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 إهداء

  وصحابته أجمعين، صلى اهللا عليه وسلم إلى القائد والقدوة والمعلم األول محمد

  إلى كل مخلص أياً كان بلده أو مكانه

  ،الذين ذاقوا ويالت الحياة وجراحات الناس فصبروا واحتسبوا، إلى الصابرين والمعذّبين

  وكان صبرهم في اهللا ومن أجل اهللا 

  إلى كل غيور على أمته وأهل دينه في زمان القبض على الجمر

اء على قلبي حفظهما اهللا إلى والدي األعز  

  أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع
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  ديرشكر وتق

ومن باب رد ، 1"ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: " من باب قول الحبيب عليه الصالة والسالم   
، واألجر المدفوع مسبقاً، ومن باب الواجب المردود، لكل من نفعني وأعانني، الجميل ولو بالقليل

 .خير العميم النافعوال

، ولو بالقليل، وحمل الهم معي، وساعدني، أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من وقف بجانبي    
وخاصة األخوة والزمالء الذين ساعدوا ، ورأيه، وإلى كل من لم يبخل علي بوقته ونصحه

  .وشاركوا بالمراجع والكتب وغيرها

الذي ما بخل  ،الدكتور عودة عبد اهللارفي الفاضل كما وأخص بالشكر دكتورنا الغالي ومش     
  . ونعم القدوة، فكان قدوة، وال كتم وال فض، على أحد

ونهلت من ، كما وأشكر من صميم األعماق أساتذتي حفظهم اهللا ورعاهم الذين أخذت منهم   
أولئك الذين ما بخلوا بالنّصح ، وكل خير وصالح وهداية، كل نافع ومفيد، عذب بحارهم

  .من أجل اهللا تعالى، وضحوا بأوقاتهم، والتوجيه

، وأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل، وبارك اهللا فيهم، فجزى اهللا الجميع كل خير    
  .  ولو بحرف من كلمة، لكل من شارك فيه، في ميزان أعمال الخير
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  صالملخ
  في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: ةجعلت هذه الدراسجاءت هذه    

وذلك بالرجوع ، وما يتصل به في اللغة، فيها عن معنى الملوك في الفصل األول تحدثت    
وكذلك النظر في ، ما تعارف عليه الناسوبينت معناه في االصطالح و، ألمهات الكتب في اللغة

، بهثم األلفاظ ذات الصلة ، ورورد هذا اللفظ في السياق القرآني فتتبعت مواطن وروده وبينتها
، فكنت أوضحها وأبين كيفية اتصالها باللفظ المدروس وأحياناً أوجه االتفاق واالختالف بينهما

، أم ال من ضمن الملوك همن خاللها اعتبارم يتسنىوذكرت الضوابط والمعايير التي من خاللها 
وهي إما معايير ال بد أن تكون في الملك كالحكم أو قيادة الجيش أو معايير قرآنية كالتمكين في 

  . األرض مثالً

 حسب وذلك، الكريم القرآن ذكرهم الذين الملوك أنواع عنللحديث  الثاني الفصل جاءو   
 ناحية من وكذلك، عدمه أو باالسم التصريح ناحية من لكوكذ، وعدمه كاإليمان عديدة؛ تقسيمات
 بشكل الكريم القرآن غرض الفصل هذا ضمن ذكرت وكذلك، واالختصار قصصهم في التفصيل

 بشكل الملوك قصص من الغرض ثم، منها جزءاً الملوك قصص تشكل والتي القصص من عام
  . خاص

اإليمان إما بنص القرآن الكريم أو بظاهره  الذين ثبت لهمالفصل الثالث الملوك المؤمنين  ذكرو 
وقد رتبتهم وفق الترتيب الزمني ، أو بالسنة المطهرة وآثار الصحابة وأقوال التابعين والمفسرين

وقد اختصرت الحديث عن ما يخص الملك فقط في ، إال في ذي القرنين بسبب الجهل بزمانه
   .ل بيان صفاتهم وأحوالهممن خال يم حتى ال يتشعب الموضوع كثيراًالقرآن الكر



  ش

 

فة بنص القرآن والذين ثبتت لهم هذه الص، الملوك الكافرينتحدثت عن  :وفي الفصل الرابع   
سوى ، وكذلك بيان الدعائم التي أقاموا ملكهم عليها، صفاتهم وأحوالهمبينت و، الكريم أو بظاهره

  .دون غيره محدهأبملك في بعض القضايا التي تتعلق وذلك ، عن بعضما انفرد به بعضهم 
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  مقدمة

وجعل ، الذي جعل الدنيا دار ابتالء واختبار، مكور الليل على النهار، الحمد هللا الملك القهار   
الذي لو أراد الملك لدام له ، والصالة والسالم على خير المرسلين، اآلخرة دار نجاة لألبرار

  :أما بعد، ره واستن بسنته إلى يوم الدينواقتفى أث، وعلى كل من سار على نهجه المبين، السنين

وذلك ، في كل العصور، فإن الملك وإدارة الدولة من المسائل التي يهتم بها النّاس اهتماماً بيناً   
ومن هنا فقد اهتم ، وأخراهم نياهمق لهم االستقرار واألمان في دوما يحقّ، الرتباطها بمصالحهم

وذلك إظهاراً ، ل آياته ونصوصه العامة والخاصةمن خال، القرآن الكريم بموضوع الملك والحكم
  .يق مصالح الناس في كل زمان ومكانوإعماال لمبدأ تحق، ألهمية تطبيق شرع اهللا تعالى

وال دراسة ألشكال ، عن النظم والحكم، ليست دراسة سياسية بحتة، ودراسة الملوك هذه  
بل هي دراسة ، ول التي كانت سائدة في القديموال دراسة تاريخية للد، الحضارة في عهد الملوك

الملوك : الملوك المذكورين في القرآن الكريم تحت عنوانتقف على حقيقة ، لغوية قرآنية تاريخية
  .      في القرآن الكريم

وأسباب اختياره أهمية الموضوع  

 :وتكمن أهمية هذا الموضوع من خالل اآلتي
وبالتالي كان ال ، كرت الملوك الذين حكموا في األرضأن الكثير من اآليات القرآنية قد ذ -1

  .بد من الوقوف على حالهم وطبيعة ملكهم والظروف التي الزمتهم في ذلك الوقت
التي ، حاجة الناس للفهم الصحيح للقصص والروايات الواردة في آيات القران الكريم -2

 . والبعد عن الروايات التاريخية الواهية، تتحدث عن الملوك
ارة األرض وعمارتها دون ن أن القرآن الكريم لم يترك مسائل نظام الحكم وإدبيا -3

بل على العكس من ذلك فقد سلط الضوء عليها وذكر حال من قام بها على ، أو معالجة، حديثفيها
 .سبيل البيان و أخذ العبر
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 إن معرفة حال الملوك في القرآن الكريم قضية مهمة لالعتبار واالتعاظ في ظل واقع -4
 .تعصف به أحداث خطيرة خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والسياسة، مريب متزاحم

  أسباب اختيار الموضوع 

  .وبيان جزء من آياته، خدمة كتاب اهللا تعالى -1
تفصل حالهم  –بحسب علمي  – البحثموضوع تعالج عدم وجود دراسة وافية خاصة  -2

 .وما روي عنهم وثبت ، وأحوالهم 
 .مية الباحثة في كتاب اهللا عز وجل إثراء األبحاث اإلسال -3
االفتراءات والذود عنهم ورفض  ،من أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم إعالء قيمة الملوك -4

 .بال دليلالتي قيلت بحقهم 

 أهداف الموضوع

  . ن الكريمآسياقاته في القر الوقوف علىو، في اللغة واإلصطالح) كوملال(بيان لفظ  -1
 .والتعريج على أحوالهم ومآالتهم، ا في القران الكريمذكر الملوك الذين وردو -2
 .وبيان درجة صحتها أو ضعفها، ضيح الروايات التي وردت في هؤالء الملوكتو -3
 .ألخذ العبر والدروس القرآنية، ربط القضية المدروسة بالواقع -4

  مشكلة الدراسة 

  :تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية 
 اللغة واالصطالح؟ في) ملك(ما هو معنى  -1
  ؟)ملك(للفظ المدروس ه واستعماالت القرآن ما هي سياقات -2
 في أي المواضيع ورد هذا المصطلح؟  -3
 من هم الملوك الذين ذكرهم اهللا تعالى في كتابه؟ -4
 كيف ذكر اهللا تعالى هؤالء الملوك في كتابه؟ -5
 ما هي عاقبة هؤالء الملوك المذكورين في القران الكريم؟ -6
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 ؟الرسالة بواقع األمة اليومط ما مدى ارتبا -7
 الملوك في كتب التفسير والتاريخ صحيحة؟الخاصة بهل كل الروايات والقصص  -8
  ؟بعض الملوك وأخفى ذكر غيرهمالكريم ن آالقر ذكرلماذا  - 9

  فرضيات الدراسة 

  .أتوقع أن العلماء قد بينوا المصطلح المراد دراسته في اللغة واالصطالح -1
 .يم قد بين بعض أحوال الملوك وقصصهمأتوقع أن القرآن الكر -2
 .أتوقع أن جملة كثيرة من الروايات والقصص عن الملوك ال تصح وال تثبت -3
  .وبين عاقبتهم، أتوقع أن القرآن الكريم قد بين الملوك المسلمين من غيرهم -4

  الدراسات السابقة

تكلمت بشكل ، يرية للموضوعيشار إلى أن الكثير من المراجع التي تعد أصوالً تاريخية وتفس   
دون ، من خالل القصص والتاريخ والتفسير، عام عن الملوك المذكورين في القرآن الكريم

  :ومن الدراسات الحديثة، ولكن ينتفع بها على وجه العموم، االختصاص بالملوك

وهي رسالة لنيل درجة الماجستير ، ألحمد مهران 1ن الكريمآالملك في ضوء القر -1
وهي الدراسة الحديثة فقط التي وجدتها ، منشورة على االنترنت، دينة العالمية بماليزيابجامعة الم

تحدث فيها الباحث ، وهي دراسة موضوعية، ولكنها غير جامعة، عن ملوك القران خصوصاً
ثم ، ثم السياق القرآني، معنى المصطلح في اللغة وتحدث عن، عن ملك اهللا مع ملوك األرض

، وملك فاسد مفسد، وملك راشد، من ملك مع النبوة، لملك في القرآن الكريمتحدث عن تقسيمات ا
إال إنّه يبقى مع اللفظة وما يدور حولها من ، وكان يذكر أوصاف الملوك أحياناً، وضرب أمثلة

 .الجانب التاريخي والقصصي الدراسة أهملتف، بيان وشرح

                                                           

  .م2013ماليزيا  -جامعة المدينة العالمية، ن الكريمآالملك في ضوء القر: حمدأ، مهران 1
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للدكتور  1)ب نفسإرهاف حس وتهذي، صدق حدث وسمو نفس(ن الكريم آقصص القر -2
وهو كتاب قيم في القصص القرآني، حيث حرر كثيراً من قضايا القصة ، فضل عباس

القرآنية، كأهداف القصة القرآنية، وأنواعها وقدم بفصل تعرض فيه للكتب المؤلفة في 
القصص القرآني من المؤلفات المعاصرة وبين وجه تميزها ووجه نقصها، وحاول استيعاب 

الوارد في القرآن، وميزته أنه يطلع على كل المكتوب في القصة ثم يضيف جميع القصص 
إليه ويستدرك استدراكات قيمة، وحرر في هذا الكتاب كثيراً من القضايا التي اختلفت فيها 

مثل بعض أخبار أبينا آدم عليه الصالة والسالم، ، أنظار الباحثين في القصص القرآني
كما امتاز هذا الكتاب بالتوسع في رد ، م، ونحو ذلكوطوفان نوح عليه الصالة والسال

كما فعل بعضهم ، القرآنيبعض الشبهات واآلراء والنظريات التي طبقت في باب القصص 
 .2من محاولة تطبيق نظرية داروين على خلق آدم عليه الصالة والسالم

 ،وهو كتاب قيم، للدكتور صالح الخالدي، 3كتاب مع قصص السابقين في القرآن -3
وقد ذكر فيه عدداً ال بأس به من القصص ، ومنشور على االنترنت، مطبوع في مجلد واحد

، وقصة طالوت، قصة قارون: منها، سواء عن الملوك أو غيرهم، الواردة في القرآن الكريم
وكان ينقل ويحلّل ، وقصة ذي القرنين وغيرها، وقصة أصحاب األخدود، وقصة أصحاب الكهف

، ويرجح أحياناً إن توفرت له القرائن، ويرد على األقوال، ت و يحذّر منهاويبين اإلسرائيليا
 .وغيرها، كورش: كترجيحه بأن ذي القرنين هو

منشور في ، للدكتور صالح الخالدي 4القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث -4
اسة فهي در، وجمع فيه المؤلف أغلب القصص القرآني، وكذلك على االنترنت، أربع مجلدات

ومنهم األنبياء ، وتكلم فيه عن قصص األنبياء المذكورة في القران الكريم، عامة للقصص القرآني
في أثناء حديثه ، وغيرهم، وعن غيرهم كفرعون والذي حاج إبراهيم، كداود وسليمان، الملوك

                                                           

 .م2000عمان ، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، ن الكريمآقصص القر: فضل حسن، عباس 1
: الكاتب، )http://vb.tafsir.net/tafsir32716/#.VOzIfxH9nrc( :ملتقى أهل التفسير: انظر على االنترنت 2

 .ه13/09/1433: بتاريخ) قصص القرآن الكريم(عرض لبعض الكتب المطبوعة في :عبد الرحمن، الشهري
 .م2007دمشق -دار القلم، 5ط ،نآمع قصص السابقين في القر: صالح عبد الفتاح، الخالدي 3
 .م1998دمشق  - دار القلم، 1ط، مج4 أحداثعرض وقائع وتحليل  القرآنيالقصص : صالح عبد الفتاح ،الخالدي 4
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وكان يهتم بتحليل األحداث ، وعرض قصصهم، عن األنبياء تكلم عن الملوك في زمانهم
                                                                                                                             . وذكر اللطائف والعبر، ية والوقائعالتاريخ

وهو كتاب رائع جمع ، للدكتور أبي شهبة 1اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير -5
التي وردت في ، ؤلف عدداً كبيراً من اإلسرائيليات واألحاديث والروايات غير الثابتةفيه الم

وكان ينبه على ضعفها ، عن األنبياء والملوك وغيرهم، كتب التفسير للقرآن الكريم
فكان الحديث ، بعد أن بين أنواعها وإشكالها وأثرها، ومخالفتها ألصول اإلسالم، ونكارتها

، وكان يبين الصحيح في ذلك، ذه الروايات والرد عليها ودحضهافي أغلب الكتاب عن ه
 .كقصة الذين تسوروا المحراب على داوود عليه السالم والتسعة وتسعين نعجة

وهو كتاب معاصر مطبوع وموجود على ، ألحمد فريد 2تيسير المنان في قصص القرآن -6
ثم ذكر الملوك الذين ، السالموقد ذكر أنبياء اهللا عليهم الصالة و، االنترنت في مجلد واحد

 .وذكر قصصهم وأحوالهم في حوالي خمسمائة صفحة، كانوا في زمانهم

  ما يميز هذه الدراسة

  :وهي، تميزت هذه الدراسة بجملة من األمور   
لعدم ، الكالم عن الملوك المذكورين في القران الكريم في موضوع واحد دون غيره  -1

 .موضوعوجود دراسة سابقة متخصصة في ال
دون ، التسهيل والسرعة على القارىء في الرجوع للملوك المذكورين في القرآن الكريم  -2

 . حاجة للبحث عنهم في اآليات القرآنية المتعددة
، ذكر اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة التي تحدثت عن الملوك في موضوع واحد -3

 .دون حاجة للبحث عنها في كتب التفسير وغيرها

                                                           

  .بال سنة، مكتبة السنّة، 4ط اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير): هـ1403: ت(محمد بن محمد ، أبو شهبة 1
 . ه1429دار ابن الجوزي ، 2ط، نآي قصص القرتيسير المنان ف :حمدأ، فريد 2
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  لدراسةمنهجية ا

  :وذلك كاآلتي، االستقرائي هجلقد سلكت في بحثي هذا المن  

  .جمع اآليات القرآنية المتعلقة بالموضوع  -1
 .ذكر الروايات من السنة الشريفة وآثار الصحابة الكرام -2
 .بيان درجة صحة هذه الروايات ودراسة سندها ومتنها -3
 .ورد الغثّ منها، درجتها وبيان، بيان الروايات الواردة في كتب التفّسير والتاريخ  -4
 .توضيح غامض الروايات واأللفاظ -5
لتيسير الموضوع ، اإلشارة إلى الكتب التي تكلّمت عن الموضوع والتي أشارت إليه  -6

 .وتسهيل الدراسة فيه، أكثر

  )الخطة(محتوى البحث 

  :على النحو اآلتي، إضافة للمقدمة والخاتمة في أربعة فصول جاءت هذه الدراسةولقد 

  التعريف بالملوك ودالالت اللفظة في السياق القرآني : لفصل األولا

  أنواع الملوك والغاية من ذكرهم في القرآن الكريم : الفصل الثاني

  الملوك المؤمنون في القرآن الكريم: الفصل الثالث

  الملوك الكافرون في القرآن الكريم: الفصل الرابع

وإن كانت األخرى فمن عجز ، بحمد اهللا تعالى وتوفيقهفهذا جهد الباحث فإن كان ثَم توفيق ف   
  .وتقصير وأستغفر اهللا تعالى
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  الفصل األول

  ودالالت اللفظة في السياق القرآنيالملوك ب التعريف

  في اللغة واالصطالح) الملوك(معنى : المبحث األول

  في السياق القرآني ) الملوك(معنى : المبحث الثاني

  بالملوك في القرآن الكريم لفاظ ذات الصلةاأل: المبحث الثالث

  الملوك في القرآن الكريم ضوابط: المبحث الرابع
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  المبحث األول
  في اللغة واالصطالح) الملوك( معنى

كأساس مهم يبنى عليه الحديث ، في اللغة واإلصطالح) الملك(يتناول هذا المبحث بيان لفظة    
  :وذلك كاآلتي الكريم في المباحث والفصول الالحقةعن الملوك في القرآن 

  في اللّغة )الملوك(معنى كلمة : المطلب األول

يتبين أنّها تدل على معان ، والرجوع إليها في كتبهم، في لغة العرب) الملوك(بعد تتبع كلمة    
تي ذكرها ومن معانيها ال .1يدل على القوة في الشيء: فأصل الكلمة كما ذكر ابن فارس، متعددة

  : علماء اللغة

 .2القدرة على الشيء -1
 .3احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به -2
3- 4والعكس صحيح، ك وبصر فهو له شيءلْمن كان له م. 
 .5المرعى والمشرب والمال مما يملكه الرجل -4
 .6البئر والمياه -5

ولكن ، )الملك(لمةتنوع معنى ك، يتبين من هذه المعاني التي أوردها أصحاب المعاجم اللغوية    
، ها ال تخرج عن معنى القوة والقدرة والحيازة للشيء واالستبداد بهفإنّ، بالنّظر في هذه المعاني

  .وكمال التصرف فيه

                                                           

، م1979دار الفكر ،بال طبعة ،عبد السالم هارون: تحقيق، مج6 معجم مقاييس اللغة): هـ395:ت(أحمد، ابن فارس 1
)5/351.(  
 ). 10/492(، هـ1414بيروت  –دار صادر، 3ط، مج15 لسان العرب): ـه711:ت(محمد بن مكرم، ابن منظور  2
دار ، 1ط، عبد الحميد هنداوي: تحقيق، مج11المحكم والمحيط األعظم): هـ458: ت(علي بن إسماعيل، ابن سيده 3

 ).7/54(، م2000بيروت –الكتب العلمية 
 ).10/492: (المرجع السابق 4
 ).1/493: (المرجع السابق 5
 ).10/493: (المرجع السابق 6
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  في االصطالح ) الملوك(معنى كلمة : المطلب الثاني

  .2"صاحب األمر والسلطة: "هوو، 1السلطان: وهو، الملك مفرد الملوك   

: ولذلك قيل ،3"خص يحكم أو يتولّى الملك في منطقة بحكم الوراثة ولمدى الحياةش " :هو وقيل  
  .4إن الملك هو أول المسميات لكبير الحكام في الجاهلية واإلسالم

    والمحم يلجم ىل مل خل �� :قال اهللا تعالى، هو اسم من أسماء اهللا الحسنى: كل 
وفي معناه قال ، �5يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم

هو ": وقال ابن القيم، 6" المالك لجميع األشياء المتصرف فيها بال ممانعة وال مدافعة"  :ابن كثير
  .7"ف بفعله وأمرهالمتصرِّ

، ولكنها كبيرة، في أي جماعة حاكم األعلىاليتبين مما سبق أن الملك اصطالحاً يطلق على    
   .على شؤونهمرعايتهم والقيام  وهو مسؤول عن، وصلهوارث كما ينتقل الملك لنسله بالتّ

صطالح بين فكان اإل ،وبهذا يتبين مدى الصلة الوثيقة بين المعنيين في اللغة واالصطالح     
ثم إن الملك هو أساس حياة الناسيرجعون إليه لالستسقاء  ،معنى هذه الحيازة والتصرف

  .ناس بالماء والبئركما ينتفع ال، واالسترشاد بما يعمل على تحقيق مصلحتهم وإسعادهم

                                                           

، 1ط، مج4 جامع العلوم في اصطالحات الفنون= العلماءدستور : )ـه12القرن:ت(عبد النبي بن عبد الرسول، نكري  1
  ). 3/223(، م2000بيروت  –دار الكتب العلمية

القاهرة  -عالم الكتب، 1ط، مج2معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي: وآخرون )ـه1424:ت(أحمد مختار، عمر 2
  ) .1/726(، م2008

، م2008القاهرة  –عالم الكتب، 1ط ، مج4 ة العربية المعاصرةمعجم اللغ: وآخرون) هـ1424: ت(احمد مختار، عمر 3
)3/2123.(  
 -دار النوادر، 1ط ،إيضاح طرق االستقامة في بيان أحكام الوالية واإلمامة: )هـ909: ت(يوسف بن حسن، ابن المبرد 4

 ).1/23(، م2011سوريا
  ).114: (اآلية، سورة طه 5
دار الكتب ، 1ط، محمد حسين شمس الدين: تحقيق، تفسير القرآن العظيم): ـه774: ت(إسماعيل بن عمر، ابن كثير 6

 ) .8/108(، ه1419بيروت  –العلمية، منشورات محمد علي بيضون
 ). 4/165(، بيروت -دار الكتاب العربي، بال طبعة، مج4بدائع الفوائد  :)ـه751:ت(محمد بن أبي بكر، ابن القيم 7
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  المبحث الثاني
  في السياق القرآني) الملوك(معنى 

يظهر أنّها وردت للداللة ، ومشتقاتها) الملك(بالنّظر في اآليات القرآنية التي وردت فيها لفظة   
  :على المعاني اآلتية

  لك سليمان عليه السالمم: المطلب األول

  :لك سليمان فيما يأتيفي الحديث عن الم) الملك(فقد جاءت لفظة   

 حن جن يم ىم خممم حمحمحمحم جم يل ىل مل خل�� :قال تعالى: أوالً
    ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ
 من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث
  .�1زي ري ٰى ىنين نن

اللذين أنزال في زمن ) روت وماروتها(والملكين، تتحدث اآلية عن ملك سليمان عليه السالم  
  :ولقد وردت أقوال تبين المراد من ملك سليمان ومن ذلك. 2انتشار السحر لدى الملوك

 .3عليه السالم هناوزم هعهد .1
 .5"افتراء على ملك سليمان: "أي :لذا قال الرازي .4شرعه ونبوته وحاله: وقيل .2

                                                           

 ).102: (اآلية، سورة البقرة 1
مركز النعمان ، 1ط، مج9 موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباني: محمد ناصر، أللبانيا 2

 ).3/1105(، م2010صنعاء  -للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة
دار إحياء ، ايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مز= تفسير أبي السعود): هـ982: ت(محمد بن محمد، أبو السعود 3

  ).1/136(، بيروت –التراث العربي
بيروت  –دار الفكر، صدقي جميل: تحقيق، البحر المحيط في التفسير): هـ745: ت(محمد بن يوسف، أبو حيان 4

  ).1/523(، ه1420
 –حياء التراث العربيدار إ، 3ط، والمعروف  بالتفسير الكبير= مفاتيح الغيب): هـ606: ت(محمد بن عمر، الرازي 5

  ).3/618(، ه1420بيروت 
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في (ولذا فسر القرطبي ،1"يف"في موضع " على"و، "على"موضع" في"أن العرب تضع  .3
 . 2يعنى في قصصه وصفاته وأخباره: بقوله) ملك سليمان

 .3حين نزع اهللا عنه الملك: أي على ذهاب ملكه، أي: وقيل .4
، فيكون الملك بمعناه المعروف، 4على تثبيت ملك سليمان بالتعويذات في زعمهم: وقيل .5

 .وهو األولى كما يظهر للباحث

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى��:قال تعالى: ثانياً 
 .�5جحمح مج حج هتمث مت خت حت جت هبهبهبهب مب خب

    6ما يأتي في هذه اآلية) الذي ال ينبغي ألحد(معنى الملكوالذي يظهر أن :  

 .رده بين البشر لتكون خاصة له وكرامةأن يفّ -1

 .كما صار إلى الجنّيويصير إلى أحد ، ال ينبغي ألحد مدة حياتي أو أنّه -2

، والصحيح أنّه سأل من اهللا تعالى ملْكاً ال يكون ألحد من بعده من البشر مثله: "قال ابن كثير    
  .  7"وبذلك وردت األحاديث الصحيحة، وهذا هو ظاهر السياق من اآلية

َأو كَلمةً  - ِإن عفْرِيتًا من الْجِن تَفَلَّتَ علَي الْبارِحةَ« :يقول عليه الصالة والسالم في الحديثف   
وَأردتُ َأن َأربِطَه ِإلَى سارِية من  ،ليقطع علي الصالة فأمكنني اهللا تبارك وتعالى منْه - نَحوها

                                                           

: تحقيق، مج 24المعروف بتفسير الطبري= جامع البيان في تأويل القرآن ):هـ310: ت(محمد بن جرير، الطبري 1
 ).2/411(، م2000-مؤسسة الرسالة، 1ط، أحمد شاكر

أحمد : تحقيق، مج 20لقرطبيالمعروف بتفسير ا-الجامع ألحكام القرآن): ـه671:ت(محمد بن احمد، القرطبي 2
  ).2/42(، م1964القاهرة  –دار الكتب المصرية، 2ط، البردوني وإبراهيم أطفيش

دار ، 1ط، حنيف القاسمي: تحقيق، إيجاز البيان عن معاني القرآن: )هـ550:ت(محمود بن أبي الحسن، النيسابوري 3
  ).1/115(، ه1415بيروت  -الغرب اإلسالمي

  ).1/338(، دار الفكر العربي، مج10زهرة التفاسير): هـ1394: ت(أحمدمحمد بن ، أبو زهرة 4
  ). 35-34: (اآلية، سورة ص 5
عبد السالم : تحقيق، 1ط، مج6المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): ـه542:ت(عبد الحق بن غالب، ابن عطية 6

  ).4/505(، هـ1422بيروت  –دار الكتب العلمية، عبد الشافي
 ).7/61(، تفسير القرآن العظيم: رابن كثي 7
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كُلُّكُم هوا ِإلَيتَنْظُروا وبِحتَّى تُصح جِدسارِي الْموفذكرت قول أخي سليمان عليه الصالة  ،س
  .1"كاً لَا ينْبغي ِلَأحد من بعديوالسالم رب اغْفر ِلي وهب ِلي ملْ

  لك طالوتم: المطلب الثاني

 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف�: وقد ورد ذكر ملك طالوت في قوله تعالى   
 ري ٰىينينينين ىن نن من زنزنزنزن رن مم ام يل ملىلملىلملىلملىل يك
 هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي
  .��2محجخ جح مج مثحج هتمتمتمتمت خت حت

  :هناملك طالوت والمقصود ب  

  .3اإلمرة على الجيش  -1

  .4اهللا خصه بالملك واإلمرة معاً نإ :قيل -2
  .5لكاًمن عادة من تولى الحرب وغلب أن يستمر مأن بني إسرائيل قلقوا ألن : ويرى ابن عطية

ثم إن اإلمرة على ، ولكن ظاهر اآلية يدل على أن المراء منهم حصل على الملك بعمومه  
وطالوت ملك لبني إسرائيل أخبر ، جيشفيكون الملك قائداً أعلى لل، الجيش تأتي في ضمن الملك

  .وكان تصديق ذلك بأن يأتيهم بآية من اهللا وهي التابوت، عنه نبي في زمانه
الوي بن (وهو سبط ، أن طالوت لم يكن من سبط النبوة: 6ولذلك ذكر أغلب المفسرين   

يامين بن بن(بل كان من سبط ، )يهودا بن يعقوب(ولم يكن من سبط المملكة وهو سبط ، )يعقوب
                                                           

الجامع المسند الصحيح المخّتصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ): ـه256:ت(محمد بن إسماعيل، البخاري 1
، الصالة: كتاب، ه1422دار طوق النجاة ، 1ط ،محمد الناصر: تحقيق ،مج9المعروف بصحيح البخاري=وسننه وأيامه

 ).1/99(، 461: رقم الحديث، م يربط في المسجداألسير أو الغري: باب
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).5/312(، جامع البيان: الطبري 3
  ).6/504(، مفاتيح الغيب: الرازي 4
  ).1/332(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 5
بيروت  –دار الكتب العلمية، 1ط، ي التنزيللباب التأويل في معان ):هـ741: ت(علي بن محمد، الخازن: انظر 6

  ).507-1/506(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير و، )1/240(، تفسير أبي السعود: السعود وأبو، )1/180(، ه1415
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وإن لم يكن عندنا دليل  وهذا محتمل، ولذلك اعترضوا عليه بأنهم أحق بالملك منه، )يعقوب
  .والقرآن أضاف أنّهم ذكروا ضمن اعتراضهم أنّه كان فقيراً والملك يحتاج إلى المال، عليه

  ملك داوود عليه السالم: المطلب الثالث

  :لسالم في آيات وهيوقد تناول القرآن الكريم ملك داوود عليه ا   

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي��:قال تعالى: أوالً
 �.�����1خبمب حب جب هئ مئمئمئمئ

  :حيث قالوا إنه، اهللا تعالى لداوود عليه السالم آتاهالملك الذي وقد اختلف في  

 .2بعد أن قتل داوود جالوت، هو ما صار إليه من ملك طالوت وخزائنه -1

2- األرض المقدسة بني إسرائيَل في مشارق لك3ومغاربِها هو م. 

 .4علم الحرب وسياسة القتال وبما عقد له من الخالفة:يحتمل -3

  .5الملْك الذي جمع بني إسرائيل دون غيره -4

��.�6ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى�����:قال تعالى: ثانياً �

                                                           

  ).251: (اآلية، سورة البقرة 1
عبد الرزاق : حقيقت، مج5تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير القرآن): ـه510:ت(الحسين بن مسعود، البغوي 2

  ).1/340(، ه1420بيروت –دار إحياء التراث العربي، 1ط، المهدي
  ).1/244(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :أبو السعود 3
دار ، 1ط، مجدي باسلوم: تحقيق، مج10)تأويالت أهل السنة(تفسير الماتريدي): ـه333:ت(محمد بن محمد، الماتريدي 4

  ).2/230(، م2005بيروت  –ميةالكتب العل
دار إحياء ،  1ط، ابن عاشور: تحقيق، مج10الكشّف والبيان عن تفسير القرآن ):هـ427: ت(احمد بن محمد، الثعلبي 5

  ).2/223(، م 2002بيروت  -التراث العربي
 ).20-17: (اآلية، سورة ص 6
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  : وقد فٌسر ملكه المشدود بأنّه كما يأتي 

 .1وهو اختيار الطبري، قويناه بالهيبة والنّصرة وكثرة الجنود  -1

 .2تقوى الدين وأسباب سعادة اآلخرة، وتشديد ملكه في الدين والدنيا ملّكناه -2

 .3جعلنا له ملكاً كامالً من جميع ما يحتاج إليه الملوك -3

4- 4خير الجبال له والطير والتسبيح معهإالنة الحديد وتس. 

 .5هو العدل: وقيل -5

ملكاً قوياً  ونكحتى ي، بعضاًويحتاج إليها مع بعضها ، ويبدو أنّه عام يستغرق جميع ذلك  
 .غيره ملوك الدنيا وحتى يتميز عن، مشدوداً

  الملك الذي حاج إبراهيم عليه السالم: المطلب الرابع

� :قال اهللا تعالى، وهو الذي ورد ذكره في اآلية الخاصة بالمناظرة مع إبراهيم عليه السالم    �
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ���
 ىكيك لكمك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت
 .�6مم يلام ملىل

، 7كما قال أبو حيان، عائد على هذا المحاج المعاند والذي هو الملك" آتاه"فالضمير في      
  .وليس عائداً على إبراهيم عليه السالم

                                                           

زاد المسير في ): هـ597:ت( عبد الرحمن بن علي ،ابن القيمو ).21/171(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 1
  ).3/564(، ـه1422بيروت  –دار الكتاب العربي، 1ط، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، علم التفسير

  ).26/378(، مفاتيح الغيب: الرازي 2
  ).7/50(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
 ).8/613(، تفسير الماتريدي :الماتريدي 4
مكة  - جامعة أم القرى، 1ط، محمد علي الصابوني: تحقيق، معاني القرآن): ـه338:ت(مد بن محمدأح، النحاس 5

  ).6/92(، ـه1409المكرمة 
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 6
 ).2/626(، البحر المحيط في التفّسير :أبو حيان 7
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ونسب ، وهو قول الجمهور، بأن الظاهر العود لمن حاج: وقال ،وقد رد هذا التأويل أبو حيان  
1الزمخشري والمهدوي والمعتزلة :الضمير يعود إلبراهيم إلى القول بأن. 

أنا أحي : وبقول الكافر، ورد قَوُل المعتزلة بأن إبراهيم ما عرف بالملك: "ورد عليهم فقال   
أنا : في مثل هذه الحالة، وبأنّه لما قال تهولو كان إبراهيم الْملك لما كان يقدر على محاج، وأميت

وأميت، جاء برجلين فقتل أحدهما وترك اآلخر، ولو لم يكن ملكًا لم يقتل بين يدي إبراهيم  أحي
   .2"بغير ِإذْنه، ِإذْ كان إبراهيم هو الملك

 .واكتفي بقول أبي حيان

  الملك الذي يعطيه اهللا للناس في الدنيا: المطلب الخامس

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث���:تعالى� قال حيث    
  . �3ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل

  :قيل فيه، وينزعه منهم الذي يعطيه اهللا للناس في الدنياالملك 

 .4السلطان والْغَلَبة .1

 .5أراد بالملك النّبوة: قيل .2

 . 6اإليمان واإلسالم .3

4. 7لك الذي هو المال والعبيد والحضرةالم. 

                                                           

 ).2/626(، البحر المحيط في التفّسير :أبو حيان 1
 
 ).2/626: (حيط في التفّسيرالبحر الم :أبو حيان2
  ).26: (اآلية، سورة آل عمران 3
  ).3/85(، البحر المحيط في التفّسير :أبو حيان 4
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير «التحرير والتنوير): هـ1393: ت(محمد الطاهر، ابن عاشور 5

  ).3/212(، م1984تونس  –الدار التونسية للنشر، مج 30»الكتاب المجيد
  ).4/55(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 6
  ).1/392( ،معاني القران وإعرابه: الزجاج 7
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 .1لك فارس والرومم: وقيل .5
 . 2لكيع أنواع الممحمول على جم: إنّه: وقيل .6

 .والتخصيص بال دليل ال يجوز اللفظ عامما ذهب إليه الرازي ألن هو والصحيح 

  لك آل إبراهيم عليه السالمم: المطلب السادس

 يي ىي ���: وقد اختلف في الملك العظيم الذي آتاه اهللا آلل إبراهيم عليه السالم في اآلية   
 ربربربرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  : ى أقوال تفيد بأنهعل�3زب

 . 4النّبوة  -1
 .5من النساء - عليهما السالم- ما كان لداود وسليمان -2
 .6ملك يوسف وداوود وسليمان -3
 .7معرفة اهللا تعالى -4
 .8ضخماً واسعاً باقياً إلى أن تقوم الساعة -5
 .9المالئكة والجنودب التأييد -6

                                                           

دار ، 1ط، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس: تحقيق، تفسير القرآن): هـ489: ت(منصور بن محمد، السمعاني 1
  ).1/306(، م1997الرياض  -الوطن

  ).8/189(، مفاتيح الغيب: الرازي 2
  ).55-53: (اآلية، سورة النساء 3
مصر  -دار الفكر اإلسالمي الحديثة، 1ط، محمد عبد السالم: تحقيق، تفسير مجاهد): هـ104: ت(مجاهد بن جبر 4

  ).1/284(، م1989
  ).3/329(، الكشّف والبيان عن تفسير القرآن :الثعلبي 5
شركة دار األرقم ، 1ط، عبد اهللا الخالدي: تحقيق، مج2التّسهيل لعلوم التنّزيل): ـه741:ت(محمد بن احمد، ابن جزي 6

 .)1/197( ،ـه1416بيروت  –بن أبي األرقم
دار الكتب ، 1ط، زكريا عميرات: تحقيق، غرائب القرآن ورغائب الفرقان :)هـ850: ت(الحسن بن محمد، النيسابوري 7

 ).2/430(، ـه1416بيروت  –العلمية
 - دار الكتاب اإلسالمي ،بال طبعة ،مج 22م الدرر في تناسب اآليات والسورنظّ): هـ885: ت(إبراهيم، البقاعي 8

 ).5/304(، بل سنة نشر،  ،القاهرة
المدينة النبوية  -دار المآثر، 1ط، سعد السعد: تحقيق، كتاب تفسير القرآن ):ـه319:ت(محمد بن إبراهيم، ابن المنذر 9

  ).2/756(، م2002
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 .1ومن أوتي الملك العظيم هم قريش وبني هاشم، الخالفة لقريش -7
 .2الكماالت الحقيقية ليست إال العلم والقدرةو، القدرةكمال  -8

  .3ملك سليمان عليه السالم: ورجح الطبري أنّه

  ملوك بني إسرائيل: المطلب السابع

 رن  مم ام يل ىل مل يك���:فقد ورد على لسان موسى أنه قال لقومه  

 .�4خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  :حيث قيل، وكافي كيفية جعل بني إسرائيل ملوقد اختلف   

 .5وكثرتهمفيهم تعداد الملوك : نّه قصدإ  -1

فصاروا أحراراً يملكون ، كانوا يخدمونهم وال يملكون، أن اهللا استنقذهم من القبط -2
 .6أنفسهم

 .7كلكان له مسكن وامرأة وخادم فهو م نمهو من باب  -3

  8وهناك أقوال أخرى غير المذكورة

                                                           

 ).1/310( ،بال سنة، بال ناشر، بال طبعة ،مج3 بحر العلوم): ـه373:ت(نصر بن محمد، السمرقندي: انظر 1
 ).10/105(، مفاتيح الغيب: الرازي 2
 ).8/482(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 3
 ).20: (اآلية، سورة المائدة 4
  ).2/173(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 5
 ).2/173: (المرجع السابق 6
  ).2/173: (المرجع السابق 7
المحرر الوجيز : ابن عطية انظر. ، وال يمكن إثباته في التاريخوهو ضعيف ،أنّهم أول من خدمه أحد غيره من بني آدم 8

 :).2/173(، في تفسير الكتاب العزيز
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  ه يوسف عليه السالمالذي عاصرملك مصر : المطلب الثامن

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض �� :تعالى وهذا كما في قوله
 .�1مغ

 مل ...يك ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يييييييي ىي مي خي ������:وقوله كذلك 
 ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل
   .��2ختمت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئمئمئمئ خئ حئ  جئ يي

 دو أنّهويب، عن ملك مصر الذي كان في زمن يوسف عليه السالم فاآليات الكريمات تتحدث   
اديث وليس هناك تفصيل عنه في اآليات القرآنية وال األح، عقل وعدل من ظاهر السياق كان ذا
                                                    :وأما مقصود اآلية بدين الملك فقد فُسر على أنه ما يأتي، النبوية
 .3الشريعة ال مطلق السلطان  -1
 .4الحكم -2
 .5سلطان الملك -3
 .7تهسيرأو ، 6ة الملكعاد -4

                                                           

  ).57-43: (اآلية، سورة يوسف 1
 ).76-72: (اآلية، سورة يوسف 2
  ).13/32( ،التّنويرالتّحرير و: ابن عاشور 3
، بيروت –دار الفكر، مج8في التفسير بالمأثور الدر المنثور): هـ911:ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي4
)4/506.(  
-مكتبة الباز، 3ط، أسعد الطيب: تحقيق، تفسير القرآن العظيم): هـ327: ت(عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم 5

 . )7/2176(، ـه1419المملكة العربية السعودية 
 ).9/268(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 6
، يوسف بديوي: تحقيق، مج3)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النّسفي ): هـ710: ت(عبد اهللا بن احمد، النسفي 7
 ).2/126 (، م1998بيروت  -دار الكلم الطيب، 1ط
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  ك يوسف عليه السالملْم: المطلب التاسع

 مس خس حس �� :وقد اختلف في معنى الملك الذي أوتيه يوسف عليه السالم في قوله تعالى   
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص

  .�1 حفخف

ه أن ملك مصر سلّم يوسف علي: ذكر عدد من المفسرين والمؤرخين روايات مفادهاحيث    
ودانت ، بعد أن سلّمه مهامه، وزوجه امرأة العزيز السابق قبله، وفوض الملك إليه، السالم تاجه

على - فيوسف، وأخذه منه غالباً، وفي بعضها أن يوسف عليه السالم غلبه على الملك، له الملوك
  . 2كان ملك مصر األعظم وقتها - رواياتهم

، 3الملوكاألنبياء إذ جمع يوسف مع ، في تفسيره ابن تيمية ظاهر رأي شيخ اإلسالم ذاوه   

  .ألنّها قصص ال يوقف على صحتها، 5والثعالبي 4وردها ابن عطية

  :وهي، 6وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أدلة القائلين بملك يوسف عليه السالم وردها

ك لَوال دليل لهم في ذلك ألن كل من م: قال ،�7خص حص مس خس حس ���:قوله تعالى -1

العرب يسمون و، حتى البيت والفرس والخادم، لكاًيئا ولو في خاصة نفسه فاستيالؤه يسمى مش
؟ك بوزير مصر لذلك العهد وفي تلك الدولةفما ظنّ ،لوكاًأهل القرى والمدائن م. 

                                                           

  ).101: (اآلية، سورة يوسف 1
إسماعيل بن ، وابن كثير، )9/213(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبيو، )4/287(، لعقل السليمإرشاد ا: أبو السعود 2

  ).1/241(، م1988دار إحياء التراث العربي ، علي شيري: تحقيق، 1ط، مج14البداية والنهاية ): هـ774: ت(عمر
، 2ط، محمد الجليند: تحقيق، مج6 تيمية دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن): 728: ت(أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية 3

  ).2/140(، ـه1404دمشق  –مؤسسة علوم القرآن
 ).3/256( ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 4
محمد معوض : تحقيق، 1ط، مج5الجواهر الحسان في تفسير القرآن ): هـ875: ت(عبد الرحمن بن محمد، الثعالبي5 

  ). 3/334( ،ـه1418بيروت  –ار إحياء التراث العربيد، وعادل عبد الموجود
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من : )هـ808: ت(عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون 6

  ).2/47(، م1988بيروت  - دار الفكر، 2ط، خليل شحادة: تحقيق، مج8 تاريخ ابن خلدون - ذوي الشأن األكبر
  ).101: (اآلية ،سورة يوسف 7
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لهم ليس  :فقال، �1رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ���������:قوله تعالى -2

نص القرآن إنّما هو بواليته على أمور الزرع في و، مستند ألن التمكين يكون بغير الملك افيه
   .�2مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ��������:كما قال تعالى، جمعه وتفريقه

القصة في كذلك و، ص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم الضعيففال نعدل عن النّ: "ثم قال    
  .3"وال صار ه لم يكن ملكاًالتوراة صريحة في أنّ

: إذ يرى أن، آخر في إثبات ملك يوسف عليه السالم دي مسلكاًوقد سلك الدكتور صالح الخال   
والملك مجرد رمز ، القائم بأعمال الملك، يوسف عليه السالم كان هو الحاكم الفعلي في البالد

وكان ، ألن الملك اختفى عن األنظار في السياق، وله اليد الطولى والحكم، يملك وال يحكم
 .4بعد استالم يوسف للمنصب، ه السالمالخطاب واألمر والنهي ليوسف علي

كه العام على أرض مصر في القرآن وال لْفلم أجد دليالً على م، إلى الدليلالمسألة تفتقر ولكن    
استلم منصب العزيز على  - عليه السالم- بل بالعكس؛ فالقرآن الكريم يخبرنا أنّه، في السنّة

أنّه أما ، فالملك كان موجوداً، برأه وهو الذي طلب ذلك من ملك مصر الذي، خزائن األرض
  أن يغلب من أكرمه وبرأه ومكنه؟؟ في زمانه فكيف بأحسن المحسنين  ،غلبه

والذي يفيد " كلْمن الم"ثم قوله ، فال يعني غيابه من أرض الواقع :في السياق الملك وأما غياب  
 ةثم لفظ، لكآتيتني الم: لم يقلف، وهو منصب العزيز، لك بعضاًيدل أنّه استلم من الم، التبعيض

  .مما يوحي بالعمل تحت إمرة ذلك الملك، "لدينا"جاءت بعد لفظة " مكين"

                                                           

  ).56: (اآلية، سورة يوسف 1
  ).55: (اآلية، سورة يوسف 2
  ).2/47( ،ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون 3
، م1998دمشق  -دار القلم، 1ط، مج4 القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: صالح عبد الفتاح، الخالدي 4
)2/182 -183   .( 
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  لك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالمالم: المطلب العاشر

 ام يل ىل مل يك ىك ��: عليه السالم العبد الصالحعلى لسان  قال تعالى   

 .�1مي زي ري ٰى ينينينين ىن نن من زن رن مم

بعد أن صاحبه ليتعلم منه مقابل أن ، لموسى عليهما الصالة والسالم 2ن الخضرمهنا الكالم و    
أخبره بسبب ، ولما لم يستطع موسى صبراً وسأله عنها ومنها خرق السفينة، ال يسأله عن أفعاله

والذي ، والسبب هو وجود الملك المغتصب، فتكه بالسفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر
وال ، ألنه يأخذ السفن الصالحة، فعابها حتى ال يأخذها ذلك الملك، سفينة غصباًكان يأخذ كل 

  .يأخذ السفن التي فيها عيوب

ألن الخضر خرق السفينة ، وواضح من القرآن أنّه كان زمن الخضر وموسى عليهما السالم  
  .وواضح أنّه ظالم للناس، حتى ال يأخذها ذلك الملك

  أملكة سب: حادي عشرالمطلب ال

 حم جم يل ىل مل خل���:لسليمان عليه السالمفقد ورد على لسان الھدھد    
  .���3جن�����������يم  ىم مم خم

، وهي الملكة على تلك الديار، بملك عظيم وجاه عريض تملكه امرأة فالهدهد أخبر سليمان    
  .4وهذه المرأة أوتيت من كل شيء يتعلق بأسباب الملك واستتباب النظام، ولها عرش عظيم

تنتهي بقدومها إليه بعد أن أحضر عرشها ، ولها قصة معروفة مع سليمان عليه السالم   
  .بعد أن كانت تعبد هي وقومها الشمس من دون اهللا، ثم إعالن إسالمها عنده، بمعجزة

                                                           

  ).79(: اآلية، سورة الكهف 1
: انظر، ورجح أنّه نبي كريم، الشنقيطي اإلجماع على أن الخضر هو المقصود في سورة الكهف بالعبد الصالحذكر  2

 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: )ـه1393:ت(محمد األمين، الشنقيطي
  ).وما بعدها 3/322(، م1995بيروت 

  ).28-22( :اآلية، سورة النمل 3
  ).2/791(، هـ1413بيروت  –دار الجيل الجديد، 10ط، التفسير الواضح: محمد محمود، الحجازي 4
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  الملوك المفسدون في األرض: ثاني عشرالمطلب ال
  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف�� :على لسان ملكة سبأ قال تعالى   
  .�1حم جم هل خلمل

، ثم شاورتهم بشأنه، بعد أن أتاها كتاب سليمان عليه السالمفقد جاء كالمها لقومها هنا    
ألن منهم من ينطبق ، تعميمعن إفساد الملوك وليس في كالمها ، 2والملوك هنا إذا دخلوا عنوة

  .3عنه ومنهم من ال ينطبق عليه كالمها كسليمان عليه السالم الذي تتكلم، عليه كالمها

الذين إذا دخلوا قرية ما من : وهو أنّهم، وحاصل رأي ملكة سبأ في بيان الملوك المفسدين  
  .ثم جعلوا كبراءها وأعزتها ذليلين، القرى أفسدوها

وقد ذكرته هنا ضمن الملْك في ، وال صاحب الشرع الحكيم، وليس ذلك قول القرآن الكريم  
  .كر ذلك بصرف النظر عن قائلهالسياق القرآني ألن القرآن الكريم ذ

  ملْك فرعون: ثالث عشرالمطلب ال

  زت رت يب ىب نب مبمبمبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ��� :قال تعالى  

   .�4يترث ىت متنت

استعبد بني إسرائيل ، فرعون كان ملكاً على أرض مصر في عصر موسى عليه السالم   
  .ق في البحروكانت نهايته الغر، همءوسامهم سوء العذاب وقتلهم وظلمهم واستحيا نسا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٰىٰىٰى ين ىن ��:وقال تعالى   
  �������������.���5مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

الملك على أرض مصر، فلهم : فقيل الملك هنا يعني، فالكالم أيضاً عن ملك آل فرعون   
  .6السلطان اليوم والملك ظاهرين على بني إسرائيل في أرض مصر

                                                           

 ).34: (اآلية، سورة النمل 1
  ).2876 /9(، تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم 2
   ).3/545(، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي: انظر 3
 ). 51( :اآلية، سورة الزخرف 4
 ).29-28: (اآلية، سورة غافر 5
  ).21/378(، جامع البيان: الطبري 6
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  المبحث الثالث

  في القرآن الكريمبالملوك ظ ذات الصلة األلفا

، الكريم للداللة على معنى الملك والتي وردت في القرآن، يتناول هذا المبحث األلفاظ ذات الصلة
  :وبيان ذلك فيما يأتي

  المالك : المطلب األول

 ،1بما يشاء انفراداً أو مشاركةً، بما يتصرف في أمثاله، المختص بالتصرف في شيء" : وهو   
  .وهو من مشتقات ملك

 كلم، أخرى في سورة الفاتحة قراءةفي وقد جاءت ، �2ىث نث مث زث���:قال تعالى   

  .3والقراءتان متوترتان بدل مالك

  :أهمها، وقد ذكر العلماء فروقاً بين اللفظتين  

 .  4المالك أوسع من الملكف ،األمر وسعة المقدرة إال، وملكا ال يفيد مالك يفيد مملوكاً  .1
 . 5والمالك مالك للعبيد، رعيةِلل ملكملك الْ .2
 .6من الملك فهو أعلى حاالً، لعبده من الملك لرعيته قهراً المالك أكثر .3
 .8فالملك أخص، 7والملك يتصرف في ملكه وغيره، المالك ال يتصرف إال في ملكه .4

                                                           

 ).3/213(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 1
 ).26: (اآلية، سورة آل عمران 2
، 1ط، أحمد الحفيان: تحقيق، المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر): هـ938: ت(عمر بن قاسم، األنصاري 3

  ).1/29(، م 2001بيروت  –العلميةدار الكتب 
مؤسسة النشر ، 1بيت اهللا بيات، ط: تحقيق، معجم الفروق اللّغوية): هـ395: ت( الحسن بن عبد اهللا، العسكري 4

  ). 1/474(، ـه1412قم  -اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين
  ).  1/205( مفاتيح الغيب: الرازي5 
  ).1/205: (المرجع السابق 6
 ).1/70(، م1997مطابع أخبار اليوم ، مج20تفسير الشّعراوي): هـ1418: ت(محمد متولي، راويالشّع 7
المملكة  -دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1ط، مج3 تفسير الفاتحة والبقرة): هـ1421: ت(محمد صالح، العثيمين 8

  ).1/12(، ـه1423العربية السعودية 
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 .1تهه أحد مملوكافكأنّ ،ألن الملك جعل تحت حيطة المالكية ،المالك أبلغ من الملك .5
بل الملك يجب ، لكن رعية الملك ال تجب عليهم خدمته، المملوك يجب عليه خدمة مالكه .6

 .2عليه أن يرعى حال رعيته
  .3"والمالك صفة لفعله صفة لذاتهَأن الملك  ،الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى اهللا تعالى" .7
هما قراءتان ألنّ، فرق) ومالك ملك(لم ير بين اللفظين 4وفي المقابل فإن األلوسي رحمه اهللا   

وجعلهما قراءتين تتناوبان ، �5ىث نث مث زث ��: والقرآن جمعهما في آية، متواترتان
  .6في آية أخرى

  .عالقة عموم وخصوص، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك، فالملك يدخل ضمناً في المالك 
وال ، الذي ال يملكه أحد، األعظمومما ال شك فيه أن اهللا سبحانه وتعالى هو صاحب الملك     

 يث ىث نث مث زث ���:قال تعالى، ألنّه مالك كل شيء، يقارن ملك البشر مع ملك اهللا
فهو مالك كل ، �7ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف

  .شيء وال ملك ألحد إال بإذنه
  المليك  :المطلب الثاني

وهو من مشتقات ، 8بمعنى الملك هو المالك، وبناء فَعيل للمبالغة في الوصف، ويكون المليك
  .ملك
وقال ، 10بمعنى ملك: قال القاسمي، �9زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ��:قال تعالى  

 .على اآلخر فأينما ذكر أحدهما دّل .11عند ذي ملك مقتدرٍ على ما يشاء: الطبري
                                                           

: تحقيق، مج16روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ):هـ1270: ت( محمود  بن عبد اهللا، األلوسي 1
  ).1/86(، هـ1415بيروت  –دار الكتب العلمية، 1ط، علي عطية

، م2003عمان  -دار عمار للنشر والتوزيع، 3ط، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل بن صالح، السامرائي 2
)36.(  
  ).1/26(، هـ1414دمشق  - دار ابن كثير، 1ط، مج6فتح القدير): ـه1250:ت(محمد بن علي، الشوكاني 3
  ).1/86( ،روح المعاني :األلوسي 4
 ).26: (اآلية، سورة آل عمران 5
 ).4: (اآلية، سورة الفاتحة 6
  ).26: (اآلية، سورة آل عمران 7
  ).4/204(، زاد المسير في علم التفسير: ابن القيم 8
  ).55: (اآلية، سورة القمر 9

 –دار الكتب العلمية، 1ط، محمد عيون السود: تحقيق، محاسن التأويل: )ـه1332:ت(محمد جمال الدين، القاسمي 10
  ).9/98(، ـه1418بيروت 

  ).22/609(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 11
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  الخليفة: المطلب الثالث

حمل الكافة على "  :هي فةالخالو، 1يطلق لفظ الخليفة على الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية    
إذ أحوال الدنيا ترجع  ،مقتضى النّظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها

فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في  ،كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة
  .2"حراسة الدين وسياسة الدنيا به

فقد ذكر ، �3هل مل خل حل جل مك ��: تعالى كما في قوله والمقصود بالخليفة  

  :4وجهين الرازي في معناه

   .وفي سياسة النّاس، جعلناك تخلف من تقدمك من األنبياء في الدعاء إلى اهللا تعالى :األول

  .إنّا جعلناك مالكاً للناس ونافذ الحكم فيهم فبهذا التأويل يسمى خليفة :الثَّاني

ما ورد في قوله تعالى بشأن داوود ، جاءت للداللة على الملك) خليفة(ومما يدل على أن لفظة    
 يفةلك هو الخلفالم .5 � مئ خئ حئ جئ يي ىي ���:عليه السالم

وصفه في األول  ،وهو داوود عليه السالم في شخص واحد ألنّهما ،بناء على هذا النصين
 بعمومه لك فرق بين المالف ،مما يجعل الخالفة في مقام الملك، وفي الثاني بالملك، بالخليفة

بمعنى أن الخالفة ال تُطلق إال على الحكم بما أنزل ، نزل اهللا أو عدمهأبالحكم بما  إالوالخالفة 
   .أما الملك فيمكن أن يكون به أو بغيره من حكم البشر، اهللا

                                                           

بيروت  - والنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة للطباعة، اإلسالم وأوضاعنا السياسية): هـ1373: ت(عبد القادر، عودة 1
  ).121(، م1981

  ).1/239(، ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون 2
  ).26: (اآلية، سورة ص 3
  ).26/386(، مفاتيح الغيب: الرازي 4
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 5
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  الحاكم : رابعالمطلب ال

لطة وهو الحاكم األعلى الذي يمارس من يحكم النَّاس ويتولى شؤون إدارتهم، صاحب الس: هو   
  . 1كالملك والملكة، سلطة مطلقة دائمة، وعادة يكون في دولة أو مملكة

��.��2ىكيك مك لك اك ���:قال تعالى، وقد ورد في القرآن الكريم في هذا المقام  �

 مخ جخ مح جح مج� :وقال اهللا تعالى، 3"وهو من الحكم والقضاء": قال أبو حيان فيها   
نقل ابن أبي حاتم أنّها ، �4خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

فلذلك سمى القرآن من يقوم على أمور الناس ، 5نزلت في األمراء أو الحكام أو والة األمر
  .فهنا يشترك اللفظان في الوظيفة، ا يقوم على أمرهم الخليفة والملككم، حاكماً

  ولي األمر : خامسالمطلب ال

  . 6كانت له والية شرعية ال والية طاغوتيةاألئمة والسالطين والقضاة وكل من : وهم   

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك�� :قال تعالى، وفي القرآن الكريم    
ھم ا8مراء : وأولى ا8قوال في ذلك بالصواب، قول من قال : "في معناھا قال الطبري، �7هل

ة فيما كان عن رسول � صلى � عليه وسلم با8مر بطاعة ا8ئمة والو= لصحة ا8خبار ،والو=ة

، يمكن أن يكون أميراً أو وزيراً أو ملكاً أو حاكماً  ا8مرفولي ، D8 طاعًة، وللمسلمين مصلحة

  .فولي ا8مر لفظ يجمع كل مصطلحات الحكم تحت جناحيه

                                                           

 ).1/538(، معجم اللغة العربية: احمد مختار وآخرون، عمر 1
 ).8: (اآلية، سورة التين 2
 .)7/326(، البحر المحيط في التفسير، حيانأبو  3
 ).58: (اآلية، سورة النساء 4
  ).3/986(، تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم 5
دار ، محمد إسماعيل وأحمد المزيدي: تحقيق، نيل المرام من تفسير آيات األحكام): ـه1307:ت(صديق حسن، خان 6

  ).178(، م2003الكتب العلمية 
 ).59: (اآلية، لسورة األنفا 7
  ).8/502(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 8
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  رب ال: المطلب السادس

لقاً ال والربّ مط، وهو إنشاء الشيء حاالً فحاالً إلى حد التمام، وهو المالك وأصله التربية   
جّل –وفي حق اهللا ، 1يطلق إال على اهللا سبحانه وتعالى، وعلى غيره باإلضافة نحو ربِّ الدار

السيد الذي ال شبه له وال مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من : الرب - وعال
  .2نعمه، والمالك الذي له الخلق واألمر

 جح مج حج مث هت مت حتخت جت ��: قال تعالى، أما كلفظ ذي صلة بالملك    
اذكر : أي: قال البيضاوي، �3خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 . 4حالي عند الملك كي يخلصني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).101(، م2003 بال مكان نشر، دار الكتب العلمية، 1ط، التعريفات الفقهية: محمد عميم، البركتي 1
 ).1/142(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 2
 ).42: (اآلية، سورة يوسف 3
دار ، 1ط، محمد المرعشلي: تحقيق، مج5أنوار التنزيل وأسرار التأويل): هـ685: ت(رعبد اهللا بن عم، البيضاوي 4

  ).3/165(، ـه1418بيروت  –إحياء التراث العربي



28 

 

  رابعالمبحث ال
  ضوابط الملوك في القرآن الكريم

وبيان هذه الضوابط ، ويقصد بذلك علة اعتبار المطلق عليه هذا اللفظ من قبيل الملوك أم ال   
  : يكون فيما يأتي

  لكه النص على م: ب األولالمطل

وقد ، حدهمألك ألنّه بمثابة تصريح من اهللا عز وجل على إثبات م، والنص مقدم على غيره   
 :وهم، ن الكريم على ملك عدد من الملوكآنص القر

  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ���: قال تعالى، سليمان عليه السالم -1
 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ���:وقال تعالى، �1 جن
  .�2جحمح

 يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف���: قال تعالى، طالوت   -2
 .�3 ين ىن نن من زن رن مم ام

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ��:قال تعالى، داود عليه السالم -3
 .�4خب حب جب هئ

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ���: قال تعالى، فرعون -4
 .�5رث يت ىت متنت  زت رت

 .ما مر سابقاً ليس بملكألنّه ك، ولم أذكر يوسف عليه السالم وقد أوتي نصيباً من الملك

                                                           

 ).102: (اآلية، سورة البقرة 1
 ).35: (اآلية، سورة ص 2
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 3
  ).251: (اآلية، سورة البقرة 4
  .)51: (اآلية، سورة الزخرف 5
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 الحكم والقضاء: المطلب الثاني

 1فـالوزير والعزيـز  ، يحكـم ويقضـي ملكـاً    ألنّه ليس كل من، إطالقه والحكم ليس على     
هم ليسوا لكنّ، ولهم نصيب من الملك ،يشتركان مع الملك في الحكم والسلطة، قرآنيان مصطلحان

   ،اتفاقاً ملوكاً
  :وهم، وكانوا ملوكاً، بهذه الصفات يم أشخاصاًلكن ذكر القرآن الكر 

 ���2مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك��:قال تعالى، داود عليه السالم -1

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل���: قال تعالى، سليمان عليه السالم -2
 .������3جب هئ مئ خئ جئحئ يي نيىي مي زي ري ٰى

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ��� :تعالى فقال ،اهللا بالحكم في القوم أمرهفقد  ،ذو القرنين   -3
  .�4يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

  األمر والتوجيه وابتداء المشاورة منه: المطلب الثالث

  :ويظهر هذا األمر من خالل ما حصل من بعض من اتصف بالملك كما يأتي

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ���:قال اهللا تعالى على لسانه، فرعون -1
 .��5يكمل

هو - في العادة–والملك، يأمر هامان أن يبني له صرحاًفواضح من اآلية أن فرعون هو اآلمر؛ إذ   
 .ومن تحته ينفذون حكمه وأمره، الذي يأمر وينهى

                                                           

ي يختاره رئيس الحكومة للمشاركة ذورجل الدولة ال، ي يحمل ثقله ويعينه بِرأيهذوخاصة الملك ال، الموازر: هو: الوزير 1
المعجم : إبراهيم وآخرون، مصطفى: انظر، بِجانب منها كوزير العدل ووزير الماِلية مخْتصاً، في إدارة شؤون الدولة

أنّه من يشغل منصب وزارة المال : لعل أرجحها، ففيه أقوال كثيرة لعزيزاأما ، )2/1028(، دار الدعوة، الوسيط
 أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: جابر بن موسى، الجزائري: انظر، وما يشبه وزارة التموين في عصرنا، واالقتصاد

 الحضارة المصرية القديمة: محمد بيومي، ومهران، )2/623(، م2003المدينة المنورة  -مكتبة العلوم والحكم ،5ط، مج5
 ).2/559(، م1989اإلسكندرية  –دار المعرفة الجامعية، مج 2
  ).26: (اآلية، سورة ص 2
 ).79-78: (اآلية، سورة األنبياء 3
 ).88-86: (اآلية، سورة الكهف 4
  ).36: (اآلية، سورة غافر 5
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ���: قال تعالى، ملكة سبأ -2
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 .�1مص خص  حص مس خس

جلسة من أجل الخروج بنتيجة بشأن وتصدرت تلك ال، فملكة سبأ هي التي جمعت قومها للمشورة  
وهي ، والمتصدر لمثل ذلك في العادة إما الملك أو الحاكم األعلى للبالد، كتاب سليمان عليه السالم

 ".تملكهم"ملكة وليست حاكمة لآلية السابقة 
 جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب خب ��: قال تعالى، سليمان عليه السالم -3
 .�2مس خس حس جس مخ جخ مح

 .وهم تحت أمره، وهو اآلمر والناهي، أمر سليمان عليه السالم وبين يديهفالجن يعمل تحت 
 جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ����:قال تعالى، الملك في زمن يوسف عليه السالم   - 4
 .�3جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  .فهو اآلمر على قومه وخدمه، فالملك يأمر الجند والخدم أن يأتوا له بيوسف عليه السالم

  تمكين من اهللا ال: المطلب الرابع

ينوب ، اعتبر الشيخ القرضاوي لفظ التمكينولذلك ، جاء لفظ التمكين مقروناً ببعض الملوك   
التي جاء بها  األلفاظهناك جملة من  ألن، لكعن الم عن السياسة والتي بدورها تنوب ضمناً

  .4بالحرفية ظشترط اللفوال ي، تنوب عن السياسة ،والتمكين والحكم كالملك ن الكريمآالقر

، وتمكين اهللا لهم فيه معنى تثبيت دعائم الملك لهم، األرضوقد مكن اهللا بعض الملوك في    
بملك من الملوك  مقروناً - فيما بحثت- ولم يأت لفظ التمكين، واالعتراف الرباني به، ومؤازرتهم

 جم يل ىل مل خل�� :فقال اهللا تعالى عنه، إال مع ذي القرنين، ن الكريمآصراحة في القر
 ذكر اللفظ معهمولكن لم ي، لغيرهه لم يمكن نّأوليس معنى ذلك ، �5يم ىم مم خم حم

                                                           

 ).32-29: (اآلية، سورة النمل 1
  ).12: (اآلية، سورة سبأ 2
 ).50: (اآلية، فيوس ةسور 3
 ).28-30(، م2013القاهرة  -دار الشروق، 2ط، )تأصيل ورد شبهات( الدين والسياسة: يوسف، القرضاوي: انظر 4
 ).84: (اآلية، سورة الكهف 5
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والملك الذي ال ينبغي ألحد الذي آوتيه سليمان عليه ، وإال فشد الملك لداود عليه السالم، صراحةً
   .من صلب التمكين في األرض، السالم

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب �� :أما قول اهللا تعالى عن يوسف عليه السالم   
بأنّه أعطاه بعض  قد مرف، �1لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث

2وهو العزيز على خزائن األرض، بنص القرآن الكريم ال كله لكالم. 
  القوة والشدة : خامسالمطلب ال

  :ومنهم ما يأتي، اهللا تعالى بعض الملوك بذلك وصفحيث  
 هت مت خت حت جت هب مب خب��: قال تعالى ،قال تعالى عنه، فرعون -1

  .�3حص مس خس حس جخمخجس مح جح مج حج مث
ومن كان هذا نهجه فال شك أنّه يحتاج ، ض ويذبح األبناء ويستحي النساءفرعون يعلو في األر  

والتي ال تصدر من رجل يتصف ، وإلى شدة حتى يفعل هذه األفعال من القتل، إلى قوة لتنفيذ ذلك
 .لذا فهو شديد في ظلم الناس وإرهابهم، باللين والرحمة

 هئ مئ خئ حئ جئ ����:قال تعالى عنه على لسان النبي في زمانه، لوتطا -2
  .�4مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب

الخير، والشجاعة، وقهر " :والتي تعني، فقد وصف اهللا طالوت بالبسطة في العلم والجسم     
  .5"االمتداد، والسعة في الجسم: هاألعداء، والظاهر أنّ

 جئ يي ىي���: وقال تعالى، �6ٌّ ٰى ���:قال تعالى، داوود عليه السالم -3
  .�7مئ خئ حئ

معاني توحي بالقوة والشدة التي ، )جالوت(وقتله لذلك الجبار، ففي تشديد ملك داوود عليه السالم     
 .لك في األرض بالحقلتحقيق الخالفة والم، منحها اهللا لداوود عليه السالم

                                                           

 ).56: (اآلية، سورة يوسف 1
  .وما بعدها )18: (صفحة، انظر من هذا البحث 2
  ).4: (اآلية، سورة القصص 3
 ).247: (ةاآلي، سورة البقرة 4
 ). 2/575(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 5
 ).20: (اآلية، سورة ص 6
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 7
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  الفصل الثاني

  ية من ذكرهم والغافي القرآن الكريم أنواع الملوك 

 

  أنواع الملوك في القرآن الكريم: المبحث األول

  الغاية من حديث القرآن الكريم عن الملوك: المبحث الثاني
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  األولالمبحث 
  أنواع الملوك في القرآن الكريم

بحيث يتم من خالل تصنيف كل ملك ، يتناول هذا المبحث بيان أنواع الملوك في القرآن الكريم  
  :ل علينا دراسة هذا الملك في الفصول التاليةليسه، من نوع معينض

  وعدمه  اإليمانمن حيث : المطلب األول

 ن الكريمآن في القروالملوك المؤمن: أوالً

�����،��1مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف��: قال تعالى ،طالوت - 1
  حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ��: وقال تعالى
 .�2مح جح مج مثحج هت مت خت

على لسان نبي ، اآليتان على أن تمليك طالوت على بني إسرائيل كان من اهللا تعالىتدل هاتان   
بناء على طلب أحد أنبيائهم من اهللا تعالى أن يرسل ، وأن اهللا اصطفاه من بينهم، كان في زمانه

  .فهو إذن من الملوك المؤمنين، كما في اآلية السابقة لهم ملكاً يقاتل في سبيل اهللا

وقال ، �3خب حب جب هئ مئ حئخئ��� ،السالم يهداوود عل -2

 .����4مت خت حت هبجت مب هبخب جب هئ��: تعالى

ولما كان داوود عليه ، جعله اهللا ملكاً يحكم وفق مراد اهللا، فهو ملك ونبي وخليفة في األرض  
  .فال حاجة للبحث عن إيمانه، السالم من األنبياء

وقال  ،�5نت مت زت رت ىبيب نب مب���:قال تعالى ،سليمان عليه السالم -3
 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل��: تعالى

 .����6ٰر ٰذ يي ميىي...ين

                                                           

  ).247: (اآلية، سورة البقرة 1
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).251: (اآلية، سورة البقرة 3
  ).55: (اآلية، سورة اإلسراء 4
 ).30: (اآلية، سورة ص 5
  ).163: (اآلية، لنساءسورة ا 6
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وإذا كان هذا حاله فالبحث عن ، فسليمان كأبيه داوود عليهما السالم ملك ونبي من اهللا تعالى   
  .إيمانه أو عدمه يصبح ضرباً من العبث

 خل ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم�� :قال اهللا تعالى، نينذو القر -4
.�2هل مل خل حل جل مك��: وقال تعالى ،�1يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  

وما ذاك إال ألنّه مؤمن ، فاهللا تعالى يخبر بأنّه مكّن له في األرض وآتاه من كل شيء سبباً  
  . ثم هو لم يتكبر بل شكر ونَسب ذلك كلّه لربه جّل وعال، موحد باهللا

 مي هن من مل مك لك هش مش هس�� :تعالى على لسانهااهللا قال ، ملكة سبأ -5
 . �3َّـُّـ هي

فهي من ، وبما أن سليمان نبي كريم، فهي أسلمت مع سليمان عليه السالم بعد أن كانت كافرة   
  . الذين نالوا شرف اإلسالم على يديه الشّريفتين

  .�4مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط ��� :قال اهللا تعالى، التبع اليماني - 6

وعن ، 5"ال تَسبوا تُبعاً فإنه قد َأسلَم": ولكن في الحديث، لم يذكر القرآن الكريم شيئاً عن تبع   
  .6 "كَان تُبع رجلًا صالحاً، َألَا تَرى َأن اهللا عز وجّل ذَم قومه ولم يذمه"  :عائشة رضي اهللا عنها

                                                           

  ).84-83: (اآلية، سورة الكهف 1
  ).95: (اآلية، سورة الكهف 2
  ).44: (اآلية، سورة النّمل 3
  ).14: (اآلية، سورة ق 4
حديث أبي ، م2001الرسالة ، 1ط، شعيب األرنؤوط وآخرون: تحقيق، مسند اإلمام أحمد ):هـ241:ت(أحمد، بن حنبلا 5

): شعيب األرناؤوط وآخرون(وقال المحقّقون في مسند أحمد). 37/519(، 22880 :يثرقم الحد، مالك سهل بن سعد
 :أنظر، وذكره األلباني في الصحيحة ،)37/519( ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أنظر، حسن لغيره وإسناده هذا ضعيف

مكتبة ، 1ط، مج7ئدها سلّسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا): هـ1420: ت(محمد ناصر الدين، األلباني
  ).5/548(، 2423 :رقم الحديث، م1995 الرياض - المعارف للنشر والتوزيع

، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، مج5المستدرك على الصحيحين): ـه405: ت(محمد بن عبد اهللا، الحاكم 6
 ).5/549(، 2423 :رقم الحديث، الصحيحة سلّسلة األحاديث :األلباني: أنظر، وصححه األلباني ،)2/488(، ـه1417
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  ن في القرآن الكريموالملوك الكافر: ثانياً

  :هممتعددون ووهؤالء 

 ىئ نئ��: عالىوقال ت، �1حص مس خس حس�: قال اهللا تعالى، فرعون -1
 .�2رت يب ىب نب مب زب رب يئ

وأفسد واستعبد الناس ، ففرعون طاغية ادعى األلوهية وكفر باهللا وعاند موسى عليه السالم  
 .وسام بني إسرائيل سوء العذاب واستكبر هو وجنوده في األرض بغير الحق

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ��: قال تعالى، جالوت -2
 هت  مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ  � مئ خئ

 .�3 حج مث

ثم  إن داوود النّبي ال يقتل إال من ، ملك العمالقة: 4وهو عند جمهور المفسرين والمؤرخين   
كما أخبر عن ، لبين اهللا أن داوود ظلم نفسه بقتله، ولو كان جالوت غير ذلك، يستحق القتل

لى داوود ولَما ذكره في سياق المدح وبيان النعم ع، موسى عليه السالم عندما قتل الذي من عدوه
وآخرها يوحي بأن دفع اهللا ، وأول اآلية يوحي بنصر اهللا على أعدائه، من ملك وعلم وحكمة

 .النّاس بعضهم ببعض سنّة لعدم فساد األرض ببقاء المفسدين
3- يل ىل مل ىكيك مك لك��: قال تعالى، عليه السالم إبراهيم الذي حاج 

 .�5مم ام

، ولكن إبراهيم أقام عليه الحجة وغلبه، فه وجادلهفهو حاج النبي إبراهيم عليه السالم وخال   
وادعى القيام بعمل من أعمال الخالق ، فهو جادل بالباطل ليدحض به الحق، فبهت ولم يجد جواباً

 . فهو من الكافرين والمفسدين في األرض، جّل وعال
                                                           

  ).4: (اآلية، سورة القصص 1
 ).38: (اآلية، سورة القصص 2
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 3
لكامل في ا: وابن األثير، )5/298(، جامع البيان: الطبريو، )2/579(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان: انظر 4

  ). 1/23(، تاريخ ابن الوردي :و ابن الوردي، )1/189( ،التاريخ
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 5
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إلى  في القصة في القرآن ال يوجد إشارة، الملك في زمان نبي اهللا يوسف عليه السالم -4
ولذا تساءل ، ولكن لما كان حاكم مصر في تلك الفترة كان ال شك أنّه من الكافرين، كفره

فهو كافر عادل وليس من ، 1المفسرون عن حكم الوالية واإلمارة تحت حكم الملك الكافر
وبرأه ووضعه في المكان ، المفسدين؛ ألنّه أقام تحقيقاً في قضية يوسف بعد سنوات طويلة

   .المناسب
 ٰى ين ىن نن ��: قال تعالى عنه ،الملك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالم -5

، ولم أجد إشارة على كفره، فهذا نص على فساده وظلمه في األرض ،�2زيمي ري

كان ال شك أنّه من الكافرين ، ولكن لما كان هذا حاله ولما كان في زمان غابر غلب فيه الكفار
 ذ كل سفينة غصباً وهو ملك البالد؟ثم كيف يجيز لنفسه وجنده أخ، ضمناً

 خي حي جي ��� :قال تعالى في قصتهم في سورة البروج، ملك أصحاب األخدود -6
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 .�3زت رت يب ىب نب مب زب

وهذا الملك مذكور في ، فواضح من ظاهر اآليات أنّهم نقموا على المؤمنين ولذلك عذّبوهم  
غالم والساحر والراهب؛ بأنّه كان يدعي األلوهية ويعبدوه الناس وكان صحيح مسلم في قصة ال

 .فهو من الكافرين والمجرمين، 4يتخذ سحرة

                                                           

محاسن : القاسميو ،)6/291(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيانو، )18/473(، مفاتيح الغيب: الرازي: انظر 1
  ).9/215(، الجامع ألحكام القرآن: والقرطبي، )6/191(، التأويل

 ).79: (اآلية، سورة الكهف 2
 ).8-4: (اآلية، جسورة البرو 3
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه ): ـه261:ت(ابن الحجاج، مسلم 4

الزهد  :53كتاب، بيروت - دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مج5 المعروف بصحيح مسلم_وسلّم
 ). 4/2299(، 3005: رقم الحديث، والساحر والراهب والغالم قصة أصحاب األخدود: 17باب، والرقائق
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  ريح باالسم وعدمهمن حيث التص: المطلب الثاني

  الملوك المصرح بأسمائهم في القرآن الكريم: أوالً

، �1نئ مئ زئ رئ �� :قال تعالى، )اًه اسم وليس لقبنّإقال  نعند م(فرعون - 1
وقصد به واحداً من الفراعنة ، وعامله معاملة االسم في كل القرآن" فرعون"فاهللا تعالى ذكره ب

 .وهو مردود، يرى أنّه اسم علم 2وهذا جعل أحد المعاصرين، وهو فرعون موسى عليه السالم

فقد ، �3جئ يي ىي  ني مي زي �� :قال تعالى، جالوت - 2
 .ت وداوود عليهما السالمفي قصته مع طالو، ذكره القرآن باسمه جالوت

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف�� :قال تعالى، طالوت - 3
 .فقد سماه القرآن باسمه طالوت������،���4مل

� مئ خئ حئ جئ يي ىي ��: قال تعالى ،داوود عليه السالم - 4
وقد ذكره القرآن الكريم باسمه في آيات كثيرة وسور  �5خبمب حب جب هئ  �

 . عديدة

وهو ، �6من زن رن مم ام يل���: قال تعالى، سليمان عليه السالم -5
  .مذكور أيضاً في آيات كثيرة ومصرح باسمه عليه السالم

، �7ٰهجي مه جه هن من جنحنخن مم خم��: قال تعالى ،ذو القرنين -6
  .فهو مذكور باسمه في سورة الكهف

، "تبع"فقد ذكره القرآن الكريم ب، �8مع جع�� :قال تعالى، )على اعتباره اسماً(التبع  - 7

  .9وليس اسماً لملوك اليمن وتبع لقب، كمعاملة األسماء، التبابعةوقصد به تبعاً واحداً من بين 
                                                           

  ).51: (اآلية، سورة الزخرف 1
  ).12-11(، م2010مصر  –نفرتاري للدراسات والنشر، فرعون موسى من قوم موسى: عاطف، عزت 2
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 3
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 4
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 5
 ).79-78: (اآلية، رة األنبياءسو 6
  ).84-83: (اآلية، سورة الكهف 7
  ).14: (اآلية، سورة ق 8
  .من البحث 97وسيأتي ذكره صفحة  9
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  الملوك غير المصرح بأسمائهم في القرآن الكريم: ثانياً

ففرعون لقب للملك الواحد ، )عند من قال إنّه لقب للفراعنة وليس اسماً علماً(فرعون - 1
يصرح باسم الفرعون الذي  لذلك فالقرآن الكريم لم، وليس اسماً علماً على أحد، من الفراعنة

 .ذكر قصصه وأحواله مع موسى عليه السالم

، 1 �جب هئ مئ خئ�� :قال تعالى، الملك في زمن نبي اهللا يوسف عليه السالم - 2

 . ولم يذكر اسمه، وصفه اهللا في القرآن الكريم بالملك

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى��:قال تعالى ،الذي حاج إبراهيم عليه السالم -3
 ).الذي حاج إبراهيم(يذكر القرآن اسمه بل ذكره بفلم ، �2 ىئ نئ مئ زئ

وفي ، بل ذكرها منكّرة في ذكر الهدهد لها، وهي لم يذكر القرآن اسمها، ملكة سبأ -4
 :قال تعالى، )تملكهم وجاءها وقالت(وذلك باستخدام الضمير ك، قصتها مع سليمان عليه السالم

 ..�3َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس��

وقد اختلف ، فقد وصفه القرآن بذي القرنين، )ه صفة لهعلى اعتبار(نينذو القر - 5
 .وهو األرجح، على اعتبار هذا لقباً له، راًالمفسرون والمؤرخون في تحديده خالفاً كبي

 ري ٰى ين ىن نن �� :قال تعالى، الملك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالم - 6

 .دون بيان السمه أو حاله، وصفه القرآن بالملك، �4زيمي

لقب للملك  - كما سيأتي في الفصل الثالث-التّبع، )على اعتباره لقباً لملوك اليمن(التّبع -7
وهو ، فلذلك فقد ذكره القرآن بلقبه كفرعون ولم يذكره باسمه، من ملوك التبابعة وليس اسماً

 .الصحيح

                                                           

 ).50: (اآلية، سور يوسف 1
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).44: (اآلية، سورة النّمل 3
 ).79: (اآلية، سورة الكهف 4
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  من حيث التفصيل واالختصار: المطلب الثالث

  :وتفصيل ذلك حسب اآلتي  

  كرت قصصهم بالتفصيل أو ببعضهالملوك الذين ذُ: أوالً

فقد ذكر القرآن الكريم لفرعون قصص كثيرة وفصل في بعضها أكثر من  ،فرعون -1
فكان أكثر الملوك ذكراً في القرآن الكريم في قصصه مع ، غيرها وفي سور أكثر من أخرى

 .موسى عليه الصالة والسالم
ذكر داوود عليه السالم وبين وقد أكثر القرآن الكريم من  ،السالمالصالة وداوود عليه  - 2

 .بالمقارنة مع الملوك ،بعض قصصه وأحواله من الصالح وغيره

وقد ذكر القرآن الكريم جانباً من قصص سليمان عليه ، السالمالصالة وسليمان عليه  -3
 .وبين حاله من اإليمان والصالح وغيره، وأثر ذكره بالنسبة لغيره، وبين بعضها، السالم

4 - ن ، قد ذكر القرآن بعضاً من قصص ذي القرنين ورحالته بين األممف، نينذو القروبي
مما يجعله من الملوك ، فكان أكثر من الملوك ذكراً وبياناً لحاله ورحالته، بعضاً من حاله

المذكورة بعض قصصهم بالتفصيل لكن دون إكثار كفرعون وداوود وسليمان على األخيرين 
  .السالم

، لكريم تمليكه على بني اسرائيل ومرائهم في ملكه بسبب فقرهفقد ذكر القرآن ا، طالوت - 5
ثم قصة عبور النهر واالختبار من اهللا بالشرب منه إلى نهاية القصة ، وسبب اختيار اهللا له ملكاً

مما يجعل طالوت ضمن الملوك الذين بين القرآن ، وقتل زعيم األعداء وتمليك داوود عليه السالم
 .همالكريم كثيراً من أحوال

، وقد ذكر القرآن الكريم جملة من قصصها وأخبارها أقل من الملوك السابقين ،أملكة سب - 6
مما يجعلها مع الملوك المذكورة ، ولكنّها بالمقارنة مع غيرها من الملوك يتّضح أنّها أكثر منهم

 .بعض قصصهم وحالهم
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  الملوك الذين ذكرت قصصهم باالختصار واإلشارة وعدم التّكرار: ثانياً

فقد ذكره القرآن الكريم في قصة يوسف ، الملك في زمن نبي اهللا يوسف عليه السالم - 1
ولم يبين ، بل كانت لمحات، ولم يكرر ذلك ولم يسهب في قصته، عليه السالم في سورة يوسف

 .القرآن حاله من اإليمان وعدمه

2 - ط ولم يتكرر فقد ذكره القرآن الكريم في قصة واحدة فق، عليه السالم إبراهيم الذي حاج
 .وكانت كلمحة بسيطة عنه، وهي مناظرته مع إبراهيم عليه السالم، ذكره في غيرها

وقد ذكره القرآن الكريم كبيان من الخضر ، الملك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالم - 3
 .ولم يبين حاله، ولم يذكره غيرها، عليه السالم لموسى في سبب خرق السفينة فقط

4 - بل ذكر قصة قومه كلمحة بسيطة ، فلم يذكره القرآن قصداً ،قيه أيضاًوهو كساب، عالتب
  .ولم يبين أحواله وال قصصاً أخرى عنه، لبيان أنّهم كافرون وأن اهللا أهلكهكم كاألقوام السابقة

وهو الملك العادل والظالم ، وقد ذكر الشيخ القرضاوي تقسيماً آخر للملوك في القرآن الكريم  
  . 1والشّوري

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).29( ،)ورد شبهات تأصيل(الدين والسياسة : القرضاوي 1
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  المبحث الثاني

  الغاية من حديث القرآن الكريم عن الملوك

  إن قضينآلم يغفلها القر، صلة بحكم الناس بعضهم لبعض وسياسة البالد والعبادلك المتّة الم 
العقول مختلفة  وخاصة أن، تتحكّم بها عقول العباد ولم تترك عبثاً ،وال السنّة المطهرة الكريم
بث به وأصيب وع اهللا ورب شرعفكيف وقد ح، اهللا وشرعه يخضعون لحكم حتى ممن ،متباينة

وتعظيم ، وتكمن األهمية في التركيز على الموضوع من تحريم اهللا لظلم العباد ؟من بعض بنيه
 خل حل جل مك ��:نآفكما في القر، المسؤولية على من تولى أمرا مهما دقّ أو صغر

القدسي  والحديث، �1مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل

وكما في الحديث ، 2 "فال تظالموا وجعلته بينكم محرماً، نّي حرمت الظلم على نفسيإ"  :الشريف
  .3 "َألَا كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسُئوٌل عن رعيته: " الشريف

ه لكنّ ،ن كان فيه العلمإوليس موسوعة علمية و، ن كان فيه تاريخإو تاريخٍ ن ليس كتابآفالقر    
ن بعد آوالقر، وهذا ال يمنع من االجتهاد بالتاريخ بشرط عدم اإلقحام، رشادإر وهداية وكتاب تدب

يريد أن يقرر للخلق ، ذكره أمر الملك أو الخالفة والسياسة والحكم بين الناس وما يتصل به
حكم الخلق  بل ال يتم له، حقائق ال بد لمن أراد السعادة في الدنيا قبل اآلخرة أن يأخذ بها

خاصة في زماننا الذي برزت فيه وظهرت جليا مساوئ األحكام ، وتسليمهم إال عند األخذ بها
  .ط في العالم بقوانينها وأحكامهام وتتسلّظم الغربية التي تتحكّوالنّ، الوضعية

 ،ر بعض البشر لبعضر الكون للبشر، فإنه قد سخّقد سخّ - جلَّ شَْأنُه - وإذا كان اهللا"      
ر لهم ليستطيعوا أن يعيشوا في جماعة منظمة متعاونة، وليكونوا أقدر على استغالل الكون المسخّ

 حط مض خض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس��، واالنتفاع بخيراته

                                                           

 ).26: (اآلية، سورة ص 1
 المسند الصحيح المخّتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم): هـ261: ت(الحجاج ابن، مسلم 2

البر : 45كتاب، بيروت –دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مج5 المعروف بصحيح مسلم= 
  ).4/1994(، )2577: (رقم الحديث، تحريم الظلم: 15باب، ة واآلدابوالصل

 ). 3/1459(، )1829: (رقم الحديث، فضيلة اإلمام العادل :20باب، اإلمارة: 33كتاب، صحيح مسلم، مسلم 3
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على  خير بعض البشر لبعض قائماًولم يجعل اهللا تس...�1مغجف جغ مع جع مظ

  .2" ض أن يطيعوا أمرهوال جدال في أن اهللا أوجب على البشر حين أسكنهم األر...التحكم

تخلف األمة ما كانت َأهالً في استخالف الدول واألفراد أن يس - شأنهجلَّ  - وسنة اهللا    
لالسالً لذلكتخالف، وأن يس3تخلف األفراد ما كانوا َأه.  

وكما مكّن لبني إسرائيل في األرض على ضعفهم وقوة أعدائهم، بعد أن عبدهم الفراعنة "     
جلَّ شَْأنُه  - هم، وساموهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فمنحهم اهللاواستعبدو

القوة وبوَأهم السلطان، ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملك، وآتاهم ما لَم يْؤت َأحدا  - 
 ام ���،�4زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك��من العالمين

  .6 "�5 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة االستبداد وإحياء العدل والتّساوي حتّى في "    
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج ��:القصص منه؛ ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ

تشير ة تُعلِّم كيف ينبغي أن يسفهذه القص، �7حم جم هل...مص خص  حص مس خس

مراً إال برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تُحفظ وأن ال يقطعوا أ الملوك المأل؛ أي أشراف الرعية،
القوة والبأس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك بالتّنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة األمر إليهم 

ح شأن الملوك المستبد8" ينتوقيراً، وتقب.  

                                                           

 ).32: (اآلية، سورة الزخرف 1
  ).16- 1/13(، اإلسالم وأوضاعنا السياسية: عودة 2
 ).22- 1/20(، لسياسيةاإلسالم وأوضاعنا ا: عودة 3
 ).93: (اآلية، سورة يونس 4
  ).20: (اآلية، سورة المائدة 5
  ).22-20(، اإلسالم وأوضاعنا السياسية: عودة 6
 ).43-32: (اآلية، سورة النمل 7
- حلب –المطبعة العصرية ، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد): هـ1320: ت(عبد الرحمن بن أحمد، الكواكبي 8

 ).36- 34(، سوريا
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اس البدء بإصالح ، مبنية على أسهداية القرآنظَهرت مدنية الِْإسلَام مشرقة من أفق " لذلك     
الراشدين  إصالح الخلفاءالمصلح ألمور الْكَون وشئون االجتماع، فكان جّل  ليكون هو، اإلنسان

وقمع الرذائل، وِإبطال ما  الفضائلالناس في الْقسط، ونشر  بينِإقامة الحق والْعدل، والمساواة 
اء الدين على الْعقول واألرواح، واألمراء، وسيطرة الكهنة ورؤس الملوكأرهق الْبشر من استبداد 

ذلك مدنيةواألجيال، واستتبع   نظير في تاريخ األمممن الكمال، لم يعرف هللا اًفبلغوا بذلك حد 
  . 1"الدين والفضيلة، وبين التَّمتع بالطيبات والزينة جامعة بينسريعة السير، 

  .وبصالحهم يصلح الرعية، مهمفالقرآن الكريم يريد إصالح القائمين على أمور الخلق وتقوي 
ون لم نكة الْفُملَ ِإن: 3)ر الُْأممتطو(هكتابفي 2خ غوستاف لوبونالفيلسوف المؤر قال حتى    
تسالجيل : أجيال ويعني بالثالثةب، لعرأجيال الطبيعية ِإال ل ثةم فيما دون الثالمكم ألمة من الُْأتح

قَلّد، والجيل المخضرم، والجيل الالْم4تقلمس.  
  :فيمكن إجمالها في األمور اآلتية، أما الغاية من حديث القرآن الكريم عن الملوك

ثم كانت لهم ، �5خف حف جف مغ جغ مع جع ���:قال تعالى، االعتبار واالتعاظ :أوالً

  .6العاقبة الحسنى والنصر من اهللا على أعدائهم
                                                           

 ).9(، القاهرة -الزهراء لإلعالم العربي، الخالفة): ـه1354:ت(محمد رشيد، رضا 1
عمل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، كتب في علـم اآلثـار وعلـم    ، )م1931(طبيب ومؤرخ فرنسي، توفي عام : هو 2

الحضارة "و" 1884باريس "الهند و حضارة العرب وحضارات: من أشهر آثاره، االنثروبولوجيا، وعني بالحضارة الشرقية
وهو أحـد أشـهر   ، الذي كان انجازه األول" روح االجتماع"و" سر تقدم األمم"و" حضارة العرب في األندلس"و" المصرية

ولم يسر على نهج معظم مؤرخي أوروبا، حيث اعتقـد  ، فالسفة الغرب الذين امتدحوا األمة العربية والحضارة اإلسالمية
): الموســوعة الحــرة( موقــع ويكيبيــديا: انظــر، ضــارة اإلســالمية علــى العــالم الغربــيبوجــود فضــٍل للح

http://ar.wikipedia.org/wiki)(.  
وسيرها عبر التاريخ نحو السقوط أو ، )سر تطور األمم(يناقش غوستاف لوبون، )سر تطوراألمم:(اسم الكتاب هو 3

سس وُأ، )العقلي( الصفات الجسدية والعوامل المؤثّرة في مزاج األمة: مثل، تطرق لصفات األمم النفسية وثباتها، راراالستم
ولخّص في فصل رأيه ، وتأثير األخالق والدين واللّغات والفنون على األمم، التقّسيم النّفسي لألمم وأسباب الفروقات الفردية

وبالتالي الخلل في موازينها هو بداية ، ه لمجموعة العوامل التي تساهم في رقي األممفي ذبول الحضارات وموتها؛ بمناقشت
انظر على ، وأورد بعض األمثلة التي أسقط نظرياته عليها في تطور الواليات المتحدة األمريكية، للذبول وموت الحضارات

  .(http://www.fotat.ws/?p=1253): موقع فتات: اإلنترنت
  ). 9(، الخالفة: رضا 4
  ). 111: (اآلية، سورة يوسف 5
بال سنة ومكان  مؤسسة الرسالة، ال طبعة، المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة: عبد الكريم، زيدان: بتصرف 6

 ).7-6(، للنشر
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 .التعليم والتربية: ثانياً

�.من السير عليهبيان المنهج الذي ال بد : ثالثاً �

   .ومنع فصلهما عن الدين، أهمية التركيز على السياسية ونظام الحكم والملك :رابعاً

    .القيادة مسألة ال يمكن إغفالها في الحياة: خامساً

  .1بيان أحوال اإلنسان من طغيان إما بسبب المال أو السلطان أو بهما معاً: سادساً

إلنسان إما بسبب المال والثراء أو بسبب السلطان والملك ل -غالباً–فالفتنة والطغيان يحصالن  
  .ولكنّه ليس ملكاً، فقارون كانت فتنته بسبب المال والغنى، أو بهما معاً، والقوة

بسبب السلطان ، أما الملوك فقد ذكر اهللا عن فرعون ظلمه واستكباره وعلوه في األرض  
اجه بسبب الملك الذي هو صاحبه والقوة التي والذي حاج إبراهيم ح، وبسبب المال أيضاً، والقوة

وكذلك ملك أصحاب األخدود وملك أصحاب الكهف ، فتجاوز الحد بملكه وتكبر، أعطاه اهللا إياها
كانت فتنتهم بالمال والسلطان ، وكل الملوك المفسدين وغير المؤمنين، الظالم وملك أصحاب الفيل

  .معاً
  .2مية وكونيةعلو أهداف تربوية وأخالقية قصص إلىالكريم من ذكر القرآن يهدف ال: سابعاً

األمة عموماً بهذه القصص وما تحمله من عبر وعظات تغير فالقرآن الكريم يهدف إلى تربية    
وكذلك ما تشير إليه هذه القصص من إشارات وأخبار ، سلوك اإلنسان إلى األفضل واألقوم

  .تدبروكذلك إشارات كونية للتفكر وال، علمية وتاريخية
تكون مع ملك  -غالباً-فكل قصة نبي، ومن بين القصص في القرآن الكريم قصص الملوك  

ثم في ، فال بد من اخذ األهداف التربوية وتقويم أخالق اإلنسان بهذه القصص، طاغية في زمانه
  .قصص الملوك نلمح بعض الجوانب العلمية والتاريخية والكونية

                                                           

 ).8: (المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة: عبد الكريم، زيدان 1
  ).60(، ـه1407دار البشير ،)نقد مطاعن ورد شبهات(وسوعة البريطانيةقضايا قرآنية في الم: فضل حسن، عباس 2
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لسنين يوحي بلمحات علمية إعجازية عند الكثير من العلماء فاكتشاف جثة فرعون بعد هذه ا   
وقصة إبراهيم عليه السالم مع الملك ، المعاصرين الذين حددوا شخصية وجثة فرعون المحنّطة

وتوضح بعضاً من هذه األجرام التي هي من خلق ، الذي حاجه في ربه توحي بإشارات كونية
األرض ومغاربها لها مدلوالتها نين في مشارق ورحالت ذي القر، اهللا وليست تصلح للعبادة

، بل إن إحضار عرش بلقيس لسليمان عليه السالم لَيقفُ العلم عنده حائراً متفكراً، ستكشافيةاال
وتصديق التاريخ للقرآن الكريم ، وفقدان الحديد لصالبته لداوود عليه السالم حادثة علمية نادرة

  . لعلميفي قصص الملوك يوحي بصدقه وإعجازه ا

  .بيان آثار اإلدارة الناجحة والفاسدة للدولة على حد سواء: ثامناً

  .الحريات الفكرية والحوارية وأهميتها في الدعوة إلى اهللا تعالى: تاسعاً

  .وأثرها على استمرار ملكهم أو زواله، أفعال الملوك حسب تقسيماتهم: عاشراً

  .حقوق اإلنسان واحترامها: حادي عشر

  .لمسائل المعاصرة في المالحم واالستقرارا: ثاني عشر
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  لثالفصل الثا

 ن الكريمآالملوك المؤمنون في القر

  طالوت: المبحث األول

  داوود عليه السالم: المبحث الثاني

  سليمان عليه السالم: المبحث الثالث

  ملكة سبأ: المبحث الرابع

  ذو القرنين: المبحث الخامس

        اليماني التبع: المبحث السادس
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  المبحث األول
  طالوت

  ذكره في القرآن الكريم وإثبات إيمانه: المطلب األول

ن الكريم أن طالوت هو ملك آذكر القروقد ، 1مرتين، ورد ذكر طالوت في القرآن الكريم    
قال ، دوا أن يقاتلوا في سبيل اهللاة للقوم الذين أراوخاص، بعثه اهللا لبني إسرائيل من بعد موسى

 ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ����:تعالى
  .�2ٰى ين ىن نن من زن رن مم

نّه إ: قيلقد و، وفيها دليل على إيمانه باهللا تعالى؛ إذ لوال أنّه كان كذلك لما اختاره اهللا تعالى   
، د جالوتوقد قاد المعركة المعروفة ضفي عهد الملوك،  إسرائيلأول ملك من ملوك بني 
 .3ية قوم جالوت بعد قتلهوحصلت الهزيمة على بق

 :وهي، وقد ذكر القرآن الكريم جملة من أحواله وأوصافه 

1-   الة وكان بعد موسى عليه  زمانهأنحم جم يل ىل مل خل ��: قال تعالى، السالمالص 
  خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  يمجن ىم مم خم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 رثزث يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث
 .�4مل

                                                           

، ـه1364القاهرة  - مطبعة دار الكتب المصرية، المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم: محمد فؤاد، عبد الباقي 1
)427.(  
 ).247: (اآلية، سورة البقرة 2
وزارة الشؤون ، 1ط، ف المنان في خالصة تفسير القرآنتيسير اللطي: )هـ1376: ت(الرحمن بن ناصر عبد، السعدي 3

  ).239(، ـه1422المملكة العربية السعودية  -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
  ).247- 246: (اآلية، سورة البقرة 4
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 ُّ ���: قال تعالى، لهموطلبوا ملكا ، من ديارهم خرج قومهأ بعد أن نّه صار ملكاًأ -2
 .�1نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ىف��: قال تعالى، وذلك على لسان نبيهم وقتها، لهم اهللا تعالى هو الذي بعثه ملكاً نأ -3
 . �2 ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 ام يل���: قال تعالى، أن بني إسرائيل تماروا في ملكه كعادتهم في التشكيك -4
 .�3ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .�4ىي ني مي زي ري��: قال تعالى، ولم يؤت سعة من المالفقيراً نّه كان أ -5

6-  أن اصطفاه عليهمأن ب ى قومهاهللا فضله علالنبي الذي كان في زمنه دافع عنه بأن ،
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ��:قال تعالى، وجسمهوأعطاه بسطة في علمه 
 5.�مح جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب خب حب

 مخ ��: قال تعالى، التابوت ووه، معجزة وبرهان قاطعوية آت بءجا كملك أن توليته  -7
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
 .�6مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

 زي��: قال تعالى، وكذلك داود عليه السالم، ه كان في زمان جالوت الجبارأنّ   -8
 .�7 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي

بني إسرائيل  غلبأفسقط ، الحاجة ه اختبرهم من اهللا بعدم الشرب من النهر إال ما يسدأنّ  -9

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل���: قال تعالى، في هذا االختبار
  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

                                                           

 ).246: (اآلية، سورة البقرة 1
 ).247: (اآلية، سورة البقرة 2
 ).247: (اآلية، سورة البقرة 3
 ).247: (اآلية، قرةسورة الب 4
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 5
 ).248: (اآلية، سورة البقرة 6
  ).251: (اآلية، سورة البقرة 7
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 .�1ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

�: قال تعالى، لسالموالذي قتله هو داود عليه ا، لم يحظ طالوت بشرف قتل جالوت - 10 �
 .�2مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ��

  :قال اهللا تعالى، فنجح في اختبار الشرب من النهر، كان من الصابرين على حكم اهللا - 11

 .�3زئ ّٰرئ ُِّّ َّ ���

  أسباب اعتراض بني إسرائيل على تمليك طالوت عليهم: المطلب الثاني

بحجة أنّه لم ، تمليكه عليهم ذكر القرآن الكريم اعتراض قوم طالوت من بني إسرائيل على    
ويؤخذ من هذا أن طالوت كان رجالً ، يؤت سعة من المال وأنّه فقير ال يصلح للملك والسياسة

ولذلك ذكر المفسرون والمؤرخون ، �4ىي ني مي زي ري��:كما قال تعالى، فقيراً

: وقيل، 5ياًكان مسكينا راع :فقيل، مهنته بما يتالئم مع ما ذكره القرآن الكريم من حاله وفقره
  . 7كان دباغاً: وقيل، 6كان رجلًا سقَّاء يستقي على حمار له

فال بد أن يكون ذا مهنة ووظيفة بسيطة تناسب هذا ، لذا فقد كان طالوت فقيراً كما يظهر  
 واهللا أعلم بحاله ألن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يذكرا، وإال ما كان فقيراً، الوصف والحال

   .ر من حال طالوتهذا األم

 ام يل �� :قال تعالى على لسان قومه، وقد احتج عليه قومه أيضاً بأنّهم أحق بالملك منه   
وهنا كان احتجاجهم على أصله . �8ٰى ين ىن نن من زن رن مم

                                                           

 ).251: (اآلية، سورة البقرة 1
  ).251: (اآلية، سورة البقرة 2
 ).249: (اآلية، سورة البقرة 3
 ).247: (اآلية، سورة البقرة 4
 - الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2ط، ثروت عكاشة: تحقيق، المعارف): ـه276:ت( عبد اهللا بن مسلم، ابن قتيبة 5

 ).1/150(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: والبيضاوي، )1/45(، م1992.القاهرة 
 ، )1/507( ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرو، )1/468( ، تاريخ الرسل والملوك: الطبري: نظرا 6
  ).1/190( ،الكامل في التاريخ: بن األثيراو، )2/573( ،المحيطالبحر : أبو حيان: نظرا 7
  ).247: (اآلية، سورة البقرة 8



50 

 

 ذلك ولم أجد في، 1فأصل طالوت من سبط بنيامين بن يعقوب عليه السالم، وسبطه كما يبدو
  .خالفاً

وهو سبط ، أن طالوت لم يكن من سبط النبوة أغلب المفسرين أنّهم ذكرواعن 2وقد ذكرت سابقاً  
بل كان من سبط ، )يهودا بن يعقوب(ولم يكن من سبط المملكة وهو سبط ، )الوي بن يعقوب(
سبط الذي كان الأن  3وذكروا، ولذلك اعترضوا عليه بأنّهم أحق بالملك منه، )بنيامين بن يعقوب(

 اهم بنوسمف نزع النبوة والملك منهمو فغضب اهللا عليهم، وا بذنب عظيمطالوت منه كانوا قد أت
فتبين أن هناك سببين في  ،وهي وإن كانت روايات اسرائيلية ولكنها محتملة ،اإلثم سبطَ إسرائيل

  :وهما، اعتراض قوم طالوت على ملكه
  .ليكه بسبب حالهما ذكره القرآن الكريم من فقره وعدم سعة المال فاعترضوا على تم: األول
ما ذكره المفسرون والمؤرخون من أن طالوت لم يكن من سبط النبوة وال سبط المملكة : الثاني

فاعترضوا عليه من ناحية األصل والنسب بأنّهم أحق بالملك ، بل كان من سبط آخر غيرهما
  .حق بالملك منهلكن يمكن أن يستأنس بادعائهم أنهم أ، وهذا السبب لم يذكره القرآن الكريم، منه

  الحكمة من اختيار طالوت ملكاً على بني إسرائيل: المطلب الثالث

الذي كان في زمن طالوت بعض ا8سباب التي اختار � بھا طالوت ملكاً على بني  4ذكر النبي   

 خئ حئ جئ ��: قال تعالى على لسانه، إسرائيل في معرض دفاعه عنه بعد اعتراضھم على ملكه

                                                           

: تحقيق، تاريخ مخّتصر الدول): هـ685: ت( غريغوريوس يوحنا ،وابن العبري، )1/45(، المعارف: ابن قتيبة: انظر 1
تاريخ ابن ) هـ749:ت(مر بن مظفرع ،وابن الوردي، )1/27(، م1992بيروت - دار الشرق، 3ط، أنطون اليسوعي

، الحنبليو، )1/190(، الكامل في التاريخ: وابن األثير، )1/23(، م1996بيروت –دار الكتب العلمية، 1ط، مج2 الوردي
، عمان –مكتبة دنديس، عدنان نباتة: تحقيق، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل): هـ928: ت(مجير الدين عبد الرحمن

التفسير ): هـ468: ت(علي بن أحمد، والواحدي، )2/211(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن :علبيوالث، )1/104(
  ).4/321(، ه1430جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، 1ط، مج25 البسيط

  ).6(صفحة ، انظر الفصل األول من هذا البحث 2
  ).2/574( ،البحر المحيط: أبو حيان 3
، )صمويل أو صموئيل(وهو معرب، أو أشمويل وعليه األكثرون، شمويل: نّهإفقيل ، ختلفوا في اسم هذا النبي الكريما 4

مطبعة دار ، 3ط، مصطفى عبد الواحد: تحقيق، مج2 قصص األنبياء): ـه774:ت(إسماعيل بن عمر، ابن كثير: انظر
  ).2/420(، منيرالتّفسير ال: والزحيلي، )2/255(، م1968القاهرة  -التأليف
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 مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ
تتمثل في ثالثة  فيظهر من هذا النص القرآني أن الحكمة من هذا االختيار، �1مح جح

  :هي، أمور

فقد اختاره اهللا بعلمه لما فيه مما ال يوجد في غيره من ، اصطفاء اهللا لطالوت على قومه -1
  .ويصلح في مقام الملك والقيادة، قومه

العلم المتعلق :" والمقصود بالعلم هنا، 2لة على غيرهالفضي: والبسطة هي. البسطة في العلم -2
  .3"بىءإليه ونُ ُأوحيه نّإ: وقيل .بالملك أو بالديانات معه

ألنّه ال بد إلثبات النبوة والرسالة من النص ، والقول بأن العلم هو علم النبوة ليس وجيهاً  
علم يخص المهمة األساسية فال بد أن يكون العلم الذي فضل اهللا به طالوت على غيره ، 4عليها

علم السياسة وفن القيادة وال مانع أن : فهو إذن، التي فضله ألجلها وهي الملك وقيادة الجيش
  .يكون لديه معه علم ديني من الكتاب الذي كان في زمانهم وهو التوراة

 برأسهرجل  أطولكان : قيلف ،طول القامة: الجمال، وقيل: وقيل فيها، البسطة في الجسم -3
القوة والشِّدة؛ ألنَّها هي المنتفع بها في دفع األعداء ال : واألصح، المراد القوة: وقيل ،ومنكبه

   .5الطُّول، والجمال

خاصة وأن ، فالملك وقائد الجيش بحاجة إلى قوة وشدة أكثر من غيرهما للقيام بهذه المسؤولية   
ومر بأمور شديدة بحاجة إلى القوة ، طالوت قائد للجيش قطع بقومه النهر وخاض بهم المعركة

  .ورباطة الجأش وتثبيت غيره

                                                           

  ).247: (اآلية، سورة البقرة 1
 ،دار الهالل ،بال طبعة،مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق، العين: )ـه170:ت(الخليل بن احمد، الفراهيدي 2

  ).7/218(، بال سنة ومكان للنشر
  ).1/240(، إرشاد العقل السليم: أبو السعود 3
 ).27(، م1989الكويت  - مكتبة الفالح للنّشر والتوزيع، 4ط، رساالتالرسل وال: عمر سليمان، األشقر 4
  ).4/272(، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 5
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  صالحيات طالوت كملك: المطلب الرابع

قال  ،إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكاً من اهللا ليقاتلوا في سبيل اهللا فقد طلب بنو   
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �� :تعالى
 ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه
 زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  .�1ىث نث مث رثزث يت ىت  متنت

  فظاهر اآلية أن المقصود بطلبهم هو قائد يقودهم وأمير على الجيش يسوسهم للجهاد في    

وهل هو ، في المقصود بملك طالوت المفسرون ولذلك اختلف، هميارسبيل اهللا بعد إخراجهم من د
 .2ش؟ أو هما معاً؟على عمومه؟ أم هو اإلمرة على الجي

 .3أن بني إسرائيل قلقوا ألن من عادة من تولى الحرب وغلب أن يستمر ملكاً: ويرى ابن عطية

كان المقصود به الملك ، ولما حصل المراء والجدال من بني إسرائيل في ملك طالوت    
يش وفقيراً طالما ألن قولهم بأنّه لم يؤت سعة من المال ال يمانع أن يكون قائداً للج، بعمومه

فيظن الناس أن في  اًولكن أن يكون ملكاً وفقير، تتوفر فيه الصفات العسكرية والقيادية األخرى
من أن طالوت لم يكن من سبط النبوة وال  4وما ذكره المفسرون والمؤرخون، ذلك تعارض

  .المملكة فاحتجوا على تمليكه يشعر بأن الملْك كان بعمومه

سياسة : والذي يعني، المقصود بملك طالوت هو الملك العام على بني إسرائيل والذي يظهر أن  
وربما حصل ، وتكون أولى خطواته هي الجهاد في سبيل اهللا، البالد وقيادة الجيوش في المعارك

فعلى كل ، لهم القلق بسبب ما سيحصل الحقاً من أن قائد الجيش سيستمر عليهم ملكاً بعد المعركة

                                                           

  ).246: (اآلية، سورة البقرة 1
  ).6/504(، مفاتيح الغيب: الرازيو، )5/312(، جامع البيان: الطبري 2
  ).1/332(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 3
 ).6: (صفحة، األول من هذا البحثالفصل : انظر 4
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فضالً على أن الملك لغة ، فهو الذي يستحق ذلك، مراؤهم على الملك العام التصورات كان
إال إذا كان هذا هو ، واصطالحاً ال يطلق على قائد الجيش أو أمير الجند في المعارك والحروب

 .ملك البالد

حتى في - فالملك أو الرئيس، ثم إن قيادة الجيش واإلمرة عليه تدخل ضمناً في الملك العام  
وال ، فهو قائد الجيش وملك البالد في آن واحد، يسمى القائد األعلى للقوات المسلحة - نا هذازمان

ألنّه لو كان قائد الجيش ال يخضع إلمرة ، تتعارض هاتان الوظيفتان بل ال بد أن يكون كذلك
، ولما استقرت البالد والعباد، الملك وال يمتثل أوامره لحصل النزاع والعراك بين الطرفين

فتبين ، ال قيادة الجيش فقط، هو الملك العام -الذي اعترض عليه قومه-لمقصود بملك طالوتفا
وقيادة الجيش واإلمرة ، أن صالحيات طالوت كانت سياسة البالد كملك عام على بني إسرائيل

  .عليه في المعارك للقتال وتحصيل الحقوق ورفع المظالم

  طالوت ملك على التابوت الذي هو عالمة: المطلب الخامس

ــال   ــالى قــ  مصجض مسحصخص خس حس جس مخ��:اهللا تعــ

 خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط مض حضخض
  :وهي كاآلتي، ولذلك تناولت التابوت من عدة نواح، �1مف

وكأن ، فالتابوت آية وعالمة على صدق ملك طالوت من اهللا تعالى، أهمية التابوت :أوالً  
وقد ذكر الكثير من المفسرين ، همبل هو من المسلمات عند، التابوت أمر ال خالف فيه وال جدال

  .في وصف هذا التابوت وفقده من بني إسرائيل ثم عودته إليهم روايات عديدة 2والمؤرخين
وكان فيه صورة ، إن بني إسرائيل توارثوا هذا التابوت من زمن آدم عليه السالم: فقد قيل   

بنو إسرائيل يستفتحون به في وكان ، إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السالم، األنبياء من أوالده

                                                           

 ).248: (اآلية، سورة البقرة 1
في  الدر المنثور: والسيوطي، )1/508(، تفسير القرآن العظيم: كثير وابن، )1/471(، تاريخ الرسل والملوك: الطبري 2

 .)1/750(، التفسير بالمأثور
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، 1فإذا ما رأوه تأكدوا من النصر، أو في أي معركة سيخوضونها مع العدو، أي خالف بينهم
  .وهي اسرائيلية

يوحي بفقد هذا التابوت فترة من  ،�2جض مص خص ���:وما ذكره القرآن الكريم   

   .ء وحمل المالئكة لهوكذلك صفة المجي، تعالى ستكون آية من اهللا عودته إليهموأن ، الزمن

الذي  تصديق صحة ملك طالوت من اهللا بعد اإلعالن عن اسمه من نبيهمعالمة على فالتابوت  
 .كان في زمانه

 خف�� ظاهر النص القرآني أن المالئكة هي التي حملت التابوتمن حمل التابوت؟ : ثانياً  
  .ذلكوال يلتفت ألي رواية مصدرها اإلسرائيليات تشير إلى غير ، �مف

. 3"إلثباته وجهاً واة في قصص التابوت وصورة حمله بما لم أرر الروكثّ" :قال ابن عطية  
هناك أوجه و. 4واعتبر العالّمة أبو شهبة ذلك كله من اإلسرائيليات المأخوذة عن أهل الكتاب

وال ، ةمن مشكاة واحدخرجت ها ها مثلها بل كأنّولكنّ، في تفسيره 5أخرى وزيادات ذكرها الثعلبي
هو في نفسه : " إال كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الثعلبي، تعليق عليهاال لذكرها أو حاجة
وضعيف من صحيح  كتب التفسيروجِد في  وكان حاطب ليل ينقل ما فيه خير ودينكان 

  .6"وموضوع

 حض���:ه تعالىفيدل عليه قول، أما ما كان في داخل التابوت، ل التابوتما كان بداخ :ثالثاً 
وقد ذكر ، ��7حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

                                                           

  ).6/506(، مفاتيح الغيب: الرازي 1
  ).248: (اآلية، رةسورة البق 2
 ).1/333( ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 3
  ).1/171(، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفّسير: أبو شهبة 4
 ).2/212(، الكشّف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي 5
مجمع الملك فهد ، عبد الرحمن قاسم: حقيقت، مج35 مجموع الفتاوى): ـه728:ت(أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية 6

 ).13/354(، م1995المدينة النبوية  -للطباعة المصحف الشريف
 ).248: (اآلية، سورة البقرة 7
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ورجح الطبري أن تكون من الشيء الذي تسكن إليه ، المفسرون في معنى السكينة أقوالً كثيرة
أما سائر األقوال فمعظمها خرافات وأساطير ، وهو األقرب. 1النفوس من اآليات المعروفة لهم

  .لمنقولة عن أهل الكتابوتظهر عليها صبغة اإلسرائيليات ا، غير مقبولة
كقولهم ، فقد ذكر المفسرون أيضاً فيهاً أقواالً كثيرة، أما البقية التي تركها آل موسى وهارون فيه 

 . 2وعصا هارون ورضاخ األلواح ألنها كسرت لما ألقاها موسى عليه السالم عصا موسى: بأنّها
لتابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا ا أنمن : إليه ابن عطية والذي تميل إليه النفس ما ذهب  

وأما تحديد هذه األشياء وتعيينها . 3فوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوىالنّ األنبياء وآثارهم، فكانت
  .   فال دليل عليه من قرآن أو سنّة

  النهر والمعركة وعدد الجنود: المطلب السادس

  .�4 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ��: قال تعالى

ثم ، ة مر طالوت وجنوده بنهر اختبرهم بالشرب منه تمحيصاً وكشفاً عن صدقهمقبل المعرك  
نهر بين األردن : وهذا النهر قيل هو .عبروا هذا النهر بعد هذا االختبار وتوجهوا للمعركة

  .5المشهورالشَّرِيعة وهو نهر ، وفلسطين
كما يدل عليه قوله ، طالوت مع هرربوا من النّالذين لم يشّفي اآلية ون والقليل المؤمن وأما  

عدة َأصحاب ، عشر رجالً الثةوثثمائة فكانوا ثال ،�6ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ���: تعالى

َأن عدةَ  «: البخاريصحيح حديث في هو العدد  هذاوأصل  .7م بدروالنَّبِي صلى اهللا علَيه وسلم ي
جاوزوا معه النَّهر، ولَم يجاوِز معه ِإلَّا مْؤمن  الَّذين ،َأصحابِ بدرٍ علَى عدة  َأصحابِ طَالُوتَ

اَئةثَالَثَ مو شَرةَ عع8»بِض.  

                                                           

  ).5/329: (المرجع السابق 1
  ).3/249(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 2
   ).1/333(، المحرر الوجيز: ابن عطية 3
  .)249: (اآلية، سورة البقرة 4
  ).1/509(، تفسير القرآن العظيم: كثير ابن 5
  ).249: (اآلية، سورة البقرة 6
 ).1/760: (المرجع السابق 7
  ).5/73(، 3958: رقم الحديث، باب عدة أصحاب بدر، المغازي 64كتاب، صحيح البخاري: البخاري 8
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  تسليم الملك من طالوت لداوود عليه السالم: المطلب السابع

  ىي ني مي زي �� :قال اهللا تعالى بعد نهاية القصة وبعد خوض المعركة   

  .M���1مئ خئ حئ جئ يي 

وظهر داوود ملكاً ، تُظهر للوهلة األولى أن طالوت اختفى في السياق القرآنينهاية القصة   
ولذلك راح الكثير من المفسرين والمؤرخين يذكرون السبب في غياب ، وكأنّه سلب ملكه ،مكانه

  .2في روايات عديدة طالوت واستالم داوود للملك مكانه وإيتاء اهللا له الملك

اهللا من إيتاء  الكريم نآمناقضة لظاهر القرو، وايات دخيلةويتضح من هذه الروايات أنها ر 
فترة  من الملك داوود عليه السالم لم يذكر منعالكريم  نآوالقر، داوود الملك بعد قتله لجالوت

فيجب أن نُجّل ملكاً ملّكه اهللا على قومه عن  ،وفيها مناقضة الصطفاء اهللا طالوت ملكاً، طويلة
ك من فطالوت مل، ب منء اصطفاهم اهللا لغايات نبيلة ومقاصد مشروعةالتي ال تناس هذه األعمال

فليسوا طالب مناصب أو دنيا وإال لما اصطفاهم اهللا لهذا الهدف ، ك من اهللاهللا وداوود أيضاً مل
  .في قيادة األمة ولهذه الغاية النبيلة

   يليات وما نقل عن أهل هذه الروايات؟ فلن تجدها إال في اإلسرائما مصدر : من ذا األهم ثم
وقد ذكروا روايات وقصصاً في كيفية تنكّب طالوت لداوود ، الكتاب من القصص واألساطير

وُأجّل عنها طالوت ، لم أذكرها لبيان زيفها وكذبها، عليه السالم قبل أن يسلمه الملك ويتوب
  .فرحم اهللا علماء المسلمين ،رحمه اهللا كملك ملّكه اهللا

                                                           

  ).251: (اآلية، سورة البقرة 1
ولم ، أن داوود بعد أن قتل جالوت تنكّب له طالوت: وهو، ه السالموقد ذكروا سبب غياب طالوت وظهور داوود علي 2

وبحث عنه ، فهرب داوود في الجبال بعد أن أراد طالوت قتله، وهو زواجه من ابنة طالوت إن قتله، يوف بالشرط بينهما
ثم إن طالوت تاب بعدها ، اءوقتل طالوت العباد والعلم، ألن اهللا حماه بالعنّكبوت على باب غار، فلم يجدوه، طالوت وجنده

ابن و، )1/564(، روح المعاني: األلوسي: انظر ،ثم سلّم الحكم لداوود، وذهب للغزو في سبيل اهللا، ورجع عن عمله
البداية : ابن كثير: انظر، "وفي بعض هذا نظر ونكارة:" قال الحافظ ابن كثيرو، )1/24(، تاريخ ابن الوردي: الوردي
  .وهو واضح الزيف والتلفيق، )2/11(، والنهاية
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في نهاية قصة طالوت وجالوت وداوود عليه السالم تُخبر بأن داوود هو الذي فاآلية الكريمة   
ولم تتعرض لطالوت وكيف سلّم الملك لداوود؟ فلم تذكر أن طالوت قد قُتل وال أنّه ، قتل جالوت

وال حتى أنّه سلّمه الملك ، وال سبب تسليمه الملك من طالوت، الحق داوود عليه السالم ليقتله
فنتوقف حيث توقفت هذه اآلية ولم تذكر السبب في ذلك وال ، على التراخي على الفور أم

  .واهللا أعلم، المصير الذي صار إليه طالوت بعد ذلك
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  المبحث الثاني

  داوود عليه السالم

  ن الكريم آذكره في القر: المطلب األول
، ي بيان فضل اهللا ونعمه عليهجلّها ف، 1)مرة16(ن الكريمآورد ذكر داوود عليه السالم في القر  

 خئ حئ جئ يي ىي ��:قال تعالى، كان مع طالوت وقتل جالوت الذيوهو 
وهب اهللا داود فضل الحكمة "وقد ، �3ىب نب مب ��:وقال أيضاً، �2مئ

  .4"وسخر له الطير والقدرة على تشكيل الحديد، معه التسبيحوأمر الجبال أن تردد ، والكتاب
، �5متهت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ���:نبوته إثباتقال تعالى في و  

فَصم صيام نَبِي اللَّه داود علَيه  «: بد اهللا بن عمرو بن العاصوقال عليه الصالة والسالم لع
هلَيع الَ تَزِدو ،الَم6»الس.  

أنّه هو أول من  و، يعتقد اليهود أن داوود عليه السالم هو مؤسس دولتهم في مدينة القدسو  
  .7في بيت المقدس الهيكل المقدسبنى 
 - بصرف النظر عن بناء الهيكل أو بانيه- عن نظرة المسلمين كثيراً تختلفوهذه النظرة ال    

ليسوا  يهود اليومثم إن ، نبي معصوم ال يفعل الدنايا التي اتهموه بهاعليه السالم إال أن داوود 
  .عليهما السالم على دين داوود وسليمان

  .8واتهامه بالزنا، الطعن في شرف داوود عليه السالم الكتاب المقدس فجاء في   
عن )التوراة(هم في العهد القديممن التّ عدداً )العهد القديم دراسة نقدية(وقد جمع صاحب كتاب   

  .9المفسرين بعضوعلى ، وردها عليهم، داوود وآله
                                                           

  ).264(، المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم :عبد الباقي 1
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).30: (اآلية، سورة ص 3
  ).362(، م 2006دار القدس ، 1ط، قصص األنبياء ومعها سيرة الرسول: محمد متولي: الشعراوي 4
  ).44: (اآلية، سورة اإلسراء 5
 ).3/39(، 1975: رقم الحديث، حق الجسم في الصوم: باب، 30الصوم: كتاب، صحيح البخاري: اريالبخ 6
دار النّدوة ، 4ط، مج2 الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 7

  ).1/497(، ـه1420 مية للطباعة والنشر والتوزيعالعال
 ).498-497( )22-1( ،11:اإلصحاح، صموئل الثاني: سفر ،م2004نيويورك ، )ترجمة العالم الجديد(لمقدسالكتاب ا 8
 ).وما بعدها 200(، م2007عمان -األكاديميون للنشر والتوزيع، 1ط، العهد القديم دراسة نقدية: علي سري، المدرس 9



59 

 

  :وهي، وقد ذكر القرآن الكريم جملة من أوصافه وأحواله
 .�1جئ يي ىي �� :قال تعالى، وة والشّدةالق -1

 مئ حئخئ��:عنه قال تعالى ،أنّه كان ملكاً حكيماً ذا علم وحكم بين الناس -2
 هئ مئ خئ���:وقال تعالى أيضاً عنه وعن سليمان، �2خب جبحب هئ
 .�3جب

 .4 �مت خت حت ��� :قال تعالى �،فهو نبي بور كتاباًاهللا الز آتاه -3

 حمخم ىليلجم خلمل��: تعالىقال �،الكافرين من بني إسرائيللعن أنّه  -4

 .�5ىم مم
ــوحأ -5 ــة ن ــن ذري ــه م ــم نّ ــالى، واهللا أعل ــال تع  مب زب يئرب ىئ نئ  مئ ��:ق

 .�6نبىب

 .�7 ختمت حت جت هب مب خب ����:قال تعالى ،معه الجبال والطير تسبح -6

 جح مج ��:قال تعالى، منه دروعاً صنعيفكان أالن اهللا له الحديد وقد صنعة  أنّه صاحب -7
 ىك ��:قال تعالىو، �9لك اك يق��:قال تعالىو، �8حس جس مخ جخ مح
 .�10ام يل ىل مل  يك

 .�11حن جن ىميم مم خم حم جم�����،هللا أوابومع ذلك  قوياًكان  -8
 .�12ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى�����،وله فصل الخطابشديد  هملك -9

                                                           

 ).251: (اآلية، سورة البقرة 1
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).79: (اآلية، سورة األنبياء 3
  ).163: (اآلية، سورة النساء 4
 ).178: (اآلية، سورة المائدة 5
 ).184: (اآلية، سورة األنعام 6
  ). 80: (اآلية، سورة األنبياء 7
  ).81: (اآلية، سورة األنبياء 8
 ).10: (اآلية، سورة سبأ 9

 ).11: (اآلية، سورة سبأ 10
 ).17: (اآلية، سورة ص 11
 ).20: (اآلية، ورة صس 12
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  .�1هل مل خل حل جل مك �����،األرضأن اهللا جعله خليفة في  � - 10

  لكالم استالمقتل داوود لجالوت و: المطلب الثاني

 . �2جئ يي ىي ني مي زي ��: تعالىقال   

وهي من اإلسرائيليات كما ، قصة في تفّسير هذه اآلية 3الكثير من المفسرين والمؤرخينروى   
رماه ، ذَكَروا في اإلسرائيليات أنّه قتله بمقالع كان في يده ":في تفسيره –رحمه اهللا- قال ابن كثير

وواضح أن معظم هذه ، 5ة مأخوذ جلّه من التّورا: وذكر العلّامة أبو شهبة أنّه، 4"به فأصابه فقتله
  .أنها مبالغات ممقوتة، الروايات والتي تركتها من هول ما فيها

وذلك يوحي بأنّه كان جندياً ، والذي تنص عليه اآلية القرآنية أن داوود عليه السالم قتل جالوت  
ن وهي ال شك م، أما كيفية القتل وأداته وطريقة تعيين القاتل فمسكوت عنها، في جيش طالوت

  .اإلسرائيليات

 أن بني إسرائيل مالوا إلى داوود: أما هل كان تمليك داوود على الفور أم ال ؟ فذكر ابن كثير   
وظاهر ، 6ما ولي ذلك بعد قتل جالوتأنه إنّعلى : الجمهورو، وخلعوا طالوت ووضعوه مكانه

  .النص القرآني يؤيد هذا الرأي

  الم دعائم ملك داوود عليه الس: المطلب الثالث

أشارت اآليات القرآنية إلى مجموعة من األمور التي شكّلت الدعائم التي أقام عليها داوود عليه   
  :وأهم هذه الدعائم، السالم ملكه

  الملك القوي المشدود: أوالً
                                                           

  ).26: (اآلية، سورة ص 1
 ).251: (اآلية، سورة البقرة 2
 أحمد بن داود، الدينوريو، )356- 5/355( ، جامع البيان: الطبريو، )1/241(، تفسير مجاهد: مجاهد: نظرا 3
 –ابي الحلبي وشركاهعيسى الب، دار إحياء الكتب العربي، 1ط، عبد المنعم عامر: تحقيق، األخبار الطوال): ـه282:ت(

 ).1/18(، م1960القاهرة 
  ).1/509( ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 4
 ).1/177(، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: أبو شهبة 5
  .)13-2/12(، البداية والنهاية: ابن كثير 6
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  .�1ٌّ ٰى �� :قال تعالى  

والنّصرة  الهيبة: وهي، الخالف في معنى الملك المشدود وذكرت األقوال فيه 2وقد ذكرت سابقاً  
أو ملكاً ، تقوى الدين وأسباب سعادة اآلخرة، وتشديد ملكه في الدين والدنيا أو، وكثرة الجنود

، إالنة الحديد وتسخير الجبال له والطير والتسبيح معه أو، كامالً من جميع ما يحتاج إليه الملوك
  .العدل أو، هيبة ألقيت له في قلوب الناسأو 
 كونحتى ي، بعضاًويحتاج إليها مع بعضها ، ناه يشمل جميع األقوالوخلصت إلى نتيجة بأن مع  

فقد امتن اهللا على عبده داوود عليه  .وحتى يتميز عن ملوك الدنيا اآلخرين، ملكاً قوياً مشدوداً
وكان داوود وسليمان عليهما السالم يتخذان المحاريب ، السالم بملك عظيم ونعم وافرة عديدة

ض المفسرين يذكرون عدد جند داوود عليه السالم وحراسه بناء على روايات لذا راح بع، للعبادة
 ليلة ستّ كان يحرس محرابه كّل أنّه، ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره منها. متضاربة

 إلىتدور عليهم النوبة  آلَاف ال يوم وليلة أربعةكل  كان يحرسه أنّه ومنها، وثالثون ألف رجل
  .3تملون بالسالحمشّ أربعون ألفاً ها أنّهمنوم، العام المقبل

، 7والقرطبي، 6والرازي، 5والبغوي، 4السيوطيوقد روى مثل ذلك الكثير من المفسرين ك  
  .8والطبري

  متعارضة  أقوال ي كذلكهو ،9وال يحتاج لذلك عليه السالم، بأن ذلك بعيد: ويرى األلوسي  
  . 10وليس عليها دليل، ومتناقضة

  م والقضاء بين الناسالحك: ثانياً
                                                           

 ).20: (اآلية، سورة ص 1
 .من هذا البحث) 16-15(صفحة : نظرا 2
 ).7/50(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
 ).7/154(، في التفسير بالمأثور الدر المنثور: السيوطي 4
  ).4/58( ، معالم التنزيل في تفسير القرآن :البغوي 5
  ).26/376( ، مفاتيح الغيب: الرازي 6
 ).15/162(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 7
 ).1/479(، تاريخ الرسل والملوك: الطبريو، )21/170(، جامع البيان في تأويل القرآن :الطبري 8
 ).12/169(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي 9

: اإلسرائيليات في قصة داوود عليه السالم: محمد محمود هاشم :مقال ،موقع بوابة المدينة: انظر على االنترنت 10
)HTTP://WWW.MADINAGATE.COM.(  
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 مل خل حل جل مك ��: وقال أيضاً، �1ِّ ُّ َّ ٍّ �:قال تعالى   
  نن من زن رن مم ام يل ��: وقال أيضاً، �2مم  خم حم جم�هل
 هئ مئ خئ جئحئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  .�3جب

، فداوود عليه الصالة والسالم كملك لبني إسرائيل يمثل أعلى سلطة قضائية موثوقة عند الناس  
وعندما يكون القاضي ذا حكمة وعلم ، قاضياً حكيماً ذا حكمة وفراسة عاليةوقد كان داوود ملكاً و

بال شعور ، فال شك أن العدل سيعم المجتمع كله، باإلضافة إلى أنّه ملك البالد ونبي من اهللا
وهذا يوطد الملك والحكم ، وسينعم الناس وقتها في أمن وأمان وطمأنينة، بالتفريق أو الظلم

  .ويساعد على تقويته

في المبحث التالي نماذج لهذا القضاء والحكم ذكرها - حتى ال يتكرر الحديث - وسأذكر الحقاً  
عند الحديث عن تحت عنوان استدراكات سليمان على أبيه  القرآن الكريم والسنة المطهرة

  .وهو سليمان يستدرك على أبيه داوود عليهما السالم، استدراكات ملك وقاض ونبي على مثله

  تعليمه الصناعات الحربية: ثالثاً

والحديد معدن ال يستغني عنه نظام حكم وال تقوم دولة ، �4لك اك يق�� :قال اهللا تعالى  

بل ويجعل الحياة أكثر ، بدونه ألنّه يستخدم في كثير من الصناعات الحربية والسلمية وغيرها
  . ويجعل الملك أكثر سيطرة على مملكته، راحة

يدل على أن اهللا ألهم بني إسرائيل في عهد داوود عليه  �لك اك يق��: وقوله تعالى    

واستخدامه في الصناعات ، واستخراجه من مناجمه في األرض المقدسة، السالم اكتشاف الحديد
  .5وكان هذا من مظاهر تقدم الدولة في عهده عليه الصالة والسالم، المختلفة الضرورية للدولة

                                                           

 ).20: (اآلية، سورة ص 1
  ).26: (اآلية، سورة ص 2
  ).79-78: (اآلية، سورة األنبياء 3
 ).10: (اآلية، سورة سبأ 4
  ).3/437(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي 5
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 جس مخ جخ مح جح مج ��:ال تعالىق، وكذلك علمه اهللا صنعة لبوس    
، 2بسلروع لبوساً ألنّها تُوسميت الد، روعصنعة الد :صنعة الّلبوس هيوالمقصود ب، �1حس

فهو أول من  ،السالم، وإنما كانت صفائح قبلهالصالة ود عليه وأول من صنع الدرع داو: قيلو
" اتالسابغ"ومعنى ، �4ام يل ىل مل يك ىك ���:قال تعالى. 3خذها حلقاًسردها واتّ

    .5الدروع: ھي
الذين هم دعائم ، وهذه الصنعة الحربية لها أهميتها العظيمة في حماية الجنود في المعركة  

وهذه من اإلضافات التي ، واستمرار الملْك المعمول به فيها، حماية المملكة من الخطر الخارجي
حبار والرهبان ينكرونها لذا راح األ، أضافها القرآن الكريم على العهد القديم والكتاب المقدس

  .6مع أن القرآن الكريم أضاف الكثير للكتاب المقدس خاصة في قصص األنبياء، على القرآن
  جعله اهللا نبياً وآتاه بعض الخوارق المادية والروحية: خامساً

 مب خب��:وقال أيضاً، �7مت خت حت��:قال تعالى بعد أن ذكر داوود مع األنبياء   
  .�8ختمت جتحت هب

عندما انفرد بالسلطة السياسية دون الدينية عارضه بنو إسرائيل حتى كان ال بد للسلطة طالوت   
ولكن عندما ، الدينية وهي النبي الذي كان في زمانه من التدخل إلثبات صحة ملكه من اهللا تعالى

ألنّه ، النبوة والملك فهذا له تأثير أكبر في إقناع الناس وحسن تسليمهم للملك، يجتمع األمران معاً
فضالً على أن يؤتيه اهللا تعالى بعض الخوارق التي تساعد في تسليم ، يوحى له من عند اهللا

                                                           

  ).81: (اآلية، سورة األنبياء 1
محمد علي : تحقيق، مج6 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:  )هـ817: ت(محمد بن يعقوب ،الفيروزابادي 2

  ).        4/418(، م1973القاهرة  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، النجار
  ).22/168(، مفاتيح الغيب: الرازي 3
  ).11: (اآلية، سورة سبأ 4
 ).6/497( ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
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وآتاه اهللا بعض ، وقد اجتمع لداوود عليه السالم النبوة والملك، الناس له وانقيادهم لحكمه وقضائه
  .األمور التي جعلت الرعية تتعلق به

  .وهذا يساعد على استقرار ملكه داخلياً، ؤمنون بهفتسبيح الجبال والطير معجزات تجعل الناس ي

  "قيقوالتح :وعال جّل - تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ ألن اهللا أن - 
من زن رن��� :كما قال ،ونحن ال نعلمها - جل وعال - ح بها، يعلمها هويجعل لها إدراكات تسب 

  .2" �1مي زي ري ٰى ين ىن نن

   معاصرة ذات عالقة بملك داوود عليه السالم قضايا: المطلب الرابع

يرتبط بملك داوود عليه السالم في وقتنا الحاضر ما يزعمه اليهود من حقهم الديني والتاريخي    
وأنهم ، ولما كان المسلمون يؤمنون بأن داوود عليه السالم نبي من اهللا لبني إسرائيل، في فلسطين

فقد برز حق اليهود بقوة؛ إذ يقر لهم المسلمون ، قدسةكانوا أحق الناس في وقته باألرض الم
�:وهذا ثابت في القرآن الكريمقال تعالى، بأنهم كانوا أصحاب فلسطين الذين اختارهم اهللا لها �

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ��

  .وهذه قضية ال بد من تجليتها من الجانبين الديني والتاريخي، �3مج حج

  الحق الديني: أوالً

عليه  قال موسىفقد الذين كتبت لهم؟؟  منولكن هم ، تبت األرض لبني إسرائيل قديماًفقد كُ  
 مثحج هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ���لبني إسرائيل السالم
اآلية تجعل ثم إن ، 5تةاألرض كتبت لهم كتابة مؤقّفإن  ظربإمعان النّو، �4جح مج

                                                           

  ).44: (اآلية، سورة اإلسراء 1
  ).232-4/231(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي 2
  ).21: (اآلية، سورة المائدة 3
  ).128: (اآلية، سورة األعراف 4
 ).137(، م1987دمشق  –دار القلم، 1ط، تصويبات في فهم بعض اآليات: صالح عبد الفتاح، الخالدي 5
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ن يخلصوا أو، ا لحكم اهللان يصبروأو، يستعينوا باهللا أن ؛ وهيفي األرض بشروط لهم حقاً
   .1؟اآلنفيهم روط متوفّرة فهل هذه الشّ، قينن يكونوا متّأو، عبوديتهم هللا

وكذلك موسى ، وقد ذكر اهللا في زبور داوود عليه السالم أن األرض يرثها عباده الصالحون   
، لعاقبة للمتّقينإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده وا: عليه السالم قبل دخولهم لها قال لهم

 . 2وذلك إشارة على نقض مزاعم اليهود في حقّهم في األرض المقدسة
يندى له  مع أنبيائهمتعاملهم  إنثم ، 3المباركة األرضفي وراثة  ليهودال حق ل فلذلك يتبن بأنّه   

  .5وهذا دليل على انحرافهم وفسادهم وتعقيد نفسياتهم ،وهم أكثر الناس أنبياء، 4الجبين
ثم إن القتل كان ، فهم قتلة األنبياء، واليهود اليوم أبعد الناس عن الصالح في األرض بأفعالهم   

ولذلك فإن ، فكيف بمن يروون أنّهم ملوك فقط كداوود وسليمان عليهم السالم، ألنبياء يقرون بنبوتهم
فالحق الديني يسقط  ،وهم ملوك فقط، كان داوود ومن بعده ابنه سليمان ليسوا أنبياء على زعم اليهود
  .من جهتهما وال ارتباط لهم باألرض المقدسة دينياً عن طريقهما

لليهود الذين نزلت  -ال من قريب وال من بعيد–ون بصلةن يهود اليوم ال يمتّأ هذا فضالً عن  
  . 6الخزر واألشكناز والسفارد: والباقي من، إال قلة قليلة) القدامى(عليهم التوراة 

فهم أشد الناس ، اليوم لعقيدة بني إسرائيل السابقة وهي اإلسالم أمر ال خالف فيهفنسبة يهود  
ولكن نسبتهم لبني إسرائيل من جهة النسب واألصل أمر بحاجة للنظر ، عداوة للذين آمنوا

وليس ، يهود اليوم يرجعوا في أغلبهم إلى بني إسرائيل ودليلي على أن، والتوقف دون تعميم
فاإلفساد ، تيناهللا خاطبهم باإلفساد مر أن: هو ،من بقاع األرض جاء بهم لفيفاًاهللا  فقدجميعهم 

  األخير الحاصل اآلن من المفسدون فيه؟؟ 

                                                           

 ).153(، م1998دمشق –دار القلم، 1ط، الشخصية اليهودية من خالل القرآن :صالح عبد الفتاح، الخالدي: انظر 1
 ).414-3/413(، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي 2
  ).153: (المرجع السابق 3
 ).119: (المرجع السابق 4
 ).116: (المرجع السابق 5
دمشق   –دار العوام للطباعة والنّشر، 1ط، )اليهود القدماء والمعاصرون(نقاط على الحروف: عصام موسى، قنيبي 6

  ).109(، م2009
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فكيف يكون اإلفساد األخير ، بنص القرآن في أول سورة اإلسراء هم من بني إسرائيل ال شكإنّ  
 األصول الشريفة ال تعني اليد ن؟ لك؟يهود اليوم ليسوا منهم ثم نقول بأن، من بني إسرائيل

  .1"ومن بطََّأ بِه عملُه، لَم يسرِع بِه نَسبه"  :وكما في الحديث الشريف ،ظيفةالنّ

ثم إذا كان  ،وحرفوا كتبهم، خرجوا عن نهج داوود وسليمان وأنّبيائهمأنّهم  ال شكفيهود اليوم   
فهذا يجعل  ،كالم كما يزعمونالمن  الكثيروعليهم ، -على زعمهم- فقط داوود وسليمان ملوكاً

  .دخولهم األرض المقدسة احتالالً

  الحق التاريخي: ثانياً 

والذي يتعلق من زعمهم ، الزعم بوجود الحق التاريخي لليهود في األرض المقدسة متشعب أيضاً  
وورثه ، ي إسرائيل القويةوأسس دولة بن، التاريخي هي تلك الفترة التي حكم داوود فيها بيت المقدس

  .ابنه سليمان وبقيت دولتهم قوية في عصره أيضاً

  .2فالتاريخ يثبت وجود بني إسرائيل في تلك الفترة من عصر داوود عليه السالم في بيت المقدس

  :والرد على هذا الزعم يتلخص في عدة نقاط

 يهودال هورنقيين في فلسطين قبل ظمن الكنعانيين والفي القبائل العربيةوجود  تاريخياًمن الثابِت -1
  .فهم أسبق من اليهود، 3بآالف السنوات

2-َأن يطالبوا بِالحقِّ التاريخي لمملكة الخزر بجنوب  - ساللة الخزر - المعاصرين يهودعلى ال وَأن
  .4، ِلَأن أجدادهم لم يطأوها من قبلالقدسبفلسطين َأو  وليس، )إتل(روسيا وبعاصمتهم

                                                           

: رقم الحديث، فضل االجتماع على قراءة القرآن: باب، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار: كتاب، سلمصحيح م: مسلم 1
2699 ،)4/ 2074 .(  

 ). 125و 1/116(، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: الحنبلي 2

المدينة المنورة - سالميةالجامعة اإل، موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة: محمود عبد الرحمن، قدح 3
  ).287( ،ـه1419

  ).287(: المرجع السابق 4
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وهي مدة غير كافية إلثبات ، ونصف ثالثة قرونتزيد عن  في فلسطين الائهم بق مدةكَانَت  -3
  .1كذلك عدم نسبة يهود اليوم إلى يعقوب وإبراهيم ،حقهم

فهذا يجعل دخولهم ، ما ذكرت سابقاً من أن داوود وسليمان إذا كانوا ملوكاً فقط كما يزعم اليهود -4
  .ق التاريخي المرتبط بملك فقط ال يستساغ أصالًفالقول بالح، فلسطين احتالالً في فترة زمنية

وكان بنو ، أرسلهم لبني إسرائيل، والذي نؤمن به وندين هللا به هو أن داوود وسليمان أنبياء هللا   
وأن األرض المقدسة ، إسرائيل يغلب عليهم الصالح في زمنهم كما كان زمن موسى عليه السالم

فقد كانت هذه السمة ، صرف النظر عن جنسيتهم وزمانهمكما أخبر اهللا هي للصالحين والمتقين ب
فلما ارتدوا على أدبارهم نزعت منهم وبقي ، تغلب على بني إسرائيل فاستحقوها فترة من الزمن

والذين يؤمنون ، وهم المسلمون أتباع النبي محمد عليه الصالة والسالم، الحق للصالحين والمؤمنين
  .بنبوة إخوته من األنبياء السابقين

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                           

  ).288-287 (: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة: محمود عبد الرحمن، قدح 1
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  لثالمبحث الثا
المسليمان عليه الس  

  ذكره في القرآن الكريم: المطلب األول

ها في كلّ، 1في سور مختلفة مواضع) 9(ن الكريم فيآفي القر سليمان عليه السالم ورد ذكر   
�:قال تعالى، د عليه السالمووالده داووعلى  وبيان فضل اهللا عليه، موطن ثناء اهللا ودفاعه عنه �

 ،3ال ينبغيان ألحد وحكمةً وقد آتاه اهللا ملكاً، �2 نت مت زت رت ىبيب نب مب ��

  .وعلّمه ما لم يعلم غيره من العالمين

لحديث النّبي ، ورث مقامه من النبوة والملكفقد ، �4ُّ َّ ٍّ ��:قال اهللا تعالىو   

ون المال وحده الذي فال يمكن أن يك، 5"ِإنَّا معشَر الَْأنْبِياء لَا نُورثُ: " عليه الصالة والسالم
وفي السنّة المطهرة في قصة المرأتين اللتّين احتكمتا إلى داوود عليه السالم ثم البنه ، 6ورثه

  . 7" فَخَرجتَا علَى سلَيمان بنِ داود علَيهِما السلَام: " قال عليه الصالة والسالم، سليمان

  :وهي، وأحوالهوقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض صفاته 
 خن حن جن يم ىم��: كان حامداً هللا قال تعالى: إيمانه وعبادته: أوالً -1

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه�: كان حامداً هللا ناسباً له النّعمةو .8 �من

                                                           

 ).358-357(، ن الكريمآالمعجم المفهرس أللفاظ القر: عبد الباقي 1
 ).30: (اآلية، سورة ص 2
  ).35: (اآلية، سورة ص: انظر 3
 ).16: (اآلية، سورة النمل 4
صحيح : عن الحديث وقال المحقّقون، )16/48(، 9972: رقم الحديث، مسند أبي هريرة، مسند أحمد بن حنبل :ابن حنبل5

  .على شرط الشيخين
 ). 24/574(، مفاتيح الغيب: الرازي 6
  ).3/1344(، 1720 :رقم الحديث، اختالف المجتهدين: باب، األقضية: كتاب، صحيح مسلم 7
  ).102: (اآلية، سورة البقرة 8
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��:هللاأواباً كان نعم العبد و .�1ٰرٰى � وقد  .�2 نت مت زت رت ىبيب نب مب���

 .�3حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ���:تعرض لفتنة واختبار

مه اهللا منطق علّو .4 �جب هئ مئ خئ جئحئ يي ���: تعالىقال علمه، : ثانياً

 .�5ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ��:ملالطير ولغة النّ

 مس خس حس جس مخ جخ ����:فهو عادل د رعيتهكان يتفقّ ملكه وتصرفته عند ملكه وحكمه،: ثالثاً
 يث نثىث رثزثمث ىتيت����والطير واإلنّس ملك الجنو .6 �خص حص
دون  العطايا إعطاءو .8 �مض خض حض جض ���:إمرتهالشياطين يعملون تحت و .�7ىف

 حس جس مخ جخ ���:الريح تجري بأمره أنّ و .�9جك مق حق مف خف حف جف���:حساب
 .�10خص حص مس خس

  الشياطينوملك سليمان  العالقة بين: المطلب الثاني
 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ��:قال تعالى
   .�11خيمي جيحي يه ىه مه جه ىنين من

  :أهمها ،سليمان ملك الشياطين على ي الذي تتلوهروايات ف 12ذكر الكثير من المفسرين

                                                           

 ).15: (اآلية، سورة النمل 1
  ).30: (اآلية، سورة ص 2
 ). 34: (اآلية، سورة ص 3
 ).79: (اآلية، سورة األنبياء 4
  ). 18و16: (اآلية، سورة النمل 5
 ).20: (اآلية، سورة النمل 6
 ). 17: (اآلية، سورة النمل 7
 ). 38: (اآلية، سورة ص 8
 ).39: (اآلية، سورة ص 9

 ). 36: (اآلية، سورة ص 10
  ).102: (اآلية، سورة البقرة 11
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب : وابن عطية، )234-1/233(، في التفسير بالمأثور الدر المنثور: السيوطي: نظرا 12

  ).236- 1/233(، ر القرآن العظيمتفسي: وابن كثير، )408-2/407(، جامع البيان: الطبريو، )186-1/185( ،العزيز
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كتب الشياطين أصنافاً من السحر وختموها ، لما مات سليمان عليه السالم مفادها أنّه: الرواية األولى

وأن اليهود ، وأخبروا الناس عنها بأنّها من وضع سليمان، ثم دفنوها، بخاتم يشبه خاتم سليمان

  . 1كان سليمان ساحراً: وقالوا، أخرجوها

يكتب الحكمة بأمر سليمان ويدفنها ، كان آصف بن برخيا كاتب سليمان: قيل :الرواية الثانية
  .2بعد أن زادت عليها الكثير، فدلّت الشياطين الناس عليها، لتجدها األجيال القادمة وتنتفع بها

حتى ، فتدله على العالج الذي هي تنفعه، أن شجرة كانت تخرج لسليمان :وروي :الرواية الثالثة
يا ليت لنا : فقال الناس، فما لبث أن مات، أنا لخراب مسجدك: فقالت له، 3الْخُرنُوبةنبتت شجرة 

ودلّوا الناس ، كتاباً ووضعته تحت مصلّى سليمان فكتبت الشياطين، لعالج المرضى ما لسليمان
  .4فإذا فيه سحر، عليه لعالج مرضاهم

  .أحد وهي من رواية أقطابهموهذا ال يخفى على ، 5وايات من اإلسرائيلياتهذه الر وكّل
  .6"وال الحديث المسند الصحيح لشيء منه، ولم تتعرض اآلية الكريمة:" قال أبو حيان  

فدّل عليها المنافقون وزادوا عليها بعد ، بعد أن ذكر أن سليمان نفسه دفن كتبه–قال األلوسيو    
  . 7"وال يخفى ضعف هذه الرواية: " قال - موته

بأن ) التي فيها الشجرة(على الواحدي في الرواية )أسباب النزول( كتاب واعترض محقّق   
  .  8وآخر في روايته عنه ولضعف راوٍ، إسنادها ضعيف إلعضالها

                                                           

  ).1/627(، التحرير والتنوير :ابن عاشور 1
  ).1/627: (المرجع السابق 2
: ت( محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي :أنظر، الخشخاش: هو الينبوتوشجر الينبوت، هي  الخرنوبة والخروبة 3

   ).2/348( ،دار الهداية، المحققينمجموعة من : تحقيق ،تاج العروس من جواهر القاموس ):هـ1205
الدمام  -دار اإلصالح، 2ط، عصام الحميدان: تحقيق، أسباب نزول القرآن): هـ468:ت( علي بن أحمد، الواحدي 4

  ).33-1/32(، م1992
 ).196(، سليمان عليه السالم في القرآن الكريم: سلّوم 5
 ).1/423(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 6
 ).1/337(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :سياأللو 7
  ).1/32(، أسباب نزول القرآن: الواحدي 8
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، فليس هناك ارتباط بين سليمان والشياطين إال ما سيأتي من استخدامها في مصالح الخير   
 لم يضعواحرة الشياطين والس أو أن، لكاليهود ال تقول بذ أن يعنيوايات هذه الر رفضوليس 

فالقرآن الكريم يذكر أن الشياطين وضعت على ملك سليمان ثم برأ ، على سليمان عليه السالم
وربما كان ذلك ، القرآن الكريم ساحة سليمان عليه السالم من هذا الكفر الذي وضعته الشياطين

  .لمبعد موته ألنّها كانت تحت سيطرته وهو حي واهللا أع

مع، وكان ون السقُترِياطين كانوا يسإن الشّ"  :حه الذهبيصحرواه الحاكم ووهناك حديث   
قد سمعها النّ هم يجيء بكلمة حقّأحداس، فيكذب معها سبعين كذبة، فيشربها قلوب الناس، فأطلع 
 ُ يطان سي، فلما مات سليمان قام شعلى ذلك سليمان بن داود فأخذها فدفنها تحت الكر اهللا

نعم : ز سليمان الذي ال كنز ألحد مثل كنزه الممتنع؟ قالواأال أدلكم على كنّ: بالطريق، فقال
  .1"فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها األمم فبقاياها مما يتحدث به أهل العراق

ث عن دفن الكتب التي تتحدو ،التي ال أصل لها قد يظهر التعارض بين الروايات السابقةو  
هذه الرواية  حيح أنوالص، منه الصحيح يعطيها األصل أو جزءاً وهذا الحديث، اواستخراجه

وليست من المرفوع ، 2ها موقوفة عليهولكنّ، رضي اهللا عنه إلى ابن عباس سندها صحيح
يكون جزء  فقد، وقد يكون سمعها من مسلمة أهل الكتاب في وقته، الة والسالمللرسول عليه الص

  .3في الصحيحثم يرد  من معنى رواية باطلة

  دعائم ملك سليمان عليه السالم: المطلب الثالث

بينت اآليات القرآنية مجموعة من األمور التي شكلت الدعائم التي أقام عليها سليمان عليه   
  :وأهم هذه الدعائم، السالم ملكه

                                                           

، 3050: رقم الحديث، بسم اهللا الرحمن الرحيم من سورة البقرة: باب، التفسير: كتاب، المستدرك على الصحيحين 1
)2/291.(  
 : موقع إسالم ويب: انظر على االنترنت 2

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=732&pid=854583)( 
دار المآثر للنشر والتوزيع ، 1ط، مج4موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور :حكمت بن بشير، ياسين 3

 ).1/206(، م1999المدينة النبوية  -والطباعة
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  جريان الريح وتسخيرها بأمره :أوالً

خير الريح فتس، ��1مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض��: قال تعالى

لكن هناك روايات بالغت  ،فيه معنى توطيد الحكم وتقويته من اهللا، ونقله حيث أراد، بأمر سليمان
إلى أن تسخير الريح لسليمان عليه السالم : وقد ذهب بعض المعاصرين، 2وضخّمت في األمر

كان في  إذ يرى أن التسخير، كالطّاهر بن عاشور في تفسيره، كان وفق ما تقتضيه الطّبيعة
  .3مساعدة السفن التجارية والحربية

يظهر على هذه الروايات التي ذكرها المفسرون في شأن تسخير الريح لسليمان عليه السالم و   
  .وهي من اإلسرائيليات ،الكثير من المبالغات

  تسخير الجن له: ثانياً

وتحقيق السيادة الكاملة ، في الحفاظ على ملكه سليمانالتي تساعد  األموروهذا األمر من أهم   
  .خاصة وأن الجن تقوم بما ال يقوم به البشر، والتي لم تتحق ألحد من قبله وال من بعده

وبالنظر في اآليات القرآنية الكريمة يظهر أن تسخير الجن لسليمان عليه السالم كان للقيام  
  :أهمها، بمجموعة من األعمال

                                                           

 ).81: (اآلية، سورة األنبياء 1
أن ملك الموت مر على سليمان عليه السالم فجعل :" روي، قصة ملك الموت والرجل عند سليمان ونقّله بالريح: هامن 2

كأنه يريدني، فسأل سليمان أن يحمله الريح : ملك الموت، فقال: من هذا؟ فقال: ينظر إلى رجل من جلسائه، فقال الرجل
كان دوام نظري إليه تعجباً منه، ألني ُأمرت أن أقبض روحه بالهند، : وت لسليمانويلقيه ببالد الهند، ففعل، ثم قال ملك الم

وهي غير مرفوعة إلى النّبي عليه ، )4/383(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ابن عجيبة: أنظر، "وهو عندك
أنظر  ،اوٍ متكلّم فيه عند أهل الحديثوفيها ر، ولعلّها من اإلسرائيليات، وهي مقطوعة كنوع من الحديث الضعيف، السالم

  :موقع إسالم ويب: على االنترنت
 )http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=80984( ،

 .تصدق وال تكذب واهللا اعلم ولعلها ال

  ).17/123(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 3
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كانوا يغوصون : قيل، �1جم يل ىل مل خل ��� :قال تعالى .الغوص -1

أول ه أنّ: ولذا قيل، 2من باطن البحر لسليمان عليه السالم والكنوز واللَّآِلِئ الستخراج الجواهر
واهللا أعلم، 3تخرج اللؤلؤ من البحرمن اس.  

كانوا يبنون له ما شاء من : قيل، �4حط مض خض حض جض ��: قال تعالى. البناء - 2

 حض جض مص خص حص ��:كما جاء في قوله تعالى، 5لبشراألبنية القوية التي ال يقدر عليها ا
حيث تدل على أنّهم كانوا يبنون له ،�6مع جع مظ حط مض خض

  .المحاريب والتماثيل والقصور
  :والجفان هي، �7مع جع مظ حط��: قال تعالى. صناعة الجفان والقدور -3

  .8القصعة الكبيرة للثّريد والتي هي كالحوض الكبير

  ومعرفة لغات ال يعرفها البشر ظيمتنوع الجنود والملك الع: ثالثاً

وقال ، ��9ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت�� :قال تعالى   

 ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ���:تعالى
  .�10مت زت رت يب

                                                           

  ).82: (اآلية، سورة األنبياء 1
 ).7/459(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 2
 ).3/169(، بحر العلوم: السمرقندي 3
  ).37: (اآلية، سورة ص 4
 ).26/392(، مفاتيح الغيب: الرازي 5
  ).13: (اآلية، سورة سبأ 6
  ).13: (اآلية، سورة سبأ 7
 1415حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية ، 4ط، مج10إعراب القرآن وبيانه): ه1403:ت(محي الدين، درويش 8

  ).73-8/72(، هـ
 ).17: (اآلية، سورة النمل 9

  ).16: (اآلية، سورة النمل 10
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وتزيد الرهبة من هذا الملك المتربع ، وكثرة الجنود تُضيف على الملك صبغة القوة والسيطرة  
فكيف والجنود أجناس مختلفة؟ منهم المرئي ، على العرش دون محاوالت لخرق النظام واألمن

  .وغير المرئي والطائر وغير الطائر والزاحف وغيره

كان عسكره مائة فرسخ، : " فروى الثعلبي، وقد راح الكثير من المفسرين ينقلون صفة ملكه  
وخمسة وعشرون للوحش، وخمسة خمسة وعشرون منها لإلنس، وخمسة وعشرون للجن ،

كان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثالثمائة صريحة وسبعمائة ير، ووعشرون للطّ
  .1سرية

  . 2"وتفصيل هذه األشياء يحتاج إلى صحة نقل"  :قال أبو حيان

واهللا تعالى ، وال أحد ينكر أن اهللا قادر على أكثر من ذلك بكثير ،أنّها إسرائيليات وال شك في   
، فيها مبالغات عظيمةكذلك و ،بحاجة لتدقيق، المذكورولكن التفصيل ، سخّر لسليمان كل شيء

فإن ذلك يعني خمسمائة كيلو متر تقريباً ألن الفرسخ ، فعندما نقول أن عسكره في مائة فرسخ
  .وهذا أمر مبالغ فيه واهللا أعلم، 3يعادل حوالي خمسة كيلو مترات

مؤمنان، وكافران، : رض كلها إال أربعةلم يملك األ" :أما القول بأنّه ملَك األرض كلَّها فقد روي
وهو ، 4"نمروذ بن كوش، وبختنصر: نين، والكافرانسليمان بن داود، وذو القر: فالمؤمنان

هذا " :قال محقّق الكتابو، 5وقد نسبه ابن الجوزي البن عباس رضي اهللا عنه، مروي عن مجاهد
   .6"قول بال برهان، مصدره كتب األقدمين، وهو قول بعيد جداً

ولم يرفعه إلى ، حتى إن صح السند، القول موقوف على ابن عباس رضي اهللا عنهما وهذا  
  .وهو مما سمعه من مسلمة أهل الكتاب واهللا أعلم، رسول اهللا عليه الصالة والسالم

                                                           

  ).488-1/487(، تاريخ الرسل والملوك :والطبري، )7/196(، الكشّف والبيان عن تفسير القرآن :الثعلبي 1
 ).8/218(،البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 2
  ).15/286(، مج22فتاوى نور على الدرب ):ـه1420:ت(عبد العزيز بن عبد اهللا، إبن باز 3
  ).1/234(، تاريخ الرسل والملوك: الطبري 4
  ).1/232(، زاد المسير في علم التفسير: ابن القيم 5
  ).1/232: (مرجع السابقال 6
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  تطور الصناعة وازدهار البناء: رابعاً

 أنّها: قيل، �1جب هئ مئ خئ� :قال تعالى، فمن ضمن الملك العظيم إسالة عين القطر   

  .2وهي باليمن، حاس تسيل له كالماءعين من معدن النّ

، ويدخل في الكثير من الصناعات التي تحتاجها الدولة، وال شك أن معدن النحاس أمر مهم 
وقد استخدم سليمان الجن في البناء حتى ، ويساعد على النهوض بالمستوى االقتصادي فيها

ذه المباني العظيمة ما ذكره القرآن الكريم عن صرح سليمان ومن ه، ازدهر البناء في المملكة
 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن ��: قال تعالى عن ملكة سبأ، الذي أعده لملكة سبأ

 .�����3هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي

، رح يطلق على صحن الدار وعرصتهاوالص، نّه أثر بديع من آثار الصناعة الحكيمةإ :قيل فيه  
وهو بيت وعر له بابان كان يجلس فيه سليمان ، وراةلمذكور في التّصرح القصر ا :هوالظاهر أنّ

  . 4للقضاء بين الناس

 والقوارير، المملس وهو، الممرد :األول: والقرآن الكريم لم يصف الصرح إال بوصفين اثنين  
  .5جاجالز أسماءمن  وهي

  .�6جب هئ مئ خئ�� :قال تعالى عن داوود وسليمان، الحكم والقضاء: خامساً

وما قيل في حق داوود من أن القضاء العادل ، ضوابط الملوك من انفالقضاء والحكم ضابط   
فسليمان ، يقال في حق سليمان عليهما السالم، يوطد الحكم واألمن ويساعد على استمرار الملك

ل وال عيب فلك، ذو حكمة ونباهة حتى إنّه ليستدرك على أحكام أبيه، كان خلفاً ألبيه قاضياً عادالً

                                                           

  ).12: (اآلية، سورة سبأ 1
  ).4/379(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ابن عجيبة 2
  ).44: (اآلية، سورة النمل 3
  ).19/275(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 4
  ).19/276(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 5
  ).79: (اآلية، سورة األنبياء 6
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، وقد ذكرت لنا مصادرنا اإلسالمية نموذجين لهذا القضاء وهذه الحكمة البالغة، مجتهد نصيب
  :وهما، من حكم النبي والملك والقاضي داوود واستدراك ابنه سليمان عليه

  قضية الحرث والغنم : االستدراك األول

   زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل��:قال تعالى   

  .�������1جب هئ مئ خئ جئحئ يي نيىي مي

وفي الليل رعت أغنام قوم آخرين أشجار هذا الكرم  ،كان لهم كرمقوماً أن : لقصةففي ا  
  . 2د عليه السالمو، فتحاكموا إلى داوبالكلّية

لكن ، ولم يرد في حديث مرفوع، والقرآن لم يذكر ما هو حكم داوود وال سليمان عليهما السالم 
فقد ورد عنه . 3اسٍ رضي اهللا عنهما في تفسير ذلكيمكن أن يستأنس بما ورد موقوفاً عن ابن عب
يدفع الغنم : وحكم سليمان أن، )4أو بقيمة الكرم(أن داوود قضى بالغنم ألصحاب الحرث

حتى ، ويبذر أصحابها ألهل الحرث مثل حرثهم، ألصحاب الحرث فيستفيدوا من ألبانها ومنافعها
  . 5يبلغ الزرع مثل الزرع األول فيرجعوا لهم الغنم

  اختصمتا لداوود في الولد  نتيلقضية المرأتين ال: الثاني االستدراك

كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن " : والحديث في صحيح البخاري   
إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، : إنّما ذهب بابنك، وقالت األخرى: إحداهما، فقالت صاحبتها

ائتوني بالسكين أشُقّه بينهما، : تا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقالفقضى به للكبرى، فخرج

                                                           

  ).79-78: (اآلية، بياءسورة األن 1
 ). 2/302(، قصص األنبياء: ابن كثير: انظر 2
  ).3/446(، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي 3
  ).2/302(، قصص األنبياء: ابن كثير 4
  ).5/312(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
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واهللا إن : قال أبو هريرة" ، ال تفعل يرحمك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى: فقالت الصغرى
  .1سمعت بالسكين إال يومئذ، وما كنا نقول إال المدية

  عليه السالم سليمان موت :المطلب الرابع

 حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك�� :ىقال تعال   
 .�2هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من

ولذلك ذكر ، 3وال يوجد حديث صحيح يزيل هذا اإلبهام، فهذه إشارة مبهمة في القرآن لموته
  :المفسرون روايات عديدة في موته عليه الصالة والسالم

فدخل عليه شاب ولم يستأذن ، تعبد فيهأنّه أمر الجن أن يبنوا له صرحاً فبنوه لي: الرواية األولى
، فعلم سليمان أنّه ملك الموت، بأنّه دخل بإذن رب هذا الصرح: فقال له الشاب، فاستغرب منه

وقصد بذلك التعمية عليهم لينهوا بناء ، فاتّكأ على العصا وقبض روحه وبقيت الجن تعمل
  . 4المسجد

، فأمر سليمان الجن ببناء الصرح، ساعة من عمرهأن ملك الموت أعلمه ببقاء : الرواية الثانية
إلى أن ، وكان كل جني يمر من محرابه يحترق، وجلس متكئاً على عصاه وقبضه ملك الموت

  . 5وكان عمره ثالثة وخمسين عاماً، فعلموا أنّه ميت، مر أحدهم ولم يحترق

فخرجت له شجرة ، بمنافعهاكانت تخرج له كل سنة بمحرابه شجرة تُخبره : قيل: الرواية الثالثة
  . 6بأنّها لخراب ملكه فعلم أن أجله حّل: وقالت له، الخُرنوب

                                                           

، 3427: رقم الحديث، "ووهبنا لداوود سليمان: "الىقول اهللا تع: باب، أحاديث األنبياء: 60كتاب، صحيح البخاري 1
)4/162.(  
  ).14: (اآلية، سورة سبأ 2
  ). 568-3/567(، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي 3
  ).8/530(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 4
  ).4/483(، البحر المديد: ابن عجيبة 5
  ).6/683(، الدر المنثور: السيوطي 6
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طريقة ف لذا، ويتبين أن هذه روايات متضاربة في طريقة موته عليه السالم ال تسلم من النقد  
في نصوصنا إال ما ذكر القرآن الكريم من موته عليه السالم وهو على  الموت مسكوت عنها

  . فكل ما قيل فيها فهو دخيل ،العصا

  قضايا معاصرة ذات عالقة بملك سليمان عليه السالم: المطلب الخامس

يرتبط بملك سليمان عليه السالم في زماننا هذا ما يشاع  ويكثر حوله الحديث من أنّه بنى   
ول في هذا المطلب موضوع انوسنت، ينسج اليهود حوله األساطيرو، هيكالً في مدينة القدس

  .الهيكل وما يتعلق به من أمور

وهو المسجد الذي بناه سليمان عليه ): أو معبد سليمان(هيكل سليمان: المقصود بالهيكل   
بيت ( :أما اليهود فيسمونه ،لمسجد األقصىا والذي يسميه المسلمون بيت المقدس أو، السالم

  . أي المعبد، 1)تيمبل( عند الغرب باسم ومشهور، سالبيت المقد: وتعني، )هامكيداش

 في عقيدتهم وال كتبهم وال ليهودل لفظ الهيكل غير معروفويرى الدكتور عبد اهللا معروف أن  

ولفظ الهيكل جاء من ، المقدس بيتال :ومعناها، )بيت هاميكداش:(إنّما يؤمنون ب، لغتهم 
  .2االنجليزية

ولكن سنرى أن أغلب العلماء ، 3ولم يرد ذكر الهيكل في القرآن الكريم وال في السنّة المطهرة 
وقد ثبت في القرآن الكريم بأن ، مما يجعل له ذكراً عندهم، يرون أنّه هو المسجد األقصى

 خض حض جض مص خص حص���:قوله تعالىمنها ، سليمان عليه السالم كان يبني المحاريب
�������:وقوله، 5 �مضحط خض جضحض ��:وقوله، �4معجغ جع  مظ حط مض

                                                           

  ).http://www.palqa.com: (موقع فلسطين سؤال وجواب: انظر على اإلنترنت 1
 ). 140(، لبنان -دار العلم للماليين، 1ط، المدخل لدراسة المسجد األقصى: عبد اهللا، معروف 2
: 2015-12- 14: بوابة الشرق: موقع، زيز الكحلوتعبد الع، هل لهيكل سليمان ذكر في القرآن: انظر على اإلنترنت 3
)sharq.com/news/details/391409#.VnEdVEorLrc-http://www.al.( 
  ).13: (اآلية، سورة سبأ 4
 ). 38: (اآلية، سورة ص 5
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 مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي جيحي ٰه جهمه هن من خن��
 .2الجناإلنس وبمساعدة  ى الهيكلالم بنسليمان عليه الس أنسيوطي وقد ذكر األ، �1هث

  :فانقسموا إلى أقوال، أما عنّد المفسرين والمؤرخين

هناك (أو أعاد ترميمه، هو المسجد األقصى، أن ما بناه سليمان عليه السالم ىير: القسم األول
: ومن هؤالء، )3بين إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان عليهم السالم، خالف في أصل البناء

وابن ، 6واليعقوبي في تاريخه، 5والمسعودي في مروج الذهب، 4الدينوري في األخبار الطوال
في البداية  وابن كثير، 9وابن خلدون في تاريخه، 8و السعود في تفسيرهوأب، 7الوردي في تاريخه

 .وغيرهم ، 10والنهاية

وأكثرهم من ، غير المسجد األقصى)قصراً أو صرحاً أو معبداً(أنّه بنى هيكالًيرى  :القسم الثاني
الدكتور رشدي : ومنهم، 11ما عدا البكري من القدماء في المسالك والممالك، المعاصرين

  .وغيرهم، 14والدكتور صالح الخالدي، 13والدكتور محمد حسن شراب، 12راويالبد

                                                           

 ).48: (اآلية، سورة النمل 1
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وهو رأي الدكتور . ألنّه أسطورة توراتية خيالية، أنكروا وجود الهيكل أصالً: القسم الثالث
المسجد  في كتابه وبركو، 1خرافات بال حدود )المقدس(الهيكل اليهودي في كتابه صالح الرقب

، اآلن في الوسط العربي واإلسالمي وهو الرأي السائد، 2ل المزعوماألقصى المبارك والهيك
 .وخاصة عند الفلسطينيين

والدليل ) أو أعاد بنائه(وهو ما ذهب إليه األكثرون أنّه بنى المسجد األقصى: والرأي األقرب  
 قال، والحديث صحيح ،وسليمان أعاد بناءه وتجديده ،هو األقصى حديث قد يرجح أن الهيكل :هو

سأل اهللا  ،سليمان بن داود صلى اهللا عليه وسلم لما بنى بيت المقدس نإ"  :عليه الصالة والسالم
 سأل اهللا عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل ملكاً: ثالثة عز وجل خالالً

ه أحد ال جد أن ال يأتيال ينبغي ألحد من بعده فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل حين فرغ من بناء المس
  .3"ينهزه إال الصالة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه

توحيان بأنّه عليه السالم " حين فرغ من بناء المسجد"وجملة " لما بنى بيت المقدس: " فجملة    
ألنّه دمر وخرب ، بنى المسجد المعروف وهو المسجد األقصى على هيئة ال يعلمها إال اهللا

يدور ، ألن هناك خالفاً فيمن بنى األساس، 4التجديد وليس األساس: بالبناء هنا والمقصود، بعدها
واألقرب هو ، هذا الخالف بين آدم وإبراهيم إسماعيل ويعقوب وداوود وسليمان عليهم السالم

  .                                  5إبراهيم عليه السالم

                                                           

، م2002غزة  -مركز النور لألبحاث والدراسات، 1ط، خرافات بال حدود) المقدس(الهيكل اليهودي: صالح، الرقب 1
)85.(  
دمشق  -دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، المسجد األقصى المبارك والهيكل المزعوم: عبد بن محمد، بركو 2

  .)60(، م2010
، عبد الفتّاح أبو غدة: تحقيق، السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن): هـ303: ت(أحمد بن شعيب، النّسائي 3

رقم ، فضل المسجد األقصى والصالة فيه: باب، المساجد: كتاب، م1986حلب  –مكتب المطبوعات اإلسالمية، 2ط
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  ). 122-3/116(، دراسات تاريخية من القران الكريم: مهران 5



81 

 

، ما يزعمون يعتبر الهيكل أفضل مكان للعبادةوحسب ، للهيكل منزلة خاصة في قلوب اليهودو  
الكتاب في اليهود والنصارى  ثابت عند بناؤه و ،1ن سليمان عليه السالم بناه لهمأويدعون 

 الرأي الفقهيعلى أن ، 3وال حاجة لذكره ومواصفاته الخيالية والتناقض الصريح فيها، 2المقدس
ص الذي سيقودهم ألرض خروج الماشيح المخلّ اعلى اليهود أن ينتظرو نأب :يقول عند اليهود

  .4وهناك ووقتها يكون بناء الهيكل ،صهيون

لم فإن الهيكل كما ذكرنا سابقاً ، والحقيقة أن الزعم بوجود بناء اسمه الهيكل أمر يفتقد للصحة   
ثر وأك، عليهما السالم ن ذكر أعمال داوود وسليمانآالقر أنمع  الكريم نآيرد ذكره في القر
بني إسرائيل لم يتفقوا مع  ثم إن، مستمدة من التوراة في هذا الموضوع الروايات التاريخية

مختلفون في تحديد مكان  كما أنّهم، ه سيكون لثلة منهم في وقتهمنّإف بنوا معبداً فإذا، أنبيائهم
ن مباني مبنى م أي مواصفات  ال تنطبق معللهيكل التوراة التي تذكرها مواصفات الو، الهيكل

سيكون للصالة  -فرضاً- بنى معبداً إذاسليمان الموحد  أنواألقرب ، الشريف الحرم القدسي
  .5دمارها بالكامل إلىت أد، كذلك تعرضت القدس لحمالت خارجية، وتوحيد اهللا

                                                           

  ).6(، حقيقةالهيكل المزعوم بين الوهم وال: الفرا 1
، )20-14(، 2:وإنجيل يوحنا اإلصحاح، )540-539(، )30-1(، 6:اإلصحاح، سفر الملوك األول، الكتاب المقدس 2
)1579.( 
عمادة البحث ، 1ط، سعود الخلف :تحقيق، البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح): ه11ق(زيادة بن يحيى، الراسي 3

  ).وما بعدها264(، م2003النبوية  المدينة - العلمي بالجامعة اإلسالمية
  : سلسلة الحقائق الكاذبة، فلسطين في العمق: موقع: انظر على اإلنترنت 4
)https://deeppalestine.wordpress.com/2013/05/19.( 
-73(، م2003عمان  –دار حنين للنّشر والتوزيع، 1ط، تاريخ مدينة القدس: محمد حسين وآخرون، محاسنة: انظر5
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  المبحث الرابع

  ملكة سبأ
  ذكرها في القرآن الكريم: المطلب األول

، ومعروفة وهي قصة مشهورة، عليه السالم في سورة النملذكر اهللا تعالى قصتها مع سليمان    
   . أو اسم أبيها أو نسبها ن اسمهاآولم يذكر القر

وانتهت  ،الذي ذهب لسبأ ووجدها وقومها يسجدون للشمس ابتدأت القصة بالهدهد الغائبوقد   
قال تعالى ، ةولم يذكر اهللا أمرها إال في هذه القص ،عليه السالم بقدومها وإسالمها مع سليمان

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل��:على لسان هدهد سليمان
وأما إسالمها فقال اهللا تعالى ، �1ىه مه جه ين ىن�من خن حن جن

 مت هب مب مئهئ  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن��: على لسانها
  . �2َّـ هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس هثمس مث هت

أن الملكة : لديالخاصالح  يرى الدكتورو، فتبين أنّها ملكة مسلمة كانت كافرة هي وقومها   
فأسلمت سبأ وتحولت إلى مملكة ، وخرج الجميع إلى قومهم دعاة، وأسلم الوفد الذي معها، أسلمت
  .واهللا أعلم، وظاهر القصة يوحي بذلك، 3إيمانية

 : وهي، وقد ذكر القرآن الكريم بعضاً من أحوالها وصفاتها
 ىل مل خل حمخم جم هل مل خل �� :قال تعالى، أنّها ملكة وحاكمة سبأ -1

 .�4 يل

 حم جم�: قال تعالى، وعندها عرش عظيم، يصلح للملوك من كل شي أوتيت أنّها  -2
 .�5 جن يم ىم مم خم

                                                           

  ).24-23: (اآلية، ورة النملس 1
  ).44: (اآلية، سورة النمل 2
  ).3/567(، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي 3
 ).23-22: (اآلية، سورة النمل 4
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3-  ىن من خن ��: قال تعالى، مسيعبدون الشّمجوسيين قومها كانوا أن 
  .�1ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 مج حج ���:قال تعالى، وتعقد جلسة مشورة مع قومها، كانت غير مستبدة بالرأي أنّها -4
 .2 �خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جع مظ حط مض خض حض جض ��: قال تعالى، س شديدأفي قوة وب ت وقومهاكان -5
  .�3حف جف مغ  جغ مع

 لك  خك حك جك مق حق مف ��:قال تعالى، عالية سياسةكانت ذات حكمة و -6
  .�4حن جن مم خم ،جم هل خلمل حل جل مك

قال  ،وأنقذت قومها من الهالك المحتم ها أقرت بذنبها ولم تتكبر وأسلمت مع سليمان هللاأنّ -7
  .�5َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس��: اهللا تعالى

 خن حن جن مم خم�: قال تعالى، أنّها كانت كريمة تقدم الهدايا لمستحقيها -8
 .��6جه هن من

  دعائم ملكها :نيالمطلب الثا

يمكن استنتاج أهم الدعائم التي ، عن ملكة سبأ حدثتالتي ت الكريمة بالنظر في اآليات القرآنية  
  : وهي، قام عليها ملكها

  عظم الملك وسعته: أوالً

    .  �7جن يم ىم مم خم حم جم �� :قال تعالى عنها  
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فقد وصف الهدهد لسليمان عليه السالم أن عرش ملكة سبأ كان عظيماً وقد آوتيت من كل   
  .خاصة وأن الهدهد كان يرى عرش سليمان العظيم، شيء

 ،1من أنواع الدنيا: وقيل، من كل شيء في أرضها: فقيل، ملكة سبأ الذي كان لدىوأما   
  . 2أي من األشياء التي يحتاج إليها الملوك: واألصح الذي يستقيم مع معنى اآلية

وذكروا أوصافاً في هذا ، 3أنّه السرير المرصع بالذهب: وقد قيل في معنى العرش العظيم   
، لياتولما يفوح منها من رائحة اإلسرائي، السرير غضضت الطرف عنها لما فيها من المبالغات

هو الملك  - واهللا اعلم-فربما المقصود، والذي يظهر أن معنى عرشها أوسع من السرير نفسه
فالعرش العظيم المليء بالذهب ال يستقيم إذا لم يكن له ، والقوة والمنعة التي كانت دولتهم فيها

  . وهذا هو أحد الدعائم لملك ملكة سبأ، جيش عظيم يحرسه

ويدعمه روافد عديدة ، الواسع سيكون ملكاً ثابتاً راسخاً في األرضوال شك أن الملك العظيم   
فهي كانت تتمتع ، وقصر واسع فيه سرير عظيم يشير إلى ذلك كله، من جيش وسعة في المملكة

  .بمملكة عظيمة وعرش وسرير عظيم

  قيام ملكها على نظام الشورى: ثانياً

اءها كتاب سليمان عليه السالم هو أنها بعد أن ج، فالذي يظهر جلياً من حوارها مع قومها   
وهذا أبرز صفة تظهر في ، وال تستبد بالرأي أو تقمع معارضيها، ملكة تعتمد على نظام الشورى

وهذا يظهر في ، ناجح وهي أهم صفة ال بد أن تتوفر في أي نظام حكم، دعائم ملك ملكة سبأ
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين �� :قال تعالى، اآلية الكريمة

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ
  .�4خص  حص مس خس حس جس مخ

                                                           

  ).6/352(، الدر المنثور: السيوطي 1
 ).6/281(، إرشاد العقل السليم: أبو السعود 2
 ).19/284(، التفسير المنير: الزحيلي 3
  ).32-29: (ةاآلي، سورة النمل 4
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ألن ذلك يجعل ، والشورى وعدم االستبداد هما من أهم دعائم الملك الناجح على اإلطالق   
فال ، وهذا يحافظ على بقاء الملك واستقراره داخلياً، مجموع األمة يشاركون في اتخاذ القرار
وهذا ما كانت تنتهجه ملكة ، الشعور بالظلم واالستبداد يخرج أحد أو جماعة على الملك بسبب

فكانت تلك المشورة باإلضافة ، إذ شاورت قومها في أعظم خطر خارجي يهدد ملكها وبقائه، سبأ
ولذلك نرى أن النتيجة كانت هي أن قال ، إلى حكمتها في اتخاذ القرارات سببين في إنقاذ البالد

 جف مغ  جغ مع ��: كما قال اهللا تعالى على لسانهم، الها المأل الذين شاورتهم من قومه
ثم ، فلم يخرجوا عن رأيها حتى بعد إبداء رأيهم الذي يخالف رأيها رأساً على عقب، �1حف

  .سرعان ما وافقوا على رأيها

  القوة والبأس الشديد: ثالثاً

ن رأيهم كا، بعد أن شاورت ملكة سبأ قومها في شأن كتاب سليمان عليه السالم الذي جاءها  
 مض خض حض جض �� :قال تعالى، بأنهم في قوة ومنعة واستعداد عسكري ألي خطر خارجي

   .�2حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

والذي ، 3الشجاعة والقوة في الحرب: وقيل، كثرة الرجال: فقد قيل إنّها، والمقصود بالقوة   
  .فهي شاملة لها، يظهر أنها قوة الرجال والجنود واستعدادهم العسكري للمعارك

وقد ذكرت في أول الدعائم أن مملكتهم كانت ذات عرش ، فقد كانوا يملكون جيشا قوياً    
 - بصرف النظر أكان السرير أم الملك كله–فالعرش عظيم ، وهنا تجتمع الدعائم وتتكامل، عظيم

وكان ملكه أعظم ، وسليمان عليه السالم ملك اإلنس والجان والطير، والمملكة في قوة وعظمة
فهم مستعدون عسكرياً ، ومع هذا فقد قالوا بأنهم أصحاب قوة وبأس، ظهر األرض ملك على

وبغض النظر عن إمكانية الصمود أمام ملك معه اهللا تعالى ، لمواجهة سليمان عليه السالم
  .لكن هذا يوحي أيضاً بقوتهم واستعدادهم للحروب، وإمكانيته عالية

                                                           

  ).33: (اآلية ،النملسورة  1
  ).33: (سورة النمل اآلية 2
  ).226-17/225(، التفسير البسيط: الواحدي 3
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، سكري هي من أهم الدعائم ألي ملك أو نظام حكموكما هو معروف بأن الجيش واالستعداد الع  
فكان هذا ، بل ال يتصور قيام دولة أو مملكة بدون جيش يحرسها ويحميها من الخطر الخارجي

  . هو أحد أهم الدعائم التي شكلت ملك ملكة سبأ

  العالية سياسةالحكمة وال: رابعاً

عظيم يتمتع بجيوش وإمكانيات  فقد رأت ملكة سبأ أنها وقومها ال يستطيعون مواجهة ملك   
ألن ، لذا قررت أن تلجأ للحلول السلمية بديالً عن الحلول العسكرية، عالية كسليمان عليه السالم

بل بالعكس فقد تأتي بالويالت والدمار على المملكة إذا لم ، الحلول العسكرية ال تؤتي أكلها دائماً
فكان رأيها األخير هو المالينة ، خصم والعدوتكن تلك المملكة في جاهزية وقوة تساويها مع ال

  خك حك جك مق حق مف ��: كما أخبر تعالى، واالستعطاف وإظهار الوالء عن طريق الهدية
 هن من خن حن جن مم خم، جم هل خلمل حل جل مك لك
   .��1جه

وتجنبت ، فكانت حكمتها هذه وحسن تصرفها من األمور التي قادتها وبالدها إلى بر األمان  
وكذلك خرجت من الظلمات إلى النور ودخلت ، م كسليمان عليه السالمبذلك غضب الملوك العظا

  .وهو دين اإلسالم دين سليمان عليه السالم، في أعظم دين على وجه األرض

  .األهلية السياسية والصالحية للملك في كل شيء في وقتهم :خامساً

  .القبول من الشعب ودعمه له :سادساً

  .ت األفعال واألحداثالحكمة وعمق النظر في مآال :سابعاً

  .الوضوح وعدم الغموض في المواقف السياسية :ثامناً

  .الشخصية القوية في القدرة على مواجهة المستجدات والصعوبات :تاسعاً

                                                           

  ).35-33: (سورة النمل اآلية 1
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  خامسالمبحث ال
  ذو القرنين

 في القرآن الكريمذكره : المطلب األول

ن اهللا له في األرض وآتاه وقد مكّ" ، 1في ثالثة مواضع، لم يرد ذكره إال في سورة الكهف     
من كل شيء سبباً فساح في األرض، واستعان بهذه األسباب على بسط سلطانه بالعدل 

وكان غياثاً ، ودعا إلى اهللا في كل رحلة يرحلها، واِإلحسان، حتى بلغ مغرب الشمس ومشرقها
لى الخير، حتى فتح اهللا للمظلومين وعوناً لهم، وكان مثلًا صالحاً في كل َأقواله وَأعماله وهدايته إ

ثم كان من آيات اهللا على يديه أن أقام ، به مغاليق األمور، وَأصلح كثيراً من الفساد في األرض
 جن مم خم��: قال تعالى عنه، 2"سد يأجوج ومأجوج بين جبلين مرتفعين ارتفاعاً عظيماً

  .3 ��يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٰهجي مه جه هن من حنخن

  : على أقوال هي وعبد صالحصه بين نبي وملك في تحديد شخ قد اختلف العلماءو

نسبه ابن حجر في الفتح  بصيغة التمريض إلى عبد اهللا بن عمرو بن : أنّه نبي: القول األول 
مقاتل بن : وهو قول، 4وعليه ظاهر القرآن: وقال، ولم أقف عليه، العاص رضي اهللا عنه

أدلة القائلين  الرازي وقد ذكر، 9وابن كثير، 8وابن عادل، 7والضحاك، 6والرازي، 5سليمان
ومن " وآتيناه من كل شيء سبباً"، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة" مكنّا له" :وهي، بالنبوة

                                                           

 ).278(، المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم: عبد الباقي: انظر ،من سورة الكهف) 94و 86و 83: (وهي اآليات 1
 ).5/820(، التفسير البسيط: الواحدي 2
  ). 85- 83: (اآلية، سورة الكهف 3
  .)6/383(، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر  4
 –دار إحياء التراث، 1ط، عبد اهللا شحاته: تحقيق، تفسير مقاتل بن سليمان: )هـ150:ت(أبو الحسن بن سليمان، مقاتل 5

 .)2/600(، ه1432بيروت 
 ).21/495(، مفاتيح الغيب: الرازي 6
دار السالم للطباعة ، 1ط، محمد الزاويتي: تحقيق، )أصله رسالة علمية(مج 2 تفسير الضحاك) ه105 :ت(الضحاك7 

 ).2/548(، م1999القاهرة ، والنشر
  ).355و 553/ 12(، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 8
 ).2/125(، البداية والنهاية: ابن كثير 9
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وهو قول حسن بظاهر النص لوال ، 1ومن يتكلّم اُهللا معه نبي" قلنا"، جملة األشياء النبوة
  :المرجحات التالية

 .2)ما أدري أتُبع نبياً أم ال، وما أدري ذا القرنين نبياً أم ال( :حديث الحاكم وصححه الذهبي: أوالً

  . 3وهو قول القاسمي، تنصيصالنّبوة ال تثبت إال بدليل و نأ :ثانياً

 .وذلك كطالوت، 4يكون عن طريق نبي في زمانه أنيحتمل  )قلنا(الكالم من اهللا له: ثالثاً

، فالحديث ال يجزم، 5)ما أدري ذا القرنين نبياً أم الما أدري أتُبع نبياً أم ال، و: (هناك حديثو
  .عليه الصالة والسالمالنبي هو في ذلك ومن له الفصل ، ويجعل القضية محتملة

ح وهو ال يكاد يص، 6وهو مروي عن عمر رضي اهللا عنه: أنّه ملَك من المالئكة :القول الثاني
وقد وجدت قوله ، إلى الثعلبي 9ه ابن حجرونسب، 8وغريب كما قال أبو حيان، 7كما قال األلوسي

  .10والمعروف بعرائس المجالس" قصص األنبياء: " في كتابه

                                                           

 ).21/495(، مفاتيح الغيب: الرازي 1
 .من هذا البحثالسابقة  فحةصالانظر  2
 ).7/73(، محاسن التأويل: القاسمي 3
 ). 6/65(، ـه1412الباكستان  –مكتبة الرشدية ، غالم التونسي: تحقيق، التفسير المظهري: محمد ثناء اهللا، المظهري 4
، ا الشيخ األلبانيوصححه الذهبي وكذ، )1/92(، 104: رقم الحديث، كتاب اإليمان، المستدرك على الصحيحين: الحاكم 5

 ).2/251(، 2217: رقم الحديث، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: األلباني: أنظر
  ). 60( ،ه1415مكتبة الثقافة الدينية ، فتوح مصر والمغرب): هـ257: ت(عبد الرحمن، ابن عبد الحكم 6
 ). 8/346(، مثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال :األلوسي 7
  ).7/218(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 8
  .)6/383(، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر 9

 ).396( ، بيانات الكتاب غير واضحة، )عرائس المجالس(قصص األنبياء ):هـ427: ت(أحمد بن محمد، الثعلبي 10
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روي عن علي فقد ، 1وهو قول الجمهور، أنّه ملك أو عبد صالح أو كالهما معاً: القول الثالث
ل األكثرون من وعلى هذا القو، 2"كاًلَأو م ولم يكن نبياً، نّه عبد صالحإ:" ه قالرضي اهللا عنه أنّ

  .المفسرين والمؤرخين

  .4والدكتور عمر األشقر، 3د قطبوهو قول سي ،هو التوقف :القول الرابع 

أما أنه عبد صالح فال شك ، الذي يظهر أن النبوة بحاجة إلى دليل أوضح فالتوقف فيها أسلمو    
عبداً صالحاً فقد كان ولكنهم قصدوا بأنه مع كونه ، أنّه كذلك حتى عند أصحاب األقوال األخرى

ولو لم يكن صالحاً ما زكّاه اهللا تعالى وامتن عليه بنعمه وحكمه  ،يشغل أمراً آخر كالنبوة والملك
والسير في األرض حيث يشاء دون ، وأما كونه ملكاً فالتمكين واإليتاء من كل شيء ،في أقوام

  .ن صفر اليدينكلها قرائن تشير إلى ملكه وإال كا، واستغاثة األقوام به، مانع

 .�5جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل�:قال تعالى عنه    

 الشمس ومشرقها بلغ مغربو ،األرضمكّن اهللا له في و، رجل صالح يؤمن باهللا واآلخرة فهو   
 . يأجوج ومأجوج ي علىالقو بنى السدو ،في رحالته

 

                                                           

البداية : ابن كثيرو، )3/301 (، البحر المديد: ابن عجيبة و، )3/175(، لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن: انظر 1
محمد : تحقيق، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد): هـ1316: ت(محمد بن عمر، الجاويو، )2/122(، والنهاية
، طنطاويو، )6/22(، التحرير والتنوير: ابن عاشورو، )1/695(، ـه1417بيروت –دار الكتب العلمية، 1ط، الصناوي

، م1998القاهرة  –دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد
المدينة  -مكتبة العلوم والحكم، 5ط، مج5أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: جابر بن موسى، الجزائريو، )8/570(

، التفسير المنير: الزحيليو، )419(، منّان في قصص القرآنتيسير ال :أحمد، فريدو، )2/187(، م2003المنورة 
، )45(، م1994دمشق  –دار القلم، 2ط، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: محمد خير، رمضانو، )16/20(
 ).478(، م2007المنصورة  –مكتبة فياض للتجارة والتوزيع، أحداث النهاية ونهاية العالم: محمد، حسانو
فتح الباري شرح : ابن حجر: أنظر، وصحح األثر الحافظ ابن حجر في الفتح، )17/334(، تاريخ دمشق: عساكرابن  2

  .)6/383(، صحيح البخاري
  ).4/2291(، هـ1412القاهرة  -بيروت -دار الشروق ، 17ط، في ظالل القرآن) : هـ1385: ت(سيد، قطب 3
 ).22(، الرسل والرساالت: األشقر 4
  ).98: (اUية، سورة الكھف 5
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  : 1وقد ذكر الدكتور مصطفى مسلم جملة من أوصافه  

  .، فأقام العدل وحكم بالقسطاًجل صالح، مكن اهللا له في األرض وآتاه من كل شيء سببه رأنّ -1

  .كانت له رحلة إلى مطلع الشمس وحروب انتصر فيها على أمم كافرة وأخضعها لحكمه -2

  .فينكانت له رحلة إلى مطلع الشمس لتأديب أقوام متخلّ -3

4- ا ضعفاء من هجمات قبائل متوحشة يحمي كانت له رحلة إلى منطقة جبلية إلقامة سدأقوام.  

5- الذي أقامه ذو القرنين، وقوعه بين جبلين متقابلين من أساسيات السد.  

6- تكوين هذا السد حاس لتحقيق الصالبة والمالسةم بالنّمن الحديد المطع.  

7- الغرض من إقامة السد غرض ممن فساده عسكري لدفع هجمات القبائل المتوحشة والحد.   

  مكان السد الذي بناه ومسألة بقائه إلى العصر الحاضر: المطلب الثاني

يأجوج (ثبت أن ذا القرنين بنى سداً بين القوم الذين ال يفقهون قوالً وبين المفسدين في األرض   
  :وهي، ولكن هناك خالف في هذا السد على أربعة أقوال، )ومأجوج

  .2مما يلي أرمينية وأذربيجانأنّه بمنقطع أرض الترك : القول األول
من مدينة  القربب) باب الحديد(واسمه ، 3)بلخ(وراء جيحون فى عمالة أنّه : القول الثاني

  .5)4ترمذ(
  .6وهو قول ابن عاشور، منغوليا بين الصين وبالد المغول شمال الصين وجنوب: القول الثالث

                                                           

  ).310(، مباحث في التفسير الموضوعي: مسلم 1
  ). 18/102(، جامع البيان في تأويل القرآن :الطبري2 
 أحمد بن محمد، الفيومي: انظر ،ويجري النهر في بالد خرسان، وبلخ مدينة قريبة من تركيا، عظيم نهر هو جيحون 3
   ).1/115(، بيروت –المكتبة العلمية ، مج2 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير): ـه770:ت(
  ).1/73: (المرجع السابق: أنظر، هي مدينة من إقليم تابع لخرسان مما يلي العراقترمذ  4
  ). 16/15(، المراغيتفسير : المراغي 5
  ).31و 16/22(، التحرير والتنوير :ابن عاشور 6
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وهو ، جبال القوقاز في وجورجيا ع لروسياداغستان التاب بين إقليم سد دارياله نّأ :القول الرابع
  .3ومحمد خير رمضان، 2والدكتور الخالدي ،1قول القاسمي

، والواضح أن السد المذكور في القرآن الكريم لذي القرنين يختلف في بنيته عن سور الصين  
ن فيستبعد قول كل م، 4فالتركيب يختلف ثم إمكانية الصعود عليه ألن سور الصين أمتار قليلة

  .قال بأنّه هو سور الصين
لما ذكروا بأنّه في جمهورية جورجيا  - واهللا أعلم–ويبقى القول األخير هو أقرب األقوال   

وهناك حقيقة قائمة لكل من أراد أن يشاهدها بين جبال ، السوفيتيية في فتحة داريال بجبال القوقاز
إن تلك المنطقة في أذربيجان وكذلك ف، 5وهي كتل ضخمة من الحديد المخلوط بالنحاس، شاهقة

وكذلك ثبوت وجود ، وأرمينية على وجه الخصوص تحتوي على معدن الحديد بكميات كبيرة
  . 6خامات النحاس بذلك اإلقليم علمياً وتاريخياً

  : فذكر العلماء فيها أقوالً، مسألة بقائه إلى عصرنا الحاضرأما 

  .   9والخالدي، 8وحجازي، 7وهو قول القاسمي ،من المغول والتّتارأنّه قد هدم : القول األول

: يرى أنّهه ولكنّ وابن عاشور، 10وهو قول ابن كثير، اً إلى اآلنأنّه ال زال باقي: القول الثاني
  . 13والدكتور محمد خير رمضان، 12والشيخ المراغي، 11سور الصين

                                                           

  ).7/76(، محاسن التأويل: القاسمي 1
  ).472(، لسابقين في القرآنمع قصص ا: الخالدي 2
 ).351(، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: رمضان 3
  ).348: (ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: رمضان 4
  ).351: (المرجع السابق 5
 ).474-473(، مع قصص السابقين في القرآن: الخالدي 6
 ).7/76(، محاسن التأويل: القاسمي 7
  ).2/438(، التفسير الواضح: الحجازي 8
  ).1/171(، القرآن ونقض مطاعن الرهبان: الخالدي 9

 ).2/129( ، البداية والنهاية: ابن كثير 10
 ).16/22(، التحرير والتنوير :ابن عاشور 11
  ).16/15(، المراغيتفسير : المراغي 12
 ).351(، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: رمضان 13
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حديث البخاري وفي ، ��1حن��:ويمكن أن يستدل للقول الثاني بأن اهللا تعالى قد وصفه ب   

  .2"ومأجوج من ردم يأجوجفُتح اليوم ، ويل للعرب من شر قد اقترب":الة والسالمصيقول عليه ال
 مل خل ��:وكذلك قال اهللا، 3هو السد الَّذي بناه ذُو القرنين :في شرح هذا الحديث قال العيني  

، فمن ظاهر اآليات أنّه الردم نفسه، �4جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل

الساعة  من عالماتعالمة دم قبيل القيامة وخروجهم الر ايفتحو ومأجوج يأجوج أنا وبم
واهللا ، فاألقرب واهللا أعلم هو أن السد ال زال باقياً إلى زماننا هذا، اآلن إلىباق  فهو ،الكبرى

، فوعد اهللا سيكون في آخر الزمن، تعالى وحده هو الذي يعلم بمكانه وزمان اندثاره وتحطمه
  .واهللا أعلم، زمن التتار والمغول عندما هجموا على بغداد وليس

  رحالت ذي القرنين وما القاه من األمم: ثالثالمطلب ال

  :وهي، ذكر القرآن الكريم ثالث رحالت لذي القرنين 
 ىن��:قال تعالى، ووجدها كأنّها تغرب في عين حمئة، الوصول لمغرب الشمس: الرحلة األولى

  .�5ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

��:قال تعالى ،ووجود قوم عندها ليس لهم منها ستراً ،الوصول لمشرق الشمس: الرحلة الثانية
   .�6حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن��

وبنى لهم سداً ، ال يحسنون الكالم وجد عندهما قوماًقد الوصول بين السدين و: الرحلة الثالثة
 جح مج حج مث��، مفسدون في األرضوحاجزاً يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج ألنهم 

  .  �7خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

راح ، وبناء على ما آتاه اهللا من التمكين واألسباب والرحل البعيدة جداً والتي لم يصل لها أحد 
  :ومن ذلك ما يأتي المفسرون يذكرون الكثير من القضايا التي تحتاج لتأنٍ وتمحيص

                                                           

  ).95: (اآلية، هفسورة الك 1
 ).4/138(، 3346 :رقمه، قصة يأجوج ومأجوج: باب، أحاديث األنبياء: 60كتاب ،صحيح البخاري: البخاري 2
   ).24/220(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني 3
  ).98: (اآلية، سورة الكهف 4
  ).86: (اآلية، سورة الكهف 5
 ).90: (اآلية، سورة الكهف 6
  ).93: (اآلية ،سورة الكهف 7
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لب وسأله رجل عن ذي القرنين كيف عن علي بن أبي طا: وى المقدسي في المختارةر- 1
بلغ المشرق والمغرب قال سبحان اهللا سخر له السحاب ومدت له األسباب وبسط له 

   .1النور

  .2تسخير عادي وليس أن تحمله وجنوده الريح: ورأى الدكتور محمد خير رمضان أنّه 
فال نصدق وال ، أعلموالتلقي محتمل واهللا ، فاألمر بين أن يكون متلقّى من أهل الكتاب أو عدمه

  .ألن اهللا آتاه من كل شيء سبباً ومكّن له في األرض، نكذّب وتبقى رواية محتملة
غير صحيح وال مطابق، فإنه ال : وقال ابن كثير، 3أنّه كان يربط خيله بالثّريا: وروي  -2

  .4واتاسبيل للبشر إلى شيء من ذلك، وال إلى الترقي في أسباب السم
 سماءه عال به ملك إلى الاإلسكندرية، وأنّ وأنّه بنى، باً من الرومأنّه كان شا :رويو  -3

  .واية طويلةروال، 5وجوههم مثل وجه الكالبِ َأقواماً ورأىبِه ِإلى السد،  ذهبو
، ورفعه لَا وفيه طول ونكارة"  :وقال ابن كثير، 6"وهو حديث واهي السند"  :قال ابن عطية  

  .7"خبار بني إسرائيلوأكثر ما فيه أنّه من أيصح، 
فقد جعله ، فمن اعتبره اإلسكندر وهو قول مغلوط، وهذا ضمن الخالف في تحديد شخصيته  

  .وبنى عليه ما عمله اإلسكندر في حياته، باني اإلسكندرية
منها الجن واإلنس وفيها قبيلتا ناسك ، بعثه إلى أمم األرضاهللا تعالى  أن: ويرو  -4

، 8ن اهللا تكلّم معه وأرشده إلى لغات األقوام المختلفةوأ، وهاويل وتاويل، ومنسك
  . والرواية طويلة

                                                           

، واستبعد صحته األلوسي، وقال المحقّق إسناده صحيح، )2/32(، 409:رقم الحديث، األحاديث المختارة :المقدسي 1
  ).8/352(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي: انظر

  ). 34(، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: رمضان 2
  ).5/171(، تفسير القرآن العظيم: يربن كثا 3
  ).5/171: (المرجع السابق 4
  ).5/170( ،تفسير القرآن العظيم: وابن كثير، )18/92( ،جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 5
 ).3/538( ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 6
 ).5/170(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 7
  ).6/194(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي: نظرا 8
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في سير ذي  عجيباً طويالً وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثراً": قال ابن كثير    
وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم  ،وكيفية ما جرى له ،دالقرنين وبنائه الس

  . 1"وآذانهم وطولهم وقصر بعضهم

ه رائيليات، ألنّها من اإلسفي أنّ وحتى لو صح اإلسناد إليها، فال شك: " قال العالمة أبو شهبةو   
ها في نفسها من قصص بني ال تنافي بين األمرين، فهي صحيحة إلى من رويت عنه، لكنّ

  .2"، وأخبارهم الكاذبةالباطل إسرائيل
وهي أشبه بحكايات العجائز التي ، تفت إليها وال يعول عليهابأنّها روايات ال يلّ: ويرى األلوسي  

  .3ترويها للصبيان الصغار

ومنها ما هو أقل درجة ، فيظهر على هذه الروايات النقل عن أهل الكتاب والصبغة األسطورية  
  .في التهويل والتلفيق من غيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).176-5/175(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
 ).1/243(، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: أبو شهبة 2
  ).8/357( :المرجع السابق 3
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  المبحث السادس

ع اليمانيالتب  

  لقرآن الكريمذكره في ا: المطلب األول
�:قال تعالى، وذلك في سياق الحديث عن قومه، 1ورد ذكر تبع في القرآن الكريم مرتين    �
�:وقال أيضاً  ،�2خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف �� �

، فتبع لم يذكر لذاته كغيره من الملوك، �3مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط ���

وعقاب اهللا تعالى عليهم من إهالك ، ينوإنّما ذُكر في الكالم عن قومه واألقوام المكذبين والمعاند
، فلم يذم ولم يمدح، وال صفاته، وال دينه واعتقاده، فلم يبين في السياق القرآني أوصافه، وتدمير

ذكراً  فهو أقل الملوك، ة ذكرتهولكن األحاديث واآلثار والروايات التاريخي، وال أنّه أسلم أم ال
 .لحاله في القرآن الكريموبياناً 

  :وهما، خالف على معنيين) التبع(معنى  وفي
  . 5والفراهيدي، 4وهو قول أبو حيان، أنّه اسم علم على أحد ملوك اليمن: المعنى األول
وال يسمى كذلك إال ، 6وهو قول األكثرين، أنّه لقب على من يملك بالد اليمن قديماً: المعنى الثاني

  .7حمير وسبأ وحضرموتإذا ملك جميع بالد اليمن وهي المواطن الثالثة 

كما َألنّه يسير بغزاوته ِإلى كلِّ مكان تطلع عليه الشمس، : قيل :التبع بهذا االسم وسبب تسمية 
  .9فهو كثير السفر كذي القرنين، 8" خن حن" :ذي القرنينعن  قال اهللا تعالى

                                                           

  ).152(، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي 1
  ).37: (اآلية، سورة الدخان 2
  ).14: (اآلية، سورة ق 3
 ).406-9/405(، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان 4
  .)2/79( ،العين: الفراهيدي 5
   ).16/144(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 6
   ).25/3092(، التحرير والتنوير :ابن عاشور 7
  ).90-85: (اآلية، سورة الْكَهف 8
   ).25/3092(، والتنوير التحرير: ابن عاشور 9
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، ملوك اليمن من 2واألذواء 1ألنّه تتبعه ملوك مخاليف اليمن، وتخضع له جميع األقيال: وقيل  
  .4لكثرة أتباعه: وقيل، 3فهي تخضع له وتتبعه

 جع��أنَّه نبي، ألن اهللا تعالى عده من األنبياء عند قصصهم فقال تعالى: من الناس من يقولو   
  .7وهو منسوب البن عباس، 6وقد ذكر قوم كل نبي قبله، �5مف خف حف جف مغ معجغ

واألفضل أن يتوقف ، أمر ذي القرنين وتُبعاألفضل التوقف في " :األشقروقال الدكتور عمر    
ما أدري أتُبع نبياً : " في إثبات النبوة لهذين، ألنه صح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يدري، فنحن  ،"أم ال، وما أدري ذا القرنين نبياً أم ال 
وهذا األمر يزيد ، واهللا أعلم أن النبوة ال بد من النص عليهافالذي يظهر ، 8"أحرى بأن ال ندري

  .من احتمالية إسالمه كما سيأتي

بل ، 9كما قال األصبهاني، نآكانوا كافرين بظاهر القرفي القرآن الكريم  نالمذكوريقوم تبع و   
نه أل، فالوأما إذا قصد بأنّه المستفاد ، الظاهر النصبن بنص القرآن إن قصد وهم كافر

  ���.���10مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط ��: قال تعالى، منصوص على كفرهم

                                                           

، وقد سمي الملك قيالً ألنه إذا قال قوالً نفذ قوله، ملوك باليمن دون الملك األعظم، واحدهم يكون ملكاً على قومه: األقيال 1
 –دار إحياء التراث العربي، محمد مرعب: تحقيق، 1ط، مج8تهذيب اللغة ): ـه370:ت(محمد بن أحمد، األزهري: أنظر

  )9/230(، 2001بيروت
: انظر، وهو يقال للحصن الذي ملكه ذا أنف شاخص، ذو رعين تصغير لرعن(كذي رعين، بمعنى ذو كذا: األذواء 2

- دار الكتب العلمية، 1ط، محمد عيون السود: تحقيق، مج2 أساس البالغة): ـه538:ت(محمود بن عمرو ، الزمخشري
  ).251/ 19(، ويرالتحرير والتن: ابن عاشور: نظرا، )1/363(، م1998بيروت 

   ).25/3092( :المرجع السابق 3
  ).17/327(، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 4
  ).14: (اآلية، سورة ق 5
ملوك حمير وأقيال : شرح لقصيدة نشوان الحميري(خالصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة : الحميري 6

 ). 133( ،)اليمن
  ).8/64(، أبي السعودتفسير : أبو السعود 7
  ).22(، الرسل والرساالت: األشقر 8
عبد الكريم : تحقيق، مج3 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ):هـ581: ت(محمد بن عمر، األصبهاني 9

 ).1/215(، المملكة العربية السعودية -دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة أم القرى، 1ط، العزباوي
  ).14: (اآلية، ورة قس 10
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  بع الت إسالم :ثانيالمطلب ال

ولم أجعله كالمباحث السابقة ضمن مطلب ، عن غيره في مطلب مستقل تبع وقد وضعت إسالم   
ي فكان ال بد من البحث ف الكريم ألن إسالمه لم يرد صراحة في القرآن، ذكره في القرآن الكريم

كما ، ما أمكن ثم الميل لظاهر النص، وأقوال المفسرين والمؤرخين األحاديث واآلثار األخرى
 .يستفاد إثبات ملكه من اإلجماع والنقل التاريخي

ولكن ، فال يوجد نص على إيمانه أو عدمه في القرآن الكريم: الكريم في ظاهر القرآن: أوالً
، 1نُعتَ نَعتَ الرجل الصالح ذم اهللا قومه ولم يذّمه  :يمكن أن يستأنس بما روي عن كعب أنّه قال

  .واهللا أعلم، وهو قول محتمل بظاهر القرآن الكريم
ما َأدرِي َأتُبع لعيناً كان أم ال، وما : " قال عليه الصالة والسالم ،أما في األحاديث الشريفة: ثانياً

  .2"َأدرِي الحدود كفارات ألهلها َأم لَاَأدرِي ذُو القرنين نبياً كان َأم لَا، وما 
  .3"ال تَسبوا تُبعاً فإنه قد َأسلَم: "وفي حديث آخر   

  . 4ألنّه قال الحدود كفارة، وال يثبت هذا عن النبي عليه الصالة والسالم: وقال البخاري
ال  اله بعد أن كانعلم بحه صلى اهللا عليه وسلم ُأفالجمع بينه وبين ما قبله أنّ: ابن حجر وقال   

   .6ومثله ابن عساكر، 5هه خشية أن يبادر إلى سبفلذلك نهى عن سب ،يعلمها

                                                           

  ).22/40(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 1
، على شرط الشّيخين: وقد صححه الحاكم وقال، )2/17(، 2174: رقم الحديث، المستدرك على الصحيحين: الحاكم 2

رقم ، الجامع الصغير وزيادتهضعيف : األلباني: أنظر، فقد ضعفه األلباني) ما أدري أتبع نبياً: (أما بلفظ، ووافقه الذهبي
  ).722(، 4991 :الحديث

وقال المحقّقون في ، )37/519(، 22880 :رقم الحديث، حديث أبي مالك سهل بن سعد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل 3
: أنظر، وذكره األلباني في الصحيحةوقد ، حسن لغيره وإسناده هذا ضعيف): شعيب األرناؤوط وآخرون(مسند أحمد

 تفسير وقال محقّق، )5/548(، 2423 :رقم الحديث، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :األلباني
 ).4/180(، معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي: أنظر، فالنهي عن سبه لعله يتأيد بطرقه وشواهده: البغوي

رقم ، )الدكن(حيدر آباد -رة المعارف العثمانيةدائ، مج8التاريخ الكبير): ـه256:ت(محمد بن إسماعيل، البخاري 4
 : "وهي، وهناك رواية عن الحدود في صحيح البخاري تؤيد معنى هذه الرواية وتصحح معناها، )1/153(، 455: الحديث

رقم ، الحدود كفارة: باب، الحدود: 86 كتاب، صحيح البخاري: أنظر، "ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته
 ). 8/159(، 6784: الحديث

 ).8/571(، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر 5
  ).11/5(، تاريخ دمشق: ابن عساكر 6
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  عن الصحابة الكرام وأقوال التابعين أما اآلثار: ثالثاً

 قومهذَم اهللا عز وجّل ، َألَا تَرى َأن صالحاًكَان تُبع رجلًا "  :قالت فعن عائشة رضي اهللا عنها  
 .1 "ولم يذمه
  .2هتُبعا كسا البيت، ونهى سعيد عن سب أن :عن سعيد بن جبيروروي 

  .3هنهى عن سبعليه الصالة والسالم رسول اهللا  فإن وا تبعاًال تسب :عطاء بن أبي رباح وعن
 .فهذه آثار عن الصحابة والتابعين تقوي نبأ إسالم تبع المذكور في القرآن الكريم  

 والمؤرخين عند المفسرين: رابعاً

بحسب بحثي القول  قال خالف هذا أحداًولم أجد ، فقد قال المفسرون والمؤرخون بأن التبع أسلم 
  .واطالعي على الموضوع

لكثرة أتباعه، وكان يعبد النار فأسلم، ودعا قومه إلى  وهو ملك اليمن، ويسمى تبعاً: يقال الثعلب  
4مير، فكذّبوهاإلسالم، وهم من ح.   

ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من  وكأنه واهللا أعلم كان كافراً :"عنه ابن كثيرلحافظ اقال و 
كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السالم، وحج البيت في 

هميين وكساه المالء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آالف بدنة وعظمه زمن الجر
 .5"ثم عاد إلى اليمن ،كرمهوأ
وظاهر القرآن الكريم كلّها معطيات تشير إلى ، فحديث الحاكم وقول عائشة رضي اهللا عنها  

فتبع من ، فضالً عن أقوال أهل التفسير والتاريخ، إسالم التّبع المذكور في القرآن الكريم
كثير رحمه اهللا يذكر زمانه  وقول ابن، فذمهم اهللا ولم يذمه، المسلمين وقومه كانوا من الكافرين

  .واهللا أعلم، بأنّه كان بعد الكليم موسى عليه السالم وقبل بعثة المسيح عليه السالم

  

                                                           

سلسلة األحاديث الصحيحة  :األلباني: نظرا، وقد صححه األلباني، )2/488(، المستدرك على الصحيحين: الحاكم 1
 ).5/549(، 2423 :رقم الحديث، وشيء من فقهها وفوائدها

 ).22/40( ،جامع البيان في تأويل القرآن: بريالط 2
  ).7/238( ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
  ).96-9/95(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي 4
  ).7/237( ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5



99 

 

  

  

  

  الفصل الرابع

  الملوك الكافرون في القرآن الكريم

  الذي حاج إبراهيم عليه السالم : المبحث األول

  الملك الذي عاصره يوسف عليه السالم: المبحث الثاني

  فرعون : الثالث المبحث

  الملك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالم : المبحث الرابع

  جالوت: المبحث الخامس

  ملك أصحاب األخدود: المبحث السادس
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  المبحث األول

  الذي حاج إبراهيم عليه السالم

من الكريآالقرفي ذكره : المطلب األول  

 ٍّ ٌّ ٰى ��:قال تعالى، السالم مناظرته وقصته مع إبراهيم عليه فيذكره القرآن الكريم     
بل ذكره ، ولم يذكره تصريحاً باسمه، �1 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

وانتهت تلك الحادثة بانتصار ، في تلك القصة والمناظرة التي دارت بينه وبين الخليل عليه السالم
وهو أنّه ، آخر في القرآن الكريم وقد ذكر بعض المفسرين أن له ذكراً، الحق وبهت الذي كفر

 . 3فهو صاحب النار والبعوضة، 2نفسه الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السالم في النار

ألنّه كان رجالً بليداً وفرعون أذكى ، أن القرآن لم يذكره باسمه وذكر فرعون: ويرى السيوطي  
  .4وإماتة هو غاية البالدةوزعمه بأنّه إحياء ، وفعله في قتل رجل والعفو عن آخر، منه

 : وهي، أوصافه وملكه في السياق القرآنيوقد ذكر القرآن الكريم بعض  

 جن ��:قال تعالى، مثال عملي لهذا الطاغوته كفذكر ،التي قبلهاه طاغوت بناء على اآلية أنّ -1
 .5 �ىه مه جه ين ىن من خن حن

قال تعالى ، يوحي بقوة جداله" جحا"والمد الالزم في ، عن باطلهويجادل دفاعاً ه يحاجج ويدافع أنّ -2
 .�6 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ����:عنه

   .�7ِّ ُّ�: قال تعالى، عليه السالمالخليل  ه كان زمن إبراهيمأنّ -3

                                                           

  ).258: (اآلية، سورة البقرة 1
 ).13/537(، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل: انظر 2
  ).3/284(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 3
الهيئة ، محمد أبو فضل: تحقيق، مج4 اإلتقان في علوم القرآن): ـه911:ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي 4

   ).4/94(، م1974المصرية العامة للكتاب
  ).257: (اآلية، سورة البقرة 5
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 6
  ).258: (آليةا، سورة البقرة 7
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 مت زت رت ��: قال تعالى، بعض عمل الخالق جّل وعال وهو اإلحياء واإلماتةيدعى كان  أنّه -4
 .1 �نت

 .�2 ىئ نئ مئ زئ��:الىقال تع، اً في زمانه والمحاجة كانت على ملكهملككان ه أنّ -5

6- وهذا يستفاد من ، الحقبه اهللا آتاه الملك ولم يشكر اهللا على ذلك بل جادل بالباطل ليدحض  أن
  .الملك إتائهالتي تتحدث عن المقطع السابق من اآلية 

 . �3نت مت زت رت ���،بأنه يحيي ويميت تخف بعقول الناسه يسأنّ -7

اهللا صرفه  أنأو يحتمل ، مس من المغرببك بالشّعقل صغير إذ لم يقل إلبراهيم فليأت ر وه ذأنّ -8
هذا النظام ال بد له من فاعل  أو فهم قصد إبراهيم من أن ،في ذلك خراب العالم نأل، عن ذلك

  .وهذا يستفاد من المقطع السابق، علمأواهللا ، 4حكيم
، مشعرة بذلك يةاآلوخاتمة ، الظالمين ولم يهده اهللامن  هوو، هت في نهاية المطافلب وبه غُأنّ -9

 .�5مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك��: قال تعالى

  الذي يدعي اإلحياء واإلماتة إيتاء اهللا الملك للكافر: المطلب الثاني

إن إيتاء اهللا الملك للكافر إنما هو من جهة كثرة المال " :في تفسيره قال أبو بكر الجصاص   
ي الدنيا، وال يختلف حكم الكافر واتساع الحال، وهذا جائز أن ينعم اهللا على الكافرين به ف

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ��: والمؤمن في ذلك، أال ترى إلى قوله تعالى
لك جائز أن يؤتيه فهذا الضرب من الم �6مه جه ين منىن خن حن جن يم

ك الذي هو تمليك األمر والنهي وتدبير أمور الناس فإن هذا ال يجوز أن لْاهللا الكافر، وأما الم
فغير  ،ما هي استصالح للخلقأوامر اهللا تعالى وزواجره إنّ ألن؛ والضالل يعطيه اهللا أهل الكفر

                                                           

  ).258: (اآلية، سورة البقرة 1
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 2
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 3
الهيئة المصرية العامة ، مج12)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم والمعروف ب): هـ1354:ت(محمد رشيد، رضا 4

  ).3/40(، م1990للكتاب
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 5
 ).18: (اآلية، اإلسراء سورة 6
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ه ال يجوز أن يأتمن أهل الكفر وألنّ ،جائز استصالحهم بمن هو على الفساد مجانب للصالح
    .1"وأمور دينه والضالل على أوامره ونواهيه

، وخلّى اآلخر فتلك حياة له فقتل أحدهما، أتى برجلين اثنين: كثير من المفسرين أنّهوقد ذكر   
  .4فسمى الترك إحياء، 3أو يعفو عمن حكم عليه باإلعدام، 2على سبيل المجاز ال الحقيقة

، أو ادعاها مكابرةً، 5ال الفعل والخلق، أنّه ادعى األلوهية من ناحية األمر: فلذلك يرى بعضهم  
 .6كيده هت وردبالشمس ب اإلتيان منالخليل بما ال مجال فيه للمكابرة  أفحمهفلما 
ألن الملك تكليف ، والذي يتبين هو أنّه ال مانع من أن يؤتى اهللا أحداً الملك وهو كافر ومعاند   

  .واهللا يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، أكثر منه تشريف وابتالء واختبار

  الملك الذي حاج إبراهيم عليه السالم نهاية : المطلب الثالث

ولكن يمكن أن يستأنس بقوله ، اك نص صحيح يذكر موته أو طريقة عذابه قبل موتهليس هن  
فنهاية اآلية تُشعر بأن ، �7مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك ��: تعالى

 .هذا الجبار مات ولم يهده اهللا ألنّه من الظالمين
بعثها  أن نهاية هذا الجبار كانت عن طريق بعوضة 8المفسرين والمؤرخين الكثير منذكر وقد    

ضرب بسببها على رأسه فال يزال ي، فدخلت منخره إلى رأسه، اهللا عليه في معركة أو غيرها
ولبث في العناء أربعين أو أربع مائة ، الجزاء من جنس العمل ألن، تعالى من اهللا عقاباً، باألحذية

  .بحسب الروايات في ذلك، سنة

                                                           

 ).1/550( ،أحكام القرآن: الجصاص 1
 ). 1/550( ،أحكام القرآن: والجصاص، )1/525(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: انظر 2
  ).3/93(، تفسير المنار: رضا 3
  ).6/147(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 4
 ،بال سنة ومكان للنشر ،مؤسسة الحلبي ،بال طبعة ،مج3لل والنحلالم ):ـه548(محمد بن عبد الكريم ،الشّهرستاني 5
)2/94 .(  
  ).525(/، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 6
  ).258: (اآلية، سورة البقرة 7
وابن ، )2/382(، التأويل في معاني التنزيل لباب: والخازن، )5/429( ،جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري:انظر 8

  ).1/31(، المعارف: وابن قتيبة، )1/104(، لكامل في التاريخا: ابن األثيرو، )1/171(، اية والنهايةالبد: كثير
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  . 1ربية وكان متداوالً عن اليهودأن هذا جاء إلى البيئة الع: ويرى الدكتور دروزة

  .2غريبةإسرائيليات وهي ، ه محدث ولم يعلق عليهاتقد الدكتور الذهبي ابن كثير أنّوقد انّ

  .3أنّه مات في صرحه الذي بناه بعد أن هدم عليه وعلى قومه: وقد ذكر غيرهم

  .فال يوجد نص من كتاب أو سنة يشير إلى هذه القضية 

، ولكن إذا لم يكن فيها ما يتناقض مع ديننا، ذات شهرة كبيرةد فيها البعوضة الرواية التي ورف   
   ؟من اإلسرائيليات التي ال تعارض دينناو فما المانع أن تكون رواية تاريخية

قلّل هذا األمر يو، ال يمكن غض الطرف عنه بين األربعين واألربعمائة سنة هناك فرق كبيرو  
فإن ، ويجعل الروايات في موته متضاربة في العدد والكيف ،هاويضعف وايةالرهذه قيمة من 

  .علمأواهللا ، وإن قبلها غيره فاألمر واسع، توقف أحد فيها فلرأيه وجاهة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ). 6/474(، هـ1383القاهرة  –دار إحياء الكتب العربية، بال ط، التفسير الحديث: محمد عزت، دروزة 1
 ).113-112(، م1990القاهرة  –مكتبة وهبة، 4ط، اإلسرائيليات في التفسير والحديث: محمد حسين، الذهبي 2
 ).1/12(، تاريخ مختصر الدول: ابن العبري 3
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  المبحث الثاني

  عليه السالم يوسفُ الذي عاصرهالملك 

  ذكره في القرآن الكريم:  المطلب األول

 لم يذكره باسمهو، 1خمس آيات من سورة يوسف في" الملك" بلفظ  ه القرآن الكريمذكر    
 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض جضحض ��: قال تعالى عنه، تصريحاً
  مي خي حي يهجي�� :وقال في آية أخرى، �2حق مف خف حف جف
��.�3ىي �

 :وهي، وقد ذكر القرآن الكريم بعض أحواله وصفاته   ��
، سروها لهليف عندما قص رؤياه على المأل من قومه، علم منهأه كان يستشير من هو أنّ -1

 .�4مل خل حل جل مك لك خك حك جك ���:قال تعالى

كما أعاد التحقيق في قضية يوسف ، يبحث ويحقق حتى يتوصل للحقملك عادل ه أنّ -2
 . �5مظ حط مض خض حض جض خصمص���:قال تعالى، بعد سنوات وامرأة العزيز

 خي حي جي يه��: قال اهللا تعالى، ه يرفع من قدر العلم والعلماء ويقربهم منهأنّ -3
 .  �6ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي

قال ، من كان أهالً لهل وال يرفض طلباً، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب  -4
 .�7 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ����:تعالى

 ىي مي خي ���:قال تعالى، فكان له صواعاً معروفة، ه من المتصدقين على الناسأنّ -5
، وجعل العزيز ومن تحته يكيلون للناس، �8 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

                                                           

 ).76و 72و 54و 50و 43: (اآلية، سورة يوسف 1
  ).43: (اآلية، سورة يوسف 2
  ).54: (اآلية، سورة يوسف 3
  ).43: (اآلية، سورة يوسف 4
 ).50: (اآلية، سورة يوسف 5
  ).54: (اآلية، سورة يوسف 6
  ).56-55: (يةاآل، سورة يوسف 7
  )58: (سورة يوسف، اآلية 8
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 يي ىي ني���:قال تعالى، فأوفى لهم يوسف الكيل، ء أخوة يوسف إلى مصركما جا
 .  �1هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ
خالفاً لسفاح األطفال ، وزوراً من أبويه ظلماً حداًأن يأخذ أ ومنهجه لم يكن في سياسته -6

 ىي ني زيمي ري ٰى��: قال تعالى، فرعون موسى على موسى الصالة والسالم
 .�2خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

  زب ��: قال تعالى عن يوسف عليه السالم، كانت البالد في عهده تتمتع باألمن واألمان -7
 . �3مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

وهما  ،أراد سمه، ووافقه على ذلك الساقي فسجنهما بأنه خبازهاتهم  لملكاهذا َأن : وروي   
عدد كبير ذلك روى وقد ، هما الرؤياوفسر ل الفتيان اللذان دخال مع يوسف عليه السالم السجن

وقال الدكتور ، 4رواية الطبري في تاريخه عن السدي ضعيفةولكن ، من المفسرين والمؤرخين
ال نعرف اسم كل  ،فال نعرف عن أمرهما شيئا، وكل ما يتعلّق بالفتيين السجينين مبهم: الخالدي

  .5وال سبب سجنه، وال وظيفته عند الملك قبل سجنه، منهما
على قول  6قد حصلت أحداثها في مصر زمن الهكسوس، قصة يوسف عليه السالم وإخوتهو    

ن الكريم في آأن يقول القر: وهو، غيبياً إعجازاً 8بل اعتبره بعض المفسرين 7المفسرينو العلماء
  ". فرعون: "ولم يقل" وقال الملك: "قصة يوسف

                                                           

  ).59: (اآلية، سورة يوسف 1
  ).76: (اآلية، سورة يوسف 2
  ).99: (اآلية، سورة يوسف 3
–دار ابن كثير، 1ط، محمد البرزنجي: تحقيق، مج 10ضعيف تاريخ الطبري): ـه310:ت(محمد بن جرير، الطبري 4

 ).6/250(، م2007دمشق و بيروت 
  ).  2/143(، ص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداثالقص: الخالدي 5
البيان واإلعراب عما بأرض  ):هـ845: ت(احمد بن علي، المقريزي: انظر ،الملوك الرعاة: "إن ترجمتها تعني: قيل 6

أصبحوا ، إنهم رعاة من بالد الشام: وقيل، )1/46(، م1847ألمانيا -جوتنجن، فردناد فيلد: تحقيق، مصر من األعراب
: انظر، من العمالقة الكنعانيين أو العرب: وقيل إنهم، ) 1/33(،موجز التاريخ اإلسالمي: العسيري:انظر، كاً في مصرملو

: نظر على االنترنتا، أقوام من البدو ولم يكونوا من جنس واحد: وقيل إنهم ،)12/280(، التحرير والتنوير :ابن عاشور
 ).http://www.toutankharton.com/article1235,1235: (موقع مصر القديمة

، تفسير المراغي: والمراغي، )12/261(، تفسير المنار: ورضا، )4/1960(، في ظالل القرآن: قطب: انظر 7
 ).3/452(، اريخقصص األنبياء والت: والبدراوي، )57(، مقارنة األديان اليهودية: شلبيو، )12/153(
:  مساعد بن سليمان، والطيار، )1/326(، تفسير الشعراوي: والشعراوي، )12/280(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 8

   ).177(، ـه1433دار ابن الجوزي، 2:ط ،اإلعجاز العلمي إلى أين؟ مقاالت تقويمية لإلعجاز العلمي
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في قصة " الملك" القرآن للفظ بين استعمالالتغاير  يرى أن" المعجزات القرآنية"صاحب  ولكن  
يوسف  نيرجع أل، في قصة موسى عليه السالم" فرعون"  ه للفظواستعمال ،يوسف عليه السالم

عليه السالم كان في العهد الملكي القديم الذي لم يكن يستعمل فيه لفظ الفرعون لالحترام 
 الذي كان يستعمل فيه لذلك، يدوموسى عليه السالم كان في العهد الملكي الجد، والتقدير
  .1الغرض

، ملك وال فرعونلفظ أو التوراة لم يفرق بين ) العهد القديم(أن الكتاب المقدس: والمالحظ يرى  
  .2"الملك" وليس" الفرعون"فذكر في قصة يوسف عليه السالم مع أخوته في مصر 

ي عاش أثناءها موسى عليه السالم لقب لملوك مصر إبان المملكة الجديدة الت" فرعون"فتبين أن  
  .3طوأما من استعمله في زمن الهكسوس الذي عاش فيه يوسف عليه السالم فقد غل

إن يوسف عليه السالم عاش : إال أن يقال، ال يوجد فرعون ليوسف عليه السالم :وبناء عليه  
  . 4ابن الورديوهذا قريب من قول ، حدهما من الهكسوس واآلخر من الفراعنةأ، في زمن ملكين

، وسلم الملك ليوسف عليه السالم، 5من بيوسف عليه السالم ومات في زمنهآه نّإ: قيلوقد   
، وقد ذكرت ذلك سابقاً وبينت أن هذه روايات إسرائيلية غير مقبولة، وغاب في السياق القرآني

  .6وناقشت هذا القول وبينت ضعفه

  

  

  
                                                           

 ).75-74( ، المعجزات القرآنية: هارون، يحيى: انظر 1
 ).80(، 17- 16، 45: إصحاح، سفر التكوين، )ترجمة العالم الجديد( الكتاب المقدس 2
  ). http://ar.islamway.net/article/18941): (وقال فرعون وقال الملك: مقال(، انظر موقع طريق اإلسالم 3
ديوان : " من كتبه، وفي بحلب، وت)بسورية( ولد في معرة النعمان، شاعر، أديب، مؤرخ، عمر بن مظفَّر المعري :هو 4

تاريخ، مجلدان، يعرف بتاريخ ابن الوردي، جعله ذيالً لتاريخ أبي الفداء " تتمة المختصر" فيه بعض نظمه ونثره، و" شعر
 ).5/67(، األعالم: الزركلي: انظر، م1349-هـ 749: وتوفي عام، "وخالصة له

 ). 1/126(، الكامل في التاريخ: ثيروابن األ، )4/262(، إرشاد العقل السليم: أبو السعود 5
  .من هذا البحث) 21: (صفحة: انظر 6
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   ه على مصررؤيا الملك وعالقتها بملك: المطلب الثاني

  ملخص الرؤيا وتأويلها من القرآن الكريم : أوالً

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض���:قال تعالى   
   هل�مل خل حل جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف حف

  �.�1ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

وسبع سنبالت ، تأكل سبع بقرات سمان عجاف سبع بقرات: فرؤيا الملك هذه عبارة عن     
أن  2وقد ذكر الكثير من المفسرين، رح بطريقة األكلوالنص لم يص، خضر وأخر يابسات
  .قبل أن تأكلهن البقرات السبع العجاف) خرجن من نهر يابس(البقرات السبع السمان

رأى كأنّه على حافة نهر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات  :قال أهل الكتاب" :قال ابن كثيرف  
اف من ذلك النهر، فرتعن معهن، سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضع

ثم نام فرأى سبع سنبالت خضر في قصبة واحدة، وإذا ، ثم ملن عليهن، فأكلنهن فاستيقظ مذعوراً
  .3"أخرى دقاق يابسات فأكلنهن، فاستيقظ مذعوراً سبع

، لذا فإنّه ال يعول عليها، وكالم ابن كثير صريح في أن مصدر هذه الرواية هو اإلسرائيليات   
وقد كان يوسف عليه السالم على دراية بتأويل ، تفي من التفاصيل بما ورد في القرآن الكريمونك

بأن البقرات السمان هي سبع سنوات إلعداد وتخزين ، فأوّل هذه الرؤيا للملك، األحالم والرؤى
 والحل االقتصادي الذي، لسبع سنوات شديدة القحط تأتي بعدها تـأكل ما خزنوه فيها، المؤونة

ثم ، أن يتركوا ما حصدوه في السنابل لتحفظه بنفسها: أخبر به يوسف عليه الصالة والسالم هو
  .تزول هذه النكسة االقتصادية والقحط وبعدها يأتي عام خير يغاث فيه الناس وفيه يعصرون

                                                           

  ).44-43: (اآلية، سورة يوسف 1
، معالم التنزيل :والبغوي، )6/280(، البحر المحيط: وأبو حيان، )3/280( ،المحرر الوجيز: ابن عطية :نظرا 2
: القرطبيو، )18/463(، مفاتيح الغيب: الرازيو، )3/165(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: والبيضاوي، )2/494(

  ).9/198(، الجامع ألحكام القرآن
 ).1/239( ، البداية والنهاية: ابن كثير 3
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  بملك البالدة الرؤيا عالق: ثانياً

مر اقتصادها في نكسة اقتصادية ويد، كانت الرؤيا بمثابة تحذير من قحط قادم يضرب البالد  
فكانت ، ومن لم يجهز لها يقع في القحط والمجاعة، ال تبقي لهم وال تذر، حادة تدوم سبع سنوات

  .تحذيراً من اهللا تعالى عن طريق رؤيا يراها الملك

فقد أنقذ يوسف عليه السالم البالد عن طريق تأويل الرؤيا التي سرعان ما تحققت أمام أعين   
وازداد تعلّق ، وعلى إثرها أصبح يوسف هو مسؤول التموين والزراعة في مصر، س والملكالنا

ولما كانت الرؤيا الصالحة ، �1ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ��: ولذا قال له، الملك والناس به

إذ أواله ، اتضح أن هذا الملك كان على قدر من الصالح، من اهللا والحلم والتخويف من الشيطان
 .مع المعطيات األخرى التي تثبت صالحه وعدم ظلمه، ذ البالد والعباداهللا هذه الرؤيا إلنقا

وحماية البالد من ، في إنقاذ ملكه واستدامته - بعد تقدير اهللا تعالى- فرؤيا الملك كانت سبباً  
ثم كان لهذه الحادثة في ، القحط القادم الذي تموج فيه البالد موجاً وتختلط فيه كل األوراق

  . ثقة في الملك ومستشاريه عند الناس وتوطيد الحكمالمستقبل زيادة لل

  لك هذا الملكدعائم م: المطلب الثالث

بالنظر في قصة هذا الملك الذي وردت في سورة يوسف عليه السالم يتضح لنا عدداً من   
  : وهي، الدعائم التي أقام عليها هذا الملك ملكه

  الشورى وعدم االستبداد: أوالً
وهذا يشير بأنه كان ، لرؤيا التي رآها فسارع إلى استشارة المأل من حولهوهذا يتضح من ا    

 خل حل جل مك لك خك حك جك ��: قال تعالى، يستشيرهم في العادة
 .�2مل
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يوحي أنه لم يكن مستبداً يخشاه الناس ، وكذلك ردهم بأن هذه الرؤيا هي أضغاث أحالم  
ناهيك ، ولبحثوا له عن من يعبر له الرؤيا، وإال لخافوا أن يقولوا له هذا القول، كفرعون مثالً

  .عن ذكره  في القرآن الكريم فلم يذمه او يقدح فيه مما يشير إلى عدله

  لمظالمالعدل ورفع ا: ثانياً

  ، فقد أعاد التحقيق في قضية يوسف عليه السالم وامرأة العزيز بعد مرور سنوات عديدة عليها  

، فإعادة التحقيق في قضية قديمة خاصة وأنّها تمس امرأة الرجل الثاني في الدولة وهو العزيز
: الىكما قال تع، يشير إلى عدله وبحثه عن رفع المظالم عن أهلها دون واسطة أو محسوبية

  .�1مظ حط مض خض حض جض خصمص��

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ��: قوله تعالى، ومن األمور التي تشير إلى عدله  
خالفاً لسفاح األطفال فرعون موسى على ، وزوراً ظلماً يستعبد أحداً لم يكنف، �2خب حب

وأي نظام يفقد هذا ، والعدل هو أهم مقومات ودعائم الملك على اإلطالق، موسى الصالة والسالم
  .ألمر ال يدوم وال تستقر البالدا

  تحقيق األمن االقتصادي والسياسي في البالد: ثالثاً

وكان له صواع ، من أجل الكيل وأخذ الطعام، فقد كان يأتي إلى مصر الكثير من الناس   
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ���:كما قال تعالى، يعرف بصواع الملك معروفة للناس

وكان العزيز الذي ، ان يكيل للناس دون مقابلمما يشير إلى أنّه ك، �3ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني���:كما قال تعالى، هو تحت أمره يقوم بالكيل للناس
  .  �4هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب
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هو وفود الناس إليها ألخذ ، ما يشير إلى أن مصر كانت تنعم بنعمة األمن في زمانهمو   
فقد قال يوسف ألهله كما أخبر ، منة تحكم البالدفهو أمن اقتصادي ترعاه إدارة سياسية آ، العطايا

 �.�1مث زث رث يت ىت نت مت ��: اهللا تعالى في نهاية القصة

  تقريب العلماء وذوي الخبرة في الدولة: رابعاً

وبعد أن عرف أنّه ذو علم وحكمة يصلح للمساعدة في ، فبعد أن علم ببراءة يوسف عليه السالم  
م منصب في الدولة بعد الملك وهو العزيز الذي يرأس وضعه على أه، إدارة البالد والعباد

 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ��: فقال تعالى، شؤون المال والزراعة والتموين
  ٰر

 .�2ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 
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  لثالمبحث الثا

  فرعون

  :ن الكريمآذكره في القر: المطلب األول

وقد  ،في القرآن الكريموهو أكثر الملوك ذكراً  ،1مرة )74(الكريم نآفي القر" فرعون"ذكرورد  
قال ، وطغيانه واستكباره وعناده ها تبين ظلمه وبطشهبصور شتى كلّ الكريم نآصوره القر

يكفي في بيان طغيانه أنّه و، �2يك ىك مك اكلك يق ىق يف �� :تعالى

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ��: ادعى الربوبية واأللوهية كما قال تعالى
  .واآليات في ذلك كثيرة، �3رت يب

التي  ،دالة على معنى السلطة الظالمة الطاغية المستبدةفي القرآن الكريم  عونظاهرة فرو   
وأكثر ما وردت فيه في ، عي األلوهية، وتستغل سذاجة الشعب إلذالله وفرض الطاعة عليهتد

يمثل شخصية  وصفاته في القرآن الكريم وقومه جعلته ،والقصص وغافر سورة األعراف
عي لنفسه األلوهية والملك يكفر بآيات اهللا ويكذب بها، ويد المستبد الطاغي المعاند الذي

 .4وشخصية فرعون هي من أهم مرتكزات القصة القرآنية، والسلطان، وسيظلم ويقتل

وقد خصه ، على أحد أو علماً خاصاً وليس اسماً، وصف للملك منهم :هو" فرعون"مصطلح ف  
هو و، في زمن نبي اهللا موسى عليه السالموهو من كان ، بواحد منهم دون غيرهالقرآن الكريم 

، وكفر وادعى األلوهية وتجبر في البالد والعباد ، وسامهم سوء العذاب إسرائيلب بني عذّالذي 
، مع نبي آخر بهذا الوصف أخراً ولم أجد له ذكراً، ثم كانت الخاتمة المعروفة له ولقومه الغرق

مباشرة إلى فرعون موسى كاألسماء إذا  انصرف الذهن الكريم نآكر في القرفأصبح إذا ذُ
  .وغيرها ن وليس في كتب التفسيرآهذا في القر، ذكرت

  

                                                           

 ). 2/263(، القصص القراني عرض وقائع وتحليل أحداث: الخالدي 1
 ).83: (اآلية، سورة يونس 2
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 ).266-263(، م2005حلب  –دار عالم القرآن، 1ط، المدخل إلى علوم القرآن الكريم: محمد فاروق، النبهان4
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  :وهي، وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من أوصافه وحاله

 ىل مل خل ��� :قال تعالى، )اإلرهاب بالمفهوم المعاصر(ساءتذبيح األبناء واستحياء النّ -1
   ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل 

 .�1 ىه مه جه  ين
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه��� :قال تعالى، كذيب والكفرتّال -2

 . �2ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 . �3ري ٰى ين �� :قال تعالى، خاذ السحرة وتقريبهم منهاتّ  -3
 . �4مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ �� :قال تعالى، الظلم  -4

5-  مح جح مج حج مث هت مت خت حت ��:قال تعالى، تكبار واإلجراماالس 

 .�5خس حس جس مخ جخ

  6  �يك ىك مك لك اك يق ىق يف ���:تعالىقال  ،واإلسرافالعلو   -6
 جع مظ حط مض خض �� :قال تعالى، عمة والجنات والزرعوالنّ، واألموالالزينة   -7

 جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب ���:أيضاًوقال ، �7 حل

 . �8يث ىث نث
 .�9جم يل ىل مل خل ����:قال تعالى، الطغيان  -8
 .�10ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى��: قال تعالى، الضالل -9

                                                           

 ).49: (اآلية، سورة البقرة 1
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 مل خل حل جل مك خكلك حك جك  مق حق مف خف حف جف ���: لىقال تعا، الفسق  - 10
 .�1 جن مم خم حم هلجم

 هت مت خت جتحت هب مب خب��:قال تعالى، ريق الناستفّو الطائفية  - 11
 .�2حص مس خس حس جخمخجس مح جح مج حج مث

 رت  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ ���:قال تعالى، الخطأ  - 12
 .�3ىت نت مت زت

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ��:قال تعالى، األلوهيةالربوبية وادعاء  - 13
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 .�5رئ ّٰ ِّ ُّ ���:أيضاًوقال ، �4لك اك يق

 مي ريزي ٰى ين �� :قال تعالى، االستخفاف بقومه وطاعتهم له على ذلك  - 14
 .�6يي ىي ني

 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن �� :قال تعالى، األرضدولته في قوة  - 15
 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي
 .�7مج

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب �� :قال تعالى ،بالقرار السياسي االستبداد - 16
  .�8مج حج مث

 .�9ٍّ  ٌّ�� :تعالىقال ، الناس على رأيه ومعتقده إجبار  - 17
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، �1يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف��: قال تعالى، التقدم في البناء - 18

 .�2لك اك يق ����: وقال تعالى
 .�3حص مس خس  حس جس مخ ����:قال تعالى ،الرسولعصيان  - 19
 .�4حن جن مم خم جمحم هل مل حلخل��: قال تعالى، التّمنن مع التّكبر - 20

 مب خب حب جب ���:فرعون امرأةقال تعالى على لسان ، هضم حقوق المرأة - 21
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 .�5مص خص حص مس

  نهاية فرعون  :المطلب الثاني

، ثم كانت نھايته المعروفة، ذكر � تعالى أّن فرعون لحق بموسى عليه السVم وبني إسرائيل  

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من��: فقال تعالى عن ذلك
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

  .�6 لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث

ولكنها ساعة ، وظن أنها النهاية قرر أن يتوب، فالواضح أنه عندما أدركه الموج من كل جانب 
  .وخاصة أنّه كان يدعي األلوهية والربوبية، ال تقبل فيها التوبة

ِإن جِبرِيَل علَيه السلَام جعَل يدس في فَمِ فرعون : "رواه الحاكم 7صحيح في حديثوقد جاء   
  .8"لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه فَيرحمه اللَّه عز وجلَّ: الطِّين خَشْيةَ َأن يقُوَل

                                                           

 ). 36: (اآلية، سورة غافر 1
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اللحظة إما كان ألن فرعون في تلك ، وقد ذهب  الفخر الرازي إلى عدم قبول هذا الحديث   
ولو منعه لكانت التوبة ممكنة وال ، مكلفاً فلم يجز لجبريل أن يمنعه بل يجب أن يعينه على التوبة

ولو منعه لكان يرضى ببقائه على الكفر وهذا كفر يتنافى مع ، يؤثر فيها فعل جبريل عليه السالم
فائدة من فعل جبريل عليه  وإن كان التكليف زائالً عنه فال، تنزل المالئكة بأمر اهللا وطاعته

  .1السالم

مخافة أن : "وهو، إذ لم يقبل جزءاً من الحديث: وقريباً من هذا ما ذهب إليه الزمخشري   
أن : وفيه جهالتان، إحداهما: من زيادات الباهتين هللا ومالئكته: " فقال عنها بأنها، "تدركه الرحمة

أن من كره إيمان الكافر : واألخرى، ال يمنعهاإليمان يصح بالقلب كإيمان األخرس، فحال البحر 
  . 2"وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر

وفيحتمل ان في موقف جبريل عليه السالم من ذلك بيان ألثر أفعال فرعون الطاغية والتي     
ادعى فيها األلوهية وظلم الناس وفتنهم في دينهم، وبان مصير من فعل مثله أظهار لعدم قبوله 

فعل مثله فحكمه ومن  أفعالهقبل اآلخرة، وتقرير للحكم فيه قبل موته فيعلم فرعون أن  في الدنيا
  .أن ال تقبل توبته

وهو قريب من الحكم على أبي لهب الظالم المعاند انه سيصلى ناراً ذات لهب وان اراد أن يتوب 
  .فلن يقبل منه

ومصيرهم ، في الدنيا واآلخرة فهو ملعون وقومه، عنهتعالى وأما مصير فرعون كما ذكر اهللا    
 خل����:قال الملك الحق عنه، ذلك مصير أكبر طاغية عرفته البشريةف، جهنم وبئس المصير

 ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم حمخم جم يل ىل مل
 .�3جي يه ىه جهمه

                                                           

  ).17/297(، مفاتيح الغيب: الرازي 1
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  ).99-98: (اآلية، سورة هود 3



116 

 

   دعائم ملك فرعون: المطلب الثالث

 ،ى ملكهعل اًحريصبالنظر في اآليات القرآنية التي تتحدث عن فرعون وملكه نرى أنّه كان   
 وهي، وأقام ملكه عليها، استدامة ملكه وسحق المعارضين لهمن أجل  األمورولذلك شرع بعض 

  :كاآلتي

  تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم: أوالً

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ���:قال تعالى   

   .1َّ�ىه مه جه ين ىن من حنخن جن 

ح فرعون لذكور بني إسرائيل أن الكهنة أن سبب تذبي: ذكر الكثير من المفسرين والمؤرخين   
ووضع على كل ، فأمر بذبح الذكور، ن غالماً سيولد من بني إسرائيل سينهي ملككإ: قالت له

أو أنّه رأى رؤيا ، وكانت مدة حكمه أربعمائة سنة، وكذلك وضع قوابل، ألف امرأة مائة رجل
لى بيوت مصر فأحرقت القبط، وتركت َأن ناراً َأقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت عفي منامه 

، فأولها له الكهنة بظهور غالم من بني إسرائيل يزيل ملكه، أحرقت بيوت مصر، بني إسرائيل
  . 2ثم أصبح عاماً يذبح ويقف آخر عن الذبح، ففعل ما فعل حتى كاد أن يبيدهم

  . 3وقد روي أن فرعون وكل بكل عشرة نسوة من بني إسرائيل واحدة من القبط
الطاهر ابن عاشور أن هذه الروايات ليست بصحيحة لعدم إمكانية أن يروج على ملك  ويرى   

حمد شاكر رواية الطبري موقوفة على ابن عباس أواعتبر الشيخ ، 4فيفني فريقاً من رعاياه بذلك
  .5وسندها إليه صحيح

                                                           

  ).49: (اآلية، سورة البقرة 1
، قرآنجامع البيان في تأويل ال: الطبريو، )106-1/105( ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم: أبي حاتم ابن : أنظر 2
مروج : المسعوديو، )1/151(، لكامل في التاريخا: ابن األثيرو، )1/140( ،المحرر الوجيز: وابن عطية، )2/43-44(

 ).1/40(، الذهب ومعادن الجوهر
، م2004بيروت  -دار الكتب العلمية، 1ط، آسيا البارح: تحقيق، تاريخ األنبياء): ـه463 :ت(أحمد بن علي، البغدادي 3
)157.(  
  ).492-1/491 (، التحرير والتنوير :ن عاشوراب 4
  ).2/43(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 5
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  .من ضمن اإلسرائيليات 2وأبو شهبة 1واعتبرها ابن كثير   

وأما أصل التذبيح واستحياء النساء فهو وارد في القرآن الكريم ، ذبيح وسببه مجهولفكيفية الت    
، وكان الذبح من فرعون ألبناء اإلسرائيليين على مرتين: "يقول الدكتور عمر األشقر، مرتين

الثانية بعد أن جاء موسى فرعون رسوالً من رب ، األولى منهما قبيل والدة موسى عليه السالم
�:والمرة الثانية مذكورة في قوله تعالى، فالمذكور في اآلية السابقة هو عن المرة األولى، العالمين

 ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك��
  .4" �3يي ىي ني مي زي ري

ولكنه ما يصاحب قتل ، من اهللا وأما استحياء النساء فليس المقصود منه الحياء الذي هو نعمة  
و يقتل األبناء ويبقي النساء على قيد الحياة من أجل فه، 5أوالدهن من استرقاقهن وإهانتهن

  .استعبادهن وألجل الخدمة وتحقيق المصالح

  إتخاذ السحرة وتقريبهم : ثانياً

 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين�� :قال تعالى   
وكان ، والسحر له تأثير على الناس عن طريق خداعهم وتضليلهم، �6مب خب  حب

ولذا قال ، فال يزال الناس في تسليم لهذا الطاغية، اس ويخوفونهمفرعون يتخذ سحرة ليضلوا الن
 خص  حص مس خس جسحس مخ �� :تعالى في تأثير هذا السحر على الناس وخداعهم

فالناس يخشون السحر فكيف إذا كان من جهة ، �7مض خض حض جض مص

 .ملك البالد ومن يدعي األلوهية؟

                                                           

 ).2/3(، قصص األنبياء: ابن كثير 1
 ).1/243(، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: أبو شهبة: نظرا 2
  ).127: (اآلية، سورة األعراف 3
عمان  -دار النفائس للنشر والتوزيع، 1ط، نجيل في ضوء القرآن والسنةقصص التوراة واإل: عمر سليمان ،األشقر 4

  ).201(، م2011
 ).13/192(، التحرير والتنوير: ابن عاشور 5
  ).114- 113: (اآلية، سورة األعراف 6
 ).116: (اآلية، سورة األعراف 7
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�تفريق الناس إلى شيع وأحزاب: ثالثاً �

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب �� :قال تعالى  
فتفريق الناس إلى أحزاب وفرق هو من ، �1حص مس خس حس مخجس جخ مح

فعندما تتعدد الوجهات ، ويتمترس خلفها، أقوى األسباب التي يستحكم فيها الظالم على رعيته
وبذلك يتمكن من تحقيق أهدافه العلنية ، واآلراء لن يكون هناك قول واحد للشعب على حاكمه

 . ا كان االستعمار إبان احتالل الدول العربية ينتهج سياسة فرق تسدكم، والسرية

  االستخفاف بقومه الذي يقود إلى الطاعة: رابعاً

  .�2يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ���:قال تعالى    

واحدة فهم  النتيجةوالمهم أن ، 3إما وجدهم جاهلين وإما حملهم على الجهل والخفة: فمعناها   
مما يساعده على التمكن على كرسي الحكم ، إغالق العيون والعقولقوم فاسقون وأهل للجهل و

  . وتحقيق سياساته وأهدافه دون حسيب أو رقيب

  محاربة موسى عليه السالم ودعوته : خامساً 

 :ولذلك قال ،تهدد ملكه أنهافموسى عليه السالم يشكل رأس الحربة التي يرى فرعون    
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل��

 وعدواً تبعهم فرعون وجنوده بغياً إسرائيلولما خرج موسى عليه السالم ببني  ،�4ىه

 ألنهم لحظيرة عبوديته وانتقاماً وإلرجاعهم، ولئال يتمكنوا في غيرها األرضالستئصالهم من 
  . في زعمه ألنه الرب األعلى للبالد، فهو يرى أنه ال يمكن ألحد مخالفته، أمرهخرجوا عن 

                                                           

  ).4: (سورة القصص اآلية 1
 ).54: (اآلية، سورة الزخرف 2
 ).4/165(، زيل في تفسير القرآنمعالم التن: البغوي 3
  ).26: (اآلية، سورة غافر 4
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  العسكرية الخارجيةالقوة : سادساً

 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن ���قال تعالى�������
 ���1 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب

وقد كانت ، فقد كان حريصاً على حماية ملكه من التهديدات الخارجية كحرصه على الداخل   
لك حاربوا وروي في التاريخ أنهم اتجهوا لسوريا وكذ، دولتهم قوية يهابها الخصوم من الخارج

وقد عقدوا معاهدات سالم ، وبالد النوبة وليبيا، ومملكة بابل وأشور، الحثيين في آسيا الصغرى
  . 2مع غيرهم من األقوام وكان لهم حلفاء

  قمع المعارضين بأشد أنواع العذاب: سابعاً

  :وهي، وقد استخدم فرعون الكثير من أنواع العذاب لقمع معارضيه حتى يبقى في ملكه   

  .وقد سبق في بداية هذا المطلب، القتل وتذبيح األبناء واستحياء النساء: عذاب األولال

ولذا ، فقد كانت السجون معروفة كنوع من أنواع العقاب في زمن فرعون، السجن: العذاب الثاني
   .�3ميني زي ري ٰى ين ىن نن ��: قال لسيدنا موسى عليه السالم

 َّ��: قال فرعون للسحرة عند آمنوا باهللافقد ، تقطيع األيدي واألرجل: العذاب الثالث
  .�4نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

، في اآلية السابقة ذكر الصلب دون تحديد لكيفيته، الصلب على جذوع النخل: العذاب الرابع
  مي زي��:ويقول تعالى عن فرعون في آية أخرى عندما آمن السحرة فقال لهم

                                                           

  ).29: (اآلية، سورة غافر 1
  ).41- 40(، المجمل في تاريخ مصر: األنصاري 2
  ).29: (اآلية، سورة الشعراء 3
  ).124: (اآلية، سورة األعراف 4
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فقد ذكرت ، �1مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

  . جذوع النخل كعذاب كان ينتهجه فرعون لقمع معارضيه الصلب على اآلية

وهذا النوع من العذاب ذكرته السنة المطهرة  ، اإللقاء في قدور الزيت المغلية: العذاب الخامس
اهللا  يحديث ماشطة ابنة فرعون الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضففي 
  . 2)فََأمر بِنُقْرة من نُحاسٍ فَُأحميتْ، نَعم ربي وربك اللَّه: لَتَْألَك رب غَيرِي؟ قَا: فَقَاَل(، عنهما

وهذا هو العذاب الذي  ،زرع األوتاد ووضع حمل ثقيل على الجسم حتى الموت: العذاب السادس
 اك يق ��:في تفسير قوله تعالى ففي المستدرك في كتاب التفسير، عذب به فرعون زوجته

حتَّى  اًوتَد فرعون ِلامرَأته َأربعةَ َأوتَاد، ثُم جعَل علَى ظَهرِها رحى عظيم«: أنّه ،�3لك

وهذا ، وقد ذكر القرآن الكريم دعوة امرأة فرعون من أن ينجيها اهللا من فرعون وعمله، 4»ماتَتْ
  .موخصيصة أخرى لفرعون المذكور في القرآن الكري، معنى جديد للوتد

  

  

  

  

  

                                                           

  ).71: (اآلية، سورة طه 1
مؤسسة ، 1ط، تحقيق شعيب االرناؤوط، مج 18 ح ابن حباناإلحسان في تقريب صحي): هـ354: ت( محمد، ابن حبان 2

 .وإسناده قوي كما يرى المحقق، )7/164(، 2903: رقم الحديث، م1988بيروت  –الرسالة 
 ).10: (اآلية، سورة الفجر 3
وصححه ، )2/568(، 3929: رقم الحديث، تفسير سورة والفجر: باب، التفسير: كتاب، المستدرك على الصحيحين 4

  .كم ووافقه الذهبيالحا
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  المبحث الرابع

  الملك الذي أخبر عنه الخضر عليه السالم

  ذكره في القرآن الكريم: المطلب األول

 عليه السالم المساكين الذين خرق الخضر د الحديث عنفي سورة الكهف عن ذكره اهللا تعالى   

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ����: قال تعالى، سفينتهم وعابها

  .�1مي زي ري ٰى ين ىن نن من

وتعليمه من العلم الذي ، اآلية جاءت ضمن قصص الخضر مع موسى عليهما السالموهذه   
فهو ملك ، ولم يفصل القرآن الكريم في حاله وأوصافه ومكان حكمه أو إيمانه، علمه اهللا إياه

فكان هذا هو الذكر الوحيد له في القرآن ، اختص بأخذ السفن من أصحابها غصباً ونهباً وظلماً
 .في السنة النبوية المطهرة ذكر ليس له وكذلك، الكريم

  : من صفات هذا الملك بناء على ما جاء في هذه اآلية ما يأتيو  

فلم يقترن اسمه في أعمال الدعوة والخير مع النبيين الذين كانا في زمنه وهما ، الكفر  -1
 وكان في عصور، ولما اتصف بصفات الظلم والجشع، الخضر وموسى عليهما السالم

: ولذا قيل، فال شك أنّه كان في الجانب اآلخر، للكفر كان أهالً، ي القدم والكفرموغلة ف
  .2أنّه كان كافراً

يجعله ملكاً ، فأخذ السفن الصالحة من أهلها واغتصابها منهم، أنّه كان ظالماً، الظلم  -2
  .يعتدي على أموال الناس بغير حق، ظالماً لنفسه وغيره

                                                           

  ).79: (اآلية، سورة الكهف 1
 ).1/658( ،مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: الجاوي 2
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ولكن هذا الملك تسلّط ، من أغنى الناس وأكثرهم أمواالًفالملك في العادة يكون ، الجشع  -3
وحضوره شخصياً لسلب الغنائم والسفن ، وهو ملك البالد، على أموال الناس والمساكين

  .من الناس دليل على جشعه وتعلّقه بالدنيا

فال شك لمن يأخذ السفن في عرض ، فكانت له سيطرة بحرية، االستبداد العسكري  -4
، أسطول بحري وجيش في البحر ألخذ السفن ومعاينتها قبل أخذها البحر أن يكون له

  .ولو لم تكن له قوة يعتمد عليها في ذلك لما استطاع فعل ذلك أصالً

فانطالء حيلة الخضر عليه السالم بخرق السفينة وإعابتها على هذا الملك يوحي ، الجهل  -5
ينها انتقاء ويأخذ األفضل وبكثرة أخذه للسفن فكان ينتقي من ب، بجهله وجنوده باألمور

  ".كل سفينة"وهذا األخير يدل عليه في اآلية السابقة ، منها

فال ، فمن يسلب المساكين سفينة يسترزقون بها ،االستبداد االقتصادي والسياسي والديني  -6
فضالً على قمع أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم إذا ، شك أنّه يسلب الناس ما كان أكبر منها

 .ا يوحي بأنّه كان مستبداً اقتصادياً وسياسياً ودينياًمم، خالفوه
كانت منطقة نفوذه والبحر الذي : قيل، وفي تحديد مكان حكمه والبحر الذي كان يأخذ السفن فيه 

كان بجزيرة األندلس ببلدة قرطبة، وأول : وقيل، 1يأخذ فيه السفن غصباً ما بين فارس والروم
  .2فساد ظهر في البحر كان ظلمه

فكل ما يقال في ذلك ، ولكن تبقى روايات تحديد المكان والزمان أمورًأ مسكوتاً عنها في ديننا  
سوى أن زمانه كان زمن الخضر وموسى ، هو من باب الروايات الدخيلة أو من باب االجتهاد

ولربما عاصر ، فالخضر هو الذي أخبر موسى عنه كما في سورة الكهف، عليهما السالم
  .فرعون

                                                           

  ).1/658( ،مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: الجاوي 1
  بيروت –دار طوق النجاة، 1:ط، مج33 تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: محمد األمين، الهرري 2

  ).17/13(، م2001
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  رواية البخاري فيه: ب الثانيالمطل

، في كتاب التفسير لسورة الكهف، رواية البخاري في صحيحه 1ذكر الكثير من المفسرين   
  .2"والغالم المقتول اسمه يزعمون جيسور، هدد بن بدديزعمون عن غير سعيد أنّه  " :وهي

ومراده أن تسمية الملك الذي  القائل ذلك هو جريج " :معلقاً عليها قال ابن حجر في الفتح    
  .3"كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد

    تثير في النفس شكاً" يزعمون" وكلمة ، رواية البخاري ليس فيها تصريح فالذي يتضح أن 
كيف وقد قال ابن حجر أنّها من كالم جريج؟  -كانت من كالمه إنهذا –أكثر من االطمئنان

  .واهللا أعلم، البخاري هي الخبر والنقل التاريخي فقط وأقصى ما يستفاد من رواية

وال يوجد في ، فتحديد اسم هذا الملك ومكان حكمه ونفوذه هي أشياء بحاجة إلى دليل يقيني  
كعادة ، وهي ال تحدد شيئاً عنه، التي ذكرتها في بداية هذا المبحث قضية هذا الملك سوى اآلية

   .كيز على العبرة والعظة فيهابالترالقرآن الكريم في ذكر األسماء 

  

  

  

  

  

                                                           

 ).11/36(، الجامع ألحكام القرآن: والقرطبي، )5/160(، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: انظر 1
  ).6/89(، 4726: رقم الحديث، "فلما بلغا مجمع بينهما: "باب قوله، تفسير القرآن: 65كتاب، صحيح البخاري 2
 ).8/420(، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر 3
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  المبحث الخامس

  جالوت

  الكريم نآذكره في القر: المطلب األول

 في قصته مع طالوت، في سورة البقرة فقط 1ثالث مرات الكريم نآفي القر جالوت ورد ذكر   
سبيل  فييقاتلوا ل ملكاًمن نبيهم أن يبعث لهم إسرائيل  وذلك عندما طلب بنو، وداود عليه السالم

 نئ  مئ �� :كما ذكر اهللا تعالى: قالوا، ثم لما قادهم ذلك الملك وهو طالوت، تحت رايتهاهللا 
�:قال تعالى، ثم لما ظهروا لبعضهم في المعركة، �2مبنب زب رب يئ ىئ �

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ���
 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن
  .�3خب حب جب هئ مئ خئ حئ

   وهذا يوحي بقوة ، بني إسرائيل يهابون جالوت وجنوده ففي اآلية األولى ذكر القرآن الكريم أن
ثم إن ، وفي اآلية الثانية والثالثة يذكر القرآن الكريم بأن جالوت كان قائد الجيش، جالوت وجنوده

  .داوود عليه السالم هو الذي قتله بنفسه
موطن سكناه  وال حتى عن، وال عن مسكنه، عن جالوت الًمطو شيئاً الكريم نآلم يذكر القرو   

وانتهت ، وهي اآليات السابقة، عليه السالم ودوفي قصته مع طالوت وداما ذكره سوى ، ومملكته
، وانتصار بني إسرائيل على جند جالوت، عليه السالم على يد داوود جالوت بقتلهذه المعركة 

- معروف كما هو - وداوود ،جالوت داوود دخل أرض أنل على مما قد يدلّ، وأصبح داوود ملكاً
 هو رض جالوت السابقة التي كان يسكنهاأفهي إذن ، القدسكانت مملكته دخل أرض فلسطين و

  .وليس هناك تفصيالت كثيرة عنه، وقومه
فهو ال شك من الملوك ، وكذلك لم أجد لجالوت ذكراً وبياناً في كتب السنة واألحاديث الشريفة  

  .األقل ذكراً في القرآن الكريم
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  أسباب اعتبار جالوت ضمن الملوك في القرآن الكريم :المطلب الثاني

أن القرآن الكريم ذكر جالوت  1فقد ذكرت في المطلب األول من هذا المبحث ،قيادة الجيش: أوالً
 يك ىك مك���: قال تعالى، كقائد للجيش ضد طالوت وبني إسرائيل في تلك المعركة

ولم يقل القرآن ، قتل جالوتوهو الذي ، وكان داوود عليه السالم جندياً بينهم، �2مل

  .الكريم بأن جالوت ملك
والملك هو القائد ، فهي تؤهل قائد الجيش أن يكون ملكاً، وقيادة الجيش من مؤهالت الملك   

ثم إن قائد الجيش اآلخر كان ملكاً وهو طالوت ملك ، األعلى للجيش والقوات المسلحة في الدولة
  . الوت وجنودهبني إسرائيل في تلك المعركة مقابل ج

ثم إن بني إسرائيل قبل المعركة مع جالوت وجنوده ذكروا لملكهم طالوت بأنّهم ال طاقة لهم    
  :وهي، وهذا في طياته يحمل أربع أدلة على ملك جالوت، بجالوت وجنوده

  .فقائد الجيش ليس مشهوراً للطرف اآلخر كشهرة الملك، شهرته قبل المعركة: األول

ونسبة الجنود تكون عادة لملك ، �3مب زب� ،سبوا الجنود لجالوتأنّهم ن: الثاني

 من خن حن جن يم ��،كما قال طالوت الملك لبني إسرائيل في شرب النهر، البالد
وكذلك فإن الجنود ، �4مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

فنسبة الجنود لجالوت ، يسارعون في العادة إلى فداء ملك البالد ال قائد الجيش مع أنهم يطيعوه
  .سبة الجنود لملك بالدهم وقائدهم األعلىهي ن

يخرج الملك على رأس الجيش كقائد يقود  -كما هو معروف –كان في الزمان القديم : الثالث
  .كطالوت وفرعون وغيرهم، جيش بالده في المعارك

فإن هزيمة قائد الجيش وقتله ال تعني بالضرورة ، أنّه لو كان جالوت قائد الجيش فقط: الرابع
، فقد خص القرآن الكريم رأس الهرم السياسي بالهزيمة والقتل وهو الملك، ملك البالد هزيمة
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فقتل قائد الجيش ال يعني ، والذي يوحي بهزيمة كل قومه إيذاناً بدخول بني إسرائيل أرضهم
  .ولكن قتل الملك يعني سقوط وزوال المملكة، سقوط المملكة

  ك جالوتخين على ملإجماع المفسرين والمؤر: ثانياً

   فإجماع المفسرين والمؤرخين يعطي الموضوع قبوالً أكثر من أي موضوع يكون فيه اختالف 

في خالف يسير ، ولكن اختلفوا فيمن كان ملكاً عليهم، فقد أجمعوا على أنّه ملك، وتضارب كبير
  : وهو على أقوال، يتبين بأنّه خالف صوري فقط

وذكر ، 1جمهور المفسرينقول وهو ، بار من الجبابرةوهو جأنّه ملك العمالقة ورأسهم : األول
  .2من أوالد عمليق بن عاد" أبو السعود بأنّه

  .3وهو قول عدد من المؤرخين، أنّه كان ملك الكنعانيين ومن جبابرتهم: الثاني

  .4أنّه كان ملك الفلسطينيين: الثالث 

عليه الصالة والسالم خرج البربر أنّه كان ملك البربر وكانوا بفلسطين؛ فلما قتله داود : الرابع
  .5متوجهين إلى المغرب

  عرفون عند متأخري المؤرخين ، العمالقة: الكنعانيين يقال لهم عند العرب والذي يتبين أنوي
وربما كان العمالقة هم األموريون ، 7والعمالقة فرقة من عاد، 6وكانوا يعبدون األصنام، بالفنيقيين

                                                           

، )1/336(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطيةو، )1/239(، تفسير أبي السعود: دأبو السعو: انظر 1
اللباب في علوم : ابن عادلو، )2/579( ،البحر المحيط: أبو حيانو، )5/298(، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبريو

  ).4/267(، الكتاب
  ).1/239(، تفسير أبي السعود: أبو السعود 2
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وبذلك يزول اإلشكال بين القولين األول ، 1لى سبع فرق منهم الكنعانيينألنهم انقسموا إ، أنفسهم
  .والثاني؛ فهم عمالقة كنعانيين

وهم (وقد كان يسكن فلسطين التي كان جالوت يحكم قوماً فيها قبائل عديدة أقدمها الكنعانيون   
أنّهم عمالقة فبذلك يندمج القول ب، 2والفلسطينيون وقد انصهروا ببعضهم) فرقة من اآلموريين

فاألقوال الثالثة األولى ال فرق بينها إال كتخصيص الفرع ، كنعانيين مع القول بأنّهم فلسطينيين
  .  ألنّهم اختلطوا ببعضهم، من الحمولة واألصل

، 3فقد ذكر الطبري في تاريخه بأن البربر كانوا من العمالقة، وأما القول الرابع بأنّهم من البربر  
وقد اعتبره ابن خلدون من سقطات األقوال ومن ، 4كنعانيين سكنت المغربوهم فرقة من ال
  .5وال يصح فالبربر أمة لها كيانها، أحاديث الخرافات

والبربر منهم ، نفعلى كال القولين فال تعارض؛ فجالوت هو ملك العمالقة الكنعانيين الفلسطينيي   
ويكاد القول ، بهم على قول ابن خلدونأو قبيلة سكنت فلسطين ال عالقة لها ، على قول الطبري

  .والمهم أنّه ملك على كل األقوال، بأنه ملك العمالقة الكنعانيين الفلسطينيين هو األقرب
  وهو ، ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطينب موطن حكم جالوت وقومه كان وقد ذكروا أن

  .6وهو قول األكثرين، المتوسط األبيضبالبحر  اآلنالمعروف 
  .8وقيل كان بالتحديد في مدينة أريحا ،7دون تحديد ملكه بجهات فلسطين ل كانوقي 
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  المبحث السادس

  ملك أصحاب األخدود

 ذكره في القرآن الكريم: المطلب األول

ولكن ذكر طرفاً من قصته في الحديث عن قصة أصحاب ، لم يذكره القرآن الكريم صراحة   
آن ذكرت قصة أصحاب األخدود في القرف، وبطشه وكفره والتي يتبين من خاللها ظلمه، األخدود
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ��:قال تعالى، في سورة البروجالكريم 
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  . �1يف ىف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت

، ايةوالقتل هنا هو اللعن على قول الجمهور خالفاً لمن قال بأنّه على حقيقته مستنداً على رو  
فكان سبب ، 2بأن ريحاً خفيفة قبضت أرواح المؤمنين وصعدت النار فأحرقت الذين عذّبوهم

 شقاً :هم حفروا أخدودا أيأنّ :"هو، اللعن في القرآن على أصحاب األخدود الذين عذبوا المؤمنين
يمن في عظيمة، ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين، بنجران ال في األرض وأوقدوا فيه ناراً مستطيالَ

الفترة بين محمد وعيسى عليهما الصالة والسالم، وهم يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران 
   3"الملتهبة بأجساد هؤالء المعذّبين، ويحضرون ذلك المنظر الرهيب

" : وأوله، في صحيحه في حديث طويل عند مسلم ورد ذكره في السنة النبوية المطهرة وكذلك   
وهي قصة الغالم والساحر : " قصتة صوملخّ، 4"له ساحر كانو ،لكمفيمن كان قب ملك كان

والراهب، فكان لهذا الغالم من الشهرة والكرامات ما أوصل خبره إلى الملك عن طريق جليسه 
أن يعرف أصل هذه الفته  فأرادببوادر فتنه على ملكه  لكله الغالم فشفي، فشعر الم دعاالذي 

يكسب هذا الغالم لصالح  أنم ثم إلى الوزير فقتلهم، ثم أرد فوصل إلى الراهب الذي علم الغال
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به  أوصىفلم تنفع إال ما  وإرهابهملكه بعد أن استخدم معه طرق متعددة من العذاب لتخويفه 
الغالم الملك وهو ان يجمع الناس في صعيد واحد ثم يرميه بسهم واحد بعد أن يقول بسم اهللا رب 

  .1"برب الغالم  أمنواجميعاً  الناسعلى الفتنه لكن ففعل ذلك وظن انه قضى  الغالم

، وكذلك رواها النسائي وأحمد، وهي رواية مصرح برفعها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .فهي تفسير للقرآن الكريم من سورة البروج، 2وأخرجها الترمذي في سننه

بناء على ظاهر اآلية الكريمة والحديث ولكن ، وأما أوصافه فلم يذكر القرآن الكريم الكثير منها  
   :وهي، بعض األوصاف أستنتجالشريف يمكن أن 

  .بل كان يدعي األلوهية، ال يؤمن باهللا وبرسله هذا الملك كان كافراً أن: األول

  .يعذّب المؤمنين بالنار في األخاديد والحفر المليئة بالنارأنّه كان ظالماً ومجرماً  :الثاني

  .وأفكارهيجبر الناس على اعتناق دينه و، كان مستبداً سياسياًأنّه  :الثالث

  .سبب نقمته على المؤمنين هو إيمانهم باهللا :الرابع

، وذلك مساعدة له في خداع الناس والتمويه عليهم، أنّه كان يقرب السحرة ويدنيهم منه :الخامس
  .الستدامة ملكه وتسليم الناس له

إذ أجاب الغالم لما كان سبباً في هالكه وفناء ، قاء كرسيهالجهل والعمى من أجل إب :السادس
  .بعد أن حاول قتل الغالم مراراً وتكراراً، ملكه الذي حرص عليه كثيراً

فكان فرعون سلفاً وقدوة لهذا ، التشابه الدقيق في األوصاف كلها مع أوصاف فرعون :السابع
  .الطاغية الذي لم يعتبر بمآل فرعون بل اقتدى بأفعاله
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  بالشام، : الثانيواحد بنجران، و: الملوك الذين كانوا أصحاب أخاديد كانوا ثالثة وقد قيل إن
بالشام فأنطنيانوس الرومي، والذي بفارس فبختنصر، والذي بأرض  فالذيبفارس، : والثالث

  .1قرآناً إال بالذي كان بنجران من أرض العربالعرب يوسف بن ذي نواس، فلم ينزل اهللا 

وأما الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل األخبار كلهم : " بن خلدون في تاريخه عنهقال ا  
أن ذا نواس هو ابن تبان أسعد واسمه زرعة، وأنه لما تغلب على ملك آبائه التبابعة، تسمى 
يوسف وتعصب لدين اليهودية، وحمل عليه قبائل اليمن، وأراد أهل نجران عليها، وكانوا من 

  .2" يدينون بالنصرانية ولهم فضل في الدين واالستقامة بين العرب

  روايات تاريخية هذه ولكن تبقى ، اسمه ونسبه وزمانهالمصدر غير معلوم في  رغم أن
واإلجماع السابق بين المفسرين والمؤرخين يقوي األمر ويعطيه قبوالً أكثر من  ،مستفيضة

لروايات التاريخية على النصوص فيمكن حمل هذه ا، الخالف واالضطراب في الروايات
واهللا ، يوسف ذو نواس اليهودي: الشرعية من أن الملك الذي وضع المؤمنين في األخدود هو

  .أعلم

والتي كانت بين نبي اهللا ، وكان زمان هذا الملك على قول جمهور المفسرين في زمان الفترة  
  . 3عيسى عليه الصالة والسالم ومحمد صلى اهللا عليه وسلم

  الملك أنواع العذاب التي استخدمها: نيلمطلب الثاا

هذا الملك يتبين بأنّه استخدم  الوارد في شأنالوحيد  الشريف بناء على القرآن الكريم والحديث   
وقد جعل العذاب أحد دعائم ملكه التي أقامه ، ووسائله إلخضاع المؤمنين بعض أنواع العذاب

  :وهي، عليه

                                                           

  ).20/249( ،اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 1
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فقد ذكر القرآن الكريم لنا نوعاً واحداً من العذاب التي استخدمها هذا  ،من القرآن الكريم :أوالً
وهي أخاديد ، للنيل من المؤمنين باهللا وصرفهم عن عبادتهم له إلى عبادة غيره، الملك الجبار

  . �1َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ��: قال تعالى، النار

، ولذلك ذكره القرآن الكريم، هذا الملك وهذا العذاب قد يكون أشد أنواع العذاب التي استخدمها   
، النار ذات الوقود التي يقعد عليها من يراد تعذيبه: واألخدود بناء على اآلية التي تليها هو

    .2الشقُّ العظيم المستطيل الغائص في األرض :واألخدود هو
اس فيها بعد فإذا كان هذا األخدود حفرة عظيمة في األرض فإن جنود هذا الملك يلقوا الن   

ويخيرونهم قبلها بين الرجوع عن دينهم أو ، وضع الحطب والمواد المشتعلة ويقعد الناس عليها
  .فان رفضوا فإنهم يشعلوا عليهم النار فيلتهب ذلك األخدود ناراً، اإلحراق

التلذذ ووالحط من كرامته  اإلنسانوالحرق وسيلة خبيثة ماكرة لتحطيم آدمية  األخاديدفحفر    
ففي حديث ، هاعن التعذيب ب اإلسالمولذلك نهى ، اهللا إالوال يعذب بالنار ، النارتعذيبه في ب

  .   3"النار ال يعذب بها إال اهللا وإن: " قال عليه الصالة والسالم، البخاري
ففي قصة الغالم مع هذا الملك ذكر ، ما أضافه الحديث الشريف على القرآن الكريم :ثانياً

  : وهي كاآلتي، بعض أنواع العذاب التي سلكها هذا الملكالحديث الشريف 
ففي الحديث يستخدم الملك هذا السالح لصرف الراهب الذي علّم الغالم ، الشق بالمنشار -1

فَجِيء بِالراهبِ،  : "فجاء في الحديث، وجليس الملك الذي شفاه الغالم بأمر اهللا عن عبادة اهللا
يَل لَهفَق :يند نع جِعْئشَارِارا بِالْمعى، فَدفََأب ،تَّى 4كح فَشَقَّه ،هْأسر فْرِقي مف ْئشَارالْم عضفَو ،

يَل لَهفَق كليسِ الْملبِج جِيء ثُم ،قَّاهش قَعو : فْرِقي مف ْئشَارالْم عضى فَوفََأب ،كيند نع جِعار
ح بِه فَشَقَّه ،هْأسرقَّاهش قَع5"تَّى و. 

                                                           

 ).6-4: (اآلية، سورة البروج 1
  ).20/247(، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 2
 ). 4/49(، 2954 :رقم الحديث، التوديع: باب، الجهاد والسير: 56كتاب ،صحيح البخاري: البخاري 3
الشرح بالهامش -صحيح مسلم: أنظر، واللغتان صحيحتان، لك المنشار وهو معنى واحدوكذ، المئشار في رواية األكثرين 4

 ).2299/ 4(، لمحمد فؤاد عبد الباقي
رقم ، قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم: 17باب، الزهد والرقائق: 53كتاب، صحيح مسلم: مسلم 5

  ).4/2299( 3005: الحديث



132 

 

فَاصعدوا بِه الْجبَل، فَِإذَا بلَغْتُم : " قال الملك لجنوده، ففي الحديث، اإللقاء من أعالي الجبال -2
وهحِإلَّا فَاطْرو ،هيند نع عجر فَِإن ،تَهو1"ذُر. 

اذْهبوا بِه " :عن الغالمففي الحديث يقول الملك لجنوده  ،اإللقاء واإلغراق في وسط في البحر -3
فُوهِإلَّا فَاقْذو هيند نع عجر فَِإن ،رحالْب طُوا بِهسقُورٍ، فَتَوي قُرف لُوهم2"فَاح. 

ففي الحديث قال الغالم للملك يدله على طريقة معروفة  ، الصلب على جذوع النخل والقتل -4
  .3"ي علَى جِذْعٍ، ثُم خُذْ سهما من كنَانَتيوتَصلُبن: "لينجح في قتله بعد أن فشل

: وقيل، اثني عشر ألفاً: وقيل، إنّه قتل من أصحاب األخدود سبعة وثمانين رجالً: وقد قيل      
  .واهللا أعلم بالعدد فال دليل عليه، 4سبعين ألفاً

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).4/2299(، لباب ورقم الحديث السابقةالكتاب وا، صحيح مسلم: مسلم 1
  ).4/2299(، الكتاب والباب ورقم الحديث السابقة، صحيح مسلم: مسلم 2
 ).4/2299(، الكتاب والباب ورقم الحديث السابقة، صحيح مسلم: مسلم 3
  ). 10/170(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي 4
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  الخاتمة

  :وهي كاآلتي، النتائج بعد هذا الجهد المتواضع خلصت إلى عدد من 

لمعنى الملوك في اللغة معان عديدة لكنها ترجع لمعنى واحد وهو القوة والحيازة وكمال  -1

 .التصرف بالشيء واالستبداد به

 .أن الملك في اإلصالح يطلق على الحاكم األعلى للبالد عن طريق التوارث -2

سليمان وداوود عليهما  ملك: أن الملك في السياق القرآني ورد في سياقات عديدة وهي  -3

والملك الذي يعطيه ، والملك الذي آتاه اهللا لمن حاج إبراهيم عليه السالم، وملك طالوت، السالم

وملك يوسف عليه ، وملوك بني إسرائيل، وملك آل إبراهيم، اهللا للناس في الدنيا وينزعه منهم

بر عنه الخضر عليه والملك الذي أخ، وملك مصر الذي عاصره يوسف عليه السالم، السالم

 .وملك فرعون، والملوك المفسدين في األرض، وملك ملكة سبأ، السالم

المالك : أن هناك ألفاظ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلح الملك استعملها القرآن الكريم وهي -4

 .والمليك والخليفة والحاكم وولي األمر والرب

، لى ملكه كسليمان عليهما السالموهي النص ع، ال بد من ضوابط تضبط الملوك عن غيرهم  -5

واألمر والتوجيه كالملك الذي عاصره يوسف عليه ، والحكم والقضاء كداوود عليه السالم

 .والقوة والشدة كفرعون، السالم والتمكين من اهللا كذي القرنين

وذكر في المقابل ذكر عدداً من الملوك ، أن القرآن الكريم ذكر عدداً من الملوك المؤمنين  -6

 .وهو ستة ملوك في كال الجانبين، والعدد متساو، كافرينال

 .أن الهدف األهم من ذكر قصص الملوك هو أخذ الدروس والعبر -7

وساعدهم على تثبيت ملكهم في األرض ، أن اهللا تعالى قد حبى بعض الملوك بنعم عظيمة  -8

 .كداوود وسليمان عليهما السالم وذي القرنين

 .آن الكريمأن ملكة سبأ مسلمة بنص القر -9

وإجماع المفسرين ، وأقوال الصحابة والتابعين، أن التبع اليماني مسلم بظاهر القرآن - 10

 .والمؤرخين على إيمانه
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 .أن الملوك المؤمنين أقاموا ملكهم على دعائم من العدل والعلم والشورى - 11

دموا واستخ، أن الملوك الكافرين أقاموا ملكهم على دعائم من الظلم والبطش واالستبداد - 12

 .فلم تنفع تلك الدعائم، من أجل إبقاء الشعوب في الذل والهوان، أنواعاً من العذاب
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  المسارد

  
  مسرد اآليات القرآنية

  مسرد االحاديث النبوية واآلثار 
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  فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

 حم جم يل ىل مل خل
 جن يم ىم مم خم

  َّىه مه جه ين ىن من حنخن

  116  49  البقرة

 خممم حمحمحمحم جم يل ىل مل خل

 خن حن جن يم ىم

  مه جه ين ىن من

  10،28  102  البقرة

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ين ىن من خن  حن جن يم
 مي  خي جيحي يه ىه مه جه
  يي ىي

  51  246  البقرة

 مك لك اك يق ىق ىفيف
 ام يل ملىلملىلملىلملىل يك ىك
  نن من زنزنزنزن رن مم

  12،28  247  البقرة

33،47  

 حس جس مخ�
 خسمسحصخصمصجض

  جع مظ حط مض حضخض

  53  248  البقرة
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   خف حف جف مغ معجغ

 حم جم يل ىل مل خل 
� ىم مم خم �

  55  249  رةالبق

 يي ىي ني مي زي�
 مئمئمئمئ خئ حئ جئ
  ���خبمب حب جب هئ

  13،25  251  البقرة

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
�زب رب يئ ىئ نئ �

  14  258  البقرة

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك

  ري ٰى ين ىن نن زنمن رن

  15،24  26  آل عمران

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

�زب ربربربرب يئ ىئ �

  16  53/55  النساء

 حس جس مخ جخ مح جح مج

 حض جض مص خص حص مس خس

  خض

  26  58  النساء

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ىن من خن جنحن يم

  33  163  النساء
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�ٰر ٰذ يي ميىي...ين �

  مم ام يل ىل مل يك�

 ٰى ين ىن نن من زن رن

 جئ يي ىي ني مي  زي ري

  خئ حئ

  17،42  20  المائدة

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
  حب جب هئ خئمئ حئ جئ

��مب خب �

  117  113/114  األعراف

 خص  حص مس خس جسحس مخ �
�مض خض حض جض مص �

  117  116  األعراف

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك�
 ين ننىن من زن رن  مم
 ني مي زي ري ٰى

�يي ىي �

  117  127  األعراف

 جت هب مب حبخب جب هئ
 مج مثحج هت مت خت حت

�جح �

  65  128  االعراف

  26  59  األنفال حل جل مك لك خك حك جك�
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�هل مل خل �

 حمخم جم يل ىل مل خل�

 من خن حن يمجن  ىم مم

�جي يه ىه جهمه ين ىن �

  115  98/99  هود

 ىك مك اكلك يق ىق يف

�يك �

  111  83  يونس

 ام يل ىل مل يك ىك
�زن رن مم �

  42  93  يونس

 مج حج مث هت مت حتخت جت
 حس جس مخ جخ مح جح
�خص حص مس خس �

  27  42  يوسف

 جع مظ حط مض خض حض جض
�مغ جغ مع �

  17  43  يوسف

 جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ
 جح مج حج مث هت مت خت حت
  جخمخ مح

  30  50  يوسف

  19  55  يوسف  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

 ىت نت مت زت رت يب ىب
  رثزث يت

  19  56  يوسف
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يييييييي ىي مي خي
 ىل مل ...يك ِّ ُّ َّ ٍّ
  زن رن مم ام يل

  18  76-72  يوسف

 زت رت يب ىب نب مب  زب 

  مث زث رث يت ىت نت مت

  105  99  يوسف

 جض مص خصخصخصخص حص مس خس حس

 جع مظ  حط مض خض حض

  حفخف جف مغ جغ مع

  18  101  يوسف

  43  111  يوسف  خف حف جف مغ جغ مع جع �

 مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ين منىن خن حن جن يم ىم

�مه جه �

  101  14  اآلسراء

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن�

�مي زي �

  64  44  سراءاال

 ام يل ىل مل يك ىك

 ينينينين ىن نن من زن رن مم

  مي زي ري ٰى

  20،36  79  الكهف

  34  83/84  الكهف جه هن من حنخن جن مم خم
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 حم جم يل ىل مل خل ٰهجي مه

  يم ىم مم خم

  34  95  الكهف  هل مل خل حل جل مك

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل�

  يم

  31  84  الكهف

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

  يت ىت نت  مت زت رت يب

  29  86/87  الكهف

 جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل

  جه ين ىن من حنخن

  91  98  الكهف

 يي ىي ني  مي زي

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ

�مب خب حب �

  120  71  طه

 مم خم حم يلجم ىل مل خل

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم

  يه ىه مه

  9  114  طه

 نن من زن رن مم ام يل��

 مي زي ري ٰى ين ىن

  29  78  األنبياء
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 مئ خئ جئحئ يي نيىي

  ������جب هئ

 مم خم جمحم هل مل حلخل�

�حن جن �

  114  18  الشعراء

 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ
 ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
�مت زت رت يب �

  72  16  النمل

 نث مث زث رث يت ىت�
  ىف يث ىث

  72  17  النمل

 حم جم يل ىل مل خل�
  �جن�����������يم  ىم مم خم

  21  22  النمل

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين�
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

  مث هت مت خت حت جت هب مب
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج
�مص خص  حص مس خس �

  30  29/32  النمل

 لك خك حك جك مق حق مف
�جم هل خلمل  حل جل مك �

  21  34  النمل

  85  33  النمل مع جع مظ حط مض خض حض جض 
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�حف جف مغ جغ �

 من مل مك لك هش مش هس

�َّـ هي مي هن �

  34،74  44  النمل

 مت خت حت جت هب مب خب�

 مح جح مج حج مث هت

�حص مس خس حس جخمخجس �

  31  4  القصص

 مب زب رب يئ ىئ نئ

��رت يب ىب نب �

  35  38  القصص

��ام يل ىل مل يك ىك ���   63  11  سبأ�

 هتمث  مت خت حت جت هب مب خب

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج

�مس خس �

  30  12  سبأ

 مض خض حض جض مص خص حص ��

  �مع جع مظ حط

  73  13  سبأ

 هل مل خل حل جل مك لك��

 حنخن جن مم خم حم جم

 خي حي جي ٰه مه جه هن من

  �هبمت مب هئ مئ هي مي

  75  14  سبأ
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 ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى��������
ِِِِّّّّ����  

  13  20-17  ص

��هل مل خل حل جل مك �� �� ��   25،29  26  ص�

 مت زت رت ىبيب نب مب��
  �نت

  33  30  ص

 ىي ني مي زي ري ٰى
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مج حج هتمث مت خت حت جت هبهبهبهب

  جحمح

  11،28  34/35  ص

 مصجض  خص حص مس خس حس جس��

 جع مظ حط مض خض حض

  �مغجف جغ مع

  42  32  الزخرف

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 متنت  زت رت يب ىب نب مبمبمبمب

  �يترث ىت

  22،28  51  الزخرف

 ني مي زي ري ٰىٰىٰىٰى ين ىن
 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي
 هت مت خت حت جت هب مب خب
  �مج حج مث

  22  28/29  غافر
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 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

  يكمل

  29  36  غافر

 خك حك جك مق حق مف خف حف ��

  �خل حل جل لكمك

  95  37  الدخان

 حف جف مغ معجغ جع مظ حط ��

  �مف خف

  34  14  ق

  24  55  القمر  �زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ��

 جت هب مب خب حب جب ���

 جح مج حج مث هت مت خت حت

 مس خس حس جس مخ جخ مح

��مص خص حص �

  114  11  التحريم

��حص مس خس  حس جس مخ ��   114  16  المزمل�

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ��
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ
�زت رت يب ىب �

  36  4/8  البروج

 مت زت رت يب ىب نب مب زب
 يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت
��يف ىف �

  128  4/9  البروج
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��ٌّ  ٍّ��   113  23  النازعات�

��رئ ّٰ ِّ ُّ   113  24  النازعات�

  121  10  الفجر  �لك اك يق ��

��ىكيك مك لك اك   26  8  التين�
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  فهرس األحاديث الشريفة واآلثار

  الصفحة  الحديث

  42  أال كلكم راع وكلكم مسؤول

  73  إن الشياطين كانوا يسترقون

  92  أن اهللا بعثه إلى أمم األرض

  97  ان تبع كسا البيت

  114  ان جبريل عليه السالم جعل يدس الطين

  76  ان داوود قضى بالغنم ألصحاب الحرث

  79  مان بن داوود لما بنى بيت المقدسان سلي

  58  إن عدة أصحاب بدر

11  عفريتاً من الجن تفلت إن  

  71  إنا معشر األنبياء ال نورث

  93  أنه كان شاباً من الروم

  42  إني حرمت الظلم

  92  سبحان اهللا سخر له السحاب

  68  فخرجتا على سليمان

  120  فقال ألك رب غيري
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  97  كان تبع رجالً صالحاً

  128  كان ملك فيمن كان قبلكم

  76  كانت امرأتان معهما ابناهما

  97  ال تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم

  74  لم يملك األرض كلها إال أربعة

  87  ما أدري اتبع نبياً

  68  من بطأ به عمله

  95  نُعت نعت الرجل الصالح

128  النار ال يعذب بها إال اهللا وإن  

  120  أوتاد وتد فرعون المرأته أربعة

  91  ويل للعرب من شر قد اقترب
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  .م 1997. بيروت : العربي 

رنة مع المذاهب أصل الشيعة وأصولها مقا):ـه1373:ت(محمد حسين، ل كاشف الغطاءآ *

  .  بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع  دار األضواء،  1ط،  األربعة

  .م  2002مكتبة المورد  ،  1ط ،  قصص القران: حمدي بن محمد ، آل نوفل  *

علي : تحقيق،  بدائع السلك في طبائع الملك): هـ896: المتوفى(محمد بن علي ، األزرق  *
  . العراق –م وزارة اإلعال،  1ط، سامي النشار 

، محمد مرعب : تحقيق ،  1ط، مج8تهذيب اللغة ): هـ370: ت(محمد بن احمد،  األزهري *
  . بيروت –دار إحياء التراث العربي 

 .بيروت –دار الفكر ،روح البيان :  )هـ1127: ت(اسماعيل حقي، االستانبولي * 

األردن  - ئس للنشر والتوزيعدار النفا،  12ط، العقيدة في اهللا: عمر بن سليمان ، األشقر* 
 .م  1999

منار الهدى في بيان الوقف :  )هـ1100نحو : المتوفى(احمد بن عبد الكريم  : االشموني * 

  .م 2002بيروت  –دار الكتب العلمية ،  1ط،شريف العدوي : تحقيق،  واالبتدا

لقرآن المجموع المغيث في غريبي ا) :هـ581: المتوفى(محمد بن عمر ، االصبهاني * 

دار المدني للطباعة ،جامعة أم القرى ، 1ط، عبد الكريم العزباوي : تحقيق،مج 3 والحديث
  .المملكة العربية السعودية  - والنشر والتوزيع



150 

 

خضر نبها :تحقيق ، تفسير أبي بكر األصم): ـه225:ت(عبد الرحمن بن كيسان ،األصم * 
  .1971بيروت  –دار الكتب العلمية ،

مكتبة ، 1ط،مج2 ضعيف الترغيب والترهيب): هـ1420: المتوفى(مد ناصر مح، األلباني * 
 . الرياض–المعارف للنشر والتوزيع 

 موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباني: محمد ناصر، األلباني  *
صنعاء - مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، 1ط ،مج9

  .م  2010

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  ):ـه1420:ت: (محمد ناصر: األلباني * 

  .م  1995 /هـ  1415الرياض   -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  1ط، وفوائدها

، مج 2 صحيح الجامع الصغير وزياداته): هـ1420: ت(محمد ناصر الدين ، األلباني* 
  .المكتب اإلسالمي 

روح المعاني في تفسير القرآن  ) :هـ1270: المتوفى(محمود  ببن عبد اهللا ، األلوسي *

 1415بيروت  –دار الكتب العلمية ، 1ط، علي عطية : تحقيق ،مج  16 العظيم والسبع المثاني
  . هـ

 ،الرحمن  نصرت عبد: تحقيق ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ابن سعيد، األندلسي* 
  . عمان- مكتبة األقصى

 .م  1997القاهرة  -دار الشروق ،  1ط،  المجمل في تاريخ مصر: ناصر ، األنصاري * 

المكرر في ما تواتر من القراءات السبع ): هـ938: المتوفى(عمر بن قاسم : األنصاري  *

  .م 2001 - هـ  1422بيروت  –دار الكتب العلمية ، 1ط، أحمد الحفيان : تحقيق  وتحرر

دار ، 1ط ،جامع البيان في تفسير القرآن): ـه905:ت(عبد الرحمن  محمد بن، اإليجي* 
  .م2004 بيروت –الكتب العلمية 
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: تحقيق،  عمدة النظر في بيان عصمة األئمة االثنى عشر:)ـه1109ت (هاشم ، البحراني  *
  .م 1996طهران  - الجلى للطباعة والنشر والتوزيع  دار،  1ط ،محمد الحسيني الميالني

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى : محمد بن إسماعيل ،  البخاري* 

محمد زهير : تحقيق ،1ط ،مج 9المعروف بصحيح البخاري =اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
  .  1422دار طوق النجاة  ، الناصر

  .م 1998 مج4 والتاريخ األنبياءقصص : رشدي ، لبدراوي ا* 

تفسير = معالم التنزيل في تفسير القرآن ): هـ510: المتوفى (مسعود  الحسين بن، البغوي  *

  . ـه 1420بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  1ط ،عبد الرزاق المهدي: تحقيق ،  البغوي

، مج 22 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور): هـ885: ت(إبراهيم بن عمر ، البقاعي * 
 .القاهرة  - دار الكتاب اإلسالمي

الهيئة العامة السورية للكتاب ، تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثار: عفيف ، البهنسي * 
  .م 2009دمشق  –) وزارة الثقافة(

: تحقيق ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ): هـ685: المتوفى(عبد اهللا بن عمر ، البيضاوي * 
 .  ـه 1418بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، 1ط، محمد المرعشلي

محمد عبد القادر : تحقيق ، السنن الكبرى): هـ458: المتوفى(احمد بن الحسين ، البيهقي  *
  .م  2003بيروت  -دار الكتب العلمية،  3ط، عطا 

،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن) : هـ875: المتوفى(عبد الرحمن بن محمد ، الثعالبي  *
 –التراث العربي دار إحياء، موجود محمد معوض وعادل عبد ال: تحقيق، 1ط

  .ـه1418بيروت

 ،مج 10 الكشف والبيان عن تفسير القرآن) :هـ427: المتوفى(احمد بن محمد، الثعلبي* 
  .م  2002 -دار إحياء التراث العربي، بيروت  ، 1ط، ابن عاشور : تحقيق
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عبد اهللا : يقتحق،  التسهيل لعلوم التنزيل): هـ741: ت(محمد بن احمد ، جزي ابن  * 
 .ه  1416،بيروت  –شركة دار األرقم بن أبي األرقم  ، 1ط ،الخالدي

 ، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) : هـ1316: المتوفى(محمد بن عمر، الجاوي  *
  .ه  1417بيروت –دار الكتب العلمية ، 1ط،محمد الصناوي : تحقيق

درج الدرر في تَفسير اآليِ ): ـه471:ت(عبد القاهر بن عبد الرحمن ،الجرجاني *

  .م  2009عمان   –دار الفکر ، أمريرطلعت الفرحان و محمد : تحقيق ،  1ط ،مج2والسور

مكتبة العلوم ، 5ط،مج 5 أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: جابر بن موسى ، الجزائري *  
  .م 2003المدينة المنورة  - والحكم

 :تحقيق،  المنتظم في تاريخ الملوك واألمم: ين عبد الرحمن بن علي جمال الد، الجوزي ابن * 

  . ـه 1412 بيروت -دار الكتب العلمية ،  1ط، محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر 

تلقيح فهوم أهل األثر في عيون ): هـ597:ت(جمال الدين عبد الرحمن، الجوزي ابن  * 

  .م 1997بيروت  –أبي األرقم شركة دار األرقم بن ، 1ط، التاريخ والسير

تذكرة األريب في تفسير الغريب :  )هـ597: المتوفى(عبد الرحمن بن علي، الجوزي ابن  *

 .م 2004–دار الكتب العلمية، بيروت ، 1ط ،طارق السيد: تحقيق، )غريب القرآن الكريم(

عبد : قتحقي، 1ط، الموضوعات) : هـ597: المتوفى: (الجوزي عبد الرحمن بن عليابن * 
  م   1966 - فية بالمدينة المنورة محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السل، الرحمن محمد عثمان 

: تحقيق ،  البحر المحيط في التفسير) : هـ745: المتوفى(محمد بن يوسف  ،حيانابن   *
 . ـه1420بيروت  –دار الفكر ، صدقي جميل

دار ، 1ط، مج 5 ستدرك على الصحيحينالم): ـه405المتوفي (محمد بن عبد اهللا ، الحاكم* 
 . ـه 1417، الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع 
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  .ه  1413بيروت - دار الجيل الجديد ،  10ط،  التفسير الواضح: محمد محمود ، الحجازي  *

  م 2005عمان  - للنشر والتوزيع األسرةدار ، 1ط ،أتى أمر اهللا فال تستعجلوه: خالد ، الحلو * 

 –دار صادر ، 2ط، مج 7 معجم البلدان:  )ـه626:المتوفي(اقوت بن عبد اهللا ي، الحموي* 
  .م1995بيروت  

شرح (خالصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة : )ـه573ت(نشوان ، الحميري* 
 ،إسماعيل الجرافيعلي المؤيد و: تحقيق،) ملوك حمير وأقيال اليمن: لقصيدة نشوان الحميري

  .م 1978بيروت  - لعودةدار ا، 2ط

 2 األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل): هـ928: ت(مجير الدين عبد الرحمن ، الحنبلي * 
  .عمان  –مكتبة دنديس ، عدنان نباتة: تحقيق، مج 

دار الكتب ، 1ط، لباب التأويل في معاني التنزيل) :هـ741: المتوفى(علي بن محمد، الخازن* 
 .ـه 1415بيروت  –العلمية 

دمشق  –دار القلم ، 1ط،  تصويبات في فهم بعض اآليات: صالح عبد الفتاح ، الخالدي * 
  .م 1987

. دمشق  - دار القلم ،  5ط،   مع قصص السابقين في القران: صالح عبد الفتاح ، الخالدي * 

  .م  2007

دمشق – دار القلم، 1ط، الشخصية اليهودية من خالل القران:صالح عبد الفتاح ، الخالدي * 
  .م 1998

دمشق  –دار القلم ،  1ط،  القرآن ونقض مطاعن الرهبان: صالح عبد الفتاح ، الخالدي* 
  .  م  2007
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دار ،  1ط، مج4 أحداثالقصص القراني عرض وقائع وتحليل : صالح عبد الفتاح  ،الخالدي* 
  .م1998دمشق - القلم 

 .دار الهالل  ،  ر الفرعونيةرحلة بني إسرائيل الى مص: غطّاس عبد الملك ، الخشبة * 

، حاشيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي) :هـ1069: المتوفى(شهاب الدين احمد ، الخفاجي  *
  .بيروت –دار صادر ، مج 8عنَايةُ القَاضى وكفَايةُ الراضى علَى تفْسيرِ البيضاوي : الْمسماة

 1ط، عبد المنعم عامر : تحقيق ،  األخبار الطوال): هـ282ت(احمد بن داود ، الدينوري  *
 .م 1960القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه  - دار إحياء الكتب العربي ،

القاهرة  –مكتبة وهبة ،  4ط ،اإلسرائيليات في التفسير والحديث:محمد حسين ، الذهبي * 
  .م 1990

مجموعة : تحقيق ، 3ط، مج  25 الءسير أعالم النب): هـ748: ت(محمد بن أحمد  ،الذهبي *
  . م 1985مؤسسة الرسالة ، من المحقّقين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

، والمعروف  بالتفسير الكبير= مفاتيح الغيب ): هـ606: المتوفى(محمد بن عمر ، الرازي  *
  . ـه 1420بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، 3ط

: تحقيق، 2ط،  طبقات النحويين واللغويين) هـ379: فىالمتو(محمد بن الحسن، الزبيدي  *

  .دار المعارف: محمد إبراهيم

تاج العروس من جواهر  ):هـ1205: المتوفى(محمد بن محمد بن عبد الرزاق  الزبيدي *

  . دار الهداية، مجموعة من المحققين : تحقيق ،القاموس 

: تحقيق ، مج 5 معاني القران وإعرابه) : هـ311: المتوفى(إبراهيم بن السري ، الزجاج * 
 .م  1988بيروت  –عالم الكتب ، 1ط، عبد الجليل شلبي 

 ، 2ط ،مج  30 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج:وهبة بن مصطفى  ،الزحيلي* 
  . ـه 1418دمشق  -دار الفكر المعاصر 
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 2002دار العلم للماليين ، 15ط،  األعالم): هـ1396:ت(خير الدين بن محمود ، الزركلي *

  .م

تيسير الكريم الرحمن في تفسير ) : هـ1376: المتوفى(عبد الرحمن بن ناصر ، السعدي * 

  . م  2000مؤسسة الرسالة ،  1ط، عبد الرحمن اللويحق : تحقيق،  كالم المنان

 تيسير اللطيف المنان في خالصة: )هـ1376: المتوفى(عبدالرحمن بن ناصر : السعدي * 

المملكة العربية  - وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، 1ط، تفسير القرآن
  . ـه1422السعودية 

إرشاد العقل السليم إلى = تفسير أبي السعود ): هـ982: المتوفى(محمد بن محمد ، السعود * 

  .بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، مزايا الكتاب الكريم

 .ـه 1420،  2ط،  معركة الوجود بين القران والتلمود: د الستار فتح اهللا عب، السعيد  *

 .بحر العلوم ): هـ373: المتوفى(نصر بن محمد : السمرقندي * 

ياسر بن : تحقيق ،   تفسير القران): هـ489: المتوفى(منصور بن محمد ، السمعاني * 
  .م 1997ض الريا - دار الوطن،  1ط، إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 

 بالمأثورفي التفسير  الدر المنثور): هـ911: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي *
  .بيروت –دار الفكر  ،مج 8

 –دار الفكر ،مج 8 الدر المنثور): هـ911المتوفى(بكر أبيعبد الرحمن بي ، السيوطي* 
  .بيروت

محمد الشقير وآخرون : تحقيق،  مج3االعتصام ) :ـه790:ت(ابراهيم بن موسى ، الشاطبي *
  .م 2008المملكة العربية السعودية  -دار ابن الجوزي ، 1ط ،

  م  2006دار القدس  1ط،  ومعها سيرة الرسول األنبياءقصص : محمد متولي : الشعراوي * 
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مطابع أخبار اليوم ، مج 20تفسير الشعراوي): هـ1418: ت(محمد متولي، الشعراوي *
  .م1997

دار الفكر ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: )ـه1393(محمد األمين :  الشنقيطي *
  .مـ  1995بيروت  - للطباعة و النشر و التوزيع

 1414دمشق  - دار ابن كثير، 1ط، فتح القدير): هـ1250:ت(محمد بن علي، الشوكاني *
  .هـ 

 –دار العاصمة ، 1ط، وريالمباركف: تحقيق،العظمة :)هـ 369:ت(عبد اهللا بن محمد، الشيخ* 
  .ه1408الرياض 

-دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،  1ط،  صفوة التفاسير: محمد علي ، الصابوني  *
 .م   1997القاهرة 

دار ، 1ط ، عوامل النهوض وأسباب السقوط -الدولة العثمانية : علي محمد ، الصلّابي  *
  .م 2001 -هـ  1421مصر  -التوزيع والنشر اإلسالمية

محمد :تحقيق ودراسة  ، ) اصله رسالة علمية(مج 2 تفسير الضحاك) ه105ت ( الضحاك* 
  .م  1999 القاهرة - السالم للطباعة والنشر دار ، 1ط،الزاويتي 

دار غراس الكويت ، 1ط، ذو القرنين وسد الصين) ـه1370(محمد راغب : الطباخ  *
  م 2003

المعروف = جامع البيان في تأويل القرآن ) :هـ310: لمتوفىا(محمد بن جرير ، الطبري * 

  .م 2000مؤسسة الرسالة ، 1ط، أحمد شاكر: تحقيق، مج 24 بتفسير الطبري

محمد : تحقيق ، مج  10ضعيف تاريخ الطبري) : ـه310:ت(محمد بن جرير ، الطبري* 
  .م 2007دمشق و بيروت –دار ابن كثير ، 1ط، البرزنجي 
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. بيروت -دار التراث . 2ط.  تاريخ الرسل والملوك): 310ت(بن جرير  محمد، الطبري* 
1387 .  

 –دار التراث ، 2ط، تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير بن يزيد ، الطبري* 

  .م1387بيروت

  .القاهرة  - دار المعارف ،  2ط،  تاريخ القدس: عارف باشا ، العارف* 

: تحقيق،  تاريخ مختصر الدول) : هـ685: المتوفى(غريغوريوس يوحنا  :العبريابن * 
  .م 1992بيروت  -دار الشرق، 3ط، أنطون اليسوعي

دار ، 1ط،مج 3 تفسير الفاتحة والبقرة) : هـ1421: المتوفى(محمد بن صالح ، عثيمينابن  *
  . ـه1423المملكة العربية السعودية  - ابن الجوزي للنشر والتوزيع

دار ابن الجوزي ، 1ط، تفسير الكهف) : هـ1421: متوفىال(محمد بن صالح ، عثيمين ابن * 
  .  ـه1423المملكة العربية السعودية  -للنشر والتوزيع

  المنهج المسلوك في سياسة الملوك ) :هـ590نحو : المتوفى(عبد الرحمن بن نصر،العدوي  *
  . الزرقاء –مكتبة المنار ، علي عبد اهللا الموسى : تحقيق

: تحقيق ، مج 2 العجاب في بيان األسباب) : هـ852: المتوفى(ن علي احمد ب، العسقالني  *
  .دار ابن الجوزي  ، عبد الحكيم محمد األنيس 

،  معجم الفروق اللغوية): هـ395نحو : المتوفى(الحسن بن عبد اهللا ابو الهالل ، العسكري  *
   هـ1412قم  -رسين مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المد، 1بيت اهللا بيات، ط:تحقيق 

تاريخ ما قبل (موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم : احمد معمور: العسيري * 

  . م 1996، 1ط ،إلى عصرنا الحاضر) اإلسالم



158 

 

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل ): هـ1111: ت(عبد الملك بن حسين :العصامي * 

بيروت  –دار الكتب العلمية ،1ط ،و علي  معوض عادل عبد الموجود: قتحقي، مج4والتوالي
  .م 1998

، 1ط،مج  4 المختصر في أخبار البشر): هـ732: المتوفى(إسماعيل بن علي ، الفداءابو * 
  . المطبعة الحسينية المصرية 

مهدي المخزومي و : تحقيق، كتاب العين:  )هـ170: المتوفى(الخليل بن احمد، الفراهيدي  *
  .دار ومكتبة الهالل ، ئيإبراهيم السامرا

مكتب تحقيق : تحقيق،   القاموس المحيط): هـ817: ت(محمد بن يعقوب  ، الفيروزابادي * 
 .م  2005بيروت  - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 8ط، التراث في مؤسسة الرسالة 

 لعزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ا:)هـ817: ت(محمد بن يعقوب ،الفيروزابادي  *
لجنة إحياء التراث  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، محمد علي النجار: تحقيق ،مج 6

  .م1973القاهرة  -اإلسالمي

يل الميس خل: تحقيق،  شرح مسند أبي حنيفة):هـ1014: ت(علي بن سلطان، القاريابن  *
 .م 1985بيروت   - دار الكتب العلمية، 1ط،

محمد عيون : تحقيق،محاسن التأويل : )هـ1332: المتوفى(محمد جمال الدين، القاسمي * 
  . ـه 1418،بيروت  –دار الكتب العلمية، 1ط،السود 

بيت المقدس للدراسات  مركز، 2ط،  المسجد األقصى الحقيقة والتاريخ: عيسى ، القدومي * 
  .م  2008التوثيقية 

تفسير ، مج 20 قرآنالجامع ألحكام ال) : هـ671: المتوفى(محمد بن احمد ، القرطبي* 
 م1964القاهرة  –دار الكتب المصرية ، 2ط، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: قتحقي، القرطبي

.  
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 1422عمان   - دار عمار ، 1ط،  مقدمات في علم القراءات: محمد احمد وآخرون ، القضاة *
  .م 2001 - هـ 

، ج م 13معالم الخالفة مآثر اإلنافة في ): هـ821: المتوفى(احمد بن علي، القلقشندي  *
  .م  1985الكويت  -مطبعة حكومة الكويت ،  2ط ،عبد الستار أحمد فراج: تحقيق

 ،غرائب التفسير وعجائب التأويل): هـ505نحو : المتوفى(محمود بن حمزة ، الكرماني  *
  .بيروت  –جدة، مؤسسة علوم القرآن  - دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

،  طبائع االستبداد ومصارع االستعباد) : هـ1320: ت(حمن بن احمدعبد الر، الكواكبي  *
  .حلب  –المطبعة العصرية 

النكت والعيون والمعروف ): هـ450: المتوفى(علي بن محمد  بن محمد  ، الماوردي* 

 .بيروت  –دار الكتب العلمية ، السيد ابن عبد المقصود :تحقيق ، مج6 بتفسير الماوردي

  بيروت  –دار الهالل ، 1ط ،الرحيق المختوم :)هـ1427: ت(ي الرحمن صف، المباركفوري* 

عمان ، األكاديميون للنشر والتوزيع ، 1ط،  العهد القديم دراسة نقدية: علي سري ، المدرس* 
  .م 2007

شركة ، 1ط، مج  30 تفسير المراغي): هـ1371: المتوفى(احمد بن مصطفى ، المراغي * 
  . م 1946مصر -ى الحلبي وأوالده عة مصطفى البابمكتبة ومطب

دار ،عبد اهللا الصاوي :تصحيح ، التنبيه واإلشراف ): 346ت(علي بن الحسين ، المسعودي* 
  .القاهرة  - الصاوي 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب ) : هـ346: المتوفى(علي بن الحسين: المسعودي* 

  . م1996بيروت - لس للطباعة والنشر والتوزيعدار األند، البلدان والغامر بالماء والعمران
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المكتبة ،  1ط، مروج الذهب ومعادن الجوهر) : هـ346:ت(علي بن الحسين  ،المسعودي* 
 .م2005بيروت  –العصرية 

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع : عبد المحسن بن زبن ، المطيري  *

بيروت  -دار البشائر اإلسالمية،  1ط ،)دكتوراةأصله رسالة ( عشر الهجري والرد عليها
  .م  2006

 –مكتبة الرشدية ، ونسيغالم الت: تحقيق،  التفسير المظهري: محمد ثناء اهللا ، المظهري  *
 .  ـه1412، الباكستان

الرياض  –مكتبة العبيكان ،  6ط، أطلس تاريخ االنبياء والرسل: سامي بن عبد اهللا ، المغلوث* 
  .م  2005

 - مكتبة الثقافة الدينية، البدء والتاريخ) :هـ355نحو : المتوفى(المطهر بن طاهر ، المقدسي * 
  .بور سعيد 

 ،مج4 المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار: )هـ845: المتوفى(احمد بن علي، المقريزي * 
 .  ـه1418بيروت - دار الكتب العلمية، 1ط

، سعد السعد : تحقيق ، كتاب تفسير القرآن  ):هـ319: ت( إبراهيممحمد بن ،  المنذرابن * 
 .م  2002،المدينة النبوية  - دار المآثر ،  1ط

كتاب ، 1ط، احمد المزيدي: تحقيق ، تفسير المهائمي):ـه835(علي بن احمد ،المهائمي *
  .م  2011لبنان - ناشرون 

 .مصر –ة مكتبة الجمهورية المصري،  قصة الزير سالم الكبير: مجهول : المؤلف * 

 ،مج 2 تاريخ الجزائر في القديم والحديث: )هـ1364: المتوفى(مبارك بن محمد ، الميلي* 
  م  1986الجزائر  -المؤسسة الوطنية للكتاب 
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دار ،  1ط، مج6 التيسير في أحاديث التفسير): هـ1414: المتوفى(محمد المكي، الناصري * 
 .م  1985بيروت  - الغرب اإلسالمي

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب : المية للشباب اإلسالميالندوة الع* 

  .ه   1420دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،  4ط،مج  2 المعاصرة

،  السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن ): هـ303: ت(أحمد بن شعيب ، النسائي* 
  . م  1986حلب  –المطبوعات اإلسالمية  مكتب، 2ط، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق

مدارك التنزيل وحقائق (مج 3تفسير النسفي ) :هـ710: المتوفى(عبد اهللا بن احمد، النسفي* 

  .م  1998بيروت  - دار الكلم الطيب، 1ط،يوسف بديوي : تحقيق ،)التأويل

 ،مج 4ات تهذيب األسماء واللغ: )هـ676: المتوفى(محيي الدين يحيى بن شرف ، النووي  *
 . شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

: تحقيق،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان:)هـ850: ت(الحسن بن محمد ، النيسابوري * 
 . ـه 1416 بيروت – العلميةدار الكتب ، 1ط ،زكريا عميرات 

عمادة البحث العلمي  ،1ط،مج  25 التَّفْسير البسيط): هـ468: ت(علي بن أحمد ، الواحدي  *
  .ـه 1430جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - 

عصام : تحقيق ،  2ط، أسباب نزول القرآن ) : هـ468: المتوفى(علي بن احمد ، الواحدي *
  .م  1992الدمام  -دار اإلصالح ، الحميدان

 –لعلمية دار الكتب ا، 1ط،مج 2 تاريخ ابن الوردي) هـ749: ت(عمر بن مظفر  :الوردي* 
  . م 1996: بيروت 

، مج2 الشفا بتعريف حقوق المصطفى) : هـ544: المتوفى(عياض بن موسى ، اليحصبي * 
  . ـه 1407عمان  –دار الفيحاء ،  2ط
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، 1ط، عبد الحليم مهنا : تحقيق ، مج 2 تاريخ اليعقوبي: احمد بن ابي يعقوب ،اليعقوبي * 
  .م  2010بيروت  - شركة األعلمي للمطبوعات 

  م  1988ر الحديث للنشر والتوزيع العص، 1ط، فرعون والطغيان السياسي : احمد ، بهجت * 

مج ، دار  16 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): ـه874:ت(يوسف ، تغري ابن * 
  .مصر  –الكتب 

عبد : تحقيق ،  مجموع الفتاوى) : هـ728: المتوفى(أحمد بن عبد الحليم ، تيميةابن * 
  .م 1995المدينة النبوية  -مجمع الملك فهد الطباعة المصحف الشريف، حمن قاسمالر

وزارة الشئون ، 1ط،  السياسة الشرعية) :هـ728: المتوفى(احمد عبد الحليم ، تيميةابن * 
  .هـ 1418المملكة العربية السعودية  - اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

تفسير القرآن العظيم البن أبي ) : هـ327: المتوفى(محمد عبد الرحمن بن، حاتم ابن أبي * 

  . ـه1419المملكة العربية السعودية  - مكتبة الباز ،   3ط،أسعد الطيب : تحقيق، حاتم

تحقيق ، مج 18 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان): هـ354: المتوفى(محمد ، حبان ابن * 
  .  1993بيروت - مؤسسة الرسالة ،  2ط، شعيب االرناؤوط 

  بيروت   - دار اآلفاق الجديدة، إيلزة ليختن: تحقيق، المحبر: )هـ245: ت(محمد، حبيب * 

  .بيروت  –دار الثقافة ،  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: فيليب ، حتّي * 

  مصر –العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،  إسرائيل حياتهم وتاريخهم: جهاد محمد ، حجاج * 

، تحفة النبالء من قصص األنبياء للحافظ ابن كثير ) ـه852:ت(بن علي احمد ، حجر ابن * 
  .م 1998اإلمارات –مكتبة الصحابة ، 1ط

 - دار المعرفة ، مج  13 فتح الباري شرح صحيح البخاري: احمد بن علي ، حجر ابن  *
 . ـه1379بيروت، 
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 *المنصورة   –ة والتوزيع مكتبة فياض للتجار،  أحداث النهاية ونهاية العالم: محمد ، ان حس
 .م  2007

أحمد : تحقيق، 1ط،مج 8 مسند اإلمام أحمد بن حنبل): هـ241: المتوفى(احمد ، حنبل ابن * 
  .م  1995القاهرة  –دار الحديث ،محمد شاكر 

شعيب : تحقيق ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل  :) هـ241: المتوفى(احمد بن محمد، حنبل ابن  *
  .م 2001مؤسسة الرسالة ، 1ط، األرنؤوط وآخرون

دمشق  –مطبعة الترقي ، 1ط، بيان المعاني) : هـ1398: ت(عبد القادر بن مال، حويش * 
  .م 1965

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب : )ـه808:ت(عبد الرحمن بن محمد ،لدونخابن  *

بيروت  - الفكردار ، 2ط، خليل شحادة: قتحقي ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
  .م 1988

  .مطابع اإلعالنات الشرقية ، مج3 تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: محمد عزة ، دروزة  *

  هـ   1383، القاهرة  –ب العربية دار إحياء الكت،  التفسير الحديث: محمد عزت : دروزة * 

رمزي : حقيقت،  1ط،  مج 3 جمهرة اللغة: )هـ321: المتوفى(محمد بن الحسن ، دريد ابن * 
  . م1987بيروت  –دار العلم للماليين ، منير بعلبكي 

 - دار الجيل، 1ط، تحقيق عبد السالم هارون  ،االشتقاق:  )ه321:ت(محمد، دريد ابن * 
  .م 1991بيروت 

 -الزهراء لإلعالم العربي بال طبعة،  ،الخالفة ): ـه1354:المتوفى (، محمد رشيد ، رضا  *
  . القاهرة 
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الهيئة ، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ): هـ1354: المتوفى(مد رشيدمح، رضا* 
  . م1990المصرية العامة للكتاب

دمشق   –دار القلم ، 2ط،  ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح: محمد خير ، رمضان * 
  .م  1994

   دار الفكر العربي، مج  10 زهرة التفاسير): هـ1394: المتوفى(محمد بن احمد ، زهرةأبو * 

  م2011القاهرة  -إليمان والحياة دار ا، 1ط، بنو إسرائيل ووعد االخرة: فوزي محمد ، زيد * 

  .م 1922مصر  –مطبعة الهالل ،  2ط،  العرب قبل االسالم: جرجي ، زيدان * 

  .مؤسسة الرسالة ،  المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة: عبد الكريم ، زيدان * 

محمد عبد القادر عطا : تحقيق ، مج8 الطبقات الكبرى ) :هـ230: المتوفى(محمد ، سعدبن ا* 
  .م 1990بيروت  –دار الكتب العلمية ، 1ط

 ، 1ط، ند شلبيه: تحقيق، مج2 تفسير يحيى بن سالم) : هـ200: المتوفى(يحيى، سالم * 
  .م2004بيروت   -دار الكتب العلمية

 .م 2012مصر  - للكتب والنشرالدر العالمية ،1ط،  ات العالمتاريخ حضار:شارل ، سنيوبوس *

عبد : تحقيق، مج 11 المحكم والمحيط األعظم) هـ458: ت(علي ابن إسماعيل ، سيده ابن  *
  . م 2000 -هـ  1421، بيروت  –دار الكتب العلمية ، 1ط،الحميد هنداوي  

  .م 1988لنهضة المصرية مكتبة ا،  8ط،  اليهودية األديانمقارنة : احمد ، شلبي * 

اإلسرائيليات والموضوعات في كتب ): هـ1403: المتوفى(محمد بن محمد ، شهبة ابن  *

  .مكتبة السنة ،  4ط، التفسير

  . دار الزمان ،  الشرق األدنى القديم في مصر والعراق: عبد العزيز : صالح  *
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ار نهضة مصر للطباعة د، 1ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد ، طنطاوي * 
  م 1998القاهرة  –والنشر والتوزيع 

عادل : تحقيق،مج  20 اللباب في علوم الكتاب) : هـ775: المتوفى(عمر بن علي، عادل *
  . م 1998بيروت   - دار الكتب العلمية ، 1ط،عبد الموجود وعلي معوض 

حرير المعنى السديد ت«التحرير والتنوير ):هـ1393: المتوفى (محمد الطاهر، عاشورابن  *

  . ه1984تونس –الدار التونسية للنشر، مج  30 »وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

عمان   - دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع ،  قصص القران الكريم: فضل حسن ، عباس  *
  .م  2000

، مج 3 لشيخان البخاري ومسلمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الال: محمد فؤاد ، عبد الباقي * 
  . دار إحياء الكتب العربية

مطبعة دار الكتب ،  المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم:محمد فؤاد ، عبد الباقي *
  .ـه 1364، القاهرة  -المصرية

مكتبة الثقافة الدينية ، فتوح مصر والمغرب): هـ257: المتوفى(عبد الرحمن ، عبد الحكم* 
 .   ،ه1415

وهو اختصار لتفسير (تفسير القرآن ): هـ660: المتوفى(بد السالم عز الدين عبد العزيزع* 
  .م 1996بيروت  –دار ابن حزم ، 1عبد اهللا الوهبي ط: تحقيق ،  مح3) الماوردي

القاهرة –دار السالم  ،1ط، السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي:عبد الشافي ،عبد اللطيف *
   .ه1428

  . م1997دمشق –دار الفكر ، 3ط، منهج النقد في علوم الحديث: ين محمد نور الد: عتر *
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 ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) :هـ1224: المتوفى(احمد بن محمد ،عجيبة  *
 .ـه 1419القاهرة  –حسن عباس زكي ، أحمد رسالن : تحقيق

 2010مصر  –رنفرتاري للدراسات والنش،  فرعون موسى من قوم موسى: عزت عاطف * 
 .م

  .م1999القاهرة - ر الفجر للتراثدا، 1ط ،قصص القران دروس وعبر: سعد يوسف، عزيز* 

عمرو : تحقيق ، مج 80تاريخ دمشق : )هـ571: المتوفى(علي بن الحسن ، عساكر ابن * 
  .م 1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، العمروي

–دار النهضة العربية  ،القديم األدنىخ الشرق معالم تاري: المحاسن أبومحمد ، عصفور* 
  .بيروت

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ) : هـ542: المتوفى(عبد الحق بن غالب، عطيةابن * 

  .هـ  1422بيروت  –دار الكتب العلمية  ،عبد السالم عبد الشافي: تحقيق، 1ط ،العزيز

دار ، 4ط،مج  20عرب قبل اإلسالم ل فى تاريخ الالمفص ) :هـ1408: المتوفى(جواد، علي  *
  . م2001الساقي 

معجم الصواب اللغوي دليل المثقف : وآخرون ) هـ1424: المتوفى(احمد مختار : عمر  *

  . م 2008القاهرة  - عالم الكتب، 1ط،مج 2 العربي

، مج  4 معجم اللغة العربية المعاصرة: وآخرون) هـ1424: المتوفى(احمد مختار : عمر  *
  .م   2008القاهرة   –لم الكتب عا،  1ط 

مؤسسة الرسالة ،  اإلسالم وأوضاعنا السياسية): هـ1373: المتوفى(عبد القادر ، عودة  *
  .م 1981بيروت  -للطباعة والنشر والتوزيع

 –مكتبة زهراء الشرق ، 1ط ،عصمةُ القرآنِ الكريمِ وجهاالتُ الْمبشِّرِين:إبراهيم ، عوض* 
 .م   2005القاهرة 
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تحقيق عبد السالم محمد ، مج 6 معجم مقاييس اللغة،  )هـ395: المتوفى(أحمد، فارس  ابن* 

  .م1979دار الفكر ، هارون 

زهير عبد المحسن : تحقيق، 2ط، مج 2 مجمل اللغة) :هـ395: المتوفى(احمد ، فارسابن * 
  . م  1986بيروت  –سلطان مؤسسة الرسالة 

  .ه  1429دار ابن الجوزي ،  2ط،  صص القرانتيسير المنان في ق:احمد ، فريد * 

الهيئة .  2ط. ثروت عكاشة : تحقيق :  المعارف): هـ276ت(عبد اهللا بن مسلم ، قتيبة* 
  .م1992.القاهرة - المصرية العامة للكتاب 

،  موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة: محمود عبد الرحمن ، قدح *  
  .  ـه1419 المدينة المنورة- امعة اإلسالمية الج

 - بيروت - دار الشروق ،17ط، في ظالل القرآن: )هـ1385: ت(سيد ، قطب* 
  .هـ 1412القاهرة

دار العوام ، 1ط، )اليهود القدماء والمعاصرون (نقاط على الحروف : عصام موسى  ،قنيبي *
  .م 2009دمشق  –للطباعة والنشر 

محمد : تحقيق، )ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  ):ـه774:ت(إسماعيل بن عمر ، كثيرابن  *
  .ه 1419بيروت  –ت محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، منشورا،  1ط ،شمس الدين

مطبعة ،  3ط، مصطفى عبد الواحد: تحقيق ،  قصص األنبياء: إسماعيل بن عمر ، كثيرابن * 
 .م  1968القاهرة - دار التأليف

علي : تحقيق  ،1ط، البداية والنهاية): هـ774: المتوفى(اسماعيل بن عمر، كثيرابن  *
 .م  1988دار إحياء التراث العربي ،شيري
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دار الفكر ، 1ط،محمد عبد السالم : تحقيق ، تفسير مجاهد): هـ104: ت(مجاهد بن جبر  *
  .م  1989 مصر -اإلسالمي الحديثة

التفسير الوسيط للقران ): ربإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزه(مجموعة من المؤلفين  *

 . م 1993الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، 3ط، مج 10 الكريم

 2003عمان –دار حنين للنشر والتوزيع ، 1ط،  تاريخ مدينة القدس: محمد حسين وآخرون * 
  م

 .م 2005دار القلم ، 4ط، مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى ، مسلم * 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ): هـ261: المتوفى(حجاج مسلم بن ال، مسلم *

محمد : تحقيق ، مج5 المعروف بصحيح مسلم=  العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي 

عبد اهللا : تحقيق، نتفسير مقاتل بن سليما: )هـ150: المتوفى(أبو الحسن بن سليمان ، مقاتل *
 . ـه 1432بيروت  –دار إحياء التراث ، 1ط،شحاته 

 –دار صادر ،  3ط، مج  15 لسان العرب، ) ـه711:ت(محمد بن مكرم ، منظور ابن  *

  . هـ 1414بيروت 

  .دار المعرفة الجامعية ،  2ط،  دراسات في تاريخ العرب القديم: محمد بيومي ، مهران  *

اإلسكندرية  –دار المعرفة الجامعية ، مج 2 الحضارة المصرية القديمة :محمد بيومي ،مهران* 
  .م 1989

 -دار النهضة العربية ،  2ط،  دراسات تاريخية في القران الكريم :مهران محمد بيومي* 
  .م1988بيروت 
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القاهرة   -مكتبة مدبولي ،  2ط.  القران الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم: بوكاي  ،موريس * 
  .م  2004

 4 جامع العلوم في اصطالحات الفنون= دستور العلماء : عبد النبي بن عبد الرسول: نكري  *
  . م2000بيروت   –دار الكتب العلمية ، 1ط، مج

مركز : تحقيق، 1ط، التيجان في ملوك حمير):هـ213: المتوفى(عبد الملك ، هشام ابن * 
  .هـ  1347صنعاء  - سات واألبحاث اليمنية مركز الدرا، الدراسات واألبحاث اليمنية 

 مصطفى السقا وآخرون : تحقيق،مج 2السيرة النبوية ): هـ213: ت(عبد الملك ، هشام ابن * 
 .م 1955،مصر  - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، 2ط

الجفان ، 1ط،  االرتباط الزمني والعقائدي بين االنبياء والرسل) :م1969ت:(محمد ، وصفي * 
 .م  1997: دمشق  -والجابي للطباعة والنشر 

دار ، 1ط،مج 4موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور  :حكمت بن بشير ، ياسين * 
  .م 1999المدينة النبوية  -المآثر للنشر والتوزيع والطباعة

  . األمم البائدة، هارون ، يحيى  *

غير  بياناتال، )عرائس المجالس(األنبياءقصص  :)هـ427: ت(احمد بن محمد ،الثعلبي* 
 واضحة 

  .اإلبداع الفكري ،  فلسطين والتاريخ المصور: طارق محمد ، السويدان  *

العذْب النَّمير من مجاِلسِ الشَّنْقيطي في التَّفْسيرِ  ):هـ1393: ت(محمد األمين، الشنقيطي * 

 .ه1426 مكة المكرمة- عالم الفوائد للنشر والتوزيع دار، 2ط، خالد السبت: تحقيق، مج5

بهجة المحافل وبغية األماثل في تلخيص : )هـ893: ت(يحيى بن أبي بكر ، العامري* 

  .بيروت  –دار صادر ، مج 2المعجزات والسير والشمائل 
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األحاديث المختارة أو المستخرج من  ) :هـ643: المتوفى( ضياء الدين محمد، المقدسي * 

عبد الملك بن :تحقيق،مج 13 حاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهمااأل
  .م  2000بيروت  - دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 3ط،عبد اهللا بن دهيش 

  . لبنان ، دار العلم للماليين ،  1ط،  المدخل لدراسة المسجد األقصى: عبد اهللا ، معروف *

عبد المعطي : تحقيق ،مج 15 معرفة السنن واآلثار) :ـه458:ت(حسين أحمد بن ال، البيهقي* 
 . م1990 باكستان –جامعة الدراسات اإلسالمية ،1ط ،قلعجي 

  : الرسائل العلمية واألبحاث 

  ).بحث(فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة التلمود : احمد سالم ، الرحال *

محمد :تحقيق ودراسة  ، ) الة علميةرس أصله(مج 2 تفسير الضحاك) ه105ت ( الضحاك* 
  .م  1999 القاهرة - دار السالم للطباعة والنشر، 1ط ،الزاويتي 

جامعة القدس ، ) بحث( الهيكل المزعوم بين الوهم والحقيقة: عبد الناصر قاسم ، الفرا *
  . غزة  -المفتوحة 

القرن الرابع عشر  دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في: عبد المحسن بن زبن ، المطيري *

  .م  2006بيروت  - دار البشائر اإلسالمية،  1ط،) أصله رسالة دكتوراة( الهجري والرد عليها

جامعة النجاح ، )رسالة ماجستير(سليمان عليه السالم في القران الكريم: همام حسن ، سلّوم* 
  . م2006نابلس  –الوطنية 

 - جامعة المدينة العالمية ، )رسالة ماجستير( الملك في ضوء القران الكريم: احمد ، مهران  *
  .م  2013ماليزيا 
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  ):االنترنت(المواقع على الشبكة العنكبوتية 

  :موقع ملتقى أهل الحديث *

 )http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218757(.  

  :وقع الشبكة الدعوية م *

 )http://www.daawa-info.net/article.php?id=1508&page=2hk/v .(  مقال:  

: يوسف، القرضاوي :عزاه الى ،  الفصل والوصل بين الديني والسياسي:  حسام، العيسوي  
  . )تأصيل ورد شبهات( الدين والسياسة

   : إسالميةة خالف: مقال بعنوان، ويكيبيديا الموسوعة الحرة: موقع *

)http://ar.wikipedia.org/wiki.(  

الحديث وعلومه األحاديث الضعيفة  " مقال ، محمد صالح ،موقع اإلسالم سؤال وجواب المنجد  *
  . ).info/ar/104055)http://islamqa :"خرافة عن كوكب الزهرة 

  : موقع إسالم ويب  *

)http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=194633 ( ، تفريغ
 صالح بن عواد: (للشيخ ، سلسلة محاسن التأويل ، لمحاضرة من تفسير سورة البقرة 

   .)المغامسي

، ) http://vb.tafsir.net/tafsir32716/#.VOzIfxH9nrc: (ملتقى أهل التفسير :موقع  *
قصص القرآن (عرض لبعض الكتب المطبوعة في :بعنوان . عبد الرحمن الشهري : الكاتب 
  . 13/09/1433) الكريم

  . )http://www.fotat.ws/?p=1253(: موقع فتات  *
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  ) . http://www.toutankharton.com/article1235,1235: (موقع مصر القديمة  *

  ): ن وقال الملك وقال فرعو: مقال(، موقع طريق اإلسالم *

)http://ar.islamway.net/article/18941( .  

  :موقع جريدة األهرام  *

 (http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/5/31/WAFY1.HTM).  

  ) http://www.palqa.com:( موقع فلسطين سؤال وجواب : انظر على االنترنت  *

  سلسلة الحقائق ، طين في العمقفلس: موقع  *

  ). https://deeppalestine.wordpress.com/2013/05/19:(الكاذبة

-http://www.yemen ( :المركز الوطني للمعلومات:موقع  *
nic.info/contents/Brief/sabaa.php.(  

  .  )http://alfetn.net/vb3/showthread.php?t=182 :  (المالحم والفتن: انظر موقع  *

لفتة قرآنية : طارق ، جمال :مقال ،  الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القران والسنة :موقع * 
  بجدة - العزيز جامعة الملك عبد، كلية الطب ، اآلثارفي علم 

)-/article/72http://www.eajaz.org/index.php/component/content  
archeology-in-gesture-Quranic-number/710-Fourteenth.(  

: داوود عليه السالم  اإلسرائيليات في قصة:  محمد محمود هاشم :موقع بوابة المدينة مقال * 
)http://www.madinagate.com .( 
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Abstract 

    This study has been made: in the introduction, four chapters and an 

epilogue, and made in each chapter and the demands of Investigation and 

the ramifications, permitting scientific material available in the hands, and I 

saw the scope of subsidiarity, gives Thread Highlighting the best and good 

study. 

         I have made in the first chapter: definition verbally considered a 

"king" and related in language, and by reference to the mothers of the 

books in the language, and showed its meaning in the term and long upon 

the people, as well as considering the Rord this word in the context of the 

Qur'an Vtaatbat citizen receipt and outlined, then words related to the 

theme of King, I figured clearest and show how it relates to verbally 

thoughtful and sometimes aspects of agreement and disagreement between 

them, said controls and standards which enable us to these kings were 

regarded as among the kings, which are either standards must be in the 

King Kgm or the leadership of the army or Quranic standards Kaltmacain 

in the ground, for example. 

          In the second chapter talked about the types kings who reminded 

them the Koran, and within several divisions; as faith and whether or not, 

as well as in terms of the statement by name or not, as well as in terms of 

detail in their stories and brevity, it was stated the Koran kings believers as 



c 

 

well as kings unbelievers, said the kings of names or their attributes and 

omitted others, said the stories of the kings on the face of lengthening and 

repetition, and shortened the male and the conditions of some of the stories, 

as well as mentioned in this chapter the purpose of the Holy Quran in 

general of stories that make up the kings Stories part of it, then the purpose 

of the kings stories in particular.     

    In the third chapter: You mentioned the Kings faithful who proved their 

faith in either the text of the Koran or the phenomenon or year cleared and 

the effects of the Companions and the sayings of followers and 

commentators, and rank in chronological order but in a centuries due to 

ignorance Bzmanh, it has been shortened to talk about with respect to the 

King only in the Koran not even branched topic too much, so I Abyan 

mentioned in the Koran, and mentioned them of the qualities and 

conditions and what God Habahm potential and showed props that held 

each one of them his property, and reported associated with each of the 

factual issues of what I found. 

    In the fourth chapter and the last: I talked about the unbelievers Kings in 

the Koran, and who set them as such the text of the Koran or the 

phenomenon, have followed the same approach followed in the third 

quarter, from ordering them according to the chronology, and the statement 

mentioned in the Koran and the statement of other qualities and conditions , 

as well as a statement props that have set up their own them, but to do so 

himself from each other, and in some cases involving the king of one of 

them without the other. 




