرين واملؤرخني والعلماء إىل دراسة التاريخ اليهودي يف / ٣  
وتطبيق ذلك يف عالج قضايانا ، ومعرفة املعايري السننية اإلهلية يف األمم ، القرآن 
 .ومبا خيدم واقع األمة اإلسالمية ، املعاصرة

وإن  ، فبتوفيق الرمحنفإن أصبت  ، وبلغ فيه اجتهادي ، هذا ما خطه قلمي: وأخرياً  
  .أخطأت فأسأل اهللا الغفران 

واجعله نافعاً ألمة  ، ربنا واجعل ثوابه يل ولوالدي وملشاخيي وإخواين املسلمني
  .اإلسالم

  ، ،واهللا املستعان 
  

                
 حسني بن علي الزومي : كتبه                                                            
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  المصادر والمراجع
     
  .    القرآن الكریم: أوًال   
  :كتب التفسیر: ثانیًا    
 لكتب دار ا ،ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن ، زاد املسري يف علم التفسري

  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل ،بريوت ،العلمية

 القادر حممد عبد : حتقيق ، آنابن العريب ، أبو بكر حممد بن عبداهللا، أحكام القر
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ،عطا

  دار سحنون للنشر والتوزيع التحرير والتنوير ،،  ابن عاشور ، حممد الطاهر، 
  .م  ١٩٩٧ط ، تونس

  دار ابن اجلوزي ، يسري السيد حممد : ابن قيم اجلوزية ،بدائع التفسري ، مجعه ،
  .هـ ١٤١٤الطبعة األوىل 

 ،دمشق، ،دار اخلري تفسري القرآن العظيم ،، عمادالدين أبوالفداء إمساعيل ابن كثري 
  .هـ١٤١٤الثانية  الطبعة

  إرشاد العقل السليم إىل ( تفسري أيب السعود ،أبو السعود، حممد بن حممد العمادي
  .بريوت ، دار إحياء التراث العريب ،) مزايا الكتاب الكرمي 

 علي  –عادل أمحد : حتقيق ، أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف، البحر احمليط
  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ،معوض

  األلوسي، شهاب الدين حممود البغدادي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
  .القاهرة،دار التراث  والسبع املثاين ،

  حتقيق) معامل الترتيل ( تفسري البغوي ،  البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود ، :
الطبعة الثالثة الرياض، ،دار طيبة ،سليمان احلرش  –عثمان ضمريية  –حممد النمر 

  .هـ١٤١٦
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  ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ،برهان الدين أبو احلسن إبراهيمالبقاعي
الطبعة األوىل  ،اهلند  –حيدر آباد الدكن ،العثمانية  مطبعة جملس دائرة املعارف

  . هـ١٣٩١

 الطبعة األوىل ،دمشق ، دار القلم ،البهي اخلويل ،بنو إسرائيل يف ميزان القرآن
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤

  لباب التأويل يف معاين ( اخلازن ،عالء الدين علي بن حممد البغدادي، تفسري اخلازن
  .هـ١٣٩٩،ت بريو ،دار الفكر، )الترتيل 

 دمشق دار القلم الشخصية اليهودية من خالل القرآن ،، صالح . اخلالدي ، د،، 
  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 

 دار القلم، صالح عبدالفتاح ،األعالم األعجمية يف القرآن. اخلالدي ،د، 
  .هـ  ١٤٢٧الطبعة األوىل ،دمشق

 مكتبة النهضة املصرية الفن القصصي يف القرآن الكرمي،،  خلف اهللا ،حممد أمحد، 
  .م١٩٥٠الطبعة األوىل 

  الكويت ،دار القلم النبأ العظيم ونظرات جديدة يف القرآن ،، دروزة ،حممد عزة، 
  .م١٩٧٧الطبعة الرابعة 

 الطبعة الثالثة  ،املكتب اإلسالمي القرآن واملبشرون ،، دروزة ،حممد عزة
  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩

 دار البشري البحث يف التفسري املوضوعي ، منهجية،  زياد خليل . الدغامني ،د، 
  .هـ١٣٩٦الطبعة األوىل 

  دار ، سلمان الندوي : الفوز الكبري يف أصول التفسري، تعريب ، الدهلوي، ويل اهللا
  .هـ  ١٤٠٧الطبعة الثانية القاهرة، ،الصحوة
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 القاهرة ، مكتبة وهبة، حممد حسني ، االجتاهات املنحرفة يف التفسري. الذهيب ، د ،
  .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة 

 الطبعة األوىل ،بريوت ، دار القلم التفسري واملفسرون ،،حممد حسني. الذهيب، د. 

 املفردات يف غريب القرآن ، ، الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد
  .بريوت، دار املعرفة  ،حممد سيد كيالين : حتقيق 

 هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ،املكتب اإلسالمي ، عدنان، علوم القرآن. زرزور، د.  

  به ،  الزخمشري، أبو القاسم جاراهللا حممود بن عمرحممد عبدالسالم : الكشاف ، رت
  .هـ  ١٤١٥الطبعة األوىل  ،بريوت ، دار الكتب العلمية، شاهني 

  حتقيق) حبر العلوم ( لسمرقندي تفسري ا،  السمرقندي، أبو الليث نصر بن حممد ، :
 ،بريوت ،   دار الكتب العلمية ،زكريا النويت . د –عادل أمحد  –معوض علي 

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل 

 حتقيق ، السمني احلليب، أمحد بن يوسف، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون :
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل  ،دمشق ، دار القلم، أمحد اخلراط 

  هـ  ١٤٢٢الطبعة الثالثون  ،اهرة الق، دار الشروقيف ظالل القرآن، ، سيد قطب  

 ، هـ١٤٠٣لطبعة الثامنةا،القاهرة،دار الشروق،التصوير الفين يف القرآنسيد قطب  

  الطبعة السادسة  ،القاهرة، دار الشروق تفسري القرآن الكرمي ،، شلتوت ،حممود
  .هـ  ١٣٩٤

  بالقرآنالشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ،
  .طبعة مصورة مل يكتب عليها معلومات الطباعة 

  الشوكاين ،حممد بن علي، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم
  .هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل  ،دمشق ، دار اخلري، التفسري
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 املنصورة ، دار الوفاء ،علي حممد، فقه التمكني يف القرآن الكرمي. الصاليب، د، 
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل 

  اإليضاح والبيان يف حتقيق عبارات قصص ،  الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري
  .هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل  ،صنعاء ، مكتبة اإلرشادالقرآن، 

  هـ ١٣٩٩عفيف عبدالفتاح ،اليهود يف القرآن ، الطبعة الثالثة ، طبارة /
  .م، دار العلم للماليني١٩٧٩

 جامع البيان يف تأويل آي ( عفر حممد بن جرير، تفسري الطربي الطربي، أبو ج
  .م١٩٦٠،طبعة مصطفى البايب احلليب ، )القرآن

  عامل الكتب بنو إسرائيل بني نبأ القرآن وخرب العهد القدمي،،  صابر . طعيمة ، د، 
  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل 

  بريوت، دار الفكر، )مفاتيح الغيب ( فخر الدين الرازي ، تفسري الفخر الرازي، 
  .هـ١٤١٤ط 

  اجلامع ألحكام ( تفسري القرطيب ، القرطيب، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري
  .القاهرة،دار الريان للتراث ،) القرآن

 هـ١٣٦٩الطبعة األوىل  ،القاهرة ، مطبعة التقدم، حممد البهي ، حنو القرآن.  

 م١٩٨٣الطبعة األوىل ،ريوتب، دار اهلالل، حممد بن الشريف،القصة يف القرآن.  

  ط  ،بريوت، دار املعرفة، )تفسري القرآن احلكيم ( حممد رشيد رضا ،تفسري املنار
  .هـ٤١٤١

 املكتب اجلامعي ،ز يف القصص القرآين روائع اإلعجا ، حممود السيد حسن ،
  .االسكندرية

 ، الطبعة  ،دمشق، دار القلم ، معامل قرآنية يف الصراع مع اليهود مصطفى مسلم
  .هـ١٤٢٠الثانية 
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  دار القلم ،أمحد إدريس : تفهيم القرآن ، تعريب ،  املودودي ،أبو األعلى ،
 .هـ  ١٣٩٨الطبعة األوىل  ،الكويت 

      
  :كتب الحدیث : ثالثًا     
 ربائيل سليمان ج: فضائل القدس ، حتقيق ، ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن

  .م  ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية  ،بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة ،جبور

  دار  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،،  ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل  ،الريان

  بريوت، املكتب اإلسالمي ،صحيح اجلامع الصغري ، األلباين ،حممد ناصرالدين، 
  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

  ،  طبعة مصطفى البايب البخاري، أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري
  .م١٩٥٣ط  ،مصر، احلليب 

  دار  صحيح مسلم ،، مسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري
  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل  القاهرة ،، احلديث

 دار الفكر، النووي ،شرف الدين حيىي بن زكريا، شرح صحيح مسلم . 

  :كتب العھد القدیم : رابعاًً    
  الطبعة  ،القاهرة، دار الكتاب املقدس ) :العهد القدمي واجلديد ( الكتاب املقدس

  .م٢٠٠٧األوىل 

  شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من ،  اجلويين، عبدامللك بن عبداهللا
 ،الرياض، العلمية إدارة البحوث، د حجازي السقا أمح: التبديل ، حتقيق 

  .هـ١٤٠٣ط

  مكتبة وهبة اإلسرئيليات يف التفسري واحلديث ،، حممد حسني . الذهيب، د ،
  .م١٩٨٦الطبعة الثالثة  ،القاهرة 
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  دار الوفاء ،حيىي حممد علي، الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف. ربيع، د ،
  .م  ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة األوىل  ،املنصورة 

 دار التراث العريب ،أمحد حجازي السقا : حتقيق ، دي ،إظهار احلقرمحت اهللا اهلن ،
  .هـ١٣٩٨طبعة  ،القاهرة 

 لس األعلى ،أمحد حممد هويدي: ترمجة ، القدمي،تاريخ نقد العهد زاملان شازارا
  .للثقافة

 دمشق ،  دار عالء الدين نقد النص التورايت،،  إمساعيل ناصر . الصمادي، د، 
  .م٢٠٠٥الطبعة األوىل 

  مطبعة كنيسة  ،خاصة بدار الكتاب املقدس مبصر : قاموس أعالم الكتاب املقدس
  .م٢٠٠٦ط ،القاهرة ، اإلخوة

   حسان : ترمجة ، ليوتاكسل ،التوراة كتاب مقدس أم جمموعة من األساطري ؟
  .م١٩٩٤الطبعة األوىل  ،اجلندي للطباعة ،ميخائيل إسحاق 

  دار املعارف ، يف ضوء املعارف العلميةموريس بوكاي ،دراسة الكتب املقدسه.  

  ضة مصر، ،علي عبدالواحد ،األسفار املقدسة يف األديان السابقة. وايف ، د 
  .م٢٠٠٤الطبعة الثانية 

  :كتب التاریخ : خامسًا     
  دار ، عبداهللا القاضي : حتقيق ، الكامل يف التاريخ،  ابن األثري، أبو احلسن علي

  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية  ، بريوت، الكتب العلمية

 رون الطبيب ،تاريخ خمتصر ابن العربي، غريغوريوس أبو الفرج ابن اه
طبعة  ،بريوت ، دار الرائد اللبناين، أنطون صاحلاين اليسوعي : صححه،الدول

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣
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 كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب( تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون، عبدالرمحن(، 
  هـ  ١٤١٣الطبعة األوىل ، بريوت ، كتب العلميةدار ال

  بريوت دار الكتب العلمية املعارف ، ، ابن قتيبة ، عبداهللا بن مسلم الدينوري ،، 
  .م١٩٦٩الطبعة األوىل 

 هـ١٤٠٨الطبعة األوىل ،القاهرة،دار الريان،البداية والنهاية ، ابن كثري ،أبو الفداء  

 دار ابن  ،م  ٢٠٠٢راة ، الطبعة األوىل حكاية شعب التو،  عالء. أبو عامر، د
  .غزة فلسطني ،خلدون

 مطبعة  داود وسليمان يف العهد القدمي والقرآن الكرمي ،، أمحد عيسى . األمحد ، د
  .م  ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ط، حكومة الكويت

  ترمجة ، الديانة اليهودية وطأة ثالثة آالف سنة: إسرائيل شاحاك ،التاريخ اليهودي :
  .م  ١٩٩٥الطبعة األوىل  ،بريوت ، دار بيسان ،سوداح صاحل علي 

 من هو فرعون موسى؟ ، ، موسى وهارون عليهما السالم ،  رشدي  . البدراوي ،د
  .نسخة إلكترونية 

 صاحل علي : ترمجة ، طومسون ،التاريخ القدمي للشعب اإلسرائيلي. توماس ل
  .م  ١٩٩٥الطبعة األوىل  ،بريوت ، دار بيسان، سوداح 

  األهلية للنشر والتوزيع ،نقوال زيادة : تاريخ البشرية ، ترمجة ،توينيب ،أرنولد  ،
  . م١٩٨١ط  ،بريوت

  املكتبة ، ) العرائس ( قصص األنبياء ،  الثعليب، ابن اسحاق أمحد بن إبراهيم
  .بريوتالشعبية ،

 ووفاء حممد رفعت مجعة ،أخطاء جيب أن تصحح يف ،مجال عبداهلادي حممد مسعود
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل ،الرياض،طيبة دار ،وذريته تاريخ عن إبراهيم ال
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  مؤسسة الرسالة ، عدنان ،األردن وفلسطني تاريخ وحضارة. احلديدي ، د، 
  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦الطبعة األوىل  ، عمان ،دار البشري–سوريا

 م١٩٧٣الطبعة الثانية  ،،بريوتدار الطليعة  بالدنا فلسطني،،الدباغ،مصطفى مراد.  

  بريوت ، املكتبة العصريةحممد عزة ،تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم ، ، دروزة، 
  .م١٩٦٩طبعة 

  الرياض ، دار طيبة منهج كتابة التاريخ اإلسالمي،، السلمي ،حممد بن صامل، 
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل 

 م٢٠٠١طبعة  ،القاهرة ، مكتبة األسرة ،سليم حسن ،مصر القدمية.  

 اح،فراسالطبعة األوىل  ، دمشق، دار عالء الدين ل،آرام دمشق وإسرائي،السو
   .م١٩٩٥

  اح ،فراسالطبعة الثالثة ، دمشق ، دار عالء الدينتاريخ أورشليم ، ، السو
  .م٢٠٠٣

 الطبعة العريب لإلعالن والطباعة ،العرب واليهود يف التاريخ ، ، أمحد. سوسة، د
  .الثانية  

  ان ، دار الشروقحروب داود ،  ،الصلييب ، كمالم  ١٩٩١الطبعة الثانية  ،عم.  

  دار عالء الدين والتاريخ ،.. إمساعيل ناصر ،التاريخ التورايت . د، الصمادي  ،
  .م٢٠٠٥الطبعة األوىل  ،دمشق 

  دار ، ) تاريخ األمم وامللوك ( تاريخ الطربي ،  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير
  .هـ١٤١٧ط ، بريوت، الكتب العلمية

  الطبعة  ،بريوت ، دار اجليل التاريخ اليهودي العام ،، طعيمة، صابر عبدالرمحن
  .م١٩٨٣الثانية 
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 طبعة ، اإلسكندريةجامعة  أم مدينة داود ؟،...مدينة اهللا،القدس ،حسن.ظاظا،د
  .م١٩٧٠

 ريخ واملكتشفات األثرية اجلديدة حياة األنبياء بني حقائق التا ،عادل طه يونس ،
  .مكتبة القرآن 

  ، الطبعة األوىل ،للمالينيدار العلم  ، التفسري اإلسالمي للتاريخعماد الدين خليل 
  .م١٩٧٥

 الطبعة دار الصفدي ،، فوزي حممد محيد ،حقائق وأباطيل يف تاريخ بن إسرائيل
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤األوىل 

 عادل زعيتر: اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل ، ترمجة ،  غوستاف . لوبون، د ،
  .م١٩٧٠ط ، القاهرة،مطبعة عيسى البايب احلليب 

 الطبعة  ،بريوت ، دار الكتب العلمية، حممد صديق حسن خان ،لقطة العجالن
  .هـ١٤٠٥األوىل 

  دار القلم دمشق ، بريوت اليهود يف العامل القدمي ، ، سيد فرج  –مصطفى كمال– 
  .هـ١٤١٦الطبعة األوىل  ،الدار الشامية

 جامعة اإلمام حممد بن دراسات يف تاريخ العرب القدمي ، ،  حممد بيومي . مهران، د
  .  هـ١٤٠٠الطبعة الثانية  ،الرياض،سعود اإلسالمية 

  تاريخ األنبياء يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية، ، حممد الطيب . النجار، د
  .م ١٨٨٣/ هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،الرياض ، دار املعارف

 إدارة الترمجة بوزارة املعارف املصرية :، تاريخ العامل ، ترمجة .أ.هامرتن ،جون ،
  .مكتبة النهضة املصرية 

  اإلدارة الثقافية يف جامعة ، حممد بدران : ترمجة ، وِل ديورانت ، قصة احلضارة
  .الدول العربية
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 طبعة  ،دار بريوت ،اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقويب
 .هـ١٣٩٠/ م ١٩٧٠

  :كتب التراجم : سادسًا     
 طبعة  ،حلب ،دار الوعي و الفرج عبدالرمحن ،صفة الصفوة،أب،ابن اجلوزي

  .هـ١٣٨٩

  دار ، علي حممد البجاوي : ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ، حتقيق
  .ضة مصر 

 أبناء الزمانعيان وأنباء ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد ،وفيات األ ،
  .بريوت  ، دار صادر ،احسان عباس : حتقيق

 دار صادر ،بريوت، م  ١٩٨٥،  هـ ١٤٠٥طبعة ، ابن سعد ،الطبقات الكربى .  

  دار إحياء ، أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل باشا البغدادي ،هدية العارفني
 .بريوتالتراث العريب، 

  :الفكر والعقیدة كتب : سابعًا     
 علي بن علي بن حممد الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية ،حتقيق ، ابن أيب العز :

، بريوت، املكتب اإلسالمي ، حممد ناصرالدين األلباين : ختريج ، مجاعة من العلماء 
  .هـ ١٤٠٨الطبعة التاسعة 

  جامعة  ،سامل حممد رشاد . د : أمحد بن عبداحلليم، االستقامة ، حتقيق، ابن تيمية
  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 وزارة الشؤون اإلسالمية، بن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،السياسة الشرعيةا ،
  .هـ١٤١٩طبعة  ،السعودية

 مكتبة  والنحل،الفصل يف امللل واألهواء ، ظاهري بن حزم ،علي بن أمحد الا
  .هـ١٣٢١ط ،مصر ، اخلاجني

   بريوتدار الكتب العلمية، ، ابن حزم األندلسي ،األصول والفروع.  
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  أمحد : هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، حتقيق ، ابن قيم اجلوزية
  .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية املكتبة القيمة،، حجازي السقا 

 الطبعة احلادية عشر  ،القاهرة،دار الشروق، هودسيد قطب ،معركتنا مع الي
  .هـ١٤١٣

 القاهرة، مكتبة النهضة املصريةاليهودية ، / مقارنة األديان ،  أمحد . شليب، د، 
  .م١٩٧٨الطبعة اخلامسة 

  دار ، عبدالعزيز الوكيل : قيق حممد بن عبدالكرمي ،امللل والنحل ، حت، الشهرستاين
  .بريوت، الفكر

  الرياض ،دار طيبة ،هـ١٤٠٩قبل أن يهدم األقصى ، طبعة ، عبدالعزيز مصطفى.  

 الرياض،  جملة البيان ،حممد بن علي آل عمر ،عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني،
  . هـ١٤٢٤الطبعة األوىل 

  :كتب متنوعة : ثامنًا    
  عبدالرمحن بن حممد بن : ابن تيمية ،أمحد عبداحلليم ،جمموع فتاوى ابن تيمية، مجعها

  .هـ١٣٨٤الطبعة األوىل مطابع الرياض،، قاسم 

 حممد حامد الفقي : حتقيق ، ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،
  .بريوتدار املعرفة ،

 هـ١٤١٣الطبعة الثالثة ،بريوت ، دار إحياء التراث، ابن منظور ،لسان العرب.  

  م ١٩٣٤الطبعة الثانية : دائرة املعارف اإلسالمية.  

  رح منظومة اآلداب ، دار االحتاد غذاء األلباب ش،  السفاريين ،حممد احلنبلى
  .العريب

  دار ، عبداهللا دراز : املوافقات يف أصول الشريعة ، شرحه ،  الشاطيب، أبو إسحاق
  .بريوت  الكتب العلمية ،
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 القاهرة ، دار احلديث، حممد فؤاد عبدالباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، 
  .م  ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 

 لطبعة السادسة ا ،القاهرة، دار الشروق ،هج الفن اإلسالميحممد قطب ،من
  .هـ١٤٠٣

 املوسوعة اليهودية والصهيونية ، نسخة إلكترونية ،  عبدالوهاب . املسريي ،د.  

 دمشق  ،دار الفكر ،النحالوي، عبدالرمحن ،أصول التربية االسالمية وأساليبها، 
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 احلرة،املوقع اإللكتروين بالشبكةاملوسوعة ،ويكيبيديا :
)www.wikipedia.org  (  

  

 
 

 

 


