
 
دراسة : تاریخ بني إسرائیل في عھد طالوت  ( هذه رسالة ماجستري موضوعها

وهي دراسة جلزء من تاريخ اليهود يف  )موضوعیة تحلیلیة من خالل القرآن الكریم 
وملا يف هذا احلدث من  ،األرض املقدسة يف عهد أول ملك إسرائيلي قاد بين إسرائيل إىل النصر

  .يف القرآن الكرمي  قد أشاد بهعرب عظيمة فإن اهللا
وقد تناولت الرسالة هذا املوضوع ألن األمة احملمدية اليوم متر بنفس الدور الذي مرت به بنو 

ملعرفة العناصر احلقيقية للنصر وضة األمم، خصوصاً وأن منطقة األرض وهي حباجة  ،إسرائيل
  . اخلري والشراملقدسة بالشام مازالت إىل اليوم بؤرة الصراع الدويل بني

 القرآنيةالقصة وقد حتدثت يف املدخل عن . وخامتة وقد قسمت حبثي إىل مدخل وأربعة فصول
الفصل األول  توقد خصص.من العهد القدمي واإلسرائيليات  بينت املوقفو وأهدافها،
ابتداًء من  عن التاريخ املرير يف حماوالت بين إسرائيل الوصول إىل بيت املقدس،للحديث 

أما . وانتهاًء بعهد القضاة روج الكبري من مصر يف عهد موسى ،ومروراً بعهد يوشع ،اخل
وحتدثت  ،ذكرت فيه قصة طالوت حسب ما توصلت إليه من النص القرآينالفصل الثاين  فقد 

واهلدف من هذه  ، املدينةهذه اآليات التارخيية لواقع الصحابة واليهود يفعن مناسبة 
وطبقت يف الفصل الثالث الدراسة التحليلية لآليات القرآنية التارخيية الواردة يف .اآليات
 ذكر مث استرسلت يفاملرويات اإلسرائيلية للقصة وركزت يف الفصل الرابع على نقد .القصة

  .أهم السنن والعرب املستنبطة من هذه القصة 

حماوالً استيعاب ) اللفظية(تحليلية وال) التارخيية(منهج البحث على الدراسة املوضوعية  واعتمد
املوضوع من خالل االطالع على كتب التاريخ والتفسري ونصوص العهد القدمي والدراسات 

  .احلديثة ، ونقد ما حيتاج إىل ذلك 

ة الذلة واملهانة قبل جميء غاي بلغوا ليإسرائ بينأن :ومن ذلكأهم النتائج ، اخلامتة  وقد ضمنت
ومكثوا حتت االستعباد سنني طويلـة ،   ،يع األمم ااورة هلم تقريباً فقد غزاهم مج ،)طالوت(

فضالً عن الوصـول إىل   ـتطيعوا أن حيققوا أي نصر يذكر  س، ومل ي) التابوت (ونهب منهم 
حىت جاء عهد امللك طالوت وكانت بداية النصر بعد أن حققوا يف أنفسـهم  ـ   بيت املقدس

  .مواصفات األمة املنتصرة


