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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رّب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه، خلقنا يف أحسن تقويم وهدانا 
سواء السبيل، وأرسل لنا رسال مبشرين ومنذرين، وخامتهم حممد عليه أفضل الصالة 

متكامل مشل مجيع  ليتمم هذا الدين، الذي هو منهج -جّل وعال-والتسليم، أرسله 
مناحي احلياة اإلنسانية اإلعتقادية منها والسلوكية والعملية. لذا حتتم على املسلم 

االحتكام إىل  " ال إله إال اهلل " االحتكام هلذا املنهج يف كل أموره. فقد التزم منذ قوله
 شرع اهلل يف شؤون دينه ودنياه.

بد من أن يعيش ضمن جتمعات  هذا ومّلا كان اإلنسان اجتماعيا بطبعه، كان ال
الفوضى  ر أمورها حتى ال تدّببشرية أي جمتمعات، وهذا يقتضي شخصًا ُيَسّي

والعشوائية يف أركانها وعندما يكون هذا اجملتمع مسلمًا وجب أن يتمتع هذا الشخص 
. مها يف ذاك اجملتمع؛ والذي ُيْرمز إليه باحلاكم، بصفات وميزاتر األمور وينّظيّ َسالذي ُي

 بقاؤهم واستحاَل ،ويف هذا يقول ابن خلدون: )وهو م ّما خصَُّه الباري سبحانه باحملافظة
واحتاجوا من أجل ذلك إىل الوازع وهو  فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض؛

  (1)....(،احلاكم عليهم

فالسياسة وامللك هي كفالة )ويقول يف الدافع الشرعي واملدني إلقامة هذا احلاكم: 
فيهم؛ وأحكام اهلل يف خلقه وعباده إمنا هي امه ، وخالفة هلل يف العباد لتنفيذ أحكللخلق

 .(2) باخلري ومراعاة املصاحل كما تشهد به الشرائع(

ني من عند اهلل حيكم بني الناس بشرع اهلل، ألجل ذلك كان البد من حاكم مّع
ا اإلنسان، وهي أصل وعلى هذا فاحلاكمية هي من األمور العقدية اليت جيب أن يؤمن به

 من أصول اإلعتقاد بال إله إال اهلل.

                                                           

 . 071م، ص4111هـ/ 0241ة، بريوت، لبنان، ، املكتبة العصرياملقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن، ((1
 .032، ص:املقدمةابن خلدون،  (2)
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﴿ وهذا يتجلى واضحًا وصرحيًا يف قوله تعاىل:              

   ﴾ (1) ، صورة احلاكم واحلاكمية منذ سكن  -عز وجل-وقد وضح اهلل

﴿ تخلفه فيها حيث يقول تعاىل يف حمكم تنزيلهاألرض فاس -عليه السالم-آدم    

                                    

                                       

                               ﴾ (2) 
ر بهذه املسؤولية، فهو أبو البش -عليه السالم-وذلك كناية عن اضطالع آدم 

هو  -عليه السالم-آدم  وعلى عاتقه هذه املهمة، وعلى ضوء هذه اآلية ميكن القول بأّن
األرض وتعمريها رض باملعنى العام للخالفة، وهو استخالف األ على أول خليفة

-واصالحها على منهج اهلل وشرعه. أما اخلالفة كسلطة سياسية فقد جتسدت يف داود 

﴿ اطب يف قوله تعاىلإذ هو اخلليفة املخ -عليه السالم             

                      ﴾ (3) 

هو اخلليفة الثاني باملعنى  -عليه السالم-داود على ضوء هذه اآلية ميكن القول بأن )
 منيل إىل هذا التوجه هو أن ذكرالذي جيعلنا للخالفة ووليس باملعنى العام اخلاص 

بلفظ صريح مل يرد سوى مرتني يف القرآن الكريم وذلك يف سورتي البقرة  "خليفة"
 . استثارتين هذه الفكرة وجهدت ألتابع البحث منطلقة من سؤالني:(4)(وص

 -عليه السالم-دن آدم يديرون شؤون جمتمعاتهم من ل أمل يكن هناك من حكام -0
 ألمر ربه يف إدارة امللك يف زمانه؟ -عليه السالم-إىل حني انصياع داود 

                                                           

 .22سورة املائدة، اآلية:  (1)

  30-31سورة البقرة، اآلية: (2)
 41سورة ص، اآلية: ( 3)
 -هـ 0201، 0، دار القلم، دمشق/ بريوت، طالقصص القرآني عرض وقائع وحتليل أحداثاخلالدي، صالح،  (4)

 .211ص ،3م، جـ0111
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بهذه املهمة؟  من هنا يأتي هذا البحث  -عليه السالم-خّص اهلل تعاىل داود  َمل  -9
الذي أرجو أن أكون قد متكنت من اإلحاطة جبوانبه على حنو علمي موضوعي 

 إن شاء اهلل تعاىل.

 البحث: إشكالية

يف القرآن الكريم باملقابل جند ورودها  -عليه السالم-وكما جاء ذكر قصة داود 
من  يف العهد القديم، حيث أخذت حيزًا هامًا يف ثناياه فقد ذكر يف اإلصحاح الثامن

الشيوخ  وذلك بعد أن سأل ،ملكًا -عليه السالم-قصة تنصيب داود  سفر صموئيل
ألني قد " .-عليه السالم-هلم هلذا املنصب داود صموئيل هذا األمر. وقد اختار 

ي من بيت حلم يهوذا اخرتت لي من بنيه ملكًا ... وكان داود ابن ذلك الرجل األفران
" الذي امسه يسّي

(1)  

يف القرآن الكريم، وهي ال  -عليه السالم-وقد جاء ذكر كيفية تنصيب داود 
 عاىل: متت إىل ما جاء يف التوراة بصلة إذ يقول اهلل ت

﴿                                   

 ﴾(2) 
احملور األساسي يف هذا البحث أال وهو الوقوف على ذاك  هو لاشكاإلهذا 

مزيدًا من البحث ما سبق باإلضافة إىل التغاير بالتفصيل، وقد اقتضت هذه اإلشكالية 
والتحليل واملناقشة ثم االستنتاج وذلك ضمن دراسة جاءت على شكل مقارنة حتت 

والعهد القديم ) التوراة ( دراسة يف القرآن الكريم  -عليه السالم-ود دا" عنوان
 ."مقارنة

 أهداف البحث: 

                                                           

 .114 ، صسفر صموئيل األولالكتاب املقدس،   (1)
 410سورة البقرة، اآلية:  (2)

 



3 

 

يف وضع النقاط على احلروف يف هذه اإلشكالية، وكشف زيف ادعاءات اليهود 
 .-عليه السالم-توراتهم يف أمر حاكمية داود 

 حدود البحث:
والعرب والعظات اليت ميكننا اإلستفادة منها،  -عليه السالم-دراسة مقارنة لقصة داود 

 واسقاطاتها على تارخينا املعاصر ثم العرب والعظات املستفادة منها.
 املنهجية املتبعة:

التحليلي )الكرونولوجي( املقارن  –نهج التارخيي بع يف هذه الدراسة، هو املاملنهج املّت
لقديم كما جاءت يف القرآن الكريم والعهد ا -عليه السالم-والتأصيلي. حيث يتم عرض قصة داود 

اليت هي مهمة ضمن اعتبارات اليهود كما جتلى ذلك واضحًا يف  مع القيام بتحليل بعض األحداث
عرب والعظات اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل النتيجة التوراة، ثم شرح هذه األسباب واستخراج ال

ذكر ما يتعلق يف املعتقدات املتأصلة لدى اليهود واليت ة هلذه اإلشكالية، وخيتتم البحث بالنهائي
تتمحور حول أنهم هم املستخلفون فقط على هذه األرض وذلك من خالل شخصية املهدي 

 . -عليه السالم-د يأتي من نسل داوس)املخلص حبد زعمهم( الذي 
 اعتمدت يف هذا البحث على املصادر واملراجع:

 كتب احلديث املشهورة كالسنن واملسانيد كمسند أمحد...
 ها:صادر اليت رجعت إليومن امل
 .كتاب البداية والنهاية -0

 عقيدة التوحيد يف فتح الباري شرح صحيح البخاري. -9

 شرح ملعة اإلعتقاد البن قدامة املقدسي. -4

 إلمام املطليب.الرسالة ل -3

 لطربي.ل تاريخال -5

 أما مراجع العهد القديم: 
 الكتاب املقدس.  -0

 كتاب العهد اجلديد. -9

 كتاب احلياة . -4

 الكنـز املرصود يف قواعد التلمود. -3

 .بروتوكوالت حكماء صهيون -5
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 خطوات البحث:
تتحدث املقدمة  متهيد وثالثة فصول وخامتة ونتائج.يتكون البحث من مقدمة و

للوقوف على السبب الذي  -عليه السالم-الطالع على قصة سيدنا داود عن ضرورة ا
جعل اليهود يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن املخلص أو كما يطلق عليه أيضًا املهدي الذي 

عليه -و يقينا من نسل داود خيلص البشر من الظلم الواقع بهم على هذه األرض ه
أي إسرائيل وإثبات عدم  -يه السالمعل-حول النيب يعقوب  ودار التمهيد ،-السالم

-إىل داود  -عليه السالم-وجود خليفة أو ملك أو حاكم حيكم بأمر اهلل من لدن آدم 
على بين اسرائيل  الفصل األولثه يف بيت املقدس. ليتم الرتكيز يف ومْك ،-عليه السالم

قرآن وذلك كما وردت يف ال -عليه السالم-ودخوهلم بيت املقدس بعد نبيهم موسى 
-إسرائيل ما قبل داود  بينمباحث. تناول املبحث األول  ةالكريم، وذلك ضمن ثالث

سرية يوشع بن  عن خمالفات بين إسرائيل بعد تحدثفأما املبحث الثاني  -عليه السالم
 مع جالوت سرد/ قصة طالوت إىل لثاملقدس، ثم ينتقل املبحث الثانون ودخوله بيت 
عليه -ول الفكرة األساس يف هذا البحث وهي داود فقد دار ح أما الفصل الثاني

. املبحث ةأربعمباحث  ضمنيف القرآن الكريم ويف العهد القديم )التوراة(  -السالم
يف القرآن الكريم. وتناول املبحث الثاني  -عليه السالم-األول وفيه ما ورد يف ذكر داود 

م فيه ا املبحث الثالث فّت، أم-عليه السالم-صوص سريته خبما جاء يف العهد القديم 
أما . -عليه السالم-ذكر داود يف التوراة بعقد مقارنة بني ما جاء يف القرآن الكريم و
إىل الفصل  انتقااًلاإلسرائيليات. من األخذ باملبحث الرابع: فتحدث عن موقف العلماء 

أول ئه إلنشاو ،اخلليفة -عليه السالم-مّت ختصيصه لسرية داود  واألخري الذي الثالث
األول منها حول  ارد ؛مباحث ةوذلك ضمن ثالث ،خالفة كسلطة سياسية على األرض

وة واخلالفة مع حادثة مقتل واضطالعه مبسؤوليات النّب -عليه السالم-تزامن ملك داود 
كأول مؤسس للمملكة  -عليه السالم-جالوت. وركز املبحث الثاني على فكرة داود 

عليه -احلديث يف املبحث الثالث حول شخصية داود  اإلسرائيلية اإلميانية. ودار
. ليختتم وتكاملها عبادًة وشجاعًة وحصافًة يف القرآن الكريم والسنة النبوية -السالم

من خالهلا إبراز  مََّتالبحث من ثم خبامتة ونتائج، تضمنت اخلامتة خالصة البحث َو

 



6 

 

ًا من حيث مسألة فوقيته الفكرة املتأصلة يف العقل اليهودي ومعتقده ماضيًا وحاضر
وتعاليه على البشر لكونه من بين إسرائيل الذي إليهم يؤول االستخالف على األرض 
وذلك كما ورد يف هذا اخلصوص يف العهد القديم على زعمهم من خالل شخص 

 املخلص أو املهدي، ثّم ليزيل البحث بطائفة من اإلستنتاجات.
 

 الذي هداني إليه وما كنت ألهتدي فإن كان من صواب يف هذا البحث فمن اهلل
ء القصد. وما لوال أن هداني اهلل، وإن كان من خطأ فمين ومن الشيطان. واهلل من ورا

ا إعتمادي إال على اهلل. ربنا تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة توفيقي إال باهلل وم
عل علمنا لوجهك الكريم، اللهم خلص نياتنا وقلوبنا من حب الدنيا وشهواتها، واج

 وعملنا دومًا ابتغاء وجهك الكريم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.
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 التمهيد: 
 ورفع القواعد:  -عليه السالم-بعثة سيدنا إبراهيم 

نبيًا ورسواًل إىل  -عز وجل-هو أبو األنبياء، بعثه اهلل  -عليه السالم-إبراهيم 
يف بالد العراق، حيث كان قومه يعبدون األصنام. لقد قومه، حيث كان يقطن يف بابل 

مراحل دعوته األوىل حينما كان يف بابل موطنه األصلي،  -عز وجل-عرض اهلل 
. ففي املرحلة األوىل كانت دعوته ألبيه وقومه (1)والثانية يف األرض املباركة فلسطني

هؤالء وإمنا عزموا  وامللك يف ذاك احلني والذي اشتهر بالظلم فلم يستجب له أحد من
 اه.جّنه بإحراقه يف النار، ولّكن اهلل على قتل

مع زوجه سارة، لينتقل  ،أي فلسطني ؛بالد املقدسةالإىل  -عليه السالم-هاجر إبراهيم 
 من ثمَّ إىل مصر وليعود ثانية إىل بيت املقدس ومعهما هاجر. 

 -عليه السالم-بها امساعيل وجاء األمر اإلهلي بالزواج من هاجر، ثم االنتقال بعد اجنا
إىل احلجاز ليقوم بانفاذ أمره تعاىل بتأسيس أول بيت من بيوت اهلل يف مكة املكرمة، وبعد 

 ﴿ :تعاىل هقول. وهذا ما جاء يف مّت بناء بيت املقدس (2)أربعني عامًا    

                   ﴾(3)  
 

                                                           

يعود اسم فلسطني إىل شعوب أخرى جاءت من جزر البحر املتوسط، وخصوصًا من جزيرة معروفة ومشهورة،   (1)
صر، وبعد ويبدو أن شعوب هذه اجلزر أصابتهم جماعة أو ظروف معينة جعلتهم يهامجون شواطئ الشام وم

املفاوضات استقر األمر على أن يرحلوا إىل فلسطني، وأمرهم "رمسيس" أن يسكنوا يف جنوب فلسطني، هذا وجاء 
ذكر "بلست" بها، وعليه نسب أهل هذه املناطق إىل "بست" ومّسوا بـ  "البلستينيني" ومن هنا جاء اسم فلسطني، حيث 

"فلسطني" غري أن هذه الشعوب جتاورت مع " الكنعانيني" و "  كانت تعرف بـ "بلستني" وتبدلت مع األيام لتكون
اليبوسيني" وهم السكان األصليون للمنطقة كما ذكرنا، ومن ثم اختلطت أنسابهم ولغاتهم، وذابوا مع الشعب 
األصلي األكثر عددًا وحضارة، ومع تقادم السنني ذاب " البلستينيون" مع "الكنعانيني" ومل يعد هلم أثر، وغاب 

 كرهم التارخيي.ذ

عن أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه قال قلت يا رسول اهلل، أي مسجد وضع يف األرض × ] أخربنا رسول اهلل   (2)
أواًل، قال: " املسجد احلرام ". قلت ثم أي؟ قال: " املسجد األقصى " قلت: كم بينهما قال: " أربعون سنة "[ رواه 

 .141، وأخرجه مسلم برقم 3300قم احلديث كتاب أحاديث األنبياء، ر 01البخاري، 
 047سورة البقرة،اآلية:  (3)
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 :-عليه السالم-والدة يعقوب 
عليه -يف بيت املقدس وشهد والدة اسحاق  -عليه السالم-عاش إبراهيم 

، قال -عليه السالم-من السيدة سارة، ومن بعدها شهد والدة يعقوب  -السالم

 :﴿تعاىل                  ﴾(1)، 
وزوجه سارة أن مّد اهلل  -عليه السالم-على إبراهيم  -عز وجل-فكان فضل اهلل 

 -عليه السالم-تكرميًا إلبراهيم  -عليه السالم-بعمرهما وشهدا حفيدهما يعقوب 
 .ودعوته لرب العاملنيجزاءًا له على نصرته للدين 

 : -عليه السالم-يعقوب 
امسني: يعقوب وإسرائيل، بالقرآن الكريم يف  -يه السالملع-يعقوب ذكر  جاء

قوله يف قد جاء  ذكر امسه الثاني فقد جاء مرتني يف القرآن الكريم يف املرة األوىل أما

 ﴿ تعاىل:                           

                       ﴾(2)، 

﴿قوله تعاىل: يف  ةالثانيرة املو                

                              ﴾(3).   
                                                           

 70سورة هود،اآلية:  (1)
روى الرتمذي وأمحد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نيبُّ اهلل يومًا.  و .13سورة آل عمران، اآلية: (2)

ال يعلمّهن إال نيب. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة اهلل، وما أخذ  الل نسألك عنهن،أبا قاسم: حدِّثنا عن خ فقالوا: يا
 ّني على اإلسالم.ُعيعقوب على بنيه، لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتاب 

 قالوا: فذلك لك.     
ل التوارة .....  أخرجه الرتمذي على نفسه من قبل أن تنز إسرائيلقال: أخربنا عن أربع حالل نسألك عنهن: أخربنا أي الطعام حرم      

 . 471، 472، 473: 0وأمحد:  1040خمتصرًا برقم 
تبني آيات القرآن أّن إبراهيم عليه السالم هو أبو األنبياء، وأبو هذه األمة، وأّن " شجرة النبوة " منه، وأن . و11سورة مريم، اآلية:  (3)

مانه، هم من نسله وذريته، ذكرت اآلية أربعة أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. األنبياء املذكورين بعده يف القرآن واملبعوثني بعد ز
م ألّن ذكر آدم عليه السالم باعتباره أبا البشر. وذكر نوح عليه السالم باعتباره أبا البشريه الثاني بعد الطوفان، وذكر إبراهيم عليه السال

ابين إبراهيم هو أبو األنبياء. وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان: الفرع اإلمساعيلي النبوة انتهت إليه، وشجرة النبوة استقرت عنده، ف
حفيد إبراهيم  -يعقوب -املتمثل بإسرائيلوالفرغ اإلسرائيلي × عليهما السالم، وهذا الفرع ختم خبامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد 

هم، وكل أنبيائهم من ابنه يعقوب حتى عيسى عليه السالم هو من ذرية عليهما الصالة والسالم، وهو أبو بين إسرائيل، وأصل أسباط
 إسرائيل فهو إسرائيلي من جهة األم.
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وحفيده  -عليه السالم-النبوة والكتاب يف ذرية إبراهيم  -عز وجل-جعل اهلل 
نبوة يف الفرع اإلسرائيلي عدة ، ولقد استمرت ال-عليهما الصالة والسالم-يعقوب 

عليه -قرون، حيث بعث اهلل أنبياء عديدين إىل بين إسرائيل. أوهلم نيب اهلل إسرائيل نفسه 
، ثّم األنبياء اآلخرون لبين -عليه السالم-، كان نبيًا ألبنائه، ثمَّ ابنه يوسف -السالم

-هو عيسى إسرائيل، مثل موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا وحييى وآخرهم 
مقيمًا يف بيت املقدس مع أبنائه،  -عليه السالم-، كان يعقوب -عليهم الصالة والسالم

إىل أن مع غدر إخوته له،  -عليه السالم-وقعت حادثة يوسف  هناكوأثناء مكثه 
يف  -عليه السالم-انتقلت العائلة الكرمية من جنوب فلسطني واستقرت مع يوسف 

 يف مصر. -المعليه الس-، وتوفى يعقوب مصر
جند، أن األنبياء  -عليهم السالم-ومن تتبع الَقصص القرآني ل َقصص األنبياء   

مل يذكر أنهم كانوا ملوكًا أو حكم أحدهم قومه باملعنى  -عليه السالم-من لدن آدم 
ينطبق هذا على نوح وهود وصاحل اخلاص للحكم، ومل ينشىء أحد منهم دولة مدنية، 

حتى يوسف  -عليهما السالم-، موسى وهارون -عليهم السالم-وإبراهيم وامساعيل 
فإنه مل يكن ملكًا ملصر، ولذلك مل " عزيز مصر " الذي وصل إىل مركز  -عليه السالم-

 يكن خليفة.
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 إسرائيل ما قبل داود الفصل األول: تاريخ بين

كما ورد يف القرآن الكريم والعهد  -عليه السالم-
 .قارنةالقديم مع امل
 

 يف القرآن الكريم -عليه السالم-الفصل الثاني: داود 
 .دراسة مقارنة والعهد القديم

 
 اخلليفة ينشيء -عليه السالم-الفصل الثالث: داود 

 .)ما ورد ذكره يف القرآن الكريم(  أول خالفة
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 إسرائيل قبل داود تاريخ بين الفصل األول:
 ن الكريمكما ورد يف القرآ -عليه السالم-

 .والعهد القديم
 

 موسى يف عهداملبحث األول: بنو إسرائيل 
 .يف القرآن الكريم والعهد القديم -عليه السالم-

 
 يوشع بنبنو إسرائيل يف عهد املبحث الثاني: 

يف القرآن  خمالفات بين إسرائيل بعد يوشعونون 
 .الكريم والعهد القديم

 
 .مع جالوت املبحث الثالث: قصة طالوت
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يف القرآن  -عليه السالم-موسى  يف عهداملبحث األول: بنو إسرائيل 

 .الكريم والعهد القديم
 ،-عليه السالم-ساللة سيدنا إبراهيم يف نسبة إىل  -عليه السالم-يعقوب يرجع 

ارتباطًا وثيقًا.  -عليه السالم-وقد ارتبط امسه بابنه يوسف  ؛ومن نسله إثنى عشر سبطًا
حق املعرفة من حيث كيد إخوته له، إال أّن اهلل معروفة  -سالمعليه ال-فقصة يوسف 

إىل مصر حيث  -عليه السالم-أعزه وجعله عزيز مصر، وكان هذا سببًا النتقال يعقوب 
؛ بعد أن ابيضت عيناه حزنًا على فقده، إال أن اهلل كافأه -عليه السالم-يوسف  ابنه

﴿ ومجعه بابنه يف مصر، ُمق رًا بفضل اهلل عليه                   

                                   

                                 

                                     

      ﴾(1). 
 وجاء يف العهد القديم يف ذلك:

. أنا أنزل معك إىل  مصر ألني أجعلك أمة عظيمة هناكال ختف من النزول إىل "

 (2)."مصر وأنا أصعدك أيضًا
ه وعائالتهم وخدمهم : أبنائمع أهله مجيعًا -عليه السالم-عقوب انتقل ي

ف عزيز مصر. ستقروا مجيعًا عند يوسوعبيدهم ... من جنوب فلسطني إىل مصر لي
 إسرائيل أقدم الفراعنة على اضطهاد بينإىل أن فيها،  إسرائيل فرتة من الزمن وعاش بنو

ال يشركون به شيئًا، بينما كان املصريون يعبدون األوثان ويعبدون اهلل  الذين كانوا
﴿ فرعون اإلله األعلى معتربين                         

                                                           

 .011 -11سورة يوسف،اآليتان: (1)
 .021(، ص 42 – 43/ 40/ 20، سفر التكوين، )كتاب املقدسال (2)
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   ﴾ (1)   

 
 جاء يف العهد القديم:يف ذلك و

ا حياتهم بعبودية قاسية يف الطني ف ومرروفاستعبد املصريون بين إسرائيل بعن"  

".واللنب ويف كل أعمال احلقل 
(2) 
 ﴿:إسرائيل قال تعاىل بدأ فرعون بتعذيب بين           

                                 

     ﴾(3).  
-وقصته  يف مصر، إسرائيل مع وجود بين -عليه السالم-دة موسى تزامنت وال  

تكاد ال تغيب عن األذهان منذ والدته إىل حني خروجه من مصر عندما  -عليه السالم
األمر اإلهلي ل عليه تنّز بعد أنأصبح شابًا، هربًا من فرعون، ليعود مرة ثانية إليها، 

 -عز وجل-اهلل ، وأمره جبل الطورعلى من  باصطفائه نبيًا ورسواًل إىل بين إسرائيل
 جهم من مصر وإعادتهم إىل بيت املقدس.اخرإبرأفة ببين إسرائيل؛ 

ألن اضطهاد فرعون لبين  -عليه السالم-ذلك كان متعذرًا على موسى  أّن اّلإ
ختيار يف البقاء أو  الرحيل ميلكون فيها حرية اال  جة كانوا الإىل در ،أسرائيل بلغ مبلغه

مكرهني على و كل ما يف الكلمة من معنى،لفرعون ب ًاعبيد كانوا؛ إذ عن هذه األرض
التوجه إىل  -عليه السالم-من موسى  -عز وجل-. لذا طلب اهلل ريصاملاإلقامة يف هذا 

مصر.  خراج بين إسرائيل منفرعون وإبالغه بأنه مرسل من رّب العاملني ليصدع بأمره بإ
ألمر مل يستجب بل  ،-عليه السالم-ر ومل يستجب لطلب موسى أبى وجتّب إال أن فرعوَن

  ﴿:قال تعاىل .اهلل                              

                                                           

 .31سورة القصص،اآلية: (1)

 .012(، ص 02/ 0، سفر اخلروج، )الكتاب املقدس  (2)

 2سورة القصص،اآلية: (3)
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 ﴾(1)، عليه السالم-موسى مّد  -عز وجل-أمره، إذ إنه  ولكن اهلل أمّت- 
قال تعاىل: كان منها انشقاق البحر له ولقومه و ؛مبعجزات تكون فيها جناة بين إسرائيل

﴿                                         

 ﴾(2).            

ويصور لنا العهد القديم حالة الظلم واإلستبداد اليت كان يعيشها بنو إسرائيل  
حدث يف تلك األيام الكثرية أن ملك مصر  " من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم...

ىل اهلل من أجل مات. وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إ

". العبودية. فسمع اهلل أنينهم فتذكر اهلل ميثاقه مع إبراهيم وإسحق ويعقوب
(3)

  

أنا إله أبيك إبراهيم وإله إسحاق وإله " فتجلى اهلل على موسى وقال له:
يعقوب. فغطى موسى وجهه ألنه خاف أن ينظر إىل اهلل فقال الرب إني قد رأيت مذلة 

صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، شعيب الذي يف مصر ومسعت 
فنزلت ألنقذهم من أيدي املصريني وأصعدهم من تلك األرض إىل أرض جيدة 
وواسعة، إىل أرض تفيض لبنًا وعساًل. إىل مكان الكنعانيني واحلثيني واآلموريني 

أيضًا والفرزيني واحلويني واليبوسيني. واآلن هوذا صراخ بين إسرائيل قد أتى لي ورأيت 
الضيقة اليت يضايقهم بها املصريون. واآلن هّلم فأرسلك إىل فرعون وخترج شعيب بين 

".إسرائيل من مصر 
(4) 

، خرج بنو إسرائيل -عليه السالم-سيدنا موسى  -عز وجل-وبعدما نصر اهلل 
عليه -وهناك وعلى جبل الطور حيث كّلم اهلل موسى  ،حتى وصلوا إىل منطقة سيناء

مرة وأخربه بأنه النيب املرسل؛ أخربه يف املرة الثانية وعلى اجلبل نفسه بأّن  ألول -السالم
  اب املنزل يف األلواح هو التوراة.الكت
 

                                                           

 .13 – 14سورة الشعراء،اآليتان: (1)

 .77سورة طه،اآليات: (2)

 .010(، ص 41- 43/  4، سفر اخلروج، )الكتاب املقدس (3)

 .017 – 010(.ص 01 -0/  3، سفر اخلروج، )الكتاب املقدس (4)
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 بأمرين: -عز وجل-أمرهم اهلل و
يه من تشريعات وتوجيهات مبا ف امتزلاألول: التمسك بكتاب اهلل وهو التوراة واال

خذوا ما ﴿ونشاط وال تضعفوا يف ذلك قال تعاىل: وجّدية  مبا فيه بقوة لعملاووأحكام، 

  .﴾آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون

موا ما يف كتابنا، واذكروه واعلموه، لتعرفوا املطلوب : تعّل﴾واذكروا ما فيه﴿الثاني: 
 . (1)قضوه وخالفوه، وتوّلوا عن شرع اهللإسرائيل ن ذوه وتؤّدوه. ولكن بينف َنُتمنكم َف

وبعدما أنقذهم اهلل بها م جبميع النعم اليت أنعم اهلل عليهم موسى هل تذكريبعد و
بيت دخول منهم  -عليه السالم-طلب سيدنا موسى من ذل العبودية ليصبحوا أحرارًا، 

، ولكنهم جبنوا وخافوا ونكصوا عن اجلهاد، ومتردوا جماهدين يف سبيل اهلل تعاىل املقدس
عز -موسى منهم، ودعا اهلل عليهم فعاقبهم اهلل  ، فتربأ-عليه السالم-على موسى 

 ، وحرمهم من شرف اجلهاد والتمكني قال تعاىل:أربعني سنةيف سيناء بالتيه  -وجل
﴿                                    

                                

                              

                                       

                                     

                                        

                          ﴾(2)  
 : العهد القديم فيصورأما يف

                                                           

 .417، ص القصص القرآنياخلالدي، صالح،  (1)

 .40 - 40:سورة املائدة،اآليات  (2)
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بعد مطاردة فرعون هلم وحلق بهم، ولكن اهلل  :خروج بين إسرائيل من مصر *
 جّنح بين إسرائيل يف اجتياز البحر األمحر بأعجوبة كبرية. ويذكر عدد الذين خرجوا بلغ: 

".من الرجال عدا األوالد  شحنو ست مئة ألٍف ما "
(1)  

يم أّن الشعب ال يقدر العهود وال حيرتم يصور العهد القد :موسي يف اجلبل *
 عن اجلبل فجاء يف سفر العدد -عليه السالم-املواثيق وهذا ما حدث بعد نزول موسى 

 (2)ية ويعيد ويكرر على مسامعهم حمذرًا ".تفاصيل حياتهم اليوم
فاحرصوا أن تعملوا كما أمركم الرب إهلكم، وال تنجرفوا مينًة  " أخذ التوراة:* 
.".، بل يف كل الطريق الذي أوصاكم به الربُّ إهلكم تسريون، لكي حتيوا ..وال يسرة

 (3) 
وأمر اهلل بين إسرائيل دخول أرض كنعان، فتمرد  األمر بدخول أرض كنعان:* 

وتذمر على موسى وهارون مجيع بين إسرائيل  " بنو إسرائيل فقد جاء يف سفر العدد:
نا يف أرض مصر! يا ليتنا متنا يف الربية! ملاذا أتى يا ليتنا مت " وقالت هلما اجلماعة كلها:

"الرب بنا إىل هذه األرض حتى نسقط حتت السيف وتصري نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟
(4) 

رعاًة  لن تدخلوا األرض ... وبنوكم يكونون"وغضب الرب على بين إسرائيل: 
"يف الربية أربعني سنة ...

ردن ويصبحوا على ، وقبل أن جيتاز اإلسرائيليون نهر األ(5)
بعد أن جنح يف صهر الشعب  -عليه السالم-مشارف أرض كنعان، مات موسى 

اليهودي وشحذ مشاعره العدوانية وبلور طاقاته القتالية وصاغ له شريعة حتافظ على 
 وحدته، فكان على يشوع بن نون أن يقود شعب احملاربني ويعرب نهر األردن.

ما ورد يف القرآن الكريم حول سرية موسى ضوء ما سبق ميكن القول إّن  وعلى
مفصاًل يف العهد القديم وإّن هذا التفصيل مل يغن وبنو إسرائيل، جاء  -عليه السالم-

، حيث جاء يف العهد القديم اسم -عز وجل-هذه السرية سوى تشويه صورة اخلالق 
                                                           

 .401(، ص 37/ 04، سفر اخلروج، )الكتاب املقدس  (1)

 0211، ويعترب اليهود أن هذه احلادثة كانت يف سنة 404(، ص 0-41/ 32، سفر اخلروج، )الكتاب املقدس  (2)
 هذا األمر.× ق.م. ومل يذكر لدينا يف القرآن الكريم وال يف أحاديث رسول اهلل 

 .301(، ص 41-00/ 07نية االشرتاع، )، سفر تثالكتاب املقدس  (3)

 .311(، ص 0/40/ 02، سفر العدد، )الكتاب املقدس  (4)

 .311(، ص 01/ 0/ 02، سفر العدد، )الكتاب املقدس  (5)
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هذا اإلستخفاف وقد أشار القرآن الكريم إىل  "، يهوه" مبا يقابل  " اهلل " لفظ اجلاللة
 ﴿يف قول اهلل تعاىل:  -عز وجل-باهلل 

 
وخمالفات بين يوشع بن نون بنو إسرائيل يف عهد املبحث الثاني: 

 .إسرائيل بعد يوشع
، حيث (1)ظل بنو إسرائيل يف التيه أربعني سنة إىل أن عادوا على يد فتى موسى

لدخول بيت املقدس  إسرائيل يف تربية وإعداد بين -عليه السالم- كان يساعد موسى
  .للمرة الثانية
للجهاد وليدخلوا األرض  القيادة يوشع بن نون بعد إعداد بين إسرائيل توىل

 املقدسة جماهدين يف سبيل اهلل.
 فيها، (2)ودخل يوشع بن نون وبنو إسرائيل األرض املقدسة وقاتلوا الكفار

البخاري حتت باب  ففي احلديث الصحيح أخرجه ونصرهم اهلل على أولئك الكافرين.
حبس الشمس على يوشع بن نون لفتح بيت املقدس، برواية أبي هريرة رضي اهلل عنه 

على يوشع بن نون  ، إاّلْطَق ما حبست الشمس على بشٍر " :×قال: قال رسول اهلل 
"ليالي سار إىل بيت املقدس 

(3). 

                                                           

عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعتقدون أنه نيب، وامسه عندهم يشوع، وله سفر خاص، يوشع بن نون:   (1)
 .  سفار العهد القديم، الذي يسمونه " سفر يشوع "وهو السفر السادس من أ

 .×مل يرد ذكر من هم الكفار يف القرآن الكريم وال أحاديث رسول اهلل   (2)

( وإسناد احلديث صحيح على شرط البخاري، وقد ورد يف حديث للبخاري 341/ 4أخرجه أمحد يف املسند)  (3)
غزا نيب من األنبياء، وَلّما ينب بها، وال أحد × " رسول اهلل  ، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال1017برقم 

بنى بيوتًا ومل يرفع سقوفها، وال أحٌد اشرتى غنمًا أو ح ل فاٍت وهو ينظر والدها، فغزا، فدنا من القرية صالة 
تح اهلل أو قريبًا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فالعصر، 

فجمع الغنائم، فجاءت الناُر لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إنَّ فيكم غلواًل، فليبايعين من كل قبيلة رجل،  عليه،
فلزقت يُد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، َفْلُتبايعين قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده، فقال: فيكم 

، فوضعوها. فجاءت النار فأكلتها، ثم أحلَّ اهلل لنا الغنائم، الغلول: فجاؤوا برأس مثل رأس بقرٍة من الذهب
 رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا".
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رائيل دخول بين إس -عز وجل-أمر اهلل  ،بعد النصر املعزز مبعجزة من عند اهلل
وأن يطلبوا منه أن يغفر هلم ذنوبهم، قال  ،-عز وجل-دًا شكرًا هلل بيت املقدس سّج

﴿  تعاىل:                             

                     ﴾(1)
  

ا دخلوا يزحفون على دًا، وإمنخالف بنو إسرائيل أمر اهلل،  ومل يدخلوا الباب سّج     
وقد ورد ذكر هذه  .قالوا: حبة يف شعرة (2)ةم، وبدل أن يقولوا حّطهتاهْسمؤخراتهم، وإ

-خاري ومسلم عن أبي هريرة فقد روى الب× يف حديث عن رسول اهلل أيضًا املخالفة 
دًا دخلوا الباب سّجأ﴿ قيل لبين إسرائيل: " :×قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه

"هم، وقالوا حبة يف شعرة هلوا، فدخلوا يزحفون على أستافبّد  ﴾ةوقولوا حّط
(3)

  

لتيه اليت أنعم بها عليهم إذ أجناهم من فرعون ومن ا ،لقد كفر اليهود بنعمة اهلل        
هذا احلد، بل هم  دهم عنتوأمرهم بالنصر. ومل يقفوا يف خمالف ،عند دخوهلم بيت املقدس

دًا وبأن يقولوا حّطة. فدخلوا على خالفوا أمر اهلل فعاًل وقواًل حني أمرهم بالدخول سّج
 مؤخراتهم وقالوا حبة يف شعرة.

﴿ ، قال تعاىل:أمر اهلل قواًل وفعاًلإسرائيل مّلا بدل بنو            

                                ﴾(4)
    

 .جس كما ورد يف احلديث هو الطاعونوالرِّ جزفأنزل عليهم الرِّ ،أوقع اهلل بهم العذاب
قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ومسلم عن أسامة بن زيد  روى البخاريفقد 
" الطاعون رجس، أرسل على طائفة من بين إسرائيل .... ": ×

(5)
  

 أما ما ذكره العهد القديم عن يشوع بن نون حمرر بين إسرائيل من العبودية:  

                                                           

 .11 - 11سورة البقرة،اآليتان:  (1)

 .أي احطط عنا خطايانا :﴾وقولوا حّطة ﴿ حطة: قال اإلمام ابن حجر يف شرح هذا احلديث: قال احلسن:  (2)

 .3101ومسلم  2020أخرجة البخاري برقم   (3)

 .004سورة األعراف، اآلية:   (4)

 .4401ومسلم  3273أخرجه البخاري برقم  ( 5)
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اليت أنا إىل األرض قم أعرب هذا األردن أنت وكل هذا الشعب "  :ورد يف سفر يشوع
معطيها هلم أي لبين إسرائيل، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت 
موسى. من الربية ولبنان هذا إىل النهر الكبري نهر الفرات مجيع أرض احلثيني وإىل البحر 
الكبري حنو مغرب الشمس يكون ختمكم. ال يقف إنسان يف وجهك كل أيام حياتك كما 

"معك. ال أهملك وال أتركك. تشدد وتشجع كنت مع موسى أكون
(1). 

وملا ارحتل الشعب من خيامهم لكي يعربوا األردن والكهنة حاملو تابوت  " 
العهد أمام الشعب. فعند إتيان حاملي التابوت إىل األردن وانغماس أرجل الكهنة 

. وقفت حاملي التابوت يف ضفة املياه واألردن ممتليء إىل مجيع شطوطه كل أيام احلصاد
املياه املنحدرة من فوق وقامت نّدا واحدًا بعيدًا عن أدام املدينة اليت إىل جانب صرتان 
واملنحدرة إىل حبر العربة حبر امللح انقطعت متامًا وعرب الشعب مقابل أرحيا. فوقف 

شعب من عبور الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة حتى انتهى مجيع ال
"األردن

(2). 
 ألمر بالدخول إىل أرحيا: وبعد ا

كانت مغلقة بسبب بين إسرائيل. ال أحد خيرج وال أحد يدخل. فقال الرب  " 
ليشوع: أنظر، قد دفعت بيدك أرحيا وملكها جبابرة البأس. تدرون دائرة املدينة مجيع 
رجال احلرب. حول املدينة مرة واحدة. وهكذا تفعلون ستة أيام. وسبعة كهنة حيملون 

تاف السبعة أمام التابوت. ويف اليوم السابع تدورون دائرة املدينة سبع مرات أبواق اهل
والكهنة يضربون باألبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن اهلتاف عند استماعكم 
صوت البوق أن مجيع الشعب يهتف هتافًا عظيمًا فيسقط سور املدينة يف مكانه ويصعد 

".الشعب كل رجل مع وجهه 
(3) 

 إسرائيل يف العهد القديم: خمالفات بين

                                                           

، ص 0300 – 0310( يعترب اليهود أّن السنة اليت دخلوا بها أرحيا 1-0/ 0، سفر يشوع، )الكتاب املقدس ( 1)
240. 

 .241(، ص 07-02/ 3، سفر يشوع، )الكتاب املقدس ( 2)

 .241( ، ص 1-0/ 0، )، سفر يشوعالكتاب املقدس ( 3)
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املنتصر احلقيقي يف هذه احلرب، أي الرب. فبعض اجلنود مل  نسوا بين إسرائيل 
حيرتم الطقوس واحتفظ لنفسه جبزء من الغنيمة بدل تقدميها لكاملها للرب. والبعض 
والبعض اآلخر توهم أنه قادر على خوض غمار احلرب من دون االعتماد على اإلله. 

 مية أمام مدينة عاي.فكانت اهلز
قد أخطأ بنو إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به بل  " عندما تدخل الرب قائاًل:

."أخذوا من احلرام بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا يف أمتعتهم ..
(1)  

يعترب العهد القديم أّن األرض اليت سيدخلها هي األرض املوعودة، هذه األرض مأهولة 
ون ... ويعتربون يهوه اختار هلم هذا املكان ألنه نقطة التقاء قارات بالسكان الكنعاني

ثالث وممر لكل الغزاة والفاحتيني. ويعتربون أن يهوه أراد إسكان شعبه املختار يف تلك 
املنطقة ليكون شاهدًا على وجوده عند مجيع األمم. وبفضل إميانهم أن يهوه هو الذي 

 رائيل، بدأت تلك املغامرة العدوانية اجلريئة.يدير هذه احلرب ويشارك فيها بين إس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .230 -231(، ص 00-01/ 7، سفر يشوع، )الكتاب املقدس ( 1)
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 املبحث الثالث: قصة طالوت مع جالوت:

وهكذا عاش بنو إسرائيل يف بيت املقدس، إىل أن ابتعدوا عن شرع اهلل، وعصوا 
األنبياء وخالفوا أقوال اهلل تعاىل، فأوقع اهلل بهم عذابه ونقمته. إىل أن وصلت بهم احلال 

يف األرض املقدسة، وكانت نتيجة هذه احلرب  (1)حربًا قامت بينهم وبني جريانهمإىل أّن 
 انتصار جريانهم وإستيالئهم على التابوت املقدس الذي كانوا حيتفظون به قال تعاىل: 

﴿                                

                                   

﴾(2  )وكان -عليه السالم-منذ أيام موسى بنو إسرائيل ه التابوت توارث وهذا ،

-م، وكانوا يضعون فيه ما توارثوه منذ عهد موسى مقدسًا عندهم، وكان فيه سكينة هل
(3)-عليه السالم

  .  

(4)يبن، وأرادوا التغيري لذا طلبوا من شعر بنو إسرائيل باخلطر
هلم احلل، فأخربهم أن   

، قال (5)، وأن امللك الذي رضيه اهلل هلم هو طالوتحتت حكم ملكهو توحيدهم  احلّل
﴿ تعاىل:                             

        ﴾(6)
  

ولكنهم حينما قال هلم نبيهم إّن اهلل عّين لكم طالوت ملكًا، رفضوا ذلك 
 من األسر املتنفذة، ألمرين بزعمهم: أوهلما أنه ليس صاحب سلطة وال من املأل وال

                                                           

 -أما يف العهد القديم ورد ذكرهم –اسم العماليق ومن هم × مل يرد يف القرآن الكريم وال أحاديث رسول اهلل  ( 1)
 انظر سفر اخلروج.

 .421سورة البقرة، اآلية:   (2)
 بتصرف. 310، ص ياءَقصص األنباخلالدي، صالح،   (3)

يذكر أهل الكتاب اسم النيب " صموئيل " يف سفر صموئيل األول والثاني ومل يرد ذكره يف القرآن الكريم وال   (4)
 السنة النبوية.

 0111طالوت: مسي يف العهد القديم شاول ويعتربون شاول من قبيلة بنيامني، وأن وال تيه امتدت من عام  ( 5)
 ق.م. 0100حتى عام 

 .420سورة البقرة،اآلية:  (6)
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﴿ والثانية أنه ليس صاحب مال وال صاحب جاه وزعامة. قال تعاىل:       

                                  

                                       

               ﴾(1)
  

 التابوتإليه  م وأن آية ملكه أن يأتيبيهم إّن اهلل هو الذي اختاره لكقال هلم ن
﴿                             

                           

   ﴾(2)
  

 كماهم للجهاد يف سبيل اهلل، ادعدفقام بإإسرائيل هلذا امللك  بعدها رضخ بنو
عمل على توحيدهم حتت لواء واحد وحكم فيهم بشرع اهلل، وملا َتجهز اجليش للقتال 

 ﴿ بنهر قال تعاىل : /سيختربهمإّن اهلل مبتليهمبقال للجنود وتوجه بهم إىل املعركة    

                                

                                      

                              

                          ﴾(3)
  

 املؤمنون القالئل الذين عربوا النهر مع طالوت ينقسمون إىل قسمني:
    ﴿ قسم نكصوا عن القتال ورفضوا خوض املعركة وقالوا:     

    ﴾  موا على دخول املعركةالذين ثبتوا وصّمالثاني هم القسم و   

﴿                                 

                                                           

 .427سورة البقرة،اآلية:  (1)
 .421سورة البقرة،اآلية:  (2)

 .421سورة البقرة،اآلية:  (3)
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     ﴾(1)
(2)وهكذا دخل طالوت املعركة الفاصلة ضد جالوت 

بهذه األقلية   

(3)املؤمنة
﴿ دعاء، وقبيل نشوب القتال توجه املؤمنون إىل اهلل بال          

                                    ﴾(4) ،

 عماليقائد الحنو قداود ه ، وتوّجهو داود هموأثناء املعركة برز جنّدي جماهد من بين
﴿فقتله: ه تلقاجالوت، و                        

                             

             ﴾(5). 
وكان داود أشقر مع  " أما ما ورد يف العهد القديم يف سفر صموئيل األول: 

حالوة العينني وحسن املنظر. فقال الرب قم إمسحه ألن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن 
"الدهن ومسحه يف وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدًا

(6). 
ر فيه داود. واحتل مدينة اخلليل الذي انتص 1111ويذكر العهد القديم عام  

كان داود ابن ثالثني سنة حني َملك وَملك أربعني  " حيث ُذكر يف سفر صموئيل الثاني:
سنة. يف حربون ملك على يهوذا سبع سنني وستة أشهر ويف أورشليم ملك ثالثًا 

"وثالثني سنة على مجيع إسرائيل ويهوذا 
(7) 

 
 
 

                                                           

 .410سورة البقرة،اآلية:  (1)

 جالوت: هو جوليت كما ورد يف العهد القديم.  (2)

×  ل: كنا أصحاب حممد يف رواية للبخاري عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قا× يقول رسول اهلل  ( 3)
نتحدث: أن عدة أصحاب بدر على عدة  أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ومل جياوز معه إال مؤمن، 

 .3111بضعة عشر وثالث مئة. أخرجه البخاري، برقم: 

 .411سورة البقرة، اآلية:  (4)

 .410سورة البقرة، اآلية:  (5)

 .110(، ص 03-04/ 00)، سفر صموئيل األول، الكتاب املقدس  (6)

 .112(، ص 1/2، سفر صموئيل الثاني، )الكتاب املقدس  (7)
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 يف القرآن الكريم -السالم عليه-الفصل الثاني: داود 

 دراسة مقارنة. والعهد القديم
 
 

 يف القرآن الكريم. -عليه السالم-املبحث األول: داود 
 

 يف العهد القديم )التوراة(. -عليه السالم-املبحث الثاني: داود 
 

 املبحث الثالث: عقد مقارنة بني ما جاء يف القرآن الكريم
 .-السالمعليه -يف ذكر داود  عهد القديموال

 
 املبحث الرابع: موقف العلماء من األخذ باإلسرائيليات.
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 يف القرآن الكريم: -عليه السالم-املبحث األول: داود 
وقد  ،-عليه السالم-معركة طالوت مع جالوت برزت صورة داود واآلن وبعد  

 ة. ة واملدنّيّيور املّكورد ذكره يف القرآن الكريم يف الّس
 :سب ترتيب النزول فهيحبواليت ورد فيها اسم داود ة ّيملّكأما يف السور ا

 سورة ص، سورة النمل، سورة اإلسراء، سورة األنعام، سورة سبأ، سورة األنبياء.
 : سب ترتيب النزولحبة داود فقد وردت يف السور املدنية وا قّصأّم

 سورة البقرة، سورة النساء، وسورة املائدة.
  يب النزول:سب ترتحبة وّيّكيف السور املورود امسه أما 

﴿ :سورة صيقول اهلل تعاىل يف ف                         

                                      

                                     

                                  

                                   

                                   

                                

                                         

                                      

                            

                 ﴾(1) ،يف هذه القرآن الكريم  عرض

                                                           

 .40 - 07سورة ص، اآلية: ( 1)
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ض له خالل سلطان ملكه ، وما تعّر-عليه السالم-منوذج َمل ٍك رسوٍل هو داود السورة 
 -عليه السالم-أنه جعل داود  -عز وجل-نة وابتالء، ويف هذه الفقرة يبني اهلل من فت

 ،د بتأييد اهللملكًا على بين إسرائيل وغريهم، أي حاكمًا يف األرض ذا سلطان مؤّي
فإّن عليه يف هذا السلطان واجبًا ال خرية له من أمره فيه، وهو أن حيكم  ،منصور بنصره

  .(1)ه عن سبيل اهللّلبع اهلوى فإذا اتبع اهلوى أضال يتبني الناس باحلق وأن 

 ،-عليه السالم-ّن به على داود ن اهلل تعاىل ما َمففي هذه اآليات يبّي :النملسورة أما يف 
ح تسّبأن  -عليه السالم-داود لكان  ،وفصل اخلطاب ،واحلكمة ،فإىل جانب امللك

قصص الالم، ويمان عليهما الّسنّت اهلل به على داود وسلاجلبال والطري معه مّما ام
  ×موجهة إىل رسول اهلل تربوية، وهنا وعلى وجه اخلصوص  ، َقصصالقرآنّي

عز -ة اليت سخرها اهلل ة القوى الكونية اخلفّيّيوألصحابه الذين آمنوا معه، لبيان أهّم
﴿ قال تعاىل:. (2)حبكمته ملن يشاء -وجل                         

                                        

                        ﴾(3)
.   

 قال تعاىل: ف سورة اإلسراءأما يف 
﴿                                     

  ﴾(4)
 يملرسوله : وربَُّك يا حممد أعلم من كل ذي عل -عز وجل-يقول اهلل  .  

لناك على بعض النبيني على بعض كما فّضلنا  ولقد فّض مبن يف السماوات واألرض،
مجيع من خلقنا يف السموات واألرض.  ومن أمثلة تفضيل بعض النبيني على بعض أننا 

 آتينا داود َزبورا فضلناه به على كثري من أنبياء بين إسرائيل الذين مل نؤتهم كتبًا.

                                                           

 -هـ 0231، دار القلم، دمشق، طبعة أوىل، معارج التفكر ودقائق التدبرامليداني، عبد الرمحن حسن حبنكة،   (1)
 .107م، اجمللد الثالث، ص 4111

 .13، اجلزء التاسع، ص معارج التفكر ودقائق التدبرن حسن حبنكة، امليداني، عبد الرمح  (2)

 .00 - 01سورة النمل، اآليتان:   (3)

 .11سورة اإلسراء، اآلية:  (4)
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م ومواعظ ونصائح، َككتاب ح  -عليه السالم-داود  -عز وجل-والزبور الذي آتاه اهلل 
ومناجاٍة هلل وتضرع ودعاء ومتجيد وتقديس له وثناء ومحد على جليل صفاته وعظيم 

(1)مننه
 . 

 عليهم السالم،-الكرام  ضمن جمموعة من األنبياءامسه حيث ذكر  سورة األنعامأما يف 
﴿قال تعاىل : ف                           

                              ﴾(2) .
وهو  ،-يه السالمعل-داود ومن ذريته يعقوب  ب اهلل إلبراهيم إسحاق، والسحاقووه

ة، وآتاه الزبور وقد آتاه اهلل امللك والنبّو .من الرسل الذين أرسلهم  اهلل إىل بين إسرائيل
رسول توجيه  . والعرب والعظات من هذه اآليات هيفيه أدعية وابتهاالت ،اًلكتابًا منّز

 .(3)يقتدي بهؤالء الرسلل× اهلل 

 تني: فقد ورد ذكره مّر سبأسورة يف أما 

 ﴿تعاىل:  قال                            ﴾(4)
. 

 ﴿ وقوله تعاىل:                    ﴾(5)
.  

أنه قد آتى داود منه فضاًل أي أعطاه عطاًء  -عز وجل-اهلل  ناآليتني يبّي يف هاتني
وحشر الطري وتسبيحها معه، وإالنة  ،زائدًا خّصه به، ومن هذا الفضل تسبيح اجلبال

  .احلديد له
عليهما -مثلما وهب داود وسليمان  × أن يهب رسول اهلل وإذ مل يفعل 

 املبعوُث متة، أن يكوَن الرسوُلفاعلموا أن حكمة اهلل يف هذه الرسالة اخلا، -السالم
 الذي هو عليه. يها كما اختار اهلل له، وهو واقعهلتبليغها والقيام بوظائف رسالته ف

                                                           

 .012، اجمللد التاسع، ص معارج التفكر ودقائق التدبرامليداني، عبد الرمحن حبنكة،   (1)

 .12سورة األنعام، اآلية:   (2)
 .20، اجمللد الثاني عشر، ص معارج التفكر ودقائق التدبرالرمحن حبنكة،  امليداني، عبد  (3)

 .01سورة سبأ، اآلية:   (4)

 .00سورة سبأ، اآلية:   (5)
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وهذا املعنى يفهمه فطناء املشركني، ويعرفون أّن اهلل اختار لرسوهلم أن ال يكون 
 .(1) ملكًا، وال صاحب ثراء وسلطان يف قومه بقوى غيبية

 تني: فقد ورد ذكره مّر اءسورة األنبيأما يف 
﴿قال تعاىل:                             

      ﴾ (2)
   

﴿وقال تعاىل:                               

           ﴾ (3)
   

 قضايا:   تني اآليتني  ثالُثاويف ه
من غنم بعض القوم على حرث  يف حادثة َتَعدٍّ -عليه السالم-اود حكم د األوىل:
 آخرين.
 .-عليه السالم-مع داود  للتسبيح اجلبال والطري -عز وجل-بيان تسخري اهلل الثانية: 

 .(4) بتعليمه صناعة الدروع الواقيات يف احلرب -عز وجل-امتنان اهلل لثالثة: ا

 أما يف السور املدنية: 
(5) ، بعد قتله جلالوت-عليه السالم-قصة داود ففي سورة البقرة جاءت 

قال   

﴿ تعاىل:                                 

   ﴾ (6)
   

                                                           

 .20، اجمللد الثاني عشر، ص معارج التفكر ودقائق التدبرامليداني، عبد الرمحن حبنكة،   (1)
 .71سورة األنبياء، اآلية:   (2)

 .71اآلية:  سورة األنبياء،  (3)

 .330، اجمللد الرابع عشر، ص معارج التفكر ودقائق التدبرامليداني، عبد الرمحن حبنكة،   (4)

 .07انظر قصة طالوت مع جالوت من هذا البحث، ص   (5)

، ومن أسباب نزول تلك اآلية اليت حتدثت عن قصة بين إسرائيل مع نيب هلم وامللك 410سورة البقرة، اآلية:   (6)
، وكان من أهم األمور اليت حدثت معهم هو قصة إختبار النهر، وأّن الفئة القليلة اليت حاربت هم أهل طالوت

األميان، وصدق اإلتباع واإلخالص يف الدين. وأن هذه الفئة القليلة عند لقاء العدو جلأوا إىل اهلل يدعونه دعاء 
الكثرية بإذن اهلل وإرادته، وقتل داود الفتى  املضطر، فكان النصر من عند اهلل، وهزمت الفئة القليلة الفئة

 جالوت. 
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  ﴿ تعاىل: هلوقيف  -عليه السالم-أما يف سورة النساء فقد ورد ذكر داود   

                                       

                          ﴾ (1) ،

 .-عليه السالم-الذي أوحاه اهلل إىل داود  والزبور هو الكتاب
  قال تعاىل:فقد ، ×هي آخر السور نزواًل على رسول اهلل أما يف سورة املائدة و

﴿                            

     ﴾ (2) يف ، أي لعن اهلل تعاىل الكافرين من بين إسرائيل
يل لسان عيسى أي لعنهم اهلل يف  يل، فإن الزبور لسان داود، واإلجنالزبور واإلجن

(3) الكتابني.
   

 

 

 

 

 

 

                                                           

. ومن أسباب نزول هذه اآليات روى ابن اسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي بن 003سورة النساء، اآلية:   (1)
 –زيد: ما نعلم أن اهلل أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل اهلل هذه اآلية. فهي نزلت يف قوم من اليهود 

، ما أوحى اهلل إىل أحد من بعد موسى، فكذبهم اهلل. فذكرت اآلية × قالوا للنيب  –سكني وعدي بن زيد منهم 
أن الوحي واحد من عند اهلل وأن مجيع األنبياء جاءوا بشرع اهلل عز وجل من نوح عليه السالم وإىل من بعده من 

 النبيني.

 .71سورة املائدة، اآلية:   (2)

 -هـ  0211لبنان،  -، دار إحياء الرتاث العربي، بريوتاجلامع ألحكام القرآنداهلل حممد، القرطيب، ألبي عب  (3)
:  ×(، عن أبي عبيدة قال: قال رسول اهلل 3121روى الرتمذي، برقم:) .414م، اجلزء السادس، ص 0111

، فإذا كان الغد مل إّن بين إسرائيل ملا وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه
   :مينعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال

﴿                                      ﴾   وقرأ حتى
 :﴿بلغ                              ﴾  :وكان نيبُّ قال
 طروه على احلق أطرًا ".متكئًا فجلس، فقال: " ال حتى تأخذوا على يد الظامل فتأ ×اهلل 
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يف العهد القديم )التوراة( -عليه السالم-املبحث الثاني: داود   

 -نبذة عن العهد القديم )التوراة( :
 .لمودسية للديانة اليهودية بعد التتعترب التوراة أحد املصادر األسا

يؤكد الباحثون أن التوراة ُدونت بعد عهد موسى بأكثر من سبعة قرون، إبان 
السيب البابلي، ففي الوقت الذي كان فيه يهود السيب ميارسون شعائرهم وطقوسهم 

، وجد رجال الدين اليهود أن الشريعة والطقوس عرضة للضياع والتشويه ية الدينية حبّر
اليت  ،اليت كان يعيشها الشعب، وتأثري عقائد األقوام بسبب تقادم الزمن وحالة الشتات

قاموا بتدوين  ،تالفّيا للضياع والتشويهعلى العقيدة. و ،يشون بني ظهرانيهمكانوا يع
منهم.  أثناء التدوين أضافوا وحذفوا ما خيدم ميوهلم وذوي الشأنهم نَّالتوراة، إال َأ

وجعله صفوة خمتارة من بني مجيع  ،جنحوا إىل متجيد الشعب اليهودي ،ذلكإضافة إىل 
احلقيقة  تتشابك ،يف التوراةه ّنمن القول ِإ ّد. ومهما يكن من أمر فال ُبالشعوب

واألسطورة واخلرافة واخليال. وعلى كثرة ما فيها من شعائر وطقوس سحرية، وأساطري 
ا هو مناف ، وفيها مالسليَمْيِن واملنطقجاء فيها ال يتفق والعقل  وممارسات، فإن بعض ما

الكثري من ، عدا أّن فيها الكثري من البطش والعنف والقسوة، كما للعدل واإلنصاف
من وها مستقى بصورة رئيسية من تراث وادي الرافدين وثقافتهم بالدرجة األوىل، مواّد

تراث البابليني والكنعانيني وثقافتهم وأساطريهم، ومن ثقافة وتراث وادي النيل 
 وثقافته.

 –سفرًا  –( كتابًا 93قبل معظم علماء اليهود من ) راة املعرتف بها منتتألف التو
األمر، فالتوراة عند البعض  اعرتافهم بها يف بادئ َمْغوهناك سبعة أسفار حذفوها ُر

 ( سفرًا.64تتألف من )
 ُتقسم التوراة إىل ثالثة أقسام: 

سفار اخلمسة ، ويتألف من األويسمى كتاب الشريعة أو كتاب موسى :القسم األول
 األوىل وهي: التكوين، اخلروج، الالويني، العدد، التثنية.
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قة وهي األسفار املتعّل( سفرًا، 22ويسمى )نبّييم( أي األنبياء ويضم ) القسم الثاني:
باألنبياء األول واملتأخرين الذين ظهروا يف احلقبة الزمنية بعد زمن موسى ابتداء من 

صموئيل ، وسفر صاموئيل األولسفر  "األسفار  هومن ضمن هذ .ع الزعامةوشتسلم ي
ويقصد باألول امللك شاول ويقصد بثانيهما امللك " ثم سفر امللوك األول والثاني الثاني 

)العهد يف التوراة  -عليه السالم-داود وهذه األسفار ستشكل املرجع يف مبحثنا داود 
 .القديم(

 ،يروي قصة امتالك األرضو وهذا القسم عبارة عن تدوين تاريخ بين إسرائيل،
د وامللك ، وعهد امللك داووتوزيعها واحلروب اليت خاضوها، وأعمال بعض القضاة

 سليمان وبناء املعبد وانقسام الدولة والسيب... إخل.
ويسمى )كتوبيم( أي الكتابات، ويتكون من اثنى عشر سفرًا، وقد كتب  والقسم الثالث

 د وسليمان.من بينهم داوعدة فراد من من قبل أخالل فرتة طويلة من الز
ويتألف من املزامري وهي قصائد لتمجيد الرب والشكر وطلب الغفران ويبلغ عددها 

( مزمورًا ال يعرف 51د، وهناك )( مزمورًا كتبها داو93ورًا منها )( مزم151)
    .(1)كاتبوها

 )آخر قضاة إسرائيل(  (2)مدخل إىل سفري صموئيل
 :  (3)حمتوى الكتابني

ترتيبها احلالي، يرتبط بعضها  يبدو أن أقسام سفري صموئيل املختلفة ، يف
حياة صموئيل منذ منها  (3-1صم  1) . يروي القسم األولزمين ببعض وفقًا لرتتيب

صًا إلسرائيل، أّما ّلخممولده ودعوته النبوية إىل اليوم الذي أصبح فيه قاضيًا عظيمًا و
                                                           

، املؤسسة العربية للدراسات اإلسالمية، بريوت التوراة بني احلقيقة واألسطورة واخليالناصر، إبراهيم،   (1)
 بتصرف. 1 -7م، ص 4111 -هـ 0231، 0واألردن، ط

لقضاة، وله مقام عال صموئيل: اسم عرباني معناه "اسم اهلل" يقال: إنه أول أنبياء العربانيني بعد موسى، وآخر ا  (2)
يف األدب اليهودي، ألنه أنقذ الشعب اليهودي من الفلسطينيني، واسرتد التابوت من األجانب وقضى فيهم دهرًا 
إىل أن شاخ، فعني ابنيه قاضيني، إال أنهما مل يعدال يف احلكم وبدا يأخذان رشوة، فجاء شيوخ الشعب إىل 

لى الشعب، وطلبوا منه أن يعّين هلم ملكًا حملاربة األعداء، فعّين اهلل صموئيل وبينوا له خطورة األمم اجملاورة ع
 .2، 0/ 1عليهم ملكًا مّساه القرآن " طالوت " ويسميه سفر صموئيل "شاول" )سفر صموئيل األول 

 .101 – 101، إصدار الكتاب املقدس يف شرق األوسط، ص سفر صموئيل وتاريخ إسرائيلالكتاب املقدس:   (3)
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ا ت على الفلسطينيني، وهي حتفظ مروب اليت شّنفهي أجواء احلالعامة فيه، األجواء 
 ق مبصري تابوت العهد.ما يتعّلو خيّص

مّلا شاخ صموئيل، كان اخلطر اخلارجي ملحًّا ، فذهب الشعب يطلب ملكًا، 
فاصطدمت هذه اخلطوة باعرتاضات النيب وهو املدافع عن احلكم اإلهلي.  ومع ذلك 

أمتَّ كل انصرف صموئيل بعد أن شاول. ثم رغبة شيوخ اسرائيل ونصَّب فقد استجاب ل
 .وجلوس شاول على العرشصموئيل يدور القسم الثاني حول و شيء.

فيدور حول احلروب اليت شنها شاول  (15-19صم 1) أّما موضوع القسم الثالث
ُكلَّلت هذه احلروب بالنصر، ولكن الغيوم  حيث على الفلسطينيني وعلى العمالقة

موئيل خلعه صغه ك، فقد أذنب بالعصيان للمشيئة اإلهلية، فبّلأخذت ترتاكم على املل
 داود سيحّل حمّله. وأخربه، بكلمات صرحية، بأّن

(1)، من يوم ُقدِّم لشاول(5صم2و  14صم 1)حياة داود هذا القسم ى وركما ي
إىل يوم ُتّوج   

واشتهر  ،يف خدمة شاولداود موئيل وهو حديث السن، ودخل يد ص لىداود ع
 ،قائدًا حربيًا عظيمًاداود العمالق الفلسطيين. أصبح   (2)اره العجيب على جوليتبانتص

ابن شاول. ولكنه أثار يف نفس شاول ناتان، اكتسب حّب الشعب، وال سّيما حب و
عبثًا. واضُطرَّ مّرة، ولكن  أكثر منأن يتخلص من خصمه حسدًا مميتًا فحاول شاول 

عيشة تنقل انتهت به إىل الدخول يف خدمة يعيش  به شاول، فأخذتعّقداود إىل اهلرب ف
ومّلا سقط شاول ويوناتان أمام الفلسطينيني يف  ب شعبه.رالفلسطينيني، ولكنه مل حيا

معركة جبعون، واصل داود حماربة خلفاء شاول وسار من نصر إىل نصر، يف حني أن 
 بيت شاول كان يتدهور. 

الرابع واخلامس اجلزئني بني  وصلالهمزة  (8-4صم  2)يشكّل القسم اخلامس 
قصة داود يف سفري صموئيل ) قبل ارتقائه عرش امللكية وبعده(. ذكرت فيهما اللذين 

أّدت إقامة تابوت شيلو يف أورشليم إىل تكريس املدينة اليت استوىل عليها داود كعاصمة 

                                                           

 اول هو امللك طالوت الذي ذكر يف القرآن الكريم.ش  (1)

 جوليت هو جالوت كما ذكر يف القرآن الكريم.  (2)
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ذكِّر نبذة . وتنبوءة ناتان مبدأ الوراثة امللكية لصاحل ساللة داودمملكته، كما أعلنت 
 الفصل الثامن مؤسس مملكة أورشليم كان فاتح امرباطورية حقيقية أيضًا.

 داود كما وردت يف العهد القديم )التوراة(:قصة 
(13/11-14/14سفر صموئيل األول ) :شاول وداود  

أرسل إليَّ داود " فأرسل شاول رساًل إىل يسَّى وقال له: 13 خدمة شاول:داود يف دخول 
فأخذ يسَّى محارًا ومحَّل عليه خبزًا وزقَّ مخر وجديًا من املعز،  21 ".ع الغنمابنك الذي م

فأتى داود إىل شاول ، ومثل أمامه، فأحبه حبًا  21 وأرسل ذلك بيد داود ابنه إىل شاول.
ليبق داود لديَّ، ألنه  " وأرسل شاول إىل يسَّى وقال: 22 شديدًا ، وكان له حامل سالح.

"يينَّوًة يف عحظقد نال 
(1).    

ت(14/11صم1) ُجليات يتحدى جيش إسرائيل:  17 

خذ إلخوتك إيفًة من هذا الفريك وهذه األرغفة العشرة، " فقال يسَّى لداود ابنه:  13
 وهلم إىل إخوتك يف املعسكر.

ومضى، كما أمره  عليها، ومحََّل كر داود يف الصباح، ووكل الغنم إىل من يسهُربف 21
 21صطفاف ويهتف للحرب. املعسكر، وكان اجليش خيرج لالإىل ، ووصل ىسَِّي

يد  فرتك داود األمتعة اليت معه يف 22واصطف إسرائيل والفلسطينيون صّفا بإزاء صّف. 
 ، وأتى وسأل عن سالمة إخوته.حافظ األمتعة، وعدا إىل الصف

 َدع د َصين من حيث قي، إذا الرجل املبارز املسمَّى جليات الفلسطوبينما هو يكلمهم 29
ا رأى مجيع ّملف 26داود.  ه. فسمعم بذلك الكالم نفسهمن صف الفلسطينيني، وتكّل

وقال رجال  25 ذلك الرجل هربوا من وجهه وخافوا خوفًا شديدًا رجال إسرائيل
غنيه ي إسرائيل. من قتله َريَِّعُييتم هذا الرجل الصاعد؟ إمنا هو صاعد ل أأر" : إسرائيل
."من كل جزية يف إسرائيل ويعفي بيت أبيه ،جه ابنتهيزّوعظيمًا و نًىامللك غ  

  (91-13/12سفر صموئيل األول) فقال داود للذين كانوا واقفني معه: 24
صنع إىل من يقتل هذا الفلسطيين ويصرف العار عن إسرائيل؟ ومن عسى أن ماذا ُي "

القوم مبثل هذا  فكلمه 23صفوف اهلل احلي؟  َريَِّعيكون هذا الفلسطيين األقلف حتى ُي
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أخوه األكرب، ما تكلم به فسمع أليآب،  28 ".كذا يصنع إىل من يقتله " الكالم، وقالوا: 
ملاذا نزلت إىل ههنا وعند من تركت "على داود، وقال له: مع الرجال،فغضب أليآب 

قلبك. إنك إمنا تلك الغنيمات القالئل يف الربية؟ إني أعرف اعتدادك بنفسك ومكر 
 . "القتال نزلت لرتى

من عنده إىل  وانصرف 91 "صنعت اآلن؟ أليس ذلك جمرد كالم؟ ماذا " فقال داود: 23
الكالم الذي  مَعفُس 91 رجل آخر. وقال مثل قوله األول، فأجابه القوم جبوابهم األول.

 .(1)م به داود وحتدثوا به أمام شاول، فاستحضرهتكّل
 (68-13/92ألول)سفر صموئيل ا :يعرض نفسه لقبول التحديداود 

عبدك ميضي فيحارب هذا  ال َتُخْر عزمية أحد بسببه، فإّن" فقال داود لشاول:  92
ال تقدر على مالقاة هذا الفلسطيين ومقاتلته، " فقال شاول لداود:  99 ."الفلسطيين

 ."ك أنت ولٌد وهو رجل حرب منذ صباهألن
 تي أسد وتارة دب وخيطفكان عبدك يرعى غنم أبيه، فكان يأ»فقال داود لشاول:  96

فكنت أخرج وراءه وأضربه وأنقذها من فمه. وإذا وثب عليَّ،  95شاة من القطيع. 
دًا ودبًا، وسيكون هذا الفلسطيين فقد قتل عبدك أس94 أخذت بذقنه وضربته فقتلته.

 «. األقلف مثل واحد منهما، ألنه غري صفوف اهلل احلي
ي من يد األسد والدب هو ينقذني من يد هذا إّن الرب الذي أنقذن» وأضاف داود:  93

وألبس شاول داود  98«. إمض وليكن الرب معك » فقال شاول لداود: «. الفلسطيين
وتقلد داود سيفه فوق ثيابه  93ثيابه، وجعل على رأسه خوذًة من حناس وألبسه درعًا. 

ن أمشي ال أستطيع أ» فقال داود لشاول: ب. وحاول أن ميشي، ألنه مل يكن قد جّر
 ونزعها داود عنه. «. بهذه، ألني مل أكن قد جربتها 

وتطلع الفلسطيين 62 فجاء الفلسطيين واقرتب من داود، يتقدمه الرجل احلامل ترسه.61
فقال الفلسطيين لداود: 69ورأى داود، فاحتقره، ألنه كان ولدًا )أصهب مجيل املنظر(. 

ثم قال الفلسطيين 66يين داود بآهلته. الفلسط ولعَن«. أكلٌب أنا حتى تأتيين بالعصي؟»
فقال داود للفلسطيين: 65هلم فاجعل حلمك لطيور السماء والبهائم واحلقول " لداود: 
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أنت تأتيين بالسيف والرمح واملزراق، وأنا آتيك باسم رب القوات، إله صفوف »
ل فأقتلك وأفص ،يف هذا اليوم يسلمك الرب إىل يدي64إسرائيل الذي أنت عيَّرته. 

وأجعل اليوم جثث جيش الفلسطينيني لطيور السماء ووحوش األرض، رأسك عنك، 
وتعلم هذه اجلماعة كلها أن ليس بالسيف 63حتى تعلم األرض كلها أن إلسرائيل إهلا، 

وكان، ملا نهض  «.والرمح خيلص الرب، ألن للرب القتال، وهو يسلمكم إىل أيدينا 
حنو صف القتال ملالقاة أّن داود أسرع وركض الفلسطيين وذهب وتقدم ملالقاة داود، 

ومد داود يده إىل الكيس، وأخذ منه حجرًا وقذف باملقالع، فضرب 63الفلسطيين. 
وانتصر 51، فسقط على وجهه على األرض. وانغرز احلجر يف جبهته الفلسطيين يف جبهته

 يد داود داود على الفلسطيين باملقالع واحلجر، وضرب الفلسطيين وقتله، ومل يكن يف
فركض داود ووقف على الفلسطيين، وأخذ سيفه واستله من غمده وقتله، 51سيف. 

 وقطع به رأسه.
(1)وأخذ داود رأس الفلسطيين وجاء به إىل أورشليم، ووضع سالحه يف خيمته56

  . 
 (18/4-13/63سفر صموئيل األول) داود املنتصر يقدم إىل شاول:

ابن من هذا » فلسطيين، فقال ألبنري، قائد اجليش: ورأى شاول داود حني خرج للقاء ال55
فقال امللك: 54«. حّيٌة نفسك أيها امللك، إني ال أعرفه» ؟ فقال أبنري: «الفتى، يا أبنري

أبنري وأدخله على  هفلما رجع داود من قتله الفلسطيين، أخذ53«. سل ابن من هذا الفتى»
فقال له داود: « ابن من أنت يا فتى؟» فقال له شاول: 58شاول، ورأس الفلسطيين بيده. 

 «.أنا ابن عبدك يسى من بيت حلم » 
وملا انتهى داود من كالمه مع شاول، تعلقت نفس يوناتان بنفس داود، وأحبه 1 18

وقطع 9وأمسكه شاول يف ذلك اليوم، ومل يدعه يرجع إىل بيت أبيه. 2يوناتان حبه لنفسه. 
وخلع يوناتان الرداء الذي عليه ووهبه 6لنفسه.  يوناتان مع داود عهدًا، ألنه أحبه حبه

وكان داود خيرج حيثما أرسله شاول 5لداود مع سائر ثيابه، حتى سيفه وقوسه ومحالته. 
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ويتصرف حبكمة. فأقامه شاول على رجال احلرب، وحظى يف عيون الشعب كله وعيون 
  . (1)ضباط شاول أيضًا

 
 (26-18/3سفر صموئيل األول ) شاول حيسد داود:

فغضب 8«. قتل شاول ألوفه وداود ربواته »  فأنشدت النساء الراقصات وقلن:3
جعل لداود ربوات، وأما لي » شاول غضبًا شديدًا وساء ذلك الكالم يف عينيه وقال: 

وأخذ شاول ينظر إىل داود بعني الشر من ذلك 3«. فجعل ألوف، فلم يبق له إال اململكة 
 . (2)اليوم فصاعدًا
 :زواج داود

هذه ابنيت الكربى مرياب، أعطيك إياها زوجة، ولكن كن لي ذا » داود: لفقال شاول 13
 يف ميعاد إعطاء مرياب ابنة شاول ... ولكن(13/25)«بأس، وحارب حروب الرب

 .ولّيأنها أعطيت زوجة لعدريئيل احملتبّين د، لداو
وازداد 23اود. ورأى شاول وعلم أن الرب مع داود. وكانت ميكال ابنة شاول حتب د28

وخرج قواد الفلسطينيني 91شاول خوفًا من داود. وصار شاول عدوًا لداود كل األيام. 
إىل احلرب، وكان داود، كلما خرجوا، أحكم تصرفًا من مجيع ضباط شاول. فعظم امسه 

(3)كثريًا
 . 

 (11-18/11) اعتداء شاول على داود:
ربهم ضربة شديدة، وعادت احلرب، فخرج داود وحارب الفلسطينيني، وض8

ته واعرتى الروح الشرير شاول من لدن الرب، وهو جالس يف بي3فهربوا من وجهة. 
يسمر داود بالرمح يف احلائط، فأراد شاول أن 11بيده.  والرمح يف يده، وكان داود يعزف

 .(4)مح يف احلائط، وهرب داود وجنا يف تلك الليلةالرُّ َبى داود من أمام شاول. فنش فتنحَّ
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 (21/9-13/11) اول وداود عند صموئيل:ش
وهرب داود وجنا وأتى إىل صموئيل يف الرامة، وأخربه بكل ما صنع به شاول، 18

هوذا داود يف نايوت يف »فأخرب شاول وقيل له: 13ا بنايوت. ومضى هو وصموئيل وأقام
 «.الرامة

وهم  األنبياء  ه مجاعَةُلُسفأرسل شاول رساًل يقبضون على داود. فرأى ُر21
فتنبأوا هم  شاوِل يتنبأون وصموئيل واقف رئيسًا عليهم. فحل روح الرب على رسِل

فأخرب شاول فأرسل رساًل آخرين، فتنبأوا هم أيضا، وعاد شاول فأرسل رساًل 21أيضًا. 
 . (1) مرة ثالثة، فتنبأوا أيضًا

 (11-5/1سفر صموئيل الثاني) سفر صموئيل الثاني: داود ملك يهوذا وإسرائيل:

 (9-11/1اخ  1) مسح داود ملكًا على إسرائيل:
هوذا حنن » وأقبل مجيع أسباط إسرائيل إىل داود يف حربون، وتكلموا قائلني: 1 5

حني كان شاول علينا ملكًا أمس فما قبل، كنت أنت خترج وتدخل 2عظمك وحلمك، 
  «.سرائيلوقد قال لك الرب: أنت ترعى شعيب إسرائيل، وأنت تكون قائدًا إلإسرائيل، 

فقطع امللك داود معهم عهدًا يف وأقبل مجيع شيوخ إسرائيل إىل امللك يف حربون. 9
 . حربون أمام الرب. ومسحوا داود ملكًا على إسرائيل

ملك يف حربون على يهوذا 5، وملك أربعني سنة. وكان داود ابن ثالثني سنة يوم ملك6
ثني سنة على كل إسرائيل سبع سنني وستة أشهر، وملك يف أورشليم ثالثًا وثال

 .  (2)ويهوذا
 االستيالء على أورشليم:

. على اليبوسيني سكان تلك األرضحف امللك ورجاله على أورشليم، وز4
)أي: «. إنك ال تدخل إىل ههنا، فحتى العميان والعرج يصدونك» فلكموا داود وقالوا: 

وقال داود 8. نة داودلكن داود أخذ حصن صهيون، وهو مدي3ال يدخل داود إىل ههنا(. 
كل من يضرب اليبوسّي، فليبلغ من القناة إىل أولئك العرج والعميان » يف ذلك اليوم: 
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«. ال يدخل البيت أعمى وال أعرج» فلذلك يقولون : «. الذين يبغضون نفس داود
وأقام داود يف احلصن ومساه مدينة داود، وبنى داود حوله من م لَُّو فداخ اًل. وكان داود 3

   (1)  يزال يتعاظم، والرب إله القوات معه.ال
 (5-9/2صم2(  )3-16/9اخ  1) بنو داود يف أورشليم:

ه من حربون، وولد وتزوج داود أيضًا سراري وزوجات من أورشليم، بعد جميئ19
وهذه أمساء املولودين له يف أورشليم: مشوع وشوباب 16 وبنات. أيضًا لداود بنني
(2) وناتان وسلمان.

   
 (14-16/8اخ 1) تصارات داود على الفلسطينني:ان
إصعد، » فقال الرب لداود: «. أأصعد على الفلسطينيني؟ وهل تسلمهم إىل يدي؟» 13

فزحف داود على بعل فراحيم، وضربهم داود هناك 21«. فإني أسلم الفلسطينيني إىل يدك
ولذلك «. ا املياهقد فتح الرب ثغرة يف أعدائي أمام وجهى كالثغرة اليت تفتحه» وقال: 

   (3) وتركوا هناك أصنامهم، فأخذها داود ورجاله.21مسى ذلك املكان بعل فراحيم. 

 تابوت العهد يف أورشليم:
فجعلوا تابوت اهلل على عجلة جديدة، ومحلوه من بيت أبيناداب الذي يف 9 4

وكان أحيو مع تابوت اهلل، 6العجلة  زا وأحيو، ابنا أبيناداب، يقوداِناألكمة، وكان ُع
وكان داود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل آلة من 5يسري أمام التابوت. 

 السرو بالكنارات والعيدان والدفوف واجلنوك والصنوج.
ا زَُّع ذلك املكان فرآَص َيع ا، ولذلك ُدزَّفغضب داود من هجوم الرب على ُع8

 إىل هذا اليوم.
ورأت امللك داود يطفر ويرقص أمام  أطلت ميكال ابنة شاول من النافذة،14

يف وسط اخليمة اليت وأدخلوا تابوت الرب وأقاموه يف مكانه، 13الرب، فازدرته يف قلبها. 
وملا انتهى داود من 18نصبها له داود، وأصعد داود حمرقات أمام الرب وذبائح سالمية. 
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ووزع على كل 13إصعاد احملرقات والذبائح السالمية، بارك الشعب باسم رب القوات. 
 بلٍح الشعب، على كل مجهور إسرائيل، رجااًل ونساًء، لكل واحد رغيف خبز وكعكَة

 زبيب، وانصرف الشعب كل واحٍد إىل بيته. وقرَص
ما أجمد » ورجع داود ليبارك بيته، فخرجت ميكال ابنة شاول للقاء داود، وقالت: 21
عبيدة، كما يتعرى أحد الذين ال  إسرائيل اليوم، حيث تعرى اليوم يف عيون إماء َكل َم

إمنا كان ذلك أمام الرب الذي اختارني على أبيك » فقال داود مليكال: 21«. خري فيهم! 
وعلى كل بيته، ليقيمين رئيسًا على شعب الرب على إسرائيل. لذلك لعبت أمام الرب. 

تلك  ولقد أتصاغر دون ذلك وأكون دنيئًا يف عيين نفسي. ولكنين أمتجد يف عيون22
   (1) «.ذكرتهااإلماء اليت 

 (15-13/1اخ  1) نبوءة ناتان:
إني مل 4هكذا يقول الرب، أأنت تبين لي بيتًا لسكناي؟ » اذهب فقل لعبدي داود: » 5

أسكن بيتًا مذ يوم أصعدت بين إسرائيل من مصر إىل هذا اليوم، بل كنت أسري يف خيمة 
إسرائيل بكلمة مع أحد قضاة  فهل تكلمت يف مسريي مع مجيع بين3ويف مسكن. 

فقل 8إسرائيل ممن أمرته أن يرعى إسرائيل شعيب قائاًل: ملاذا مل تبنوا لي بيتًا من األرز؟ 
اآلن لعبدي داود: هكذا يقول رب القوات: إني أخذتك من املرعى من وراء الغنم، 

وكنت معك حيثما سرت، وقرضت مجيع أعدائك 3إسرائيل. لتكون رئيسًا على شعيب 
وأجعل 11اء الذين يف األرض، من أمامك، وسأقيم لك امسًا عظيمًا كأمساء العظم

.... بل يكون بيتك وملكك ثابتني لألبد أمام وجهك وعرشك لشعيب إسرائيل. مكانًا
   (2) يكون راسخًا لألبد " فكلم ناتان داود بهذا الكالم كله وهذه الرؤيا كّلها.

 (23-13/14اخ 1) صالة داود:
أنا، أيها السيد الرب، وما من » امللك داود وجلس أمام الرب وقال: فدخل 18

فتكلمت أيضًا إىل وقل هذا يف عينيك، أيها السيد الرب، 13تى بلغت بي إىل ههنا؟ بييت ح
فماذا يعود 21اإلنسان، أيها السيد الرب. بيت عبدك يف أمر املستقبل البعيد. تلك سنة 
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فمن أجل كلمتك وحبسب 21يها السيد الرب؟ داود يكلمك، وأنت قد عرفت عبدك، أ
لذلك قد عظمت، أيها السيد 22عبدك.  َمل َعُتقلبك عملت هذا العمل العظيم كله ل 

وأية أمة مثل شعبك 29الرب، ألنه ال مثيل لك وال إله سواك، يف كل ما مسعناه بآذاننا. 
ل هلا امسًا ويعمل وجيع إسرائيل؟ أيف األرض أمة أخرى سار اهلل ليفتديها لنفسه شعبًا

لكم ذلك العمل العظيم وألرضك هذه األعمال الرهيبة بسبب شعبك الذي افتديته 
شعبك إسرائيل شعبًا لك وثبت لنفسك 26لنفسك من مصر من األمم ومن آهلتها؟ 

واآلن أيها الرب اإلله، أقم لألبد الكالم الذي 25، وأنت، يا رب، صرت له إهلا. لألبد
   (1) عن بيته.تكلمت به عن عبدك و

 (19-18/1اخ  1) حروب داود:
وكان بعد ذلك أن داود ضرب الفلسطينيني وأذهلم، وأخذ داود زمام احلكم 1 8

وضرب املوآبيني وقاسهم باحلبل، مضجعًا إياهم على 2من أيدي الفلسطينيني وأذهلم، 
لداود  األرض.  فقاس منهم حبلني للقتل وطول حبل لالستبقاء. وصار املوآبيون رعايا

 يؤدون اجلزية.
 وأقام داود حمافظني يف أرام دمشق، فصار األراميون رعايا لداود يؤدون اجلزية. 4

 ْدَدوأخذ داود تروس الذهب اليت كانت مع ضباط َه3ونصر الرب داود حيثما توجه. 
 ْدَدحات وبريوتاي، مدينيت َهبَّوأخذ امللك داود من ط 8ر، وأتى بها إىل أورشليم. عاَز
   (2) ر، حناسًا كثريًا جدًا.عاَز

 (13-18/16اخ  1) إدارة شؤون اململكة:
وملك داود على كل إسرائيل، وكان داود جيري حكمًا وعداًل لكل شعبه. 15

، ابن أحيلود مدونا، وصادوق وكان يوآب ابن صروية على رأس اجليش، ويوشافاط14
بن يوياداع والكريتيون بن أحيطوب، وأحيملك بن أبياتار كاهنني، وسرايا وبنايا 

   (3) .والفليتيون .. وبنو داود كانوا كهنة

                                                           

 . 111(، ص 41-07/00) سفر صموئيل الثانيالكتاب املقدس،  (1)

 . 111 - 111(، ص 00-1/0) سفر صموئيل الثانيالكتاب املقدس،  (2)

 .111(، ص 1/03-1/07) موئيل الثانيسفر صالكتاب املقدس،   (3)

 



30 

 

 (21/1اخ  1) احلملة الثانية على بين عّمون خطيئة داود:
وملا كان مدار السنة يف وقت خروج امللوك إىل احلرب، أرسل داود يوآب 1 11

ى يف وضباطه معه وكل إسرائيل، فأهلكوا بين عّمون وحاصروا ربَّة. وأما داود فبق
وكان عند املساء أن داود قام عن سريره ومتشى على سطح بيت امللك، فرأى 2أورشليم. 

فأرسل داود وسأل عن املرأة، فقيل 6عن السطح امرأة تستحم، وكانت املرأة مجيلة جدًا. 
فأرسل داود رساًل وأخذها، فأتت «. ليعام، امرأة أوريا احلثي َأ نُتب  ُعإنها بتشاَب» له: 

ومحلت املرأة 5. ها، وكانت قد تطهرت من جناستها. ورجعت إىل بيتهاعجإليه فضا
أرسل » فأرسل داود إىل يوآب قائاًل: «. إنين حامل » فأرسلت وأخربت داود وقالت: 

فجاءه أوريا، فاستخربه داود عن 3فأرسل يوآب أوريا إىل داود. 4«. إلّي أوريا احلثي
ن الصباح، كتب داود إىل يوآب كتابًا فلما كا16، سالمة يوآب والشعب وعن احلرب

 ضعوا أوريا حيث يكون القتال شديدًا، " يف الكتاب قائاًل:  وكتب15وأرسله بيد أوريا. 

".وانصرفوا من ورائه، فيضرب وميوت
فكان يف حصار يوآب للمدينة أنه جعل أوريا 06  

ا يوآب، فسقط فخرج رجال املدينه وحاربو07يف املكان الذي علم أن فيه رجال البأس. 
قد قوي  " :الرسول لداود وقال94 من الشعب من رجال داود، ومات أوريا احلثي أيضًا.

ومسعت امرأة 96ومات أيضًا عبدك أوريا احلثي. 93علينا القوم وخرجوا إلينا إىل احلقول، 
وملا متت أيام مناحتها، أرسل 97أوريا أن أوريا زوجها قد مات، فناحت على زوجها. 

له ابنًا. وساء ما صنعه داود يف عيين  ها إىل بيته. فكانت زوجة له وولدتداود وضم
   (1)  الرب.

  توبيخ ناتان لداود:
 إىل داود، فأتاه وقال له:  ناتانفأرسل الرب 1 12
 كان رجالن يف إحدى املدن أحدهما غينٌّ واآلخر فقري» 
 وكان للغين غنم وبقر كثرية جدًا.2
 نعجة وحيدة صغرية قد اشرتاهاوالفقري مل يكن له غري 9
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تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وترقد يف حضنه،  ورباها وكربت معه ومع بنيه
 وكانت عنده كابنته.

 فنزل بالرجل الغين ضيف6
 فضن أن يأخذ من غنمه وبقره

 ليهيء للمسافر النازل به 
 فأخذ نعجة الرجل الفقري
 وهيأها للرجل النازل به

إن الرجل الذي صنع هذا الرجل وقال لناتان: " حيٌّ الرب! فاشتد غضب داود على 5
فقال " يرد عوض النعجة أربعًا جزاًء أنه فعل هذا األمر ومل يشفق4يستوجب املوت. 

أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل: إني مسحتك ملكًا على " ناتان لداود: 
ويهوذا. وإن كان ذلك قلياًل، وأعطيتك بيت إسرائيل 8إسرائيل، وأنقذتك من يد شاول، 

ريت الرب فارتكبت الشر يف عينيه؟ قد ضربت أوريا ماذا ازدلف3فإني أزيدك كذا وكذا، 
 امرأًة لك.زوجته احلثِّيَّ لتكون 

إّن الرب أيضًا قد نقل » فقال ناتان لداود: «. قد خطئت إىل الرب  »داود لناتان: فقال 19
إنك بهذا األمر أهنت الرب إهانة شديدة، لكن، إذ و16خطيئتك عنك، فال متوت. 

   (1) وانصرف ناتان إىل بيته.15«. فاالبن الذي يولد لك ميوت موتًا 

 موت ابن بتشابع ومولد سليمان:  
وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود حتى مرض، فعزى داود 

وأحّبه الرب، فأرسل  بتشابع امرأته ودخل عليها وضاجعها، فولدت ابنا فدعته سليمان،
(2) على لسان ناتان النيب ومساه يديديا

   (3) ألجل الرب.  
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املبحث الثالث: عقد مقارنة بني ما جاء يف القرآن الكريم والتوراة يف 
 :-عليه السالم-ذكر داود 

حتدث القرآن الكريم عن أنبياء بين إسرائيل أو أكثرهم، فصورهم يف صورة 
ق عليهم القانون اإلهلي يف اختيار الرسل، ذلك القانون الذي عربت كرمية وأبرزهم ينطب
 ﴿عنه اآلية الكرمية:                       

 ﴾ (1) فأنبياء بين إسرائيل ككل األنبياء صفوة أخيار، ويتمتعون وكما هو ،
الرسل مجيعًا، علو الفطرة، وصحة العقول، الصدق يف القول،  ثابت عن صفات

واألمانة يف تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه، والعصمة يف كل ما يشوه السرية النبوية، 
ال ميكن معه  وألزم أن يعتقد الناس أن الرسل ممدودة أرواحهم مبدد من اجلالل اإلهلي،

 لنفس انسانية أن تسطو عليهم سطوة روحانية.
من القرآن الكريم ومن وعلى هذا؛ فاحلديث عن أنبياء بين إسرائيل مستقى 

تفاسريه وشروحه اليت دونها املسلمون األوائل، يربز هؤالء يف إطار الفضائل والصفاء 
وراة، فقد رأينا أن بين وعلى عكس ذلك وعلى ضوء ما أوردنا سابقًا حول ما جاء يف الت

إسرائيل مل يراعوا يف حديثهم عن أنبيائهم بصورة عامة، وداود بصورة خاصة، أي 
كما إىل غريه كما ألسرهم ما يدنس  -عليه السالم-تقديس أو إجالل، فنسبوا إليه 

 تارخيهم وما ينبو يف الذوق وحتى األخالق.
ديم )التوراة( يف املوضوع يبدو ن الفرق بني القرآن الكريم وبني العهد القهذا وإ

أكثر وضوحًا عند عرض مسائل حمددة غري عادية، حدثت من بعض هؤالء األنبياء، 
أو اتصلت بسريتهم، فقد عاجلها الفكر اإلسالمي  -عليه السالم-وبالتحديد النيب داود 

دش بتؤدة وتقدير، إذ مل يرد نص صريح يف هذا الصدد، واجته يف حبثها إىل تأويل ال خي
مسعة هؤالء األنبياءوال ميس كرامتهم لكن العهد القديم )التوراة( كما سائر املراجع 
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ذكرتها متبنية جانب السوء والشر فنسبت هلؤالء األنبياء ما ال ميكن أن ينسب اليهودية، 
ألمثاهلم. ولو كان يف اجملال متسع ألتينا على ذكر املوضوعات املتصلة بهؤالء األنبياء 

ذكرهم يف العهد القديم )التوراة( وهم إبراهيم، امساعيل، اسحاق، يعقوب، الذين ورد 
-أننا سنخص بالذكر داود  اّلون، داود، سليمان عليهم السالم. إيوسف، موسى، هار

موضوع البحث. سنقوم بإيراد آيات القرآن اليت تصور اجتاهاته الفكرية  -عليه السالم
يف أسفار العهد القديم )التوراة( اليت سبق  واخللقية ليتثنى عقد مقارنة مع ما جاء

 ذكرها.
   : -عليه السالم-داود 

اجتمع لداود النبوة وامللك، وحباه اهلل من فضله من النعم أشرفها، ومن الفضل 
والتوفيق أعظمه. وقد حتدث القرآن الكريم يف ذلك يف آيات عدة كّنا قد أشرنا إليها 

عن قتل داود جلالوت ثّم كيف مّن اهلل عليه  251ة آنفًا، ففي سورة البقرة تتحدث اآلي

 ﴿ بامللك واحلكمة:                       

                             

               ﴾ (1)
   

، حتت عنوان داود  63/ 13وقد ورد ذلك يف سفر صموئيل الثاني االصحاح 
ومسح داود على اسرائيل  11/ 18املنتصر يقدم إىل شاول ثم اعتداء شاول على داود 

ذكر حكمة داود وعدله يف ، إىل أن يؤتى على 2/ 4، واإلستيالء على أورشليم 22/ 5
 إدارة شؤون اململكة.

ومن أبرز أعمال داود يف سفر صموئيل اإلصحاح السادس عشر واإلصحاحات 
التالية، أنه استوىل على أهم مدن فلسطني وهي )أورسامل( أو ) أورشليم( ومعناها 

 بالكنعانية حملة السالم أو مدينة السالم.
غارقًا يف  –على ما جاء يف العهد القديم  بناء – -عليه السالم-وكان عهد داود 

دماء الضحايا، شديد القسوة وهي صورة القتل والسلب والذبح ... وإىل ما هنالك من 
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35 

 

على داود وهي الصورة املغايرة لصورة الراعي الذي مّت إعداده ليكون صفات متَّ خلعها 
من خالل قصة  -عليه السالم-ملكًا نبيًا، متضي التوراة يف خلع صفات على داود 

تتصل بداود وواحد من رعاياه امسه اوريا وامرأته امسها بتشابع يف صورة الزنا، كما 
مدبرًا للمؤامرات ليتخلص من زوجها ورد ذلك يف  -عليه السالم-يصورون داود 

ولكن  -عليه السالم-د احلملة الثانية على بين عمون وخطيئة داود/ وتوبيخ ناتان لداو
-هوم شخصية وأخالق النيب، فقد عرض القرآن الكريم لقصة داود هذا يتناقض مع مف

مع اخلصمني فكانت هناك مبهمات كثرية مل يبينها ... ومل ترد أحاديث  -عليه السالم
تضيف جديدًا على عرض القرآن للقصة، أو تبني  ×صحيحة مرفوعة للرسول 

كان " ناتان وقال له  مبهماتها، مع أن العهد القديم ذكرها قصة زائفة حني حضر النيب
بّين ناتان النعجة والنعاج بالنساء وكيفية النظر وكيف " رجالن يف إحدى املدن .... 

ل على قتل زوجها يف إحدى إليهّن واإلفتتان بهّن، وكيف ضاجعها وهي متزوجة، وعم
ولألسف الشديد أعجب بعض املفسرين بهذه التفاصيل املكذوبة، فسجلوها يف  .املعارك
 هم.تفاسري

 وبعد هذه املقارنة ألقي الضوء على أمٍر هام جدًا أال وهو املوقف العلمي من
 .سرائيلياتبهذه اإل -عز وجل-تفسري آيات اهلل 
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 سرائيليات:اإلاألخذ بمن اء موقف العلماملبحث الرابع: 
اإلسرائيليات مصطلح إسالمي أطلقه العلماء املسلمون من املؤرخني واملفسرين 

" ما قاله أهل  ×  احملدثني بعد عهد الصحابة. وكان يطلق عليها يف حياة رسول اهللو
إىل  ×الكتاب " . وبشكل أخص عن بين إسرائيل أو اليهود حني هاجر رسول اهلل 

 املدينة.
وهذه اإلسرائيليات موجودة يف العهد القديم الذي يؤمن به اليهود ويف العهد 

 اجلديد الذي يؤمن به النصارى.
من  تفصيالت  من املسلمني مبا قدمت كتب العهد القديم أعجب بعض أهل العلم

 السابقني ووقائع وتاريخ األمم املاضية، فسجلوها يف تفاسريهم وتوارخيهم َقَصِص
كتب التفاسري قد  بعضواملشكلة كانت يف عصرنا احلاضر حني جند  ومؤلفاتهم وكتبهم.

شارحة الَقصَص القرآني من كتب العهد سجلت هذه الوقائع وتفصيالت ومعلومات 
املسلمون على القديم فخلطوا احلّق بالباطل، ومزجوا الثابت بغري الثابت، وأقبل 

هؤالء املؤرخني واملفسرين، وأخذوا كل ما فيها من روايات وأخبار ومعلومات،  اتباكت
(1)اطلهاتتعلق بقصص األنبياء أو غريهم ومل مييزوا صحيحها من سقيمها، وحقها من ب

  . 

 ﴿ قال تعاىل:األخذ باإلسرائيليات من الكتاب والسنة:  ومن أدلة عدم   

                               

                                 

             ﴾(2)
 ﴿ :وقال تعاىل،            

                                

                               

                                                           

 .13، اجلزء األول، ص القصص القرآنياخلالدي، صالح،   (1)

 .20ية: ، اآلالنساءسورة  ( 2)
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        ﴾(1)
 

 -رضي اهلل عنه-يف رواية للبخاري عن أبي هريرة  ×أما أحاديث رسول اهلل 
قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية، ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسالم، 

هلل وما أنزل : ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا با ×فقال رسول اهلل 
 (2)إلينا

على عمر بن اخلطاب عندما رأى معه صحيفة من أهل  ×وأنكر رسول اهلل 
أن عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنهما –الكتاب. حيث روى أمحد عن جابر بن عبداهلل 

بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه،  ×أتى النيب  –رضي اهلل عنه-
، وقال: أمتهوِّكون فيها يا ابن اخلطاب؟ ]واملتهوك: -عليه الصالة والسالم-فغضب 

لوهم عن شيء، لقد جئتكم هلا بيضاء نقية، ال تسأالشاك املتحري[ والذي نفسي بيده 
 ×فيخربوكم حبق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى 

 (3). بعينا، ما وسعه إال أن يّتكان حّي

-بن عبد اهلل بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس  –عبيد اهلل عن  وروى البخاري
يا معشر املسلمني: كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي :" قال -رضي اهلل عنهما

حدثكم اهلل أن أهل ، أحدُث األخبار باهلل، تقرءونه مل يشب، وقد  ×أنزله اهلل على نبيه 
الكتاب، فقالوا: هذا من عند اهلل ليشرتوا  الكتاب بدلوا ما كتب اهلل، وغيَّروا بأيديدهم

به مثنًا قلياًل. أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ وال واهلل ما رأينا رجاًل 
 (4) ."هم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكممن

                                                           

 .20، اآلية: املائدةسورة  ( 1)

 .2211رواه البخاري، حديث رقم:   (2)

 .332: 03، البن حجر، فتح الباري يف شرح صحيح البخاريالعسقالني، أمحد بن على بن حجر،   (3)

لكتاب عن ، باب: قول النيب عليه السالم ال تسألو أهل ا10رواه البخاري، كتاب: اإلعتصام بالكتاب والسنة:   (4)
 .7303،  حديث رقم: 41شيء: 
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بعد هذه اإلضاءة حول ما جاء يف القرآن والسنة بشأن اإلسرائيليات واألخذ بها 
ى املسلمني أن يكونوا على حذر شديد يف األخذ من هذه ميكن القول بأن عل

  اإلسرائيليات.
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50 

 

 اخلليفة وإنشائه ألول خالفة. -عليه السالم-املبحث األول: داود 

جالوت ثم ذكر ما أنعم اهلل على  -عليه السالم-ذكر القرآن الكريم قتل داود 

 ﴿ بعد ذلكداود                              

              ﴾ (1)
جنديًا  -عليه السالم-حيث كانت بداية داود  

ن الكريم وال األحاديث النبوية، عن حياة داود يف جيش طالوت اجملاهد، ومل خيربنا القرآ
، ول َم كان مع جيش طالوت، وما هي حياته وال عمره وال أهله وال -عليه السالم-

إخوته وأبيه، وال عن تفاصيل جالوت وال كيفية قتل داود جلالوت إال أّن ذلك ورد 
إال أّن ث الثاني، باستفاضة يف سفر صموئيل األول والثاني وقعت اإلشارة إليه يف املبح

كل ما أخربنا به القرآن الكريم هو قتل داود جالوت وأن اهلل آتاه امللك واحلكمة 
. ودّل هذا األمر على أّن أول من وّحَد بين والعلم، فكان داود ملكًا حكيمًا عاملًا

حيث مجع بني النبوة  -عليه السالم-هو داود  -عليه السالم-إسرائيل بعد موسى 
 بين إسرائيل.وامللك عند 

﴿ قال تعاىل:وقد جعل اهلل داود خليفة يف األرض،             

                            

                 ﴾ (2)
هذه اآلية دالة على أّن داود ، 

، -عز وجل-أول من كان خليفة لبين إسرائيل حيكم بينهم حبكم اهلل  -عليه  السالم-
 -عليه السالم-وأنه أنشأ أول نظام للخالفة لبين إسرائيل. والسبب يف ذلك أن داود 

جيمع بني النبوة وامللك، فاألنبياء قبله مل يكن أحٌد منهم ملكًا، ومل حيكم أول نيب رسوٍل 
أحٌد منهم دولة مدنية، حيث األنبياء ابتداًء  نشئمنهم قومه باملعنى اخلاص باحلكم، ومل ُي

وثم هود ثم صاحل وإبراهيم وإمساعيل وموسى  -عليه السالم-من سيدنا نوح 
 يقم أحد منهم بتأسيس دولة باملعنى السياسي ، مل-عليهم الصالة والسالم-وهارون 

وصل إىل مركز عزيز مصر إال أنه مل يكن ملكًا  -عليه السالم-للدولة حتى أن يوسف 
                                                           

 .411سورة البقرة، اآلية:  (1)
 .40سورة ص، اآلية:  (2)
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 -عليه السالم-ن القرآن الكريم أّن داود وبّي  على مصر، وذلك يعين أنه مل يكن خليفة.
لقرآن لطائف ا إسرائيل، ومن وباملعنى الصريح للعبارة أنه خليفة اهلل جعله خليفة يف بين

(1) مل ترد يف القرآن الكريم إال مرتني. "خليفة"الكريم أّن كلمة 
   

﴿ تعاىل: هلوق، -عليه السالم-يف قصة آدم  األوىل:                  

                                  

            ﴾ (2) 

﴿ تعاىل: هلوقبأنه خليفة:  -عليه السالم-يف وصف داود  والثانية:        

                                      

                ﴾(3)
. 

ليفة يف هو أبو البشر، وهو أول خ -عليه السالم-ويف هذا داللة لطيفة: فآدم 
األرض باملعنى العام للخالفة، وهو االستخالف يف األرض وتعمريها وإصالحها على 

 منهج اهلل وشرعة. 
! فما معنى ذلك؟-عليه السالم-واخلليفة الثاني يف القرآن هو داود   

خليفة باملعنى اخلاص للخالفة، وليس باملعنى العام الذي حتقق  -عليه السالم-إن داود 
 يف خالفة آدم!

 تعاىل: قالإنه خليفة باملعنى الشرعي، املتمثل يف إجياد نظام حكم ما صرحت به اآلية: 

﴿                        ﴾(4)
وهذا املعنى مل يذكر يف   

 .(5)اآلية اليت أخربت عن استخالف آدم
 

 

 

                                                           

 ، بتصرف.211 – 217، اجلزء الثالث، ص الَقصَص القرآنياخلالدي، صالح،   (1)

 .31سورة البقرة، اآلية:   (2)

 .40سورة ص، اآلية:  (3)

 .40سورة ص، اآلية:  (4)

 ، بتصرف.211، اجلزء الثالث، ص صَص القرآنيالَقاخلالدي، صالح،   (5)
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لكة اإلسرائيلية مأول مؤسس للم -عليه السالم-داود  ي:املبحث الثان
 اإلميانية.

"اململكة اإلسرائيلية اإلميانية  " هو مؤسس -عليه السالم-إن داود 
، ألن  (1)

 ُمْلَك طالوت كان متهيدًا ل ُمْلك  داود.
وأول من كان خليفة، وأول من  ، وملكيبأول ن -عليه السالم-إذن كان داود 

هذا امللك  انتقل ،دولة هلا نظام سياسّي -عليه السالم-داود  ، فقد بنىانيةأنشأ خالفة إمي
إسرائيل، هذه اخلالفة مل تدم طوياًل يف بين ، لكّن -عليه السالم-والنظام إىل ابنه سليمان 

نيٌب  -عليه السالم-ومبا أّن داود  .-عليه السالم-سرعان ما تهاوت بعد سليمان إذ 

 ﴿ ، قال تعاىل:الزبوركتاب ليه رسوٌل فقد أنزل اهلل ع     ﴾(2).  

ميكن القول  ،وعلى ضوء ما ورد يف القرآن الكريم ،وهنا ال بد من اإلشارة أنه
، من عند اهلل يعين أنه حاكٌمباخلليفة  -عليه السالم-بأن تسمية اهلل سبحانه وتعاىل لداود 

أحكامه، وأما من حيث تسميته بامللك فامللكية  موكل بتطبيق شرع اهلل وواحلاكم 
 -عليه السالم- من هنا مل يكن هناك ما خيالف شرع اهلل يف وراثة ابنه سليمانف ،تتوارث

على اقتصر  -عليه السالم-امللك من بعده. ولكن ذاك كان حمال لو أّن تسمية اهلل داود 
  ."اخلليفة" لقب

رية اقيمت هلم ُيحسب هلا حساب يف ويعترب اليهود أيضًا أن أول امرباطو 
عهد داود حيث أصبحت إسرائيل امرباطورية. ويعتقد اليهود أن انشاء مملكة داود ما 
هي إال حتقيق لوعد قطعه الرب إلبراهيم وهم يعتقدون أيضًا حسب العهد القديم أن 

، أي أن حدود اململكة كانت متتد من ضفاف الفرات مشااًل إىل البحر األمحر جنوبًا شرقًا
 (3) الدولة العربية كانت تتاخم مباشرة مصر وبابل.

 

                                                           

 ، بتصرف.211، اجلزء الثالث، ص قصص القرآنيالاخلالدي، صالح،   (1)

 .003سورة النساء، اآلية:  (2)

م، الطبعة 0117دار البريوني، بريوت، لبنان،  اخلطر اليهودي على املسيحية واإلسالم،حداد، الدكتور عدنان،   (3)
 .10األوىل، ص 
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وتكاملها عبادة  -عليه السالم-املبحث الثالث: شخصية داود 
 .(1)وشجاعة وحصافة

من أعبد الناس، كيف ال وهو نيبٌّ ملك، وخليفة  -عليه السالم-كان داود 
قرآن الكريم وأحاديث رسول، وقد أنعم اهلل عليه بالنعم الغامرة. فقد ورد ذلك يف ال

كثر من قراءته هو الكتاب املنزل عليه فقد كان ي ، ومبا أن الزبور ×رسول اهلل 
ف على داود قراءة الزبور فقد روى ، أّن اهلل خّف ×وأخربنا رسول اهلل  .وتالوته

ُخفَِّف على داود  " ، قال: ×البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن رسول اهلل 
، فيقرُأ القرآَن من قبل أن تسرج دوابه، وال يأكل إال جن يأمر بدوابه فتسرفكاالقرآن، 

."من عمل يده...
 (2)

 

 صيام داود وقيامه وقراءته القرآن:

 -رضي اهلل عنهما-روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
يومًا  أحب الصيام إىل اهلل صيام داود ، كان يصوم " : ×قال: قال لي رسول اهلل 

ويفطر يومًا، وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، 
."وينام سدسه.

 (3 )   

 (4) تكامل شخصية داود يف عبادته وشجاعته:

، -عليه السالم-يف شخصية داود  "التكامل" أن يبني ×وقد حرص رسول اهلل 
الة وصيامًا، إال أنه كان أشجعهم فرغم أنه كان أفضل الناس يف عبادته، وأكثرهم ص

 أيضًا يف امليدان!!

                                                           

اعتمدت يف هذا املبحث على املصادر اإلسالمية فقط ألن العهد القديم صور سيدنا داود عليه السالم زاني   (1)
وقاتل وهذا مغاير ملا ورد عن عصمة األنبياء، ولكي أوضح أهمية عبادة سيدنا داود عليه السالم ومقومات 

 شخصية امللك والرسول.

 ( .2703،  3207،  4173أخرجه البخاري، برقم )   (2)

 .414، وانظر األحاديث الصحيحية رقم: 0011، ومسلم برقم: 3241أخرجه البخاري برقم:  (3)

 .240، اجلزء الثالث، ص القصص القرآنياخلالدي، صالح،   (4)
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أنه كان شجاعًا يف اجلهاد، ثابتًا يف امليدان، فكان إذا حارب  فّمما عرف عنه
 الكفار يهامجهم ويقاتلهم، وال يفر من املعركة!

مجع بني إحسان الصالة والصيام حبيث كان  -عليه السالم-أن داود  وهذا يعين
وبني الشجاعة يف اجلهاد وعدم الفرار يوم القتال، حبيث كان يف  فيهما أعبد الناس،

 امليدان أشجع الناس.

 والدليل على شجاعته قيامه بقتل ملك الكفار جالوت، كما صرح بذلك القرآن
  .والتوراة

 :-عليه السالم-تسبيح داود 

اللهم إني أسألك حبك، وحب من : هقول -عليه السالم-كان من دعاء داود 
والعمل الذي يبلغين حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلّي من نفسي وأهلي، ومن حيبك، 

 املاء البارد!

 :مجال صوت داود

صوتًا مجياًل، فكان يتألق ويزداد مجااًل عندما  -عليه السالم-وقد وهب اهلل داود 
 يتلو الزبور.

ان ، وك-رضي اهلل عنه-وكان من أمجل الصحابة صوتًا بالقرآن أبو موسى األشعري 
عليه -حيب مساع القرآن منه، ويشبه صوته اجلميل بصوت داود  ×رسول اهلل 

 .-السالم

قال   ×، أن النيب -رضي اهلل عنه-روى البخاري ومسلم عن أبي موسى األشعري 
" لقد أوتيت مزمارًا من مزامري آل داود " :ألبي موسى األشعري

(1) 

 :-عليه السالم-والطري يسبحن مع داود اجلبال 
حه، كان ا كان يذكر اهلل ويسّبأنه مّل ،-عليه السالم-ن روعة مجال صوت داود وم

 ح معه! سّبيتأثر به في كل ما حوله من اجلبال والطري

                                                           

 .713، ومسلم برقم: 1121أخرجه البخاري برقم:   (1)
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﴿ قال تعاىل:                               

              ﴾(1)
  

 فتسبح معه.عندما يسبح اهلل، عبادته داود  اجلبال والطري، وأمرها أن تشاركسخر اهلل 

﴿                                 ﴾(2)
  

بي" "و ﴿ :فعل أمر. ومعنى قولهأوِّ    :﴾.سبِّحي معه 
 ومعناه: رجََّع وردََّد الصوت، وأعاده كما مسعه.

خيرُب اهلل عما أنعم به على عبده " قال اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية من سورة سبأ:
وامللك مما آتاه من الفضل املبني، ومجع له بني النبوة  -عليه السالم-ورسوله داود 

د، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان َدوالُع د َداملتمكن، واجلنود ذوي الَع
الراسيات، الصمُّ الشمخات، وتقف له الطيور السارحات،  معه اجلبالإذا سبح تسبح 

 (3) ."والغاديات والرائحات، وجتاوبه بأنواع اللغات
 (4) داود يصنع الدروع احلربية:

نيبٌّ ملك، مجع اهلل له بني النبوة وامللك، فقد زوده  -عليه السالم-مبا أّن داود 
 بالوسائل اليت تقوي سلطانه، وتشد ملكه.

﴿ وأخربنا اهلل بأنه شدَّ له ملكه:                    ﴾(5)
   

﴿ قال ابن كثري:     ﴾:  أي: جعلنا له ملكًا كاماًل، من مجيع ما حيتاج إليه

 امللوك.
"كان داود أشّد أهل الدنيا سلطانًا.." قال جماهد: 

 (6)
  

                                                           

 .71سورة األنبياء،اآلية:  (1)

 .01،اآلية:سبأسورة   (2)

 .240، اجلزء الثالث، ص القصص القرآنيلدي، صالح، اخلا  (3)

 .247، اجلزء الثالث، ص القصص القرآنياخلالدي، صالح،  ( 4)

 .41سورة ص،اآلية:  (5)

 .30: 2تفسري ابن كثري   (6)
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هيأ اهلل له امللك والسلطان، وأنشأ له اخلالفة، وأوجد له الدولة، فأسس أول خالفة  
 إميانية.

 :"األيد ذا" معنى وصف داود بأنه 

﴿:قال تعاىل                       ﴾(1)
  

 إنه أّواب إىل اهلل، دائم األوبة والرجوع إليه سبحانه، ولذلك منحه اهلل األْيَد والقوة.
  ".األيد: القوة يف العلم والعمل" قال ابن كثري:

يف ذلك. فروى البخارّي عن  -عليه السالم-ود إىل اإلقتداء بدا ×وقد دعا رسولنا 
ما أكل أحٌد طعامًا قط، خريًا من  " قال: ×، عن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-املقداد 

"كان يأكل من عمل يده... -عليه السالم-أن يأكل من عمل يده، وإنَّ نيبَّ اهلل داود 
(2)

  

 الن اهلل لداود احلديد:أ

 ﴿ . قال تعاىل:-عليه السالم-لقد أالن اهلل احلديد لداود            

                     ﴾(3)
.  

يف مملكته،  مناجم احلديد، إىل اكتشاف -عليه السالم-داود  فقد هدى اهلل تعاىل
  (4) ديه، فكان يصنُع منه ما يشاء.وأالن احلديد له، وجعله طوَع ي

 ﴿ إن قوله تعاىل:      ﴾:  يدل على أن اهلل أهلم بين إسرائيل يف عهد داود-

اكتشاف احلديد، واستخراجه من منامجه يف األرض املقدسة، واستخدامه  -عليه السالم
-ظاهر تقدم الدولة يف عهده يف الصناعات املختلفة الضرورية للدولة، وكان هذا من م

(5) .-عليه الصالة والسالم
  

                                                           

 .07سورة ص،اآلية:  (1)

 .4174أخرجه البخاري برقم:  ( 2)

 .01سورة سبأ،اآلية:  (3)
 بتصرف. 231، اجلزء الثالث، ص لقرآنيالقصص ااخلالدي، صالح،   (4)

 بتصرف. 231ما سبق ذكره، ص   (5)
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فقد خصه اهلل بأن أالن له احلديد، وسهله بني  -صالة والسالملعليه ا-أما داود 
 يديه، ليصنع منه خمتلف الصناعات الضرورية لقومه.

 :وعلمه صنع الدروع احلربية
روع احلربية، واهلل يصنع من احلديد اللني بني يديه الد -عليه السالم-كان داود 

 هو الذي علمه كيفية صنع هذه الدروع.
﴿ قال تعاىل:                              

                                 

           ﴾(1)
  

 حديث القرآن عن كيفية صنعه للدروع:
أما كيفية صنعه هلذه الدروع، فقد أشارت إىل ذلك آية سورة  سبأ، وهي قول اهلل 

 ﴿ تعاىل:                                 

                                 ﴾(2)
  

اجللد، : َخْرُز ما َيْخُشُن ويغلظ، كنسج الدرع، وخرِز "السَّْرُد" وقال اإلمام الراغب:

 ﴿ واستعري لنظم احلديد، قال تعاىل:  ﴾  واملعنى: أْحسْن َتْقديَر املسامري يف

ح َلِق الدرع، وأحسن ثقب حلق الدرع، حبيث جتيُء فتحُة احللقة على قدِر املسمار، فال 
ا هي أوسُع من املسمار فيتخلخل ويتحرك فيها، وال هي أضيق من املسمار فال يدخله

 ويتكسر!!
 هو أول من صنع الدروع احلربية وشكره هلل:

  (3)قال قتادة: داود أول من عمل الدروع من احللق، وإمنا كانت قبل ذلك صفائح.. 

وقومه بعمل الصاحلات، شكرًا هلل على هذه النعمة  -عليه السالم-أمَر اهلل آل داود ثم  
﴿ :-عليه السالم-اليت علَّمها مللكهم داود                  ﴾(1)

  

                                                           

 .11 - 71سورة األنبياء،اآلية:   (1)

 .00- 01سورة سبأ،اآلية:  (2)

 .110 – 111: 3انظر تفسري ابن كثري  ( 3)
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ونعم اهلل جيب أن تقابل بشكره سبحانه، ومن شكره عليها استخدامها فيما يرضي اهلل،  
 واإلكثار من العمل الصاحل.

 
 

 داود يف حكمه وقضائه:
لقوة شدَّ اهلل ملك داود وقّواه وثبَّته، ومنحه كل ما حيتاجه ملكه من وسائل ا

والتثبيت، من املال والرجال والعتاد والسالح والدروع والتشريع، كما قال اإلمام ابن 
" جعلنا له ملكًا كاماًل، من مجيع ما حيتاج إليه امللوك.." ": شَدْدنا ملكه " كثري:

(2)
  

 ما هي احلكمة اليت آتاها اهلل داود؟:
خلطاب. فما هي احلكمة ومن مظاهر شدِّ اهلل مللكه ما آتاه من احلكمة وفصل ا

 اليت آتاه اهلل إياها؟
فالنبوُة من احلكمة، وكتاب اهلل من احلكمة، واتباع وتطبيق ما فيه من احلكمة، وأوتي 

 الزبور، ومّن اهلل عليه بالشريعة. -عليه السالم-داود 
وفطنته، وحكمه  -عليه السالم-ونتج عن النبوة والشريعة وكتاب اهلل فهم داود 

 قوله باحلق والصواب.بالعدل، و
احلكمة، فقد كان حكيمًا يف نفسه يتمتع بالفطنة  -عليه السالم-ومبا أن اهلل آتى داود 
قضي بينهم باحلكمة، وحيكم قه والعلم، وكان حكيمًا مع قومه يوالفهم والذكاء والف

 فيهم باحلق والصواب، وكان حكمه وقضاؤه مينع الفساد، وحيقق اخلري والصالح.
 ؟: ةمصل اخلطاب املبين على احلكهو فوما 

وأشارت اآليُة إىل ما نتج عن حكمة  داود مع قومه، وهو فصل اخلطاب: 
﴿               ﴾(3)

   

 والفصل هو: القطع واجلزم.

                                                                                                                                                                      

 .00سورة سبأ،اآلية:  (1)

 .30:  2تفسري ابن كثري  ( 2)

 .41سورة ص،اآلية:  (3)

 



52 

 

 واخلطاب هو: الكالم واجلدال واخلصام بني الطرفني املتخاصمني.
الن يف مسألة، يتخاطبان ويتناقشان ويتنازعان ويتخاصمان، وكل فعندما خيتلف رج

 يدعي أنه على صواب، وأن معه البينات والشهود، ويذهبان إىل القاضي ليحكم بينهما.
وينظر القاضي يف املسألة، ثم يصدر حكمه، وإذا كان حكمه عاداًل صائبًا ُينهي املشكلة، 

 ويقطع النزاع، وحيلُّ اخلالف.
 : فصَل القاضي اخلطاب بينهما، باحلكم الذي أصدره. عندها يقال

 قضية احلرث والغنم يف سورة األنبياء:
وقد ذكرت لنا مصادُرنا اإلسالمية منوذجني حلكم داود وقضائه، واستدراك ابنه 

 سليمان عليه.
 داود واخلصمان واملائة نعجة والتوبة:

، وآتاه اهلل احلكمة وفصل متّيَز باحلكم والقضاء -عليه السالم-عرفنا أّن داود 
 اخلطاب.

احلكم األول: الذي أشارت له آيات سورة األنبياء، خبصوص الغنم اليت نفَشْت يف 
 الزرع، والذي استدرك فيه سليمان عليه.

 قصة اخلصمني يف سورة ص:
احلكم الثاني: حتدثت عنه آيات سورة ص. وقد أشارت إىل قصة عجيبة مثرية مشكلة، 

 .والبحث فيها خطري

﴿       ﴾(1)
  

مع اخلصمني مبهمات كثرية، مل يبينها... ومل  -عليه السالم-يف عرض القرآن لقصة داود 
تضيف جديدًا على عرض القرآن للقصة،  ×ترد أحاديث صحيحة مرفوعة للرسول 

 أو تبني بعض مبهماتها. 
 : رفض اإلسرائليات حول القصة

                                                           

 .40ية:سورة ص،اآل ( 1)
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اإلسرائليات املكذوبة وروايات قصة زائفة عن سبب قدوم وقد ذكرت 
، وفيها اتهامات لداود بالنساء والنظر إليهن واالفتتان -عليه السالم-اخلصمني لداود 

بهن، وتزوج إحداهن بعدما أعجب جبماهلا وهي تغتسل عارية، وعمل على قتل زوجها 
شأنها، فعرف جرميته، فسجد يف إحدى املعارك، فنزل ملكان يف صورة خصمني يعاتبانه ب

 باكيًا نادمًا، وبقي ساجدًا عشرات السنني!!.
من املشتكى عليه حجة، ومل يرتك له فرصة  -عليه السالم-مل يطلب داود 

 للكالم، وظّن داود أّن األمر قد انتهى، وأنه ال حيتاج إىل مساع كالم الظامل املعتدي.
 ﴿ قائاًل: بإصدار حكمه -عليه السالم-ولذلك سارع داود         

        ﴾(1)
 . 

أي: ظلمك خصمك، عندما طلب منك ضمَّ نعجتك إىل نعاجه، وهو إنسان ظامل هلذا 
 السبب.

مبعنى : طلب. واملعنى: عندما سألك وطلب منك أن تضمَّ نعجتك إىل  " سؤال"و
 نعاجه كان ظاملًا لك.

 رف مقصود القصة وسجوده واستغفاره:داود يع
كالمه فكر، فعرف حكمة هذه احلادثة، وأنه  -عليه السالم-أنهى داود وبعدما 
 ﴿ هو املقصود بها:            ﴾(2)

  

 هنا: أيقن وأدرك وعلم." ظنَّ  " ومعنى
 هنا: ابتليناه وامتحناه واختربناه." فتنه " ومعنى 

أن اهلل فتنه وامتحنه بهذين الرجلني الواقفني أمامه، وأنهما  -عليه السالم- أيقن داود
ليسا رجلني حقيقيني، بل ملكان متحوالن إىل رجلني، وأنه ليس بينهما شراكة حقيقية، 
وإمنا ذكرا له قصًة رمزيًة متثيلية، كما علم أنه تعجََّل يف حكمه على املشتكى عليه قبل أن 

 يسمع كالمه.

                                                           

 .42سورة ص،اآلية:  (1)

 .42،اآلية:صسورة   (2)
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هدَف احلادثة كلها، وأنه هو املقصود بها، جلَأ إىل اهلل  -عليه السالم-عرَف داود  وبعدما

﴿ مباشرة، واستغفر اهلل، وسجَد هلل:              ﴾(1)
  

 فاستغفر ربه: طلب من ربه أن يغفر له.
ألنها  "خرَّ" يف صالتنا، بدليل كلمة وخرَّ راكعًا: سجد هلل. فال يراد هنا الركوع املعروف

 ال تستعمل إال يف السجود.
 وأناب: استسلم داود إىل ربه، ورجع إليه بالتوبة وإخالص العمل.

زلفى وحظوًة عنده، وأعلى منزلته عنده، كما جعل له  -عليه السالم-جعل اهلل لداود 
 حسن مآٍب ومرجٍع ومصري ومنقلب.

، وهذا دليل على أنه مل يكن مذنبًا يف -عليه السالم-وهذا ثناٌء من اهلل على داود 
 احلقيقة، واستغفاره مل يكن عن ذنب وقع به، وإمنا هو ذكٌر منه لربه.

 تعقيب القرآن على احلادثة حول احلكم بالعدل واحلق: 
حبقائق أساسية،  -عليه السالم-وكان التعقيب من اهلل على احلادثة أن ذكر داود 

 ن احلادثة.هي دروس مستفادة م
﴿ ذكره اهلل بأنه جعله خليفة يف األرض:                  

                           

          ﴾(2) 

 وامللك والرسالة واخلالفة، وأسس داود بذلك أول خالفة إميانية. ةومن عليه بالنبو
ثم ذكره مبا ينتج عن اخلالفة من احلكم والسلطان، وحل مشكالت الناس على أساس 

﴿شرع اهلل، واحلكم بينهم باحلق:          ﴾. 
مشكالتهم، ويعاجل فاخلليفة ال بد أن حيكم بني الناس، وأن يعتين بهم، وحيلَّ 

 قضاياهم، ويكون يف معظم وقته معهم، وهذا عبادة منه لربه.

                                                           

 .42سورة ص،اآلية:  (1)

 .40سورة ص،اآلية:  (2)
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وعندما حيكم بني الناس ال بدَّ أن حيكم بينهم باحلق والعدل، فيكون حكُمه وقضاؤه 
 اهلل: لُّه عن سبيلضه وقضائه، ألنه يثم حذره من اتباع اهلوى يف حكم صحيحًا صائبًا.

﴿           ﴾. 

 ﴿ وأخربه بعاقبة ُمتَّبعي اهلوى الضالني عن سبيل اهلل:          

          ﴾. 

لى قصة اخلصمني بذكر هذه  احلقائق اإلميانية حول اخلالفة واحلكم ع والتعقيب
قد خالفها يف حكمه وقضائه، وال  -عليه السالم-باحلق وترك اهلوى، ال يعين أن داود 

يدل على أنه كان ال حيكم بني الناس باحلق، وإمنا حيكم بينهم باهلوى!! ال يدل على 
ل، عصمه اهلل بعصمته، ووفقه يف حكمه نيبٌّ رسو -يه السالملع-ذلك، ألّن داود 

 وخالفته.
نسوها، فهي مرتبطة مع السياق، يوإمنا يعين التعقيب بذكرها تذكري املؤمنني بها حتى ال 

  (1) متفقة مع قصة اخلصمني، فكان إنهاء عرض القصة مناسبة للتذكري بهذه احلقائق.
 :ببقاء النبوة يف ذريته -عليه السالم-دعوة داود 

قال: أن يهوديني قال أحدهما  -رضي اهلل عنه-ث صفوان بن عسال من حدي
ال تقل نيب فإنه إن مسعها تقول نيب كانت  لصاحبه: اذهب بنا إىل هذا النيب نسأله. فقال:

 ﴿ -عز وجل-فسأاله عن قول اهلل  ×له أربعة أعني، فأتيا النيب      

   ﴾(2)
ال تشركوا باهلل شيئًا وال تزنوا، وال تقتلوا " : ×فقال رسول اهلل .  

وال تسحروا، وال متشوا بربيء إىل سلطان  وا،ليت حرم اهلل إال باحلق، وال تسرقالنفس ا
 "شك شعبة"ذفوا حمصنة، وال تفروا من الزحف فيقتله، وال تأكلوا الربا، وال تق

تعدوا يف السبت، فقبال يديه ورجليه، وقاال: نشهد  وعليكم يا معشر اليهود طاعته، ال

                                                           

 بتصرف. 212 – 221، اجلزء الثالث، من ص قصص األنبياءاخلالدي، صالح،  ( 1)

 .010سورة اإلسراء، اآلية:  (2)
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أنك نيب. قال: فما مينعكما أن تسلما؟ قال: إن داود دعا اهلل، أن ال يزال يف ذريته نيب 
".وإنا خناف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود

(1)   
 :-عليه السالم-وفاة داود 

ة وفاته، وال عن ، وال عن كيفي-عليه السالم-مل خيربنا القرآن عن وفاة داود 
 عمره عند وفاته.

 أخربنا عن ذلك. ×ولكن الرسول 
عليه -كان داود " قال:  ×أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة  (2)وى أمحدر

فيه غريٌة شديدة، فكان إذا خرَج ُأغلقت األبوب، فلم يدخل على أهله أحٌد  -السالم
 حتى يرجع.

أقبلت امرأته تطًّل ُع إىل الدار، فإذا رجٌل قائٌم وسط فخرج ذات يوم، وُغلِّقت الدار، ف
 الدار! 

 فقالت ملن يف البيت: من أيَن دخَل هذا الرجل، والداُر مغلقة؟ واهلل  لُنْفَضَحنَّ بداود!
 فجاَء داود، فإذا الرجُل قائٌم يف وسط الدار.

 فقال له داود: من أنت؟
 من احُلّجاب! فقال: أنا الذي ال أهاُب امللوك، وال أْمَنُع

 فقال داود: أنَت واهلل إذن َمَلُك املوت، مرحبًا بأمر اهلل!
 . "ثم مكث، حتى ُقب ضْت روُحه

 
 
 
 

                                                           

ل احلاكم: صحيح ال نعرف له علة بوجه (، وقال الرتمذي: حسن صحيح، وقا3022أخرجه الرتمذي، برقم )  (1)
 من الوجوه ووافقه الذهيب.

(: انفرد به أمحد وإسناده جيد 240/  4(، وقال ابن كثري يف قصص األنبياء )201/ 4أخرجه أمحد يف املسند )  (2)
عة (: رواه أمحد وفيه املطلب بن عبد اهلل بن حنطب وثقة أبو زر417/  1قوي رجاله ثقات. وقال اهليثمي )
 وغريه وبقية رجاله رجال الصحيح.
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 النتــائج:
ميكن القول بأن ما جاء يف التوراة هو حمرف، ولن نكون  على ضوء ما سبق

﴿ىل قد أخرب عنهم بقوله: بذلك سقنا شيئًا جديدًا، فاهلل تعا           

                                     

                          ﴾(1)
، فهم كما  

قلوب قاسية مما جعلهم حيرفون كالم اهلل ليكون  وناقضوا عهد، ذو وصفهم اهلل تعاىل
 رهن أهوائهم، وبذلك نسوا أصل توراتهم، فكانوا من امللعونني.

  ﴿ لت هناك طائفة تصدق القولما زا هأنإىل ال أن اهلل يشري إ    

          ﴾ حقًا من  هؤالء الذين يعرفون حقيقة التوراة مبا يف ذلك يعرفون
الذي أخرب عنه القرآن، أال إّن امللفت أن هؤالء الذين يتعبدون  -عليه السالم-هو داود 

، والدليل تلك الفكرة -عليه السالم-رفة، يعرفون حق املعرفة من هو داود بالتوراة احمل
هلم،  -عليه السالم-اليت استحوذت عليهم يف إعادة تلك اململكة اليت كرسها داود 

قد سلبت منهم ويعملون على إعادتها. ومن ناحية ثانية فإّن فوقيتهم واليت يعتربونها 

                                                           

 .03سورة املائدة، اآلية:  ( 1)
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األرض املقدسة اليت يّدعون أن  اقعألرض وأول املووعنصريتهم دعتهم إىل أنهم وارثوا ا
 ًا، بأن تكون األرض إرث-عليهما السالم-اهلل كتبها هلم بقطعه وعدًا إلبراهيم ويعقوب 

 ﴿وراثة األرض يف الزبور قال تعاىل:  تذكر حيثهلم،               

                           ﴾(1)
من ، 

اخلصوص  القدس على وجهو ،ة القوية على فلسطني بصورة عامةتربز تلك اهلجمهنا 
 من ملبذلك قد وضعوا أقدامهم على أول طريق وراثة العا لتكون عاصمة هلم، فيكونون

ناتهم يف مجيع أحناء املعمورة، إن مل يكن من خالل وجودهم، فمن اكي من خالل إقامة
خالل أفكارهم وآرائهم اليت ينشرونها واليت ال ميكن لعاقل أن يكون غافاًل عنها. ومل 
تقف األمور عند هذا احلد بل متضي أحالمهم إىل أبعد من ذلك من خالل املهدي الذي 

يف أحالمهم وتصوراتهم كون املهدي  يرون بأنه من نسل داود، أي أنهم ميضون
 واملخلص فيهم.

(2)فقد سطرت بروتوكوالت حكماء صهيون
هو من أن احلاكم من عند اهلل  

وعليه فقد اعرتفوا هم أنهم قد قاموا بالتخطيط وصواًل إىل غايتهم، أال النسل الداودي 
من خملص  وهي اجتماع اليهود يف بيت املقدس ألنهم هم شعب اهلل املختار، وال بد

وذلك مقارنة  العامل وآثامه ويكون هو املهدي.خيلصهم يف نهاية املطاف من شرور 
مما كان واقع فيهم من ظلم،  الذي خلصهم يف تلك الفرتة -عليه السالم-بشخص داود 

إال إن األمر هو على خالف ذلك من حيث كونهم أنهم شعب اهلل املختار، فذكر وراثة 
  ﴿بور قول اهلل تعاىل األرض اليت ذكرت يف الز              

           ﴾ ،مينح األرض لقوم باعتبارهم  -عز وجل- إّن اهلل
نهم مؤمنني صاحلني عابدين. فإذا ختلوا عن اإلميان والصالح والعبادة، فإّن اهلل ينزع م

يدعوهم إىل  -عليه السالم-األرض ومينحها لغريهم من العابدين الصاحلني. وداود 
عدم اإلغرتار باململكة واخلالفة، ويؤكد هلم أّن اهلل أورثهم األرَض املقدسة باعتبارهم 

                                                           

 .010 - 011، اآليتان: األنبياءسورة   (1)

م، 0110، دار االستقالل، بريوت، الطبعة الرابعة، الت/بروتوكوالت حكماء صهيوننويهض، عجاج،   (2)
 صفحة.414
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إسرائيليني عابدين مؤمنني، فإذا فقدوا شرط اإلميان والعبادة والصالح فقدوا وراثة 
(1) األرض املقدسة!!!

 . 

أن اليهود ختلوا عن إميانهم بعد  -عز وجل-أخربنا اهلل فقد أما بالنسبة للمهدي 
، وكفروا وطغوا، وظلموا وبغوا، وقتلوا األنبياء وكّذبوا باحلق، -عليه السالم-داود 

انتزع اهلل األرض املقدسة منهم وفقدوا وراثتهم اإلميانية هلا لفقدهم شرط الوراثة، ف
األرض املقدسة، وقطعهم وشتتهم يف خمتلف بقاع األرض، وأوقعهم وأخرجهم اهلل من 

﴿لعنته وغضبه قال تعاىل:                           

                                   

                           ﴾(2)
 . 

فعن أبي سعيد × واألحاديث الثابتة يف عودة املهدي من نسل رسول اهلل 
املهديُّ مين، أجلي اجلبهة، أقين  " ×قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-اخلدري 

"األنف، ميأل األرض قسطًا وعداًل، كما ملئت ظلمًا وجورًا، وميلك سبع سنني
(3) . 

ثم تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون،  " × :وأما حديث رسول اهلل 
لنبوة، فتكون ما شاء اهلل أن منهاج اعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على فير

ضًا، فتكون ما شاء اهلل أن رن ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاتكو
 .(4) " تكون، ثّم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ثّم سكت

 ه.وهذا يؤكد حتمية عودة اخلالفة اإلسالمية على العامل كّل
 

 

  
 

  
                                                           

 .202، اجلزء الثالث، ص نيآقصص القر، اخلالدي، صالح  (1)

 .001 - 007سورة األعراف، اآليتان:   (2)

 ، حديث حسن.2411، باب املالحم، رقم: أول كتاب املهديرواه أبو داود،  ( 3)

 (.421/ 1، البزار والطرباني ببعضه يف األوسط، ورجاله ثقات، )ترمجة النعمانرواه أمحد يف  ( 4)
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 : توصياتال
وميكن القول رغم التحذير من األخذ من كتب أهل الكتاب احملرفة، فإّن الكثري  

من علماء املسلمني اختذوها مصدرًا وهذا يدعو للحذر، واملثل احلاضر بني أيدينا هو 
على ضوء ما جاء يف البحث فقد أصابها حتريف وتشويه ال  -عليه السالم-قصة داود 

اليوم هلذه  مسلموال املنطق تقبله، وعلى ذلك أرجو اهلل تعاىل أن يتنبه ميكن للعقل و
 املسألة اليت تشكل عبئًا كبريًا على مؤلفاتنا ودراساتنا وخاصة يف املسائل العقدية.

ألّن العلم الصحيح النافع هو ذلك الذي يقود لإلميان وحيقق التقوى، ومبا أّن 
قادهم إىل الكذب واإلفرتاء عند اهلل فقد  غري موثوق منعلم اليهود هو علم وضعي 

 االحنرافات واألباطيل.ووإىل املفاسد 
وموقف احملققني من العلماء بهذه اإلسرائيليات ونظرتهم إليها هو الرتجيح أنه 

ج، أو سبيل ه على سبيل القول واإلحتجاثيال جيوز إيراد شيء من هذه اليهوديات وروا
ذلك  دليلأن ال نسأل أهل الكتاب، و× رسول اهلل  افقد أمرن اإلستشهاد واإلستئناس.

ال تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن ": -رضي اهلل عنه-ما قاله عبد اهلل بن مسعود 
" يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا حبق أو تصدِّقوا بباطل

(1) . 
 
 

                                                           

 .332، ص 03، اجلزء فتح الباري بشرح البخاري  (1)
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