


بفئيظ!قئا

المح!افَةِآلحَّؤَراتِيَّةِوَضةِفيآلمئوَّةِ!رخَةُ

http://kotob.has.it



محفوظةالطبححقوق

الأولىالطيعة

م0102هـ-أ431

ي!5-9810-33-399-78،5"

مى

والتوزلعوالنشرللطباعة

413414.بص-سوريا-دمشق

+032422411639؟هاتف

+4360124511639كسفا

.ولولكا!أهأ!ه.5ء+

!+-ءأا:!4س!مأ!أه!ا!ه.+هء

++ولطاطاس!9أ!للاا.أ!آلا+هح:موقععلىمتوفرةكتبنا

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



!فَرُواْ(آلشِّيطِينوًل!كِن!ما!فَرَيهئصلَئمقأ

)-صص!رثا!م!ا

أ!!!مه!

شتةل!تّؤواآؤعد"آلمح!اقةِفيآفئوَّة!!!ة

-!تال!فطظص!-!.ا!

ق!وَاثَ!ليضماإِلتأافَىئفَقفعُزَّ!ةٍسَهَ!رأفىؤ

لرجمرماِ!كِلهـامج!دتعُ!ألنجيّا!ؤلَى

-كز-!،-.فياأ!في

رلمجئيالبنفأ

http://kotob.has.it



ص!ر2ءأ،دالّلدإصيبه!ع!جمأ

صمه!،سرصى.

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



مقلمة

فياليهودفعلهمابسببذالكوالكثيرينلدىالإشكالاتيثيرمااللّهأنبياءمن

النبيمثلمثلهأ!سلأسليمانوالسْبي.السنينآلافمدىعلىكتاباتهمفيلفقوهوماتوراتهم

وتلفيقاتوخرافاتأوهاماًحياتهمحولاليهودصغعوداود،ويعقوبإبراهيم

أنفسهمعلىآلواوكتّابهمأحبارهموكأن،النبوةطبيعةولايقبلهاالعقللا،وتناقضات

أعمالاًإليهمينسبونتارةأنهمالعجيبةالمفارقاتومن.وتسفيهتشويهدوننبمِاًقيكواألاّ

وصنعواعقائدهمأسسواأنهمويدّعونمعهميتماهونوتارة،وسيئةمشينةوأقوالاً

سليمانأنيدعونحيناليومالمشاكلأكبرمنمشكلةيثيرونإنهمبل؟وقوتهمملكهم

ودينهربهعنبالانحرافيتهمونهنفسهالوقتفيبينماالمزعومهيكلهـمبانيهوا!مملأ

.التوراةتقولكماامرأةألفأنهنعلىالمفترضاتزوجاتهأصنامعبادةوراءوالجري

إلىعدنا،تشويهاتهممناللّهبإذنوتخليصهالنبيهذاشمخصيةإيضاحنستطيعوحتى

سيدأقوالوفي،الكريمقراَنهفيتظهرأناللّهأرادهاالتيبالحقيقةليسعفناالكريمالقرآن

علالكتابهذانزلحتىوقرآنهاللّهحسابيحسبوناليهودكانوما.!محمدالمرسلين

اللّه.بأنبياءالمتعلقةللحقائقوتحريفهموتزييفهمتلفيقاتهمكلليفضح!اللّهرسولقلب

مسلمنبيهوالكريمالقرآنفيذكرنبيكلبأنونؤمنآمناالصددهذافيونحن

إبراهيمأنأو،يهوديانملكانوسليمانداودأنيزعمونكماوليس.والضرورةبالبديهة

شابهماأوا!منيإسحقابنهعلىإلاينطبقلالهاللّهووعدُالوجود،في!رانيأولأ!سلأ

.التوراةتلفيقاتمنذلك

والنبيداودبالنبيمنهايتعلقماوخاصة،العبرانيةالتوراةبدقةنقرأحينإننا

والقتل!بالزناداوديتهمونبالهمفما.والإيمانالروحويرعبالنفسيقززمانرىسليمان

كيف؟الدينوخيانةباللّهالكفرحدلتصلباطلةتهمةألفسليمانحولطيثيرونبالهموما
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تفسيراًنجدهل.العظيمالنبيهذابشخصيةالتماهيذلكمعالمشينةتلفيقاتهمتتفق

التفسيرهذاعنعجزوا-يهودبينهمومن-الغربيينمنالباحثينكبارأنأعتقد؟لذلك

حل.أيِّأمامالمعجزةالمشكلةالتناقضاتأكبرمنلأنه

اليهوديفعللماذاوندركالسر،ندركأننستطيعبالقرآننستعينحينولكننا

سليمانالنبيعنالمستفيضالبحثهذاأثناءدراستهفيالخوضسنحاولماوهذا.ذلك

التالي:الشكلعلىالعظيمالنبيهذاشخصيةسندرسفإنناال!نئ
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الأول!الفصلى

السلأه!()عليهما!سليماقداوفىبين
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اوفىفىالنبيإلىعودة

:التوراةتقول

فرأىالملكبيتسطحعلىوتمشّىسريرهعنقامداودأنالمساءوقتفيكانوما

المرأةعنوسألداودفأرسل4جداًالمنظرجميلةالمرأةوكانتتستحمامرأةالسطحعلىمن

فأخذهارسلاًداودفأرسل.الحثيأورياامرأةأليعامبنتبتشبعهذهأليستواحد:فقال

المرأةوحبلتبيتها.إلىرجعتثمطمثهامنمطهرةوهيمعهافاضطجعإليهفدخلت

أورياإليأرسليقوليوآبإلىداودفأرسلحبلىإنيوقالتداودوأخبرتفأرسلت

وسلامةيوآبسلامةعنداودفسألإليهأوريافأتىداودإلىأوريايوآبفأرسلالحثي

منأوريافخرجرجليكواغسلبيتكإلىانزللأوريا:داودوقالالحربونجاحالشعب

جميعمعالملكبيتبابعلىأورياونام.الملكعندمنحصةوراءهوخرجتالملكبيت

لآوريادأودفقالبيتهإلىأورياينزلطلمقائلينداودفأخبروا.بيتهإلىينزلولمسيدهعبيد

ويهوذاوإسرإئيلالتابوتإنلداودأوريافقالبيتكإلىتنزللمفلماذاالسفرمنجئتأما

بيتيإلىآتيوأناالصحراءوجهعلنازلونسيديوعبيديوآبوسيديالخيامفيساكنون

داودفقالالأمرهذاأفعلىلانفسكوحياةوحياتكامرأتيمعوأضطجعوأشربلاكل

ودعاهونحوهاليومذلكأورشليمفيأوريافأقامأطلقكوغداًأيضاًاليومهناأقم:لأوريا

سيدهعبيدمعمضجعهفيليضطجعالمساءعندوخرجوأسكرهوشربأمامهفأكلداود

.ينزللمبيتهوإلى

يقولالمكتوبفيوكتبأوريابيدوأرسلهيوآبإ!!مكتوباًداودكتبالصباحوفي

فيوكانويموتفيضربورائهمنوارجعواالشديدةالحربوجهفيأوريااجعلوا

فخرجفيهالبأسرجالأنعلمالذيالموضعفيأورياجعلأنهالمدينةيوآبمحاصرة

الحثيأورياوماتداودعبيدمنالشعببعضفسقط،يوآبوحاربواالمدينةرجال

تفرغعندماقائلاًالرسولوأوصىالحربأموربجميعداودوأخبريوآبفأرسلأيضاً

دنوتملماذالكوقالالملكغفمبإشتعلفإن.الحربأمورجميععنالملكمعالكلاممن

-31-
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ألمبربوشتبنأبيمالكقتلمنالسورعلىمنيرمونأخهمعلمتمأماللقتالالمدينةمن

ماتقدفقلالسورمندنوتملماذاتاباصفيفماتالسورعلىمنرحىبقطعةامرأةترمه

أوريا.عبدك

لدإودالرسولوقاليوآبفيهأرسلهمابكلداودوأخبرودخلالرسولفذهب

الرماةفرمىالبابمدخلإلىعليهـمفكناالحقلإلىإليناوخرجواالقومعليناتجبرقد

فقال!أيضاًالحثيأورلِاعبدكوماتالملكعبيدمنالبعضف!اتالسورعلىمنعبيدك

هذايأكلالسيفلأنالأمرهذاعينيكفييسوءلاليوآبتقولهكذا:للرسولداود

وشدده.وأخربهاالمدينةعاىقتالكشددوذاك

المناحةمضتولمابعلهاندبترجلهاأورياماتقدأنهأورياامرأةسمعتفلما

داودفعلهابذيالأمروأماابنالهوولدتامرأةلهوصارتبيتهإلىوضمهاداودأرسل

لأس-25.-2الثانيصموئيلمن11الإصحاح(الربعينيفيفقبح

صا:التوراةوتقول

فئقللداودأورياامرأةولدتهالذيالولدالربوضرب

ماتالولدأنالسابعاليومفيوكان:تقولثم

فدعاابنافولدتمعهاواضطجعإليهاودخلامرأتهبتشبعداودوعزّى:تقولثم

.24-21الإصحاح2صموئيلى.أحبهوالربسليماناسمه

:وخطيرةهامةنقاطعدةعندنتوقفالنصهذاعند

منعسكريقائدزوجةوهييتشبعتسمىبامرأةزناألعمتلأداودأنالتوراةتزعمأولاً:

داوديضمنكانبحيثلهجيشمقدمةفيبعثهداودأنوتزعمداود.النبيقادة

أنهيعنيوهذاالرجلهذاقتلبذلكويضمن.المهاجمةالمدينةوقوةجيشهضعف

النبيشريعةفيحتىالمعروفومنوالزنا.القتلوهماعظيمتينكبيرتينارتكب

نأيعنيوهذا.بالناريحرقأويرجمْيزنومنيُقمَلظلماًيَقتلمنأنا!لأموسى

يحرمالموسويالتمثريعكانفإذاقبلهوالرجمالقتلعقوبةيستحقالتوراقِداود

مثلعظيمنبيمعذلكيكونفكيفوالزنا.القتلكانأياًالعاديالإنسانعلى

داود.

-14-
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علىالتوراتيونلفّقهماأسوأمنداودالنبيشخصيهَفيوالطعنالزعمهذاإن

الأنبياءكبقيةمعصومنبيوهوذلكمثلفيوقعقدداوداللّهنبييكونأنوحاشاالأنبياء

.التوراةتحدثتمثلمامنهلقعأنيمكنولا

الجنينأنيعنيوهذاسفاحاً.منهحملتلمحدداودبهازناالتيالمرأةأنالتوراةتزعمثانياً:

قدا!سِلاَداودأنالتوراةتقولفكيف.حرامابنهويولدالذيالطفلثمومن

شرعية.غيرعلاقةنتيجةجاءأنهيعرفوهوماتعندماكبيراًحزناًعليهحزن

)فأرسلالتوراةوتقولناثانيدعىبالنبيأشبههورجلاًأنوتزعمالتوراةتقولثالئاً:

داود(.إلمطناثانالرب

(.الرجلهوأنتلداودناثانفقال

كداود؟معروفاًنبياًويؤنبنبيغيرهورجليأتيفكيف

وهيبتشبعالمسماةالمرأةمندأوديتزوجالحرامالولدويموتأوريايُقتلأنبعدرابعاً:

.أبوهويحبهالربيحبهالذيسليمانوتنجب.إسرائيلبنيمنوليستحثية

لجما:ماالتوراةفييردثم

.واحدةمدينةفيرجلانكان.لهوقالإليهفجاءداودإلىناثانالرب)فأرسل

لهيكنفلمالفقيروأماجداً.كثيرةوبقرغنمللغنيوكالطفقير.والآخرغنيمنهماواحا

لقمتهمنتأكلجميعاًبنيهومعمعهوكبرتورباهااقتناهاقدصغيرةواحدةنعجةإلاشيء

نأفعفاالغنيالرجلإلىضيففجاء.كابنةلهوكانتحضنهفيوتنامكأسهمنوتشرب

وهيأالفقيرالرجلنعجةفأخذإليهجاءالذيللضيفليهيئبقرهومنغنمهمنيأخذ

الربهوحيٌ:لناثانوقالجداًالرجلعلىداودغضبفحمي.إليهجاءالذيللرجل

لمولأنهالأمرهذافعللأنهأضعافأربعةالنعجةويَرُدُّذلكالفاعلالرجليُقتلُإنه

إسرائيل.إلهالربقالهكذاالرجلهوأنتلداودناثانفقال.يشفق

بنيبسيفقتلتوإياهامرأةلكامرأتهوأخذتبالسيفالحثيأورياقتلتقد

الحثيأورياامرأةوأخذتاحتقرتنيلأنكالأبدإلىبيتكالسيفيفارقلاوالآنعمون

أمامنساءكوآخذبيتكمنالشرعليكأقيمهأنذاالربقالهكذاامرأةلكلتكون

فعلتأنتلأنكالشمسهذهعينفينسائكمعفيضطجعلقريبكوأعطي!نعينيك

-15-
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قدلناثانداودفقال.الشمسوقدامإلصرائيلجميعقدامالأمرهذاأفعلوأنابالسر

.31-أ:21الثانيصموئيل(الربإلىأخطأت

قارناوإذاالتوراتيداودفعلهمااللذينوالزناالقتلإلىتشيرالتوراةفيالواردةفالقصة

.والغاياتالأحداثفيكليةالفروقسنجدالكريمالقراَنفيوردمامعالقصةهذهفيما

عَكَدَظُوْااذ!اَثصِخ!إبَلشًؤَرُواإِذاتخَقمِنَبَوأأَتَئكَوَهَل)الزنر:كئابهفيتعالىيقول

ء?ءطصكلطص
إِكَوَأقدِنَآوَلَاقثُمطِطلألحَق!نَافَأضكوُبَغفىعَكَبَقضُنَابَنَىخَصْمَانِلَاتَخفقالو(ئِهُتمففَرخَدَا!دَ

ألحطَابِفِىوَعَزَّفِأَكفِقنِيهَافَعًالَتجًوَصِدَيروَلِىَتجةوَقمتعونَت!عٌلَهُدأَخِىهَذَآإِنَّ!آلصِّزَروِسَوَ%

ءَامَنواألَّذِينَلَّاإِبَغضٍعَكَبَغضُ!غ!ل!ئنِىألحلَطَاَءمِّنَوَ،نبَهَ!إنِعَاجِهِطإِكَنجَكبِسُوالِظَلَمَكَلَقَذقَالَ!

صسورة!وَأَنَابَوَخَرَّرَاكِعًافَأستَغفَرَرَثصفَنتهُأَتمَادَا!دُوَظَنَّممتمفَاوَقَلِيلٌألفَخلِخَثِوَعَمِلُواْ

.24-2أ3لآيةا

هاهناوالخلفالسلفمنالمفسرينمنكثيرذكر)وقد:اللّهرحمهكثيرابنيقول

كتابنافيإيرادهاتركنا.محالةلامكذوبهوماومنهاإسرائيلياتأكثرهاوأخبارأقصصأ

إلىيشاءمنيهديواللّهالكريمالقرآنمنالقصةتلاوةمجردعلىواختصاراًقصداًاكتفاءً

(11(.مستقيمصراط

صفادها:قصةعاىكثيرابنغيرالمفسرينمنعددأجمعوقد

المحرابكوةإلىفطارتيأخذهاأنفأرادحمامةعليهوقعتإذمحرابهفيهو)فبينما

وهمِّفهويهاتغتسلامرأةفإذاالكوةمنفاطلعالكوةمنفطارتليأخذهافذهب

أماميتقدمأنوأمرهالسرايابعضإلىبهفبعثأوريالهيقالطبعللهاوكانبتزوجها

الملكينإليهاللّهفأرسلبامرأتهفيتزوجفيهيقتلأنغرضهوكانالسكينةفيهالذيالتابوت

(.بالنعاجالنساءعنوكنّياخطيحتهعلىليبكتاهخصمينصورةفي

جميعأ.الأنبياءفيالعقليقتضيهماخلافلتضمنهامردودةساقطةالروايةوهذه

جمالهاأ!س!لأداودوبلغليتزوجهاأورياخطبهاامرأةأنرُوي:تقولروإيةوهناك

علىالحرعرعاىفعوتبوغيرهأورياعلىوقدموهبداودأهلهافزوجهاأيضاًفخطبها

عليه.قدمحتىغيرهخطبهاقدامرأةخطببأنهالدنيا

.11صامجلد2!والنهايةالبدايةكثير:ابن1()
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تجوزلاوالمعاصيمعصيةهومافيهالأنالأنبياء،عاىيجوزلاأيضاًالوجهوهذا

داودأنيزعمبرجلأوتيلا:قولهعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليعنرويوقد.عليهم

)1(.للإسلاموحداًللنبوةحداًحدّينجلدتهإلاأوريابامرأةتزوجا!عحلأ

نبياً،يبعثأنقبلالمرأةتلكتملكفينفسهحدثتها!سلادأودإن:قالوبعضهم

فعله،لمجرلمنف!ميىحديثأنهمنالرغمعلىالأقربهووهذا.بالرسالةاللّهيكلفهأنوقبل

هنةنفسهحديثكانوربماذنباً.يقترفوهلمإنداخلهمفيماعلىالناسيُحاسبلاوغالباً

أنهمنالرغمعلقتلهيقصديكنولممصرياًموسىقتلمثلمانبوتهقبلسقطهاسقطةأو

ساعتئلإ.نبياًيكنلم

لكنهاالقصةتوردفالتوراةالأربعينسنيبلغأنقبلداودمعذلكحدثوربما

خارجبناهالذيقصدهمنحكمعندماأيكلهمإسرائيلأسباطعلىحكمهأثناءتقول

العهد.ذلكفيالقدسأسوار

يليقلابماوأتهمتهداوداللّهنبيشوِهتالتوراةأنذلكمنيهمناماحالأيةعل

وبنبوته.به

سليماقأمبتشبع

لهأنجبتإنهاوتقولبتشبعالمسمّاةالمرأةهذهتزوجداودالنبيأنالتوراةوتورد

ا!ممَحلأ.سليمان

منغيرهاتزوجقدكانداودالنبيأنلنرىالتوراةصفحاتإلىنعودأنبنايجدر

بنيمنليستبتشبعأدنالأذهانإلىنعيدأنبناويجدر.وبناتأولاداًوأنجبالنساء

النبيعلىينطبقماوهذايهودياًليسفهويهوديةغيرأمهكانومن.حثجةفهيإسائيل

.سليمان

حتىالأخرياتنسائهعلىداودالنبيلدىمفضلةكانتبتشبعأنالتوراةوتورد

أكبركانواآخرينأولادأأنمنالرغمعلىعهدهووليخليفتهسليمانيكونبأنأقنعتهأنها

وغيرهما.وإمنونأبشالوممنهـمأبناءتسعةعددهمبلغوقدسليمانمن

.132-311صالأنبياءتنزيه:الموسويالقاسمأبو(1)

-17-

http://kotob.has.it



لمإنهاالتوراةوتقول()طالوتشاؤولالملكابنةوهيميكالزوجاتهأولىكانت

.23-2:6صموئيلموتها(يومإلىولدشاؤلبنتلميكاليكن)ولمأولاداًلهتنجب

وأبيجايل،اليزرعيليةأخينوعم:ومنهنداودالنبيزوجاتأسماءبعضالتوراةوذكرت

أخينوعمداود:النبيزوجاتكنَّالنساءمنأربعأأننرىوبذلك.الكرملينابالامرأة

أبناء.داودللنبيأنجبتمنهنواحدةكلأنالمؤكدومن.وميكالوبتشبعوأبيجايل

ثامار.والبنتوأبشالومأمنونأبرزهممنوكان

وأولادهداودالنبيعائلة

ثاماراسمهاجميلةأختداودبنلأبشالومكانأنهذلكبعدوجرى:التوراةتقول

عذراءكانتلأنهاأختهثامارأجلمنللسقمأصنونوأحصرداود،بنُأمنونفأحبها

شمعيبنيوناداباسمهصاحبلأمنونوكان.شيفًلهايفعلأنأمنونعينيفيوعسر

جداً.حكيماًرجلاًيونادابوكانداودأخي

أمنونبيتإلىاذ!بيقائلاً:البيتإلىثامارإلىداودفأرسل:التوراةتقولثم

مضطجع.وهوأخيهاأمنونبيتإلىثامارفذهبتطعاماً.لهواعمابأخيك

معيأضطجعيتعاليلهاوقالفأمسكها،ليأكلالطعاملهفقدمت:التوراةوتقول

القباحةهذهتعمللاإسرائيلفيهكذايفعللالأنهتذلّنيلاأخييالهفقالتأختييا

إسوائيل.فيالسفهاءمنكواحدفتكونأنتوأمابعاريأذهبفأينأناأما

معهاواضطجعوقهرهامنها!طكنبللصوتهايسمعأنيشأفلم:التوارةوتقول

.شديدةبغضةأمنونأبغضهاثم

عنديتوقفلمالتوراةكتبةقبلمنداودبالنبيلحقالذيالتشويهأنالواضحومن

وقد،أمهغيرأممنوهيثامارالمسماةأختهيغتصبأمنونأنالنصىهذافيفنرىحدِّ،

هذهبجميعداودالملكسمع)ولماالتوراةقالتماحسبداودالنبيفعلردةكانت

منأمنونأبغضأبشالوملأنبخيرولابشبرأمنونأبشالوميكلمولمجداً(اغتاظالأمور

أخته.ثامارأذلأنهأجل

الناسيراهاالتيالأمورأسوأمنهوداودالنبيالملكبيت!أيحدثمافإن؟إذن

.نراهالذيالشكلهذ!علىداودالنبيتربيةتكونأنوحاشاالقبائحعأكبر
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.أمنونلأخيهمقتلاًفدبرلأختهانتقمأبشالومأنالتوراةتوردذلكبعدثم

الملكفليذهبجزّازونلعبدكهوذاوقال!الملكإلىأبشالوموجاء:التوراةتقول

معنا.يذهبأمنونأخيدعإذأأبشالومفقال:تقولثم.عبدكمعوعبيده

الملك.بنيوجم!أمنونمعهفأرسلأبشالومعليهفألح

لكموقلتبالخمرأمنونقلبطابمتىانظرواقائلاً:غلمانهأبشالومفأوصى

الملكبنيجميعفقامأمر.كمابأمنونأبشالومغلمانففعلتخافوا.لافاقتلوهأمنوناضربوا

لقدلهوقيلداودإلىالخبروصلالطريقفيهموفيماوهربوابغلهعلىواحدكلوركبوا

علىواضطجعثيابهومزقالملكفقامأحدمنهميتبقولمالملكبنيجميعأبشالومقَتلَ

وقالداودأخيشممعيبندابيونافأجاب.ممزقةوثيابهمواقفونعبيدهوجميعالأرض

وضعقدذلكلأنماتوحدهأمنونإنماالملكبنيالفتيانجميعقتلواأنهمسيدييظنلا

أخته.ثامارأذليوممنذأبشالومعند

جشور.ملكعميهودبنتلمايإلىوذهبأبشالومفهرب:التوراةوتقول

داود.والدهضدأبشالومبهقامالذيالانقلابقصةذلأبعدالتوراةوتورد

الانقلابهذاذكرعلالتوراةتأتيعشرالخامسالإصحاحالثاتيصموئيلففى

إسرأئيل.بنيأسباطمنالكثيرينحولهيجمعأنأبشالوماستطاعوقدوالتمرد

عادثم.دمشقإلىابنهوجهمنالهربإلىداوددفعحداًالأحداثوصلتوقد

أوصىداودولكن.معهومنأبشالوملمجاربونوراحواوهناكهنامنالرجالماحولهوجمع

سهامثلاثةأخذيوآبإن:تقولالتوراهولكن.بسوءابنهيصيبواألاورجالهقادتهجميع

حاملوغلمانعشرةبهوأحاطالبطمةقالبفيحيّبعدوهوأبشالومقلبفيونشّبهابيده

الجبفىالوعرفيوطرحوهأبشالومأخذواثم.وأماتوهأبشالوموضربوايوآبسلاح

النبيحزنعنالكثيرالتوراةوتروي،الحجارةمنجداًعظيمةرجمةعليهوأقامواالعظيم

.أبشالومابنهعلىداود

بالملكلنفسهنادىأبشالومشقيقأيحجّيتبنأدونياإن:التوراةتقولتم

حي.ووالده
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يدعهم.فلمأخوهوسليمانوالجبابرةوبناياهوالنبيناثانوأمّاالتوراةوتقول

داودوسيدناملكقدحجيتابنأدونياأنسمعتأماقائلاً:سليمانأمبتشبعناثانفكلم

(.سليمانابنكونفسنفسكفتنجيمشورةعليكأشيرتعاليفالاَنيعلملا

طمعوقدملكهوزعزعتأقلقتهكثيرةلمشاكلتعرضداودالنبيأنالواضحفمن

وأمه.سليمانظهرأنإلى،الحياةقيدعليزالىماوهوبالملكأولاده

الملكأمامإلىفدخلتبتشبعليادعوقالداودالملكفأجاب:التوراةوتقول

ضيقةكلمننفسيفدىالذيالربهوحيوقالالملكفحلف.الملكيديبينووقفت

علىيجلسوهوبعدييملكابنكسليمانإنقائلاًإسرائيلإلهبالربلكحلفتكماإنه

.؟5-2،:أأولملوك(اليومهذاأفعلكذلكعنيعوضأكردصيّ

سيرةتبدأحيث.حيوهيأبيهمنالملكسليمانيتسلمالتوراةنصوحسبوهنا

.التوراةفيجاءماحسب.موتهوحتىاللحظةهذهمنذالنبيهذا

يهودياً؟سليمانكانهل

مسألةوهي،هامةمسألةعندنتوقفأنبنايجدرإسرائيلبنيتاريخنناقشعندما

.الأخرىوالأقوامإسرائيلبنيأبناءبينالمختلطةالزيجات

القانونوهذا.جهوديةأمهكانتمنهواليهوديفإناليهوديالقانونوحسب

بعيد.زمنمنذاليهودحاخاماتأقره

وأنجبصفورةمنتزوجا!س!موسىأننرىالتوراةفيكتبماإلىعدناوإذا

يعنيوهذا.عرببمديانيوهويثرونالمدعومَديَنكاهنبنتهيوصفورة.ولدينمنها

يهوديين.ليساموسىالنبيولديأن

المرأةوهذه.إسرائيلبنيمنوليستحثيّةوهيبتشبعيتزوجداودالنبيأنونرى

المسألةهذهتتوقفولنيهوديأ،ليسأيضاًسليمال!أنيعنيوهذا.سليمانالنبيأنجبت

يُدعىمصريكاهنابنةمنتزوجمصرفيكانعندمايوسفالنبيأنتوردفالتوراةهنا.

ومنسى.أفرايموهماولدينأيضاًمنهاوأنجبفارعمؤطي

عاديينأفرادمعحتىالنوعهذامنالحالاتمئاتبلعشراتإلىالتوراةوتشير

يختلطونوراحوافلسطينأجزاءبعضإلىتسربواعندماخاصة،إسرائيلبنيمن

الكنعانية.القبائلمنوغيرهمواليبوسيينبالكنعانيين
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منوعددنساءعدةمنتتكونأنهانرىا!سِلأداودالنبيأسرةعاىنطلعوحين

ثامار.اسمهاواحدةبنتومنهمفرداًعشرسبعةيبلغونالذينالأبناء

الكرملي،نابارأرملةمثل،إسرإئيلبنىمننساءمنهمالأبناءهؤلاءأنالواقع

كانالذيسليمانعلاختيارهووقعالحكمميراثمنأبنائهكلداوداستثنىوقدوغيرها

السن.حيثمنالعاشرترتيبه

اختيارهوقعبلالإسرائيلياتالنسماءأبناءعلىاختيارهيقعلمداودالنبيأننستنتج

بتشبعأحبداودإنتقولنفسهـاوالتوارة.الحثيأورياأرملةوهيالحثيةبتشبعابنعلى

نسائه.جميعمنأكثر

بنيتأثيراتعنبمعزليتصرفأنهنرىكنبيسليمانسملوكتتفحصوحين

وأهواءهمإسرائيلبنيفساديتبعلمسليمانالنبيولأنتحديداً.منهموالزعماءإسرائيل

إسائيلبنيمنأمهكانتلوأنهونعتقد.شخصيتهتشويهالسبلبشتىحاولوافقد

حاولواحينالتكوينسفر!افعلواكما.عليهوالتقوّلتشويههعنتماماًصامتينلوقفوا

.بالسيدةسارةووصفوابالجاريةوصفوهاالتيإسماعيلأمإهانةالأقوالبشتى

نفسهيطرحالذيوالسؤالأيضأ.هامةمسألةيثيرسليماناسمفإنلذلكوإضافة

؟والدهداوداسمجاءأينمنبل؟سليماناسمجاءأينمن

والقضاةويشوعوالتثنيةوالعددواللاويينوالخروجالتكوينسفرإلىرجعخاإذ!

.سليمانأوداوداسمعلىنعثرلاصموئيلسفرمنوبعض

الأيْدذومعناهافداود.العبرانيينأسماءمنليساالاسمينأنالأمرفيوالغريب

سليم.أوسالممنمبالغةصيغةوهي.سلمانلكلمةتصغيروسليمان.اللّهمنالمؤيدأي

العبراني.وليسالعربباللغويالجذرإلىيعودوهذا

الاسمهذاعلىداودوالدعثركيفهوأيضأنفسهيطرحالذيالسؤاللكن

؟ولدهبهليسميسليماناسمعاىداودالنبيعثركيفوكذلك.بهابنهليسمي

السياقضمنطبيعيةالمسألةوتعبٌمالأسبابذكرعلتألّبلاالتوراةأنالواقع

داودعنيكتبأنقبلكتبتالتيالتوراةأسفارفيالاسمينهذينفقدانأننرىولكننا

وليسامرسليننبيينباعتبارهماالاسمينلهذينإلهياًاختيارأهناكأنعليدلوسليمان
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غبياًكانالتوراةكاتبولكن،النبوةصفةعنهماوتنفيالتوراةتقولكماحاكمينأوملكين

للتسمية.الإلهيالاختياروراءالكامنةالحقيقيةالأسبابيعرفولنيعرفلالأنهجداً

جميععاىسليمانابنهفضلا!علأداودالنبيأنفهوالاَخرللاختياربالنسبةأما

إلىرجعناإذاولكن.لسليمانداوداختياروراءالأسبابالقوراةتوردولاليرثهإخوته

والذيالآخرينداودأولادذكرعلىيأتيلاالكريمالقرآنأنمعناتبيّنالقرآنيالنص

غيرهمعنوليسالأنرإءعنالحديثهيالآياتمنالعبرةأنالكريمالقرآنإياهيعلمنا

المصطفين.الأنبياءتضمالتيالإلهيةالدائرةهذهيدخلوسليمان

كيففيهتبيّنسليمانأمبتشبعوزوجتهداودالنبيبينحواراًالتوراةأوردتوقد

الملك.ابنهورث

إنهضيقةكلمننفسيفدىالذيالربهوحيوقالالملكفحلف:التوراةتقول

علىيجلسوهوبعدييملكابنكسليمالطإنقائلأإصائيلإلهبالربلكحلفتكما

وسجدتالأرضإلىوجههاعلىبتشبعفخرتاليومهذاأفعلكذلكعنيعوضاًكرسيّ

.13-2و:أأولملوكالأبد(إلىداودالملكسيديليحيَوقالتللملك

بنوبناياهوالنبيوناثانالكاهنصادوقليادعداودالملكوقال:التوراةتقولثم

.اعيهوياد

سليمانوأركبواسيدكمعبيدمعكمخذوالهمالملكفقالالملكأمامإلىفدخلو!

ونائانالكاهنصادودتىهناكوليمسحه.جيحونإلىبهوانزلواليالتيالبغلةعلىابني

وراءهوتصعدونسليمانالملكليحيوقولوابالبوقواضربواإسرائيلعلىملكاًالنبي

علىرئيساًيكونأنأوصيتقدوإياهعنيعوضاًيملكوهوكرسييّعلىولمجلسفيأتي

.63-ر2:أ:أولطملوك.ويهوداإسرائيل

سليماقلابنهالسَتلأداودوصية

فيذاهبأناقائلاً:ابنهسليمانأوصىداودوفاةأياملمحربتلماأنهالتوراةتورد

وتحفظطرقِهِفيتسيرإذإلهكالربشعائراحفظرجلاً.وكنفتشددكلهاالأرضطريق

ماكلفيتفلحلكيموسىشريعةفيمكتوبهوكماوشهاداتهوأحكامهوصاياهفرائضه

قتله.وحاولواعليهانقلبواالذينمنبأعدائهيفتكبأنويوصيه.توجهتوحيثماتفعل
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عدةمننتقامبالاكملكحياتهيبدأسليمانأننرىالتوراتيالنصخلالومن

سناً.سليمانمنأكبروهوأدونيااسمهلهأخبينهمأشخاص

(.فماتبهفبطشيهوياداعبنبناياهوبيدسليمانالملك)فأرسل:التوراةتقول

فدخلبهابطشقائلاًاذهبيهويادإعبنبناياهوسليمانفأرسل:التوراةوتقول

...أموتهناولكننيكلافقالاخرجالملكيقولهكذالهوقالالربخيمةإلىبناياهو

أبيبيتوعنعنيوأزلوادفنهبهوابطشتكلمكماافعلالملكلهفقال:وتقول

بريئين.برجلينبطشلأنهرأسهعاىدمهالربفيرد.يوآبسفكهالذيالزكيالدم

البرية،فيبيتهفيفدُفنوقتلهبهوبطشيهودياداعبنبناياهوفصعد:التوراةوتقول

وأقمأورشليمفيبيتاًلنفسكابنلهوقالشمعيودعاالملكأرسلثم:التوراةتقولثم

هنالك.أوهناإلىهناكمنتخرجولاهناك

وتثبتفماتبهوبطشفخرجيهوياداعبنبناياهوالملكوأمرالتورإةتقولثم

الثاني.الإصحاحأولملوك(سليمانبيدالملك

نفذوقدإسرائيلبنيمنكانواداودالنبيأعداءجميعأن،الفقراتهذهمنويتبين

قتلأنهأولاًنلاحظداود.النبيزمنفيفعلوهقدكانوالماالقتلحكمسليمانالنبيفيهم

وطردالشررموزمنسليمانتخلصوبذلك.شمعيقتلثميوآبقتلثمأدونياأخاه

أعدائه.حولوالتفواأبيهعلىتامرواقدأيضاًكانواالذينالكهنة
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الثافيالفصلى

الحكيمالملكسليمان
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لكن.كملكا!سِلأسليمانيظهرالأولالملوكسفرمنالئالثالإصحاحبدايةمنذ

شاباًيظهروتارةمصرفرعونيصاهرعظيماًتارةيظهرالتوراتيالنصحسبالملكهذا

الآنمننراهاالتيالتناقضاتأبسطمنبالطبعوهذا.يحكمكيفيعرفلاصغيراً

التوراتي.النصحسبسليمانالنبيسيرةقيفصاعداً

إلىبهاوأتىفرعونبنتوأخذمصرملكفرعونسليمانوصاهر:التوراةتقول

الشعبأنإلا.حواليهاأورشليموسورالربوبيتبيتهبناءأكملأنإلىداودمدينة

.الأيامتلكإلىالربلاسمبيتيُبنَلملأنهالمرتفعاتفييذبحونكانوا

التالي:النصالتورإةتوردأسطرعدةوبعدالإصحاحنفسوفي

(.أعطيكماذااسأللهوقالليلاً.حلمٍفيلسليمانالربتراءىجبعون)فيلم

داودمكانعبدكملكتأنتإاليالرب)أيهاقائلأ:ربهخاطبلعمليمانإنوتقول!

.8-5-(والدخولالخروجأعلملاصغيرفتىوأناأبي

صغير.فتىوهوتملكإنهويقولربهمعماحلمٍفييتحدثسليمانفالنبيإذاً

تقولنفسهالوقتوفيصغيرفتىإنهنفسهعنيقولكيفالمطروحوالسؤال

داود؟مدينةإلىبابنتهوأتىفرعونصاهرإنهالإصحاحبدايةفيالتوراة

اتصلفكيفذلكيعرفلاكانفإذا.والدخولالخروجيعرفلاإنهيقولوهو

تزوجإنهبقولهاسليمانالملكمنترفعأنتريدتارةفالتوارة.مصاهرتهعلىووافقبفرعون

والدخول!.الخووجيعرفلاباعترافهطفلأنهعنهلتقولبهتهبطوتارةفرعونبنتمن

النبيبينعلاقةأيةوجودعدمنرىسوفالتارنِحيةالدراساتإلىرجعناإذاثم

الفراعنةوبينبينهجعلقدسلمماز،النبييكونقد.بالملكعهدهبدايةفيوالفراعنةسليمان

تكونوقدالتوحيد.إلىبالدعوةسبحانهاللّهمنمكلفوهو.بالنبوةتكليفهبعدماعلاقة

وليى/،المصاهرةحدىوصلتحتىوبينهمبينهالصداقةتوطيدأ!إأدتالعلاقةهذه

زوجة.سليماناتخذهاالتيهيفرعونابنةتكونأنشرطاً
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ملكعنالتفصيليبالحديثالتوراةتبدأ21الفقرةمنوبدءاًالرابعالإصحاحوفي

فلسطينأرضإلىالنهرمنالممالكجميععلىمتسلطأكانإنه:التوراةتقولكمافهوسليمان

حياته.أيامكلسليمانويخدمونالهدايايقدمونوكانوامصرتخوموإلى

جميعمنصلحلهوكانالتوراةوتقولالكثير.سليمانطعامعنالتوراةوتحدثت

حواليه.جوانبه

لخيلمذودألفأربعونلسليمانوكان:تقولحينمجراهاتأخذالمبالغاتوتبدأ

.فارسألفعشرواثنامركباته

وكانمصرحكمةوكلالمشرقبنيجميعحكمةسليمالنحكمةوفاقت:وتقول

وخمشاً.ألفاًنشائدهوكانتمَثَلآلافبثلاثةوتكلم.الناسجميعمنأحكم

كماالنبيهذالأنصحيحةفهيا!معلأسليمانبهاتمتعالتيللحكمةبالنسبةأما

أربعونلهكانلقولهابالنسبةأما.والحكمةالقضاءاللّهيلهمهكانالكريمالقرآنوصفه

جيولشبقوةالحقيقيةالمعرفةوعدمالتوراةمبالغاتمنفهذا.مركباتهلخيلمذودألف

.سليمانالملك

للرببيتبناءسليمانالملكنيةعنالتوراةتتحدثالخامسالإصحاحمنوبدءأ

لاسمبيتاًيبنيأنيستطعلمأنهأبيداودتعلمأنتيقولطحيرامإلىسليمان)فأرسل:فتقول

...بهأحاطتالتيالحروببسببإلههالرب

ابنكإنقائلاًأبيداودالربكلمكماإلهيالربلاسمبيتبناءعلىقائلوهأنذا

منأرزاًلييقطعواأنفأمروالاَنلاسميالبيتيبنيهوكرسيكعلىمكانكأجعلهالذي

تعلملأنكتقولماكلحسبإياهاأعطيكعبيدكوأجرةعبيدكمععبيديويكونلبنان

فرحسليمانكلامحيرامسبمفلماالصيدونيينمثلالخشبقطعيعرفأحدبينناليسأنه

الكثير(.الشعبهذاعلحكيماًابنأداودأعطىالذيالرباليوممباركوقالجدأ

؟نقاطعدةعندنتوقفالنصهذاوفي

أنهسمعلأنهسليمانإلىعبيدهصورملكحيراموأرسل:التوارةتقولالإصحاحأولطفي-أ

هذاإن:تقوللذلك(.الأيامكللداودمحبأكانحيراملأنأبيهمكانملكاًمسحوه

قالحيرامإنالتوراةتقولوعندماأ!سحلإ.وداودحيرامبينوطيدةعلاقةعلىيدلالكلا!
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آمنقدكانحيرامأنيعنيذلكفإنحكيماً:ابنأداودأعطىالذيالرباليوممبارك

معمحبةعلاقاتويقيمالتوحيددينإلىيدعوكانداودأنيؤكدماوهذاوإلههداودبدين

الكنعانيين.معحميمةعلاقةعلىكانداودأنيؤكدأيضاًوهذاالناس

النص.فيمرتافقرتينفيالتوراةفيالتناقضيظهـرولكن-2

.(..صور.ملكحيرام)وأرسلتقولطفهي

الصيدونيين(.مثلالخشبقطعيعرفأحدبيننااليس:تقولالفقرةنفسوفي

صيدا.ملكوليسصورملكفحيرام

لملكبُعثتالشفويةالرسالةأنباعتبارالصوريينمثليقولأنالمفترضفمن

بالصيدونيين؟صورملكشأنفماصور

.نقاشدونالمشكلةلحُلتوصيداصورملكإنهحيرامعنقالتولو

طلبماذاأجلفمنوالسرو.الأرزخشبطلبا!سِ!سليمانأنوهيالئالثةوالنقطة-3

المعبد.بناءلأجلهوطلبهالذيالخشبإن؟للرببيتلبناءأليس؟الخشبهذا

حملةأيفييُبادأنيمكنخشبمنمعبدهوإنما.التوراةتدعيكماليسإذاًفالمعبد

صفحاتفيبالتفصيلالأمرهذاوسنناقشأثرمنهيبقىولايحرقأنأوعسكرية

قادمة.

الربمعبدبناءبدءبهوصفتماالتوراةقالتهاالتيالكبيرةالمبالغاتومن

.سليمانالنبيإلىالمنسوب

ألفثلاثينالسُّخروكانتإسرائيلجميعمنسليمانالملكوسخّر:التوراةتقول

فيوشهرينلبنانفيشهراًيكونونبالنوبةالشهرفيآلافعشرةلبنانإلىفأرسلهمرجل

ألفاًوئمانونأحمالاًيحملونألفأسبعونلسليمانوكالنالتسخيرعلىأدونيراموكان.بيوتهم

وثلاثمائةآلافثالأثةالعملعلىالذينلسليمانالوكلاءرؤساءعداماالجبلفييقطعون

كريمةحجارةكبيرةحجارةيقلعواأنالملكوأمرالعملىالعاملينالشعبعلىالمتسلطين

اوهيأووالجبلحونحيراموبناؤوسليمانبناؤوفنحتهامربعةحجارةالبيتلتأسيس

البيت.لبناءوالحجارةالأخشاب

سبناءلمجردليستعدادافيوهذه.التوراةتذكرهاالتيالخياليةلأرقاماهناونلاحظ

الأبنية.عشراتلبناءهيإنمابهيت
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الأشجار.قطعفييعملونكانواشخصآلافعشرةإنالتوراةتقولوعندما

وليسكلهالبنانأشجارقطعواأنهميعنيهذافإنغيرهمآلافعشرةبمويتناوبون

يقتلعونكانوارجلألفثمانينإنتقولالتوراةأنوالغريب.وصيداصورأشجار

فإذا.الحجارةهذهمنهتقتلعالذيالمكانتذكرأنتنسىلكنها.المربعةالكبيرةالحجارة

مقالعمنشاسعةمساحاتوجوديعنيذلكفإنالحجارةقلعفييعملونألفاًثمانونكان

.الدراساتولاالآثاريةالعلومتثبتهلموهذا.الحجارة

فيذراعاًستينيبلغقولهاحسبفهو،الرببيتيسمىمابوصفالتوراةوتأخذ

أجزائهكلتصفثمذراعاً.ثلاثونجدرانهوسمكالعرضفيذراعاًوعشرينالطول

به.المتعلقةوالأمورالأطوالفيدقيقاًوصفاً

ولامنحتبنائهعندالبيتفييسمعولم:تقولتوراتيةخرافةتستوقفناولكنْ

فلاللبناء،أدواتتستخدمأندونالبيتهذابناءتمفكيفحديد.منأداةولامعول

.معولولامنحت

البيتهذاشاهدالتوراةكاتبوكأن.الصفحاتمنبعددالبيتوصفوششمر

تدوينوبينسليمانبينماالزمنيالبعدأنإلىتشيرالوقائعبينماجزءاً،وجزءأحجراًحجواً

الذينوحتى،البيتذلكرأىالتوراةدوَّنالذيعزرافلا.سنةثلاثمائةمنأكثرطورا!الا

كتابه.إلىوينقلهعزراإلىيصلحتىوصفهيدوّنولمالمعبد،ذلكمنهمواحديرلمعاصروه

أرملةٍامرأةابنوهوصور.منحيراموأخذصمليمانالملك)وأرسل:التوراةوتقول

ملكغيرهوالصوريحيرامأنيعنيوهذا(نحاسصوريرجلوأبوهنقتاليسبطمن

الأعمدةصنعنحّاسهوالتوراةنصحسبالصانعوحيرام.الاسمبنفسالمسمىصمور

إنهالتوراةوتقول،والأبوابوالنوافذالتيجانصنعوكذلكللبيتالمزعومةالنحاسية

صناعته.فيوالنحاسالذهباستخدم

علىوتملكهوالحصونللمدنبناءهوتصفا!مسِلأسليمانملكالتوراةتصفثم

فيالسفنعملأنهالتوراةوتقول،السفلىحورونوبيتوبعلهكتدمرالمناطقبعض

بالبحارةواستعان،أدومأرضفيبحرسوفشاطئعلأيلةبجانبالتيجابرعصيوت

السفن.لتسييرالصوريين
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والخيالالحقيقةبينالرببيت

القديمالعهديفيضالبيتهذاعنالحديث)وعندطعيمةصبريالدكتوريقول!

هلليتصورالإطلاقعلىعقلهالمؤلففيهيعمللمالذيالحدإلىوالخيالالغلوبآيات

تقبلعاكمايساعدوغيرهاالماديةالأدواتاواستعمالالتحضرفيالإنسانحةالقدرةإمكانيات

لا(.أمالرهيبةالخياليةالصورةهذه

يقبللامماالبيتبناءحولالراويوتخيلاتالإسرائيليالتراثصوركانتومهما

سليمانأنوالمعقولفالمحقق.سليمانعصرلإمكانياتالطبيعيالرفضعلىفضلاًعقلاً

)11.بجانبهتتضاءلالشائعةالعمارةفنونوكانتومحراباً.بيتأابتنى

عظمةلأوجمثلاًالتوراةتعدهالذيسليمانهيكلأما:سوسةأحمدالدكتورويقول

نأكماالكنعانيةالمعابدنمطعلىبنيوقدالصموريين،الفينيقيينصنعمنهوسليمانالملك

كلمةمنمأخوذةالهيكلتسميةوحتىأيضاً،الفينيقيينصنعمنأورشليمفيسليمانقصر

الكنعانية.هيكل

فيالأسرفيأكثرهاوكتبلاحقوقتفيكتبتوالتوراة:سوسةالدكتورويرى

نمطعلللعادةالخارقةالالهةأعمال!وصفأهلهاعتادالذيالسومريالبابليالمحيط

همعايشوالتيالأقوامالتوراةكتبةفقالّدالجماهير.نفوسعلىبهاللتأثيرالخياليةالأساطير

الأساطيركتابةطريقةعلىوسليمانداودالملكينلعظمةوصفهمفيالقديمالعهدمن

أ3(.السومريةالبابلية

إلاالرببيتبوجوديقولالغوبيينوالآثاريينالباحثينبعضأنمنالرغموعلى

وملحقاته.وزخرفاتهالبناءأساسفيرأياًيبدرنأنهم

الأدلةمنسليمانهيكلمخططنستنتجأنالممكنومن:تقولكانونفكاثرين

سليمانهيكلوصفيلائمزنجرليفيالقصرينفمخططسوريا.فيعليهاعثرناالتي

الخاصةوالحجراتالاستقبالقاعاتمنمجموعةعلىويحتويحسنةبصورة

الإلمرائيلي.التراث،طعمِمةصبريد.(1)

.545صالتاريخ!اواليهودالعرب:سوسةأحمدد.)2(
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تشغلكانتوالتيوغيرهاللمحفوظاتالأخرىالإداريةالأبنيةأما.والباحات

بموماريأوغاريتفيالمشابهةالأبنيةنمطعلىتكونأنفيمكنالجديدةالمساحات

زمناً)/(.أقدمأنها

النبيإلىيُنسبأنهالتوراةتدعيالذيالهيكلحولأقوالمنأوردناهماكلبعد

ولفقته.التوراةادعتهماضوءعلىالأمرلنناقشنتوقفسليمان

النبيبناهماهيكلاًأنافترضناوإذا.سليمانالنبيبناههيكلهناكحعَأفهل

وجعلهاالقدلسعلىالاستيلاءلهميبيحباليهودخاصاًإلهياًمقدساًيمثلفهلسليمان

الصهيوني؟للكيانأبديةعاصمة

ذكرتهإلايخصشيئاًتتركلمأنهاحتىمااليكلدقيقاًوصفاًالتوراةفيرأينالقد

وداخلياً.خارجياً

بنيبنائهفي)والبيت:يقولحيثتوراتينصمنأوردناهماالأذهانإلىونعيد

منأداةولامعولولامنحتبنائهعندالبيتفييسمعولممقتلعةصحيحةبحجارة

ميزانفيالنصفهذا،بنائهفيألفاًثلاثينسخرإنه:التوراةوتقول.6-أملوكحديد(

كانتإذاإلاالكثافةوهذهالشكلبهذاتكونلاالحجارةهذهمثلإن:يقولالاَثارعلم

تدلالصخريةوالطبقات،إسرائيلبنيأتباعوجودوجودهاممبقضخمةأبنيةفيمشيدة

بعيدةليستبهاهيكلهبنىسليمانالنبيأنافترضواالتيالحجارةأنعاىقاطعبشكل

منسبقهامنتخلفالتيالأقوامأنالآثاريةالمسلماتومن.سحليمانالنبيعصرعنالعهد

اليبوسيينإنيقول!الواقعلكن،جديدةبيوتبناءفيبيوتهاحجارةتستخدمالأقوام

وقصورهم.بيوتهميتركوالمالأصليينالقدسسكانالعرب

منكانلقدالمعبد؟بهذاالإلهيالمقدسعلاقةماهوهناالمفترضالسؤاللكن

هوهناالمكاناختيارأنبماعليههيكلهليبنيمكانأيسليمانالنبييختارأنالممكن

إلهياً.اختياراًوليسبشرياختيار

عندالتوقفيستدعيأيضاًذلكفإنالهيكليسمىمابوجودالافتراضومع

.أخرىتساؤلات

.17-لم5ص،الحديثةالاثاريةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب:كانونكاثرين(1)
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بنائهفييشاركولمالهيكلبناءفيسخرواالعبيدمنألفأثلاثينإن:التوراةقالت

الهيكل؟ليبنواألفاًثلاثينسليمانجلبأينفمن.إسائيلبنيمنأي

منالأرزخشبليجلبوااَلافعشرةسخرسليمانإن:تقولنفسهاالتوراةلكن

البناء.فيسخرهمألفاًثمانينإنأيضاً:وتقوللبنان

وهناكهناالمفترضالعددهذافيبنفسهنفسهيناقضالتوراةكاتبأنفالغريب

أثر.منهيبقولمدمّرالهيكلأنسليمانالنبيبعدالتاريخيةالوقائعوتدلنا

فيالموجودةسيماولاوأتباعهسليمانللنبيكانتالتيجميعهاالمبانيدمرتوقد

..مق758عامالبابليالتحريرأثناءالقدسمدينة

داودمدينةخارجوالقصورسليمانهيكليكونأنيجبكان:الاَثاريونويقول

الشمالنحوالتوسعيكنولمكلها.المبنيةالمساحةيتطلبتصورهالذيالبناءحجملأن

البناءاعترضتولكنفواصلودونالتلالباتجاهكانتالشرقيةالسلسلةلأنصعباً

الطبيعية.الصعوباتبعض

قدالتوراةنصحسبسليمانالنبيسنرىفإنناحقأبُنيالمفترضالهيكلكانوإذا

فسليمان،وعقيدتهبدينهتتعلقالتيالأغراضغيرأخرىلأغراضالهيكلهذااستخدم

السراريمنمائةوثلاثالسيداتمنمئةسجعامرأةألفمنيتزوجالتوراةقولىحسب

منهنواحدةلكلفبنىآلهتهنباتجاهقلبهأملننساءهأنالتوراةاعترفتوقد)الإماء(

الملوكسفر!اجاء.وخارجهالهيكلفيوذلكلتعبدهصنماًواحدةلكلأقامأومعبداً

مؤابياتفرعونبنتمعكثيرةغريبةنساءسليمانالملك)وأحبأأالإصحاح

لهوكانتبالمحبةبهؤلاءسليمانفالتصق.وحثياتوصيدونياتوآدومياتوعمونيات

آلهةوراءقلبهنساؤهفأمالت.السراريمنمئةوثلاثالسيداتالنساءمنمائةسبع

بّحاهالذيالجبلعلىلهنمرتفعةوبنىوكموشوملكومعشتروتوراءوذهبأخرى

هذامنويتضح!لآلهتهنويذبحنيوقدنكنّاللواتينسائهلجميععملوهكذاأورشليم

اللّه.بتقديسعلاقةلهيكنلم-وجدإذا-الهيكلأنالكلام

لاالتورأتيالمقدسأنيتأكدأنالتوراتيةللمدوناتدارسأوباحثأيوششطيع

الإلهي.التقديسوبينالإنسانبينيربط

-33-

http://kotob.has.it



:تقولحيتالتوراتيالنصفيا!سلأسليمانالنبيسيرةونتابع

إلىفأتتبمسائللتمتحنهفأتتالربلمجدسليمانبخبرسبأملكةوسمعت

إلىوأتتكريمةوحجارةكثيرةوذهباًأطياباًحاملةٍب!صمالجداًعظيمبموكبأورشليم

عنمخفياًأمريكنلمكلامها.بكلسليمانوأخبرهابقلبهاكانمابكلوكلمتهسليمان

مائدتهوطعامبناهالذيوالبيتسليمانحكمةكلسبأملكةرأتقلما.بهيخبرهالمالملك

...وملابسهمخدامهوموقفعبيدهومجلمس

هؤلاءلعبيدكوطوبىلرجالكطوبىسبأ:ملكةلسانعلالتوراةوتقول

وجعلكبكسرالذيإالكمباركاًالربليكنحكمتكدائماًالسامعينأمامكالواقفين

وبرأ.حكماًلتجريملكاًجعلكالأبدإلىإسرائيلأحبالربلأنإسرائيلكرلصيعلى

أعطاهاماعداطلبتالذيمشتهاهاكلسبألملكةسليمانالملكوأعطى:التوراةوتقول

أالملوكوعبيدها!هيأرضهاإلىوذهبتفانصرفتسليمانالملككرمحسبإياه

.15اللإصحاخ

سليمانالنبيدعوةوتُبعددنيويةأمؤرعلتركزأنالتوراةتحاولالنصهذافي

اللّه.دونمنالشمستعبدأنهاأُخبرأنبعدالتوحيدإلىسبأملكة

وخدمهملكهعظمةرأتولمابأشياءلتمتحنهفتأتيملكهبعظمةتعلمسبأفملكة

بلادها.إلىوعادتالهدأيالهقدمت

إلىإسرائيلأحبالربإنتقولفهياللقاء،هذافيعجيبةأموراًالتوراةوتقحم

الأبد.إلىإسرائيلأحباللّهتقولحتىالغيبتعلمهلهذا؟يصحفكيفالأبد

حكمتهوليسالحكمإدارةفيحكمته.سليمانالملكحكمةعلىالتوراةوتركز

أمامك.الواقفينهؤلاءلعبيدكطوبىتقولفهيالعقيدية

وحجارةجداًكثيرةوأطياباًذهبوزنةوعشرينمئةالملكأعطتالخوراةوتقول

لديندعوتهاعلىركزوإنماهديتهايقبللمسليمانالنبيفإنالقرآنيالنصوحسبكريمة

الواحد.اللّه

تقولحينبالسوءسليمالنللنبيتتعرضأنهايرىللتوراةالمتابعفإنحالكلعل

وأدومياتوعمونياتمواَبياتفرعونبنتمعكثيرةغريبةنساءأحبإنهعنه
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إليهمتدخلونلاإسرائيللبنيالربعنهمقالالذينالأمممنوحثياتوصيدونيات

بالمحبة.بهؤلاءسليمانفالتصق.آلهتهموراءقلوبكميُميلونلأنهميدخلونلاوهم

أخرىاَلهةوراءقلبهأملنَنساءهأنسليمانشيخوخةزمانفى)وكان:قولهاوتتابع

(.أبيهداودكقلبإّلههالربمعكاملاًقلبهيكنولم

عندها.التوقفمنلابدحيثياتالنصهذاوفي

لنسائهتابعةوثنيةاَلهةعبادةإلىالأحدالواحداللّهعبادةعنينحازسليمانالنجي-أ

لاالعاديالمؤمنالإنسانكانفإذاوالكفر.التجديفهذامثلفييقعأنلنبيوحاشا

منفهذا.الناسإلىاللّهرسالةليبلغاللّهاصطفاهبنبيفكيفالكفرهذامثلفييقع

الأنبياء.علكاتبيهاوحقدوكفرهاالتوأرةتلفيقات

لاوهمإليهمتدخلونلاإسرائسللبنيالربعنهمقالطالذينالأممعنالتوراةتقول-2

موسىالنبيشريعةأوالتوراةشريعةخالفأ!سل!سليمانأنمعناهوهذا.يدخلون

لنجي.محالوهذاا!لأ،

الذيلممليمانإنثم،الكلامهذامنيفوحواضحاًعنصرياًحساًفإنلذلكإضافة

نأأيضاًيعنيوهذا،محيطهمنأقواماًصاهرإلسرائيلبنيمنوليستحثيّةأمهكانت

ذلكإلىويضافكريماًنبياًوليسنساءزيرجعلهسليمانالنبيعلىالتورأةكاتبحقد

كذبةيعنيوهذاإسرائيلبنيمنلسنَأم!اتهمكانتأكثريتهمفيسليمانأولادبأنالقولى

يكنولم:التوراةتقولثمالمختار.اللّهشعبإليهودأنيدعيالذياليهوديالعرقصفاء

الوقتنفسوفياللّهمعقلبهداودكانكيف.أبيهداودكقلبإطهالربمعكاملاًقلبه

وعرضها؟شرفهاعلىواعتدىبهاوزناالحثيأورياامرأةخطفبأنهالتوراةتتهمه

الصيدونيينإلهةعشتاروتوراء)فذهب:سليمانالنبيعنالتوراةوتقول

كداودتمافاًالربيتبعولمالربعينيفيالشرسليمانوعملالعمونيينرجسوملكوم

.الوثنياتلزوجاتهإرضاءًاَطةعدةيعبدوثنياًالتوراةكاتبنظرفيسليمانأصبحإذن.أبيه

تجاهالذىِالجبلعلىالموآبيينرجسلكموشمرتفعةسليمانبنىحيحئذٍ:التوأرةوتقول

يوقدنكناللواتيالغريباتنسائهلجميعفعلوهكذاعمّونبنيرجسولمولكأورشليم

الذيإسرائيلإلهالربعنمالقلبهلأنسليمانعلىالربفغضبلآلهتهنويذبحهن
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.الرببهأوصىمايحفظفل!أخرىآلهةيتبعلاأنالأمرهذافيوأوصاه،مرتينلهتراءى

بهاأوصيتكالتيوفرائضيعهديتحفظولمعندكذلكأنأجلمنلسليمانالربفقال

(.لعبدكوأعطيهاتمزيقأعنكالمملكةأمز!افإني

يُحمسبكبيرةمملكةوشكلكبيرةأرضاًامتلكسليمانأنيظنالنصفيوالمدقق

ومهمة.كبيرةالمملكةتلكبأنيوحيبهاللّهوعدالذيفالتمزيقحسابها

المملكةهذهح!صمتؤكدأنهانجدوالآثاريةالتاريخيةالدراساتكافةإلىعدناوإذا

والوأقعي.الصحيحإطارهافي

المنطقةهذهتصبحأنجداًالمستبعدمنالواقعفي:فنكلشتاينإسرائيليقول

الإمبراطوريةمركزالصغيرة()القدسأورشليموقريةيهودامنمتناثربشكلالمسكونة

الملوكلاكثرالممكنمنهل.الشمالفيسورياإلىالجنوبفيالأحمرالبحرمنتمتدكبيرة

لإنجازاللازمةوالأسلحةالرجالوتحريكتجهيزمنتمكنقديكونأنوتأثيراًشعبية

إشارةأيبالتأكيدهناكليسعليها،والمحافظةالواسعةالإقليميةالفتوحاتتلكمثل

قويةجيوشلدعملازماًسيكونالذيالتنظيممستوىأوالبشريةالقوةأوللثروةآثارية

)ا".الميدانفيقصيرةزمنيةلفتراتحتى

المؤرخونواعتادالتوراةفيجاءالذيالوصفأما:سوسةأحمدالدكتورويقول

المبالغاتقبيلمنالباحثينأكثرفيعدهسليمانمملكةحدودوامتداداتساعهعنترديده

تبجّحالتيسليمانمملكةأنهيوالحقيقةالعصور،تلكدويلاتعليهادرجتالتي

حرابعلىقائمةمصرحدودعاىمرابطةمصريةبمحميةأشبهكانتبعظمتهااليهود

-مدودهمحمايةالإسنادهذاوراءمنإليهيهدفونماأهمكانالذينالفراعنةأسيادها

منويلز:ويقولالاَشموريون)2(.مقدمتهموفيبمصرالطامعةالأقوامغاراتمنالشرقية

إلامجدهأوجفيوهويكنلمفسليمان.للأمورالنسبيةالتقديراتبالناعنتغيبألاّالخير

لمإنهبحيثالزوالوسرعةالهزالمندولتهوكانت،صغيرةمدينةيحكمصغيراًملكاً

.أو5صحقيقتهاعاىمكشوفةاليهوديةالتوراة:فنكلشتاينإسرائيل(1)

.54؟صالتاريخفيواليهودالعرب:سوسةأحمدد.)2(
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والعشرينالثانيةالأسرةفراعنةأولشيشنقاستولىحتىوفاتهعلىأعوامبضعهَتنقض

كنوز.منفيهاماونهبالقدسعلى

المقدسالكتابأوردهاالتيوحكمتهسليمانملكقصةإنمتابعأ:ويقول

فيبالمبالغةمشغوفاًكانمتأخركاتبيدعلىواسعنطاقعلىوإضافاتلحشوتعرضت

()!".حكمهبتمجيدمولعاًعصرسليمانرخاءوصف

خلالمنسليمانالنبيسيرةتناولتالتيالغربيةالدراساتمنالعديدوهناك

المؤرخيندراسةفيهابماالدراساتهذهكافةأجمعتوقد،ودولتهوملكهالتوراةنصوص

كاذبةنصوصهيوملكهسليمانعنتحدثتالتيالتوراةنصوصأنالجدداليهود

ذلك:فيقيلماأهمولعل،وحقيقةواقععلىوليسأسطوريخيالعلىاعتمدت

بينماأومصريواحدتاريخينصأيفيذكرأيداودأولسليمانيوجدلا

مفقودالقدسفيلسليمانالمشهورةالبناءمشاربععاىالاَثاريالدليلأني،النهـرين

جبلحول02والقرنأوالقرنفيأجريتالتيالآثاريةالتنقيباتكلأخفقتلقدتماماً،

مجمعأوالأسطوريسليمانلهيكلبسيطأثرمجردعلىحتىالتعرففيالقدسفيالهيكل

)3(.قصره

إسرائيلىببنيسليمانعلاقة

النبيعنتتحدثالتيالتوراةنصوصفييقعغريباًتناقضاًأنللنظرالملفتمن

معبدمنأقامهماتعظموتارةالواحد.الإلهعبادةعنانحازأنهعنهتقولفتارةسليمان

لاوأعمالاًسوقيةمسفّةأقوالاًلهتنسبوتارةوملكاًحكمةلهتنسبتارة.الإلهلهذا

زنديق.فاسقلاإيفعلها

نأيوضحالتوراةأسفارفيجاءالذيالكلامبعضفإنوذاكهذامنالرغموعلى

إسرائيل.وبنيسليمانبينسائدةكانتجداًسيئةعلاقة

كماالسيئةالعلاقةتلكأ4-21الإصحاحينفيالأولالملوكسفرأوضحوقد

السفر:هذافيجاء

.344صالتاريخفيواليهودالعرب:سوسةأحمدد.(1)

.371صالأولالمصدر)2(
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الشماليونطالبلهيربعامابنهوخلافةسليمانالنبيموتعندأنهوالواقع

المعتدلينمستشاريهنصيحةرفضالمتغطرسرحبعاملكن،عنهمالأعباءبتخفيف

أبينيركمعلىأزيدوأنانيركمثقّل)أبي:الآنالمشهورةبالكلماتالشماليونوأجاب

(.بالعقاربأؤدبكموأنابالسياطأدّبكم

الانفخففأنتوأمانيرناقسّيقدأباك)إن:التوراةقولالفقرةهذهقبلوجاء

وتصف5-121:4ملعلينا(جعلهالذيالثقيلنيرهومنالقاسيةأبيكعبوديةمن

فقشل.نهايتهوحتىالحكمتوليهمنذلمحليمانارتكبهاالتيالقتلجرائممنعدداًالتوراة

سليمانمحكمةأعضاءأحديربعامولاحق،الإسرائيليينرجالكباروبعضإخوتهبعض

مصر.إلىفهربقتلهوأراد

سليمانطعام)كان:عنهفقالمبذر.مسرفبأنهسليمانالخوراةكاتبوصفوقد

منثوراًوعشرينمسمنةثيرانوعشرة.دقيقكروستنكرسميذ.ثلاثينالواحدلليوم

المسمّن(.والأوزواليحاميروالظباءالأيائلعداماخروفومئةالمراعي

وتعاليمهبالرباستهالنقدرعمهحدعاىسليمانالنبيأن:التوراةكاتبويؤكد

إسرائيلشعبقلوبتميللاحتىالإلمرائيلياتغيرمنالزواجبعدمالقاضيةالصريحة

منوتزوجاللّهحدودوتعدىالنواهيهذهسليمانفتحدى.وأرجاسهاأوثانهاإلى

إسرائيل.لبنييرقلمماوهذأأجنبيات

بغضبيباليولاالربعينيفيالشرفعلفييتمادىسليمانفإنالتوراةوحسب

وشهواته.وملكهنزواتهيرضيأنالمهم،رضاهأوالرب

داودبيتتلطيخفيغرضهالكاذبالفريسيالكتبواضعهذهيكشف)وهنها

السيئاتاجترأحتضييعإذ.لهمسيادتهاتوسدثممنهماالمملكةكرسيانتزاعوهووسليمان

التوراةكاتبيحققوهناوسليمانداودأيديمنالمملكةتمزيقهيالربعهدوتضييع

()1(.وسليمانداودبيتعلىمؤامرتهمقغرضه

وسفرالجامعةسفروأهمهاالتوراةمنأخرىأسفارسليمانالنبيإلىوينسب

التوراةكاتبكانكمندركالأنشادنشيدنطالعوعندماالأنشاد.نشيدوسفرالأمثال

.622حما،الأديانمقارنةفي،الشرقاويعبداللهمحمدد.(1)
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ماجنإنسانمكانوضعهحدإلىيصلبالغأتشويهاًيشوههفهو.سليمانالنبيعلىحاقدأ

.بالأخلاق!قلهوليسسفيه

مقاطعه:أحدفيجاء

بالنعلينرجليكأجملما

صناعيديصنعةالحليمثلفخذيكدوائر

ممزوجشرابيعوزهالامدورةكأسسرتك

بالسوسنمسيّجةحنطةسبرةبطنك

ظبيٍتوأصيكخشفيَنثدياك

عا!كبر!منعنقك

ربّيمبثبابعندحبشونفيبالبركعيناك

دمشقتجاهالناظرلبنانكبرجأنفك

الكرملمثلعليكرأسك

انكأرصرأسكوشعر

باللّذاتالحبيبةأيتهاأحلاكوماأجملكما

بالعناقيدوثديكبالنخلةشبيهةقامتك

بعذوقهاوأمسكالنخلةإلىأصعدإنيقلت

كالتفاحأنفكورائحةالكرمكعناقيدثدياكوتكون

الخمركأجودوحنكك

النائمينشفاهعلىالسائحةالمرقرقةالسائغةحبيبتي

يكونأنفبدل.سليمانعلىالتورإتيينحقدوصلمدىأيإلىيصورالنصفهذا

.العامالبشريوالشذوذالجنسيللشذوذمثلاًأصبحإسرائيللبنيأعلىمثلأ
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الثالثالفصلى

القرآنيالنع!جمأسليمانالنبي
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أهمأننرىسليمانالنبيسيرةيتناولالذيالتوراتيللنصقراءتناخلالمن

النص.هذامنشطبتبحياتهمرتالتيالأحداثوأنتماماً،مفقودةشخصيتهسمات

وأالنبيهذابحياةجاهلاًكانالتوراةكاتبأنلنتبينتسعفناالقرآنيةالآياتسوىوليس

مبيتة.ونيةإصرارسبقعنمتجاهلاًكان

وتحريفالحقيقةعنواضحانحرافالتوراتيالنصيوردهاالتيالأحداثوفي

ملكأنهعلىتركزفهـي،التورأةبهتعترفلمماوهذاشيء.أيقبلنبيفسليمانمقصود

نبي.ابننبيإنهتقولولاملكوابن

التيحياتهتسلسللنرىالكريمالقوآنآياتإلىنعودأنعليناوجبكلهلهذا

وملكه.نبوتهبينجمعت

نفهمأنخلالهامننستطيعقرآنيةآيةعمثرةسبعفيأ!ممحِلأسليماناسمورد

لأنبياء.وباداودبأبيهوعلاقتهوتاريخهشمخصيته

منالسلامعليهماداودوأباهأنهصرحالقراَنأنا!سِلأسليمانعلىاللّهفضلفمن

أ!همحلأ.إبراهيمالنبيذرية

إقَّ!نَّثماءقَندَرَجَ!لرفَعُقَو!ساِتزَهِيرَعَكَءَاتَتنَفَأحُختُنَاَوَتِفكَ):تعالىيقول

قَتلمِنهَدَتنَاوَنوُحًاهَدَثنَأصُلأوَيَغقُولبلَهؤُإشحَقَ!وَوَهَبْنَاصَكِيزعَلِيصرَئث

اَلْمُخسِنِينَ!نَجْزِىكذَالِكَوَهَرُونَوَمُوسَىوَيُوسُفَرَأَيؤُبَوَسُلَتئَنَدَاوبَذُرِّيَّتِهِءوَمِن

ا!عمملا.إبرا!مذريةمنوس!نداودأنصريحنصفهذا.3/884الأنعام

لإبراهيموهبناوالمقصود!.وَيَغقُوبَلَهُ،إِشخَقَ)وَوَهَئنَا:تعاققالطلقد

الأنبياءثمومنالأسباطنسلهمامنجاءواللذين،المعروفينالنبيينويعقوبإسحق

.يعقوبالنبيولديهوذاإلىيختسبداودفإنالتوراةنصوحسبالمعروفين
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ذكرعلىولايهوذانسلذكرعلىيأتيلاالكريمالقراّنأننلاحظأنيجبلكننا

ماتالتيبكنّتهزنىبأنهالتوراةاتهمتهحيث،التكوينسفرأواخرفيلاإنفسهحموذا

الاَخر.بابنهيزوجهاأنيهوذاورفضزوجها

آخرينوينحّيأنبياءليكونواالأفرادبعضيصطفيسبحانهاللّهأنهوهنايهمناما

منيأتيوسليمانلداودبالنسبةالاصطفاءإن:نقولأنبناويجدر.الاصطفاءهذاعن

العرقيالدمويالاختياريعنيولاا!ممحلأ،إبراهيمإلىالممتدةالنبويةالسلسلةخلال!

أبناءمنمئاقيأنننسىلاولكنإبراهيمنسلمنوسليمانداودأنصحيح.فحسب

.ضالونفاسقونمنهميكونربمابلأنبياء،ليسواوأحفادهيعقوب

وسلسلتهاالنبوةتأكيدهوإبراهيمإلىوسليمانداودنسبعلىالقرآنتأكيدإن

منهجعلىسارواوغيرهموأيوبوهارونوموسىوداودسليمانالأنبياء،فهؤلاءأولاً

راسخة.توحيديةعقيدةمنعليهكانماوطبقواأ!سِلأإبراهيمالنبيالأولجدهم

الأنبياءهؤلاءنبوةيؤكدالذيالكريمالقرآنأنوهيمسألةنؤكدأنيجبأيضاًوهنا

الذينالأنبياءجميعأنيعنيوهذا.إبراهيمابنإسماعيلنسلمنهو!محمداًأنلنايوحي

رسالةعنبعيدينسليمانأوداودفليس،واحدةسلسلةهمإبراهيمبعدالقرآنذكرهم

وهوواحدشمخصإلىيعودونأنبياءاختارهماللّهأنطالما!محمدرسالةوعنإسماعيل

هؤلاءبأنوالنصارىلليهودتذكيرأالآيةهذهتكونأنالطبيعيومنا!ملأ.إبراهيمالنبي

إلىإضافةأخرىصلةأيمنأقوىالنبوةفصلة،الناسبقيةمنلبعضهمأقربهمالأنبياء

وتمييزهم.الناستصنيففيكثيرأاليهودعليهايعوّلالتيالنسبصلة

عنإسماعيلنسليقصواأنيحاولونالذيناليهودهؤلاءعلىحجةالاَيةهذهإن

يأمنأقوىبهوصلته،مثلهنبيوهوإبراهيمإلىبنسبهيعود!ن!محمداًالنبيلأنإبراهيم

يدّعونها.أخرىصلة

والبشر،وتعالىسبحانهاللّههوواحدومصدرهامترابطةمتواصلةالنبوةروحإن

والكفرالشركبينيتقلبون،ومشركونوفاسقونكافرونوإمامؤمنونإماالأنبياءدون

برباطويربطهايحكمهااللّهلأنالتغيّرعنوبعيدة،التقلبعنبعيدةالنبوةولكن.والإيمان

نسبهمعنويدافعواالنبوةتسلسلعنيدافعواأنالأنبياءحقومنالبشر،يعلمهلا
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إلىانتسابهميدّعواأنحقهممنوليسوالفكر،للإيمانخاضعونالبشربينما.النبوي

وبهتاناًوزوراًجوراًيدعوناليهودكانفإذا،فقطالموحدينللمؤمنينالحقإنالأنبياء.

عليهممردودالادعاءهذ!فإن،ويعقوبوإسحقإبراهيمأوسليمانأوداودإلىانتسابهم

والفحشبالزناواتهموهماسليمانوشوهداودشوهمنأولهملأخهم،كاذبادعاءوهو

بالنسبةزعمواكما،والأوثانالأصناممنوغيرهاعشتاروتعبادةإلىوالانحياز

اللّه.معقلبهيكنولموثنيةآلهةوراءقلبهأملننساءهأن،لسليمان

:وأبوةنبوة...وسليمانداود

.03ص!أوَّابزإِنَّهُاَتعَتهنِغمَسُلتنَنلِدَا!دَوَوَهَئا):تعالىيقول

.61لنملا!اَلطرٍمَنطِقَلخنَااَلئاسُيأئهَاوَفَالَدَا!دَسُلسمَنُ)وَلَ!رِب:تعالىويقول

عرفناوقد،السلامعليهماداودابنسليمانأننتبينالأولىاالكريمةالاَيةخلالمن

عدةلهكانتداودالنبيأنالأولالفصلفيمعنامرتالتيالتوراةنصوصخلالمن

عنشيئاًيذكرلم.الكريمالقرآنلكن،واحدةوبنتاًولداًعشرسبعةأنجبوقدنساء

سبحان!اللّهعنهيرضىعظيمبعملأوبنبوةشأنلهمليسعاديونأولادلأنهمأولاده

لداود)ووهبنا:قالتالقرآنيةالايةفإننبياًليكونسليماناختارسبحانهاللّهولأن،وتعالى

فيمسيرتهويتابعالملكفييرثهابناًلهوهببأنداودعلىمنّاللّهأنبمعنى(سليمان

التوحيد.دينإلىالدعوة

ا!سحَلأإبراهيمللنبياللّههبةعنتحدثتأخرياتآياترأيناالآيةهذهشاكلةوعلى

.48الأنعام!هَدَتنَاصُلًّاوَيَحْقُوبَطلَهءُإِشخَقَ!وَوَهَتنَا:تعالىفقال

بوهبهمالأنبياءوعلىالناسعلىيمنّوجلعزأنهلنتعلمذلكذكرسبحانهفاللّه

والتوحيد.الهدايةفيسبلهميتابعونالذينالأبناء

وفضَّلها!ممحل!داودالأوّابللنبيهبتهليكونوحدهسليمانسبحانهاللّهاختارلقد

.النبوةوتستمرالدعوةتستمركيجميعاًإخوتهعلى

نصوح!سب،إسرائيلبنيمنليستسليمانالنبيأمأنهنانتذكرأنبناويجدر

مؤمنةكانتأنهاالتوراةنصحسبالواضحومن،الحثيأورياأرملةكانتفإنهاالتوراة

لتقواها.داودالنبيمجبهاوكانحسنةسيرةذات
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ئَرلدَهـ!.وَعَكَعَلَىَّأَنْعَئتَاَلِّغنِغمَتَبرأَفئكُرَ)أَنْ:تعالىقالوقد

قالكماالصالحاتالعابداتمنكانتوقد.وأمهأ!سلأداودبوالديهوالمراد

قالت:قال!النبيعنجابرعنأبيهعنالمنكدربنمححدبنيوسفعنداودبنسنيد

يومفقيراًالعبدتدعبالليلالنومكثرةفإدطبالليلالنومتكثرلابني)ياداود:بنسليمانأم

مشايخه.منأربعةعنماجةابنرواه(القيامة

مأبتشبعالمدعوةلزوجتهاستمعقدداودالنبيأننرىالتوراةنصخلالطومن

أبنائهأحديبقىأنورفضداود.النبيأبيهحياةفيالملكسليمانتوليةبشأنسليمان

.غيرهدونلسليمانالملكيكونأنفاَثر.مدعياًالملكالآخرين

إِكوَأَؤحَتنَاَجبَغدمِنوَألنَّبيِّقلؤُحِإِلىأَؤحَينَآكَمَآأَؤحَينَآإلتكَإِنَّاَ!:تعالىويقول

وَسُلَتخَنَوَهَرُونَوَيُولنسُوَأَيوُّبَوَعِيسَئلأَستبَاطِوَآوَيَغقُوبَوَإِشحَقَوَإِشمعيلَإِتزَهِيصَ

.361النساء!زَبُورُادَاوُردَوَءَاتَينَا

تبلهمنجميعاًللنبيينأوحيكمالهأُوحيالستلاسليمانأنعلىتدلناالآيةوهذه

اللّه.كتابفيذكرواالذينوالعشرينالخمسةالأنبياءمنوهومرسلنبيفهو،بعدهومن

وقدللناسالقضاءفيداودأبيهمعاشتراكهلسليمانالنبويةالمحطاتأولىولعل

تعالى:بقولهذلكالكريمالقرآنذكر

.7!الأنبياء*!ائقَوْوِغَنَمُفِيهِنَفَسثَتإِذاَلحَزلمثِتمَجمَانِإِذوَسُلئنَنَوَدَا!دَ)

،7.الأنبياء!ءَائَيْنَاحُكماوَعَلْمَاوَ!لًّاسُلتمَق)فَفَهَّشَنهَا

لأ.51النمل!عِلْماوَسُلَينَنَدَاوبرَ)ءَانَيا

دينياً.تربوياًمنحىأخذتسليمانالنبيبابنهداودالنبيعلاقةأنالواضحفمن

شؤونتسييرممارسةأي،الفعليبالملكيشاركهراحأبيهحياةفيالملكتسلمالذيالسل!فسليمان

التيالغنمقصةخلالمنذلكعلىمثلاًالكريمالقرآنلناضربوقد.الدينوشؤونالحكم

ومرعى.حشائشمنفيهكانماأكلتأنهاأوخراباً،وعاثتالحقولأحدفينفشت

ذلك.فيأقوالهمتشابهتوقدالقصةهذهالمفسرونأوردوقد

قالا:الأصمإدريسبنوهارونكريبأبوحدثنا:الطبريتاريخكتابفيورد

)وداود:قولهفيمسعودابنعنمرةعنإسحقأببعنأشعثعنالمحاربيحدثنا
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عناقيدهأنبتتقدكرم:قال(القومغنمفيهنفشتإذالحرث!ايحكمانإذوسليمان

:قالاللّهنبيياهذاغير:سليمانقال.الكرملصاحببالغنمداودفقضى:قالفأفسدته

الغنموتدفع،كانكمايعودحتىعليهفيقومالغنمصاحبإلىالكرمتدفع:قال؟ذاكوما

صاحبهإلىالكرمدفعتكانكماالكرمكانإذاحتىمنهافيصيبالكرمصاحبإلى

(111.سليمان)فف!مناهاقولهفذلكصاحبهاإلىالغنمودفعت

الأولالمجلدفيكثيرابنللحافظوالنهايةالبدايةكتابفيالقصةوردتوقد

بعضوأوردهاالتوراةكتابفيأخرىقصةوردتوقد.الثانيالجزءمن12الصفحة

المفسرين.

عنالزنادأببحديثمنالصحيحينفيثبتماهذامن)وقريبكثير:ابنيقول

فأخذالذئبعداإذأبناهمامعهماامرأتانبينما:!اللّهرسولقالهريىهـةأبيعنالأعرج

إنابل:الصغرىوقالتبابنكذهبطإنماالكبرىفقالتالاَخرفيفتنازعتاإحداهما،ابن

ائخوني:فقالسليمانعلىفخرجتا،للكبرىبهفحكمداودإلىفتحاكمتابابنكذهب

هواللّهيرحمكتفعللا:الصغرىفقالت.نصفهمنكماواحدةلكلنصفينأشمّهنجالسكين

()!(.للصغرىفقضىابنها

مَنْيكتشفأنأرادولكنهالطفليشقأنيردلما!سِلأسليمانأنذلكفيوالحكمة

حيأيبقىأنمقابلابتهاعنتنازلتالصغرىأنلهفتبين،الطفلعلىأحنّالمرأتينمِنَ

لها.حكمفلذلك

أشارتوقدبالعدلالناسبينيقضيكانالسنِل!داودالنبيإنالقولمنهناولابد

النبيوالدهيديعلىبدايةالقضاءتعلمسليمالنأنشكولا.ذلكإلىالقرآنيةالآيات

لهاأشارالتىِالحادثةتلكفيوخاصة.والحكمةالفهمفيبزيادةعليهاللّهمنّثمداود

.الناسبعضحرثفيالقومغنمنفشتعندماوهيالكريمالقرآن

اَلْهَوَىتَتبِعِوَلَابِآلًحَقّألشَّاسِبَينَفَاَضمُألأَرْضِفٍىضَلِحفَةجَعَفتَكَإِنَايَدَا!دُ):تعالىيقول

.62ص!اَلْحِسَابِيَوْمَلسُوْاشَدِيدُمبِمَاابٌلَهُئمعَذَاًلئَهِعَنصسبِلِيَضِلُّونَلَذِينَأانَّسَبِيلِأللَّهِعَنفَيُضِاَّلثَ

.651صالأولالمجلدالط!هـيتاريخ(1)

.21صالثانيالقسمأالجزءوالنهايةالبدايةكثير.أبن)2!
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سليماق:ملك

ذكرعلىالقوآنيةالاَياتأتتوقدداود.النبيوالدهبعدالملكسليمانالنبيورث

عصرهملوكمعوسلوكهوتجارتهوالطيروالجنالإنسلهاللّهوتسخيروحكمهملكه

سبأ.ملكةوخاصة

عنها.صحماومعالأمورهذهمعوقفةهذاوفي

الطير.لمنطقفهمه-أ

شهر.ورواحهاشهرغدوها،لهالريحتسخير-2

والطير.والإنسالجنمنسليمانجنود-3

الجياد.قصة-4

النمل.وادي-5

كرسيه.عا!أالجسدبإلقاءسليمانفتنة-6

سبأ.ملكةمعسليمان-قصة7

عنه.القرآنودفاعإسرائيلبنيقبلمنبالكفرسليمانإتهام-8

الطير:لمنطقفهمه

.61النمل!اَلطَّيرِمَنطِقَلخنَااَلنَّاسُيأيُّهَاوَقَالَدَا!دَسُليمَن)وَوَرِثَ:تعالىيقول

والاَيةالطير.للغةفهماًسليمانمنحسبحانهاللّهأنيعلمناالكريمةالاَيةظاهرإن

مقاصدهاعنللناسويعبربلغاتهاالطيوربهيتخاطبمايعرفكانا!سحِلإسليمانأنتعني

أنبيائه.لبعضسبحانهاللّهأجراهاالتيالمعجزاتإحدىوتلكوإرادتها"

يدعاىاللّهبإذنالموتىإحياءوأجرى،موسىاللّهلنبيالعصامعجزةأجرىفقد

الإساءمعجزةرأسهاصهـوعاىمحمداللّهلرسول!شتىمعجزاتوأجرى،عيسى

وقوانينهم.البشرلنوإميساختراقالمعجزةلأن،المستغرببالأمرليسوهذا،والمعراج

التوراةتوردولمالواحداللهلديندعوتهوتسهلتؤيدهبمعجزاتنبيكلاللّهخصوقد

تعترفولاملكاًبهتعترفلأنها.سليمانللنبيسبحانهاللّهخصهاالتيالمعجزاتمنشيئاً

وهوالطيرلمنطقسليمانالنبيفهمعلىدليلاًالكريمالقرآنأوردوقدمرسلاً،نبياًبه

سبأ.ملكةبنبأجاءهالذيالهدهدمعحواره
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بن!صسَبَإمِنوَحئتُرصبِهِءتُحِطلَثمبِمَاأَحَطتفَمَالَغَترَبحَو)فَمَكَثَتعالى:يقول

وَجَدتُّهَا!عَظِيرعَريفىوَلَهَاشَئشلمجلِّمِنوَأُوتِيمَتتَتلِ!هُخآتئئوَجَدتُفِ!!يَقِينٍ

لَافَ!تمألسَّبِيلِعَنِضًذَهُتمأَعْئَلَهُمْالشَّيْطَنُلَهُمُوَزَئَينَاَلئَهِدُدشمِنلِلشَّتسِيسَتجُدُوقَوَكَؤمَهَا

وَمَاتغُاِنُونَمَاتُخفُونَوَيَغلوؤَالأَزضِألسَّمَؤتفِىاَلْشهَيُخرجُاَئَذِىدلًّهِ!أَلَأيممَتجُدُوأيهتَدُونَ

اَئبهَذِبِينَمِنَأَتمكنُتَسَنَنظُرُأَصحَدَقتَقَالَ!هـ!اَلغَظِيرِاَتعَرشهُوَرَثلاألَاَإلَهَاَللَّهُ!

.82-22لنملا!يَرتجِعُونَمَاذَافَأنظُزعَنهُتمتَوَذَثُمَّليهخفآَتقِة4اتكِتَنىصهدهَباَذ!

بالنبيوعلاقتهاسبأملكةعنحديثناسيا!افيالهدهدقصةلنتناولرجعةولنا

فهمعنوتعالىلممبحانهقالهماعلالبرهانالكريمةالآيةمنأردناهوالذي.سليمان

الطير.لمنطقسليمان

قبيلمنوليسالدعوةلخدمةمسخّروجلعزاللّهلهأشارالذيالفهمهذاولعل

لأنبيائهأجراهاالتياللّهمعجزاتجميعفإنوكذلك.وحكمهسليمانملكقوةإظهار

انفردوقد.أقوامهمبينالأنبياءدعوةعلىحسيّةبراهينوهيللدعوةمسخرةكانت

فيه:جاءبحديثاللّهرحمهأ-مدالإمام

حتىالطيرفأظلتهداودعلىأظليللطير:سليمان)فقالداوداللّهنبيماتعندما

فطفق:هريرةأبوقال:قالجناحاًاقبضيللطير:سليمانفقالالأرضعليهأظلمت

يومئذعليهوغلبتبيده!اللّهرسولوقبضالطيرفعلتكيفيرينا!ن!اللّهرسول

الصقورعليهالتظليلعلوغلبتأي:المفرحيةعليهغلبتقولهومعنى(المضرحية

عندماالسملأسلحمانأنندركذلكخلالمنمضرحي)1(.واحدهاالأجنحةالطوال

التيباللغةخاطبهاأنهأيضأوندرك.لهاستجابتداودأبيهجنازةتظللبأنالطيرخاطب

أعلم.واللهالبشر.بلغةوليسهيتفهمها

ا!ملأ:دسديمانالريحاللهتسخمر

وَ!نَّافِيهَأبَرَكناَاَلَّتِىاَلازضِإِلَىبأَفرِةتخرِىعَاصِحفَةَاَلرِّجَوَصلسُلَتمَنَ:)تعالىويقول

.18نبياءلأا!عنمِينَشَئ:بِكُلِّ

.!أَصَابَجَئثُرُضَكبِأَمْرِهَءتخرِىاَلِرّلجَلَهُ!فَسَخَرنَا:تعالىويقول

.41صوالنهايةالبدايةكثيرابن(1)

4--و
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.21سبأ!شَتهرشَئهروَرَرَاحُهَاغُدُوُّهَااَلرِّلجَوَلسُلَتنَنَ):تعالىويقول

لممماوهذا-لسليمانسبحانهاللّهمنحهاأخرىمعجزةإلىتشيرالآياتوهذه

.التوراةتذكره

القويةأي.العاصفةحالتهافيالريحلهسخرسبحانهاللّهأنالأولىالاَيةوظاهر

كثيرفابن.القصصمنالكثيرذلكفيقيلوقد.أقلّتهأمرهافأينماالأمرهاللّهسخرهاوقد

وأقوىلمميراًأسرعهيالتيالريحمنهااللّهعوضهاللّهوجهابتغاءالخيلتركلما:يقول

وفيالبلاد.منأرادحيثأي،أصابحيثرخاءبأمرهتجريلها،عليهكلفةولاوأعظم

بيتأرضأنهاعلىأجمعو!وكثيرون،اللّهباركهاالتيالأرضإلىإشارةالأولىالاَية

التيالأرضإلىبأمرهتجريقالسبحانهاللّهأنالاَيةفيالملفتولكن(فلسطين-المقدس

فيكانلوإذ.المقدسبيتأرضغيرأخرىمنطقةفيكانأنهعلىيدلوهذافيها.باركنا

الأرضإلىوليسفيهاباركناالتيالأرض()منسبحانهاللّهقوللجاءالمقدسبيتأرض

فيهاستقرقدكانالذيالمكانإلىيشرلمالكريمالقرآنأنوالواقع.فيهاباركناالتي

فليسآخرإلممامكانمنيتنقلسليمانالنبيأننرىالآياتظاهرخلالومنأ!مملأسليمان

فييستقرلامتحركأنهالداعيطبيعةومن،اللّهدينإلىيدعوداعٍنبيلأنهمستقرله

الريحأن!شَهْرشتهرهـرَرَاحُهَاغُدُوُّهَاالرِّلخَوَلسُلَتِئَنَ!تعالىقولهتفسيرفيوقيل.مكان

تحتاجوهييومٍبضحىوقاسوهاوجيزةمدةفيبلدإلىبلدمنلممليمانالنبيتقلكانت

سبحانهاللّهأجراهامعجزإتالأمورهذهأنالطبيعيومن،الأقدامعلىمشيألشهر

ونبوته.دعوتهودعمملكهلتقويةلسليمان

السفنتسيّركيالريحلسليمانسخرسبحانهاللّهأنالايةمعنىمنيستفادوقد

العقبةخليجعندفلسطينجنوبفيالسفنتلكبنىإنهقيلوقد،للتجارةبناهاالتي

علاقةكانتالنواحيتلكفيالبلادمنوغيرهاباليمنالتجاريةسليمانعلاقةأنويبدو

،الأرضهذهفيهالسلاميعممستقراًكانملكهأنعلىالكريمةالآياتتدلإذ.قوية

والطيروالجنالإنسمنسليمانجنود

.71لنملا!يُوزَعُونَلطَّيرفهُخلجِنّوَأفيثنسِوَاَاَمِنَهجُنُرووَحُشِرَلسُلتمَنَ!:تعالىيقول

وًمنَأتقِالرعَينلَصُوَأَسَقنَاشَتهرشَحهروَرَوَاحُهَاغُدُوُهَاآلرئِخَوَلسُلَتِنَنَ!:تعالىويقول

ألسَّعِيرِ!عَذَابِمِننُذِقَهُأَثىِنَاعَنمِنهُتميَرخوَمَنهـبِّهِءباذنِيَدَتهبَينيَحْمَلُمَناَلجِنِّ

http://kotob.has.it



الُتَرءَالَاَعْمَلُؤارَّاسِيَتوَقُدُو2كَاَتجَوَابِوَجِفَانٍوَتَمَثيلَمَخَريبَمِنيشَاَءُمَالَهُ،يَعْمَلُونَ

.31-21سبأ!لشَّكُورُآعِبَادِىَمِّنوَقَلِسلشُكرأ

والطير.والجنالإنسمنجشوداًسليمانللنبيجعلسبحانهإدلّهأنويتضح

الأنبياء.بقيةمعيحصللمأمرلهالجنوتسخير

وكما.الإنسمنطائفةلهسخركماالطيرمنوطائفةالجنمنطائفةاللّهسخرلقد

فكذلككبيرأيكنلمملكهإنإذالسخِلألسليمانجنداًالإنسمنالأرضأهلكليكنلمأنه

أماالسواء.علىأمةكلمنطائفةكانتإنمالهمسخّرينالطيرجميعولاالجنجميعيكنلم

جميعكانتولوالهدهدبغيبةعلمالطيرتفقدحينا!سِلأسليمانالنبيفإنللطيربالنسبة

هدهدغيبةيتبيّنأناستطاعماالهداهدجميعومنهاموكبهفيمحشورةلهمسخرةالطيور

الطير.بلايينعنفضلاًالهداهدملايينمنواحد

هويكونوقد.وذاتهبشخصهخاصهدهدإذنفهوالهدهد.أرىلاماليقالطولما

المجموعةمنالموكبذلكفيالنوبةصاحبيكونأوالهداهد،أمةمنلسليمانسُ!خرالذي

إدراكأموهوبالهدهدذلكأنمنظهرماهذاعلويعين.جنسهمنالعددالمحدودة

كانتالهبةهذهأنمنبدولا.عامةبصفةالطيرولااطداهدإدراكنوعمنليسخاصاً

نوعفإنالطيور.وجميعالهداهدلجميعلاا!مملآ.سليمانللنبيسخرتالتيالخاصةللطائفة

النالس.منالأتقياءالأذكياءالعقلاءمستوىفيالخاصالهدهدذلكمنظ!رالذيالإدراك

وحشدعظيمموكبوهووالطيروالإنسالجنمنجنودا!عحِلألسليمانحشرلقد

فهو،الفوضىفيهموتشيعيتفرقوالاحتى(يوزعون)فهمآخرهعلأولهيجمعكبير

والتنظيم.الحشدإلىإشارةالجنوداصطلاحعليهيطلقمنظمعسمكريحشد

كلوالجن.إدلّهبإذنبأمرهيعملونالجنمنطائفةسليمانللنبيسخروكذلك

مننذقهأمرناعنصنهميزغ)ومن.اللّهعذابنالهمنهمعمىومنالبشر،يراهلامستور

النحوهذاعلىيذكرالتسخيرقصةمنالانتهاءقبلالتعميبهذاولعلالسعير(عذاب

وجفانوتماثيلمحاريبمنيشاءمالهيعملونالجنوهؤلاء.دلّهالجنخضوعلبيان

نحاسمنالصوروالتماثيلالعبادةأماكنمنوالمحاريب،راسياتوقدوركالجواب

الجنكانتوقدالماء.فيهيُجتبىالذيالحوضوهيجابيةبموالجوابيوغيرهوخشب
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للطبخضخمةقدوراًلهوتصنعالجواييتشبهللطعامكبيرةجفاناًا!سِلألسليمالنتصنع

شاء-يثبهلهلتقوما!سِلألسليمالنالجناللّهسخرممانماذجكلهاوهذهلضخامتها.راسية

إللّه.بإذن

المحاريب؟لماذا

الكريمالقراَنفيوردتمحرابكلمةأننرىالكريمالقرآنآياتفيننظرعندما

تسورعندماداودالنبيقصةفيووردت.عمرانآلسورةفيومرةمريمسورةفيمرة

سبأ.سورةفيمحاريبالجمعبصيغةووردتداود.النبيعندليتقاضياالمحرابالخصمان

،الإسلامبأمةخاصوهوبهيُصلّىالمسجدفيتجويفالمحرابأنالمعروفومن

النبييضعهاالمحاريبوهذه.محاريبلسليمانيصنعونكانواالجنأنإلىالآيةوتشير

ليسهلالخشبمنمصنوعةتكونوقد.مكانإلىمكانمنوتُنقلالعبادةدورفيسليمان

منيهمناومايصنعونها،الذينهمالجنأنباعتبارالحجرمنصنعتقدربماأونقلها،

الصلاةفيهاتؤدىحتىمعهآمنومنسليمانللنبيتوزّعكانتالمحاريبهذهأنذلك

كانواجميعاًالأنبياءأنوهيفيهالبسلاالتيالحقيمةعلىأيضاًالتأكيديعنيوهذا

.الصلاةفيوالحركاتالأوقاتاختلافمنالرغمعلىواحدةدلّهوعبادئهممسلمين

وسياقالنحاسوالقطر!اَتقِطرِعَينلَمُو)وَأَسَقنَا:تعالىقولهالآياتفيويرد

يكونوقدداود،النبيلوالدهالحديدكإلانةخارقةمعجزةكانهذاأنإلىيشيرالآيات

اللّهألهمهبأنأو،الأرضمنالمذابالنحاسمنبركانيةعيناًسبحانهاللّهفجربأنذلك

والطَّرق.للصبقابلاًويصبحيسيلحتىالنحاسإذابة

مالاستخراجالماءفييغوصمنومنهملهيبنواكيلسليمانالجناللّهسخروقد

هنالك.إلايوجدلامماذلكوغيرواللؤلؤالجواهرمنهنالك

استخدمقدأنهأوالبحرمنمقربةعاىكانأ!هملاسليمانأنعلىأيضأشاهدوهذا

لالستخراجالجناستخدامومنهاالبحر،طريقعنالتجارةمنهاشتىلأغراضالبحر

وحسبتهسبأملكةرأتهالذيالمحددالصرحقصةوسيأتيناالبحر.منالثمينةالأحجار

فيوليسالأحمرالبحرشاطئعلبنيقدكانالصرحهذاأنالأغلبوعلىالماء،منلجّة

آخر.مكانأيأوالمقدس!بيت
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سبأ:وملكةسليمانالنبي

إليهجاءتوحكمتهسليمانبملكسمعتعندماسبأملكةأنالتوراةنصفيمعنامر

جنودهطاعةمنرأتهلماوانبهرتوشعبهحكمهوحيّتصدرهافانشرح،الحكمةمنهلتسمع

بلادها.إلىوعادتوالفضةالذهبمنالهدايالهقدمتثم.المنظمةوحياتهملهوأتباعه

وغايتها.وهدفهاسيرهافيمختلفةقصةفيوردالقرآنيالنصأما

قدمإذاحتى.فتوعدهعنهتغيّبقدالهدهدطائرأنفيجدجنودهيتفقدسليمانفالنبي

اللّه،دونمنالشمستعبدلكنهاعظيمملكولهاشعباًتحكمامرأةرأيتإني:لهقالعليه

معتشاورتمحتوياتهاوعرفتقرأتهافلماقصرهاقيألقيتبرسالةسليمانالنبىِفبعث

أحضرقدكانبهالتقتوعندما،سليمانالنبيإلىبالهداياالذهابوقررتحكمهاأركان

الزجاجمنوهوالصرحإلىوأدخلهالذلكفدهشت.لهافأظهره()العرشملكهاكرسي

اللّهتأييداكتشفتأنوبعدثوبها،سيبللالماءأنظانّةثوبهافرفعتماءأنهفظنتالشفاف

نأبعدبلادهاإلىوعادت.آمنبماوإيمانهاإسلامهاأعلنتالهداياورفضهسليمانللنبي

النبيأنإظهارالقصةمنوالغاية.القصةسياققيتأتيصغيرةتفاصيلوهناك.أسلمت

الطبيعية.والمظاهرالأوثانعبادةومحاربةاللّهدينإلىالدعوةعنيقوقفلاكانسليمان

آتغَإَلبِيهتَمِنَ!انَأَق!أتهُذهُدَأَرَىلًآلمِىَمَافَقَالَاَلظَترَ)وَتَفَقدَ:تعالىيقول

بعَيدَغَئرَفَمَكَثَ!مبِثِزبِسُلْطَنٍأَوليًآتِيَنِّىلَأَأذْبَحَنَّصأَؤشَدِيذاعَذَاجمالَأُعَذِّبَخَّه!

تَمْلِهُغ!آمْرَأَةفهـجَدتُ!!يَقِينٍبن!سَبَإمِنهـصئتُل!صبِهِءتُحِ!لَتمبِمَاأَحَطتُفَقَالَ

وَزَئَيئَاَلئَهِدُلزمِنلِالثّصتسِيسجُدُونَوَقَوْمَهَاوَجَدتُّهَا!عَظِيرعَرثىوَلَهَاشَىش!لِّمِنوَأُوتِيَت

اَلْخَبْ!يُخرجُاَلَّذِىلِتَهِلَأيم!تجُدُوأ!الَايَهْتَدُونَفَهثمآلسَّبِيلِعَنِفَصعدَّهُمْأَنْحَلَهُمْألشَّيطَنُلَهُم

هـأتطيوِأتعَزَشرَبُّهُوَالاإلَهَلَاَاَلئَهُ!وَمَاتغُاِنُونَتخفُويئَمَاوَيَعْلَوُوًالأَزضِآلسَّمَؤَتِفِى

تَوَلَّثُمَّإِلَييئفَأَتقِةبِّكِمئىصهداأذهَب!اَئبهَذِبِيهطمِنَأَتمكنُتَسَنَنظُرُأَصَدَقتَقَالَ!!

وَإنَّهدُسُليَتنَنَمِنإنَّه!!كَريماِكًكِنَنبأُلقِىَإِقِّاَلمحلَؤُأيَأيَّهُاقَالَتْ!يَرتجِعُونَمَاذَافَأنظُرعنهُمْ

مَاأَقرِىفىأَفْتُوقِاتمَلَؤُاْجأَيها!قَالتَسملِمِينَوَأتُوقعَكًأَلَّالَغلُوأ!اَلرَّحِيرِألرَّخمَقأللَّهِلمجمترِ

مَاذَافَاَفبهرِىوًالائرُ!لَكِشَدِيدبَآسوَأُؤلُؤالُوَّقأؤلُوأنَخنُقَالُؤا!لشتهَدُونِحَتَّئأَئ!إًقَاطِعَةً!نتُ

يَفعَلُوتَأَذِلَّةطُوًكَذَلِكَأَهْلِقَآأَعِئئوَجَعَ!وأأَتسَدُوهَاقَزصيةًدَخَلُوْاإذَاأتمُ!وكَإِنَّقَالَت!تَا؟مُرينَ
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بِمَالىفَلَمَّاجَآشُلَيْنَنَقَالَأَتمُدُّونجَنِ!اتمُرسَلونَيَزجعُبِمَفنًاظِرربِهَدِنَةصإِلَييممُرسِتماطَفِى!

لَهُمفِبَلَلَّامجنُو2ُفَلَنَأئِيَئهُملَيْهِتمإِاَزجِغ!نَفْرَصُنَأَنتُربِهَدِيَّخكُؤبَلءَاتَحبهُمخَترمِّمَّااَللَّهُءَاتَ!نِكاَفَمَاَ

.73-2دمالنملا!صَئغِرُداذلَّةصوَهُتممِّضهَابِهَاوَلضُخرِجَنَهُم

عِقريتقَالَ!م!لِمِيئيَآتُوقِأَنقَتلَبِعَرشهَايَأْتِينِىأَيكمأ!لَوايأئهاَقَالَ):تعالىويقول

ألُكِئفمنَوعِقوٌعِندألَّذِىقَالَ!أَمِيرورلَقَوِئّعَلَتهِوَ)قِّمَّقَامِكَمِنتَقُومَأَنقبَوبِ!ءِءَاِئيكَأَنَاْاَلِجْنِّمِّنَ

ءَأَشم!كُرُأَمْيِئتلُوَفِترَفِّيفَفحلِهَذَامِنقَالَ،مُسَقِرعِندرَءَاهُفَلَمَّاطَزُفكإِلجكَقصتَذَأنَقَبْلَبِهِءءَايكَأَن!

اَلَاعَرشحَهَاننَظُزنَكِّرُوأ!قَالَغَنئحمريمرَبِّ!فَإِنَّومَنكَفَرَلِنَقسِهشَكَرَفَإِنَّمَايسَتكُرُاكْفُرُوَمَن

ألْعِقوَهُووَأُوِتينَاقَالَتئَمَنَّهُوأَهَبهَذَاعَغشُأقِيلَت!فَلَمَاجذيهدُونَلَااَلَّذِينَمِنَلَيهُونُأَ!انَهنَدِىَ

ا!خُلِىلَهَاقِيلَ!ؤ2بهَفِرفيَ!مِنإِنَهَاكاَنَتاَللَّهِدُونِمِنتّغَبُدُمَا؟نَتوَصَدَّهَا!م!اِلِينَكآقَئلِهَامِن

إِفِّىرَبِّقَالَتْفَوَارِليرمِّنمُّمَرَّموصَ!خوإِنَّهُقَالَسَاقيَقَأعَنكشَفَتْلُجَّةحَسِبَتهُرَأَتهُفَلَئَاألفَ!جَ

.44-83النمل!ألفَلَمِينَرَبِّللِّهِسُلَتفَنَءًوَأَشلَضتُنَفسِىظَلَمْتُ

وكيفنعيممنعليهكانتلمامثلاًبهااللّهوضربسبألممورةفيسبأذكرتوقد

أفعالهم.علفعاقبهماللّهعنوابتعدواأهلهاكفر

رِّزْقِمِنوَشِمَاله!طُوْايَمِينِعَنجَئتَانِءَايَه!مَ!كَنِهِخفِىلِسَبَالَقَذكاَنَ:)تعالىيقول

وَلَلإَّلتَهُد،أتعَرِمسَيلَعَلَيْهِثمفَأَزسَقنَافَأَغرَضُوْا!غَفُوُرُوَرَيبطيِّبَةتَجذلَةُووَآشكُرُوْارَلِّبهُم

بِمَاكَفَرُوأجَرتنَهُمذَلِكَ!سِذلرِقَلِيلِمِّنوَشَئءِوَأَتلخَمطٍأ!ل!ذَوَانجَنَّتَينِئحتجهِمْ

فِيهَاوَ!دَّرنَاطهِؤقُرُىفِيهَابَخرَئحنَااَلتِىاَتقُرَىوَبَتنئتنَهُخوَجَعَقنَا!اَتكَفُورَإِلَّاوَهَلنُجَزى

أَنفُسَهُتموَظَدُواأَشفَارِنَابَتنبَخعِذرَبّافَقَالُوْا!ءَامِنِينَوَأَيَّاماليًالِىَفِهَاآلسَّيرلمج!اْ

.أو-51سبأ!شَكُورصحبَّارٍل!يُللَأَيَتٍلِكَذَفِىإِنَّمُمَزَّفَيوَمَزَّقنَهُتمكُلَّأَصَادِيثَفَجَعَقتَهُتم

رواياتومنها!نهاللّهرسولعنصدرمامنهاتاريخيةرواياتعدةهناكسبأوعن

بينها.تناقضلاعاموبشكل.تاريخية

دعلةبنعبداللّهعنلهيعةابنحدثناالرحمنعبدأبوحدثناأحمدالإمامقالفقد

مأامرأةأمأرجلهوماسبأعن!النبيسألطرجلاًإن:يقولعباسبنعبداللّهسمعت

فأماأربعةمنهموبالشامستةمنهماليمنفسكنعشرةولدرجلهوبل:قالأرض

وجذامفلخمالشاميةوأماوحمير،وأنماروالأشعريونوالأزدوكندهَفمذجحاليمانيون

.وغسانوعاملة
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واحدهمإليمنبأرضالتتابعةفيهمكالنوقدكلهاالقبائلهذهلمجمعسبأأنوالمقصود

يفعلونالفرس!ملوكالأكاسرةكانتكماالحكموقتيلبسونهاتيجانلملوكهموكان،تبع

تبعاً.وحضرموتالشحرمعاليمنملكمَن!لَّتسميالعربوكانت،ذلك

قديمةغبطةفيكانواوقد.بلقحساليمنبأرضحميرملوكجملةمنكانوقد

الرشادوطريقوالسدادالالممتقامةعلىذلكمعوكانوا،كتيرةوزروعوثماردارةوأرزاق

الضلالإلىالهدىعنعدلواوقدالبوار.دارقومهمأحلواكفراًاللّهنعمةبدلوافلما

فيهمذلكواستمرأيضاًوقبلهابلقيسزمنفيذلكوكاناللّهدونمنللشمسوسجدوا

.العرمسيلعليهماللّهأرسلحتى

مأربسدأنوغيرهمالمفسرينمنوالخلفالسلفعلماءمنواحدغيروذكر

ببناءبينهمامافسدواالزمانقديمفيفعمدوا،جبلينبينمنتجريالمياهأنصنعتهكان

والأشجارالبساتينفيهماوغرسواالجبلينأعاليعلىفحكمالماءارتفعحتىجداًمحكم

)أ".يعرببنسبأبناهمنأولأنويقال،الكثيرةالزروعوزرعواالأنيقةالمثمرة

منسبأوخاصةاليمنملككمّنوالنهايةالبدايةكتابفيتفصيلاتوهناك

وأمراء.ملوك

ملكةمعوتداعياتشأنمنومالهاسليمانالنبيقصةالقرآنقصصأشهرمنولعل

سياؤامنويبدواطدهد،طائربينهممِنوكانجنودهسليمانالنبيتفقدعندماتبدأفهيسبأ

الاجتماعهذاعنالهدهدطائرفتغيبعام،اجتماعأ!إدعاقدكانسليمانالنبيأنالاَيات

حضروعندما،مقنعةبحجةيأتلمماوالذبحبالقتلالهدهدوهدّدسليمانالنبيفاغتاظ

سليمانالتبيبعثثماللّهدونمنللشمسوعبادتهاسبأملكةبخبرسليمانالنبيأخبرالهدهد

وطلب.سبأملكةعرشعندليلقيهاالهدهدوأخذهاالرحيمالرحمناللّهباسمابتدأهابرسالة

الملكةرأتوعندما.الشمسعبادةوتركالتوحيدديانةإلىالعودةالملكةمنرسالتهفيسليمان

لأنفرفضهاسليمانالنبيإلىبهدايافبعث.لهاالأمرتركواثم.قومهامعتشاورتالرسالة

يُجلبأنفأمر،سليمانالملكستزوربأنهاالملكةبعثتثموقومها،الملكةهدايةكانتغايته

سبأصلكةجاءتإذاحتىونكّره.العرشهذافجلب،عليهتجلسالذيالكرسيأيعرلتمها،

.521ص2الجؤءالأولالمجلدوالنهايةالبداية/كثيرابن(1)
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أنهأدركتثمهو،كأنهفقالت،تعرفههلسائلاًالعرلشعليهاعرضسليمانالنبيإلى

النبي.هذاإلدسبحانهاللّهأنوعرفتعرشها

الزجاجمنبنيقدكانالصرحهذاأنويبدو.السياقفيالصرحقصةوترد

نأمنخوفاًثوبهافرفعتماءعلتدوسأنهافظنتماءوتحتهالزجاجمنأرضهوكانت

ربهافاستغفرت.الملكهذانبوةعظمةوعرفتالزجاجمنأنهأدركتولكنهايتبلل

بلادها.إلىوعادت،سليمانالنبيبهآمنبماوآمنت

الكريمة.القرآنيةالاَياتفيوردتالتيالمعانيمختصروهذا

التوسعمنلابدذلكومعالدينيةوغاياتهاأهدافهافيالقصةيوردالكريمالقرآنإن

سبأ.وملكةا!سليمانملكبينالعلاقةحولوالجغرافيالتاريخيالحديثفي

فيكانتالتيوالممالكسليمانالنبيبينأخرىعلاقاتعنالكريمالقرأَنيتحدثلم-أ

الكريم.القرآنعنهاتحدثالتيالوحيدةهيسبأملكةمعقصتهكانتوقد،عصره

تتحدثالتوراةبينما.غيرهمأوالشامأومصرملوكمععلاقتهعنمثلاًيتحدثفلم

منتزوجأنهوقالتالزمنذلكوفرعونصورملكبحيرامسليمانالملكعلاقةعن

أوصلتحتىالمناطقمنالعديدإخضاعليشملاتسعملكهإنوقالت.فرعونابنة

.لبنانمنأجزاءوبعضفلسطينعنعداوحماهتدمرإلىملكة

كانلماسبأملكةعنالهدهديخبرهلملوسليمانالنبيأنيستدلإطدهدحديثخلالمن-2

.!يَقِينٍبنِبًاصسَبَإمِنبِهِ-وَحئتُرصتُحِطلَتمبِمَا)أَحَطتُعبادتهاوعنعنهاشيئاًيعرف

لمالقرآنإنسبأ؟ملكةزارتهعندمامقيماًسليمانالنبيكانأيننسألأنلابدوهنا-3

علىالقدسفييوجدلمماوهذاالزجاجيالصرحإلىأشارولكنالمكاناسمإلىيُمثر

وقتهـاكانسليمانالنبيأنالأغلبوعلى،التوراةتزعمكمادنيهازارتهأنهاافتراض

العقبة.خليجشاطئعندفلسطينجنوبفييقيم

أنهااحتمال،احتمالانف!ناك،سليمانالنبيإلىاليمنمنسبأملكةمجيءعنأما

أنهاوهوآخرواحتمال،العقبةوصلتحتىالأحمرالبحوعبرإليمنمنسفينةفيجاءت

وهذاالعقبةخليجوصلتأنإلىشمالاًواتجهتالحجازأرضعبراليمنمنبراًسافرت

فيتسكنكانتعدةقبائلعبرتمرأنمنهاويلزمجداً.طويلاًوقتاًيستغرقالبريالسفر
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ثدريولا.العقبةإلىتصلأنإلىالجزيرةوشمالبالحجازومروراًاليمنمنبدءأالجزيرة

طاتسمححتىمعها،عداءعلأموفاقعلىوهيالطريقهذافيممالكهناككانتهل

فهوالبر،طريقعنوليسبحرأكانسفرهاأنأرىشخصيوكرأيتمنعها.أوبالمرور

التيالكثيرةالجغرافيةالمعوقاتمنوهناكالحجازإلىاليمنمنتهبطأنمنبكثيرأسهل

أعلم.واللّهالطريقهذافيالسفرتمنع

ومنبلادها.إلىوعادتسليمانالنبيبعقيدةآمنتسبأملكةفإنوبالمحصلة

سبأ*ومملكةسليمانا-لنبيمملكةبينأقيمتقدجداًقويةتجاريةعلاقاتأنا!تمل

ذلكمنذسليمانبدينآمنمَنبقايامنهماليمنيهودأنإلىالدراساتبعضوتشير

الوقت.

ملكةمنتزوجسليمانالنبيأنمنال!!رائيلياتأصحاببثّهمابعضوهناك

وأالملكةهذهمنتزوجسليمانالنبيأنيثبتفلم،اختراعهممنهوالزواجوهذاسبأ

اليمن.أهلصاهر

نأوتناسبسليمانالنبيمُلكفيلتبالغالقصصهذهمثلتبثفالإسرائيليات

الغايةوهذهالتوحيديدينهإلىالبشروهدايةاللّهإلىالدعوةهيالقصوىالنبيهذاغاية

ممُلَتمَنَءًوَأَشلَضتُنَفمِىرَبِّإفظَلَتتُ)قَالَتْالكريمالقرآنآياتأخبرتناكماتحققت

.44لنملا!اَلفَلَمِينَهـبِّلِتَهِ

متعلقةالمسألةكانتولو.القصةومجرىالحديثمجرىلتغيرماديةالغايةكانتولقد

القرآنلنابين!اكماوالغاياتالأسبابجاءتلمابأخرىمملكةعلاقةأودوليةبعلاقات

الغايةتحققتفعندمايمتلكها.بثرواتولايحتلهابأرضيطمعلمسليمانفالنبي.الكريم

الحد.هذاعندالأمورانتهتوعقيدتهسليمانبربسبأملكةإلمانوهيالدعويةالنبوية

والجياد:سليمانالنبي

بالجياد.سليمانالنبيعلاقةعنحديثالكريمالقرآنفيجاء

بِآثحَثِىعَلتهِعُرِضَإِ!!أَؤَابإِنَهُ*اَلعَتبدُنِغمَسُلتئَنلِدَا!دَوَوَهَئنَا):تعالىيقول

بِألححَابِ!تَوَارَتحَتَّىرَبِّبمرعَنألخيزِحُبَّأَتجبْتُإِفِى-فَقَالَ!ألجيَادُالقخَفِتَتُ

.!وًالْاغنَاتَبِاَلشُوقِمَ!خَافَالفِئَعَكًرُدُّوهَا
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سليمانالنبيحبعنتتحدثالتيالآيةلهذهعديدةتفسيراتوردتوقد

عنه.وأبعدهاأرسلهاثم،ربهذكرأنستْهحتىللخيول

حولها.تفسيراتمنقيلمابعضوهذا

وقتخرجحتىالخيولتلكبعرضاشتغلسليمانإن،لنبي:السلفأكثرفقال

لمأنهبهيقطعوالذيوغيرهطالبأبيبنعليعنهذاروي.الشمسوغربتالعصر

فأخرشريعتهمفيسائغاًكانإنهيُقالأنإلااللهمعذرغيرمنعمداًالصلاةيترك

ذلك.منالخيلوعرضالجهادأسبابلأج!الصلاة

هذاأنالخندقيومالعصرصلاة!قتأخيرالنبيفيالعلماءمنطائفةادعىوقد

.وغيرهالشافعيقاله،الخوفبصلاةنسخححىذاكإذمشروعاًكان

عراقيبهاعنالعرقيمسحأخذعليهالجيادردّسليمانالنبيطلبوعندما

العرؤا.مسحفيعباسابنعنالوالبيورواهجريرابناختارهالقولوهذاوأعناق!ا

بسبببلامالاًويهلكبالعرقبةالحيوانليعذبكانمابأنهجريرلابنالقولهذاووجه

فرسآلافعشرةكانت:قيل.عظيمةكانتسليمانخيلإن:قيلوقدلها.ذنبولا

الأجنحة.ذواتمنفرساًعشرونفيهاكانوقيلألفاًعشرينوقيل

الريحوهومنهالهخيرهوبماعنهااللّهعوضهللّهالخيلتركلماالعلماءبعضوقال

!الراً.ورواحهـاغدوهاكانتالتي

الجيادأعناقيقطعوراحالسيفأخذسليمانالنبيإدن:المفسرينبعضوقال

:أسبابلعدةالأول!القولإلىنميلفإنناعاموبشكل.وأقدامها

الخيل.سيماولاذنبدونالحيواناتبقتلنبييقومأنيصحلاأنه-أ

فكم،الخيلرؤولصمنألفاًعشرونأوألفاًعشراثناسليمانالنبيلدىكانإذا-2

خيل؟بلابقيهلفقدها؟أنبعدوماذاقتلهابعدوضعتوأينقتلهاالمشغرق

كانواكيفثمبدونها؟ظلواهلمصيرهمكانفماذافرسانهالهاأنلابدالجيادهذه-3

الخيل؟هذهوجودبدونويجاهدونيحاربون

النبييملكهاكانالتيالجيادحولالمفسرينأقوال!منبعضاًاستعرضناأنوبعد

منبهايتعلقوماالجيادهذهحولعدةأسئلةالباحثينمنالعديديطرحأ!هحِلإ،سليمان

بها.خاصةوأماكنإصطبالأت
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بعضفيكماألفاًعشرونأوالخيولمنألفاًجم!ثراثناسليمانالنبيلدىكانإذا

مهماتها؟هيومايضعهاكانفأينالروايات

موجودةللخيولالمخصصةالأمكنةاتكونأنيمكنلاأنهأجمعواالآثارعلماءإن

داود.مملكةفيأوالقدسفي

وقدجازر.حاصور،مجدو،الشماليةللمدنسليمانالنبيبناءإعادةالتوراةتصف

.51و/الأولالملوكسفرفيذلكجاء

الرببيتلبناءسليمانالملاثجعلهالذيالتسخيرسببهووهذا:التوراةتقول

وجازر.ومجدووحاصورأورشمليموسوروالقلعةوبيته

فيالبريةفيوتدمروبعلةالسفلىحورونوبيتجازرسليمانوبنى:التوراةوتقول

.الفرسانومدنالمركباتومدنلسليمانكانتالتيالمخازنمددنوجميع.الأرض

واثنامركبةمائةوأربعألفلهفكانوفرساناًمراكبسليمانوجمع:التوراةوتقول

(.أورشليمفيالملكومعالمراكبمدنفيفأقامهمفارسألفعشر

مجدو-موقع-المواقعتلكأحدشيكاغولجامعةالشرقيالمعهدبعثةنقّبتوعندما

روعةالموقعذلكاَثارأكثربعضنسبتالماضيالقرنمنوالثلاثيناتالعشريناتفي

.سليمانإلىالحديديللعصرتعودوالتي

منالسريعالدوليالطريقينحدرحيثماإستراتيجيةمنطقةفيتقعالتيمجدّوكانت

نحوالمرتفعاتمنينحدرالشمالفيوالأناضولالنهرينبينمابلادإلىالجنوبفيمصر

.التوراةفيالمذكورةالمدنأهمأحد()يزراعيلوادي

تعودإسطبلاتأنهاعلمجدوقيالمتكشفةالبناياتبعضعرّفالبعثةأعضاءأحد

البناءلتقنياتالمقدسالكتابوصفعلمرتكزأتفسيرهكانلقد.سليمانالملكعهدإلى

.القدس!االسليمانية

كاملقرنبمدةوالسليمانيةالداوديةالاَثاركلاتأريخفيالاَثارعلمأخطألقد

القونأواخرفيداودلعهدمبالئحوخالسابقللزمنتنتميبأنهاأُرّختالتيفالاكتشافات

بعهدأرختالتيوتلاثالعاشر.القرنلمنتصفالواقعفيتعودأنهاتبين.مقعشرالحادي

..مقالتاسعالقرنلأوائلتعودأنهاتبينسليمان
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عنتمامأنحتلفةوسليمانداودلمملكةالتاريخيةالحقيقةكانت:فنكلشتاينويقول

)1،.التوراتيةالرواية

تُظهرسليمانلأيامالعبريالمقدسالكتابلوصفبتدبرقراءةأنالباحثونويرى

بعضظنلقد(استثنائيمثاليلماضٍتحويلهيتملماضٍتصويرالوصفهذ!أنبوضوح

الأبنيةمنسلسلةاَثاروهيمجدوأرضفيتمتالتيالاكتشافاتأنالصهاينةالآئاريين

الأبنيةهذهدرسواعندماالآثاريينلكن.سليمانالنبيإسطبلاتأنهاعواميدعلىالمرتكزة

أكثر.أوسنةبمئةالأقلعلىسليمانالنبيعصرعلىلاحقعصرإلىتعودأنهالهمتبين

الآثارعالمرأىوقد.الحديديالعصرإلىتعودالاثارهذهأنبعضهمورأى

بلسليمانعصرعاىتدلطلاجازرمدينةفيالمكتشفاتأنمكاليسترسأ.ر.البريطاني

فقط.سنةبمئتيالميلادقبلماعصرعاى

.سليمانالنبيجيادحولمعينةنتائجإلىنصلأننستطيعتقدمماخلالمن

الاياتلهأشارتماوهذاشديداً،حباًيحبهاوكانجياداًسليمانالنبيامتلكلقد

نستنتجولكننا،عنهأبعدهاربهذكرمنشيئاًأثستهعندماالجيادهذهأنونستنتج،القرآنية

الكثرةبتلككانتإنالجيادهذهوأنواحدمكانفيمستقرأيكنلما!ممَلأسليمانأنأيضاً

نأيثبتأنالصهاينةبعضحاولوقد.ضيقةلأمكنةوليسواسعةلسهولتحتاجفإنها

المسجدأسواارقربنفقاًحفرواأدنبعدوخاصةالقدسمدينةفيكانتسليمالنإسطبلات

علىعددهايزيدلاقدالخيولمنلبضعةٍإلاّتسعلافإنهامساحتهاوحسب.الأقصى

وهذاصغير،ضيقسليمانإسطبلاتكانأنهزعمواالذيالمكانلأنفرساً.العشرين

آلافامتلكإنهيقولونفمرة،التوراةأقوالبينصارخالتناقضإنالقولإلىيقودنا

كلعلى.لأقصىاالمسجدأسوارقربكانتخيولهإسطبلاتإدنيقولونومرةالخيول

نقولأنويبقىواضحاً.تفنيداًفندهالاَثارعلملأنعليهيعوّللاالتوراتيالنصفإنحال

أكثر.ليسوالدرسللعبرةجاءتسليمانالنبيمعالجيادقصةإن

؟سليمانالنبيكرسيعلىألقيالذيالجسديعثيماذأ

وَلَقَذفتًنَا):تعالىقولهتفسيرعندالمفسرينبعضيذكرهماالإسرائيلياتمن

.43ص!أنَاَبَثُمَّجَسَدًاعَكَكرْشِئهِءوَأَتقئناَسُينَنَ

.أ!كا-581ص.رستمسعدترجمةحقيقتهاعلىمكشوفةالعبريةالتوراة:فنكلشتاينإسرائيلد.(1)
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بينتمييزغيرمنذلكمنرويماكلوذكرتفاسيرهمفيمنهاالكثيرذكروقد

والسمين.والغث،والضعيفالصحيح

قويبسندحاتمأببوابنجريروابنالنسائيأخرجالمنثور:الدرفيالسيوطيقال

:قالعنهمااللّهرضيعباسابنعن

وكانت،امرأتهجرادةوكانتخاتمهالجرادةفأعطىالخلاءيدخلأنسليمانأراد

دان!لبسهفلمافأعطتهخاتميهاتي:لهافقالىسليمانبصورةالشيطانفجاء.إليهنسائهأحب

قدفقالت.خاتميهاتيلها:قالالخلاءمنأ!سِلأسليمانخرجفلماوالشياطينوالإنسالجنله

أنالهيقولأحداًيأتيلافجعلسليمانلستكذبت:قالتسليمانأنا:قال.سليمانأعطيته

عزاللّهأمرمنأنهعرفذلكرأىفلما.بالحجارةيرمونهالصبيانجعلحتىكذبهلاإسليمان

ألقىسلطانهأ!محلأسليمانعليردأنتعالىاللّهأرادفلماالناسبينيحكمالشيطانوقام.وجل

أيكون:لهنفقالواأ!لأسليماننساءإلىفأرسلوا.الشيطانذلكإنكارالناسقلوبفياللّه

الشيطانرأىفلما.ذلكقبليأتيناكانوماحيّضونحنيأتيناإنهنعم:قلنشيء؟سليمانمن

سليمانكرسيتحتفدفنوهاومكرسحرفيهاكتباًفكتبواانقطعقدأمرهأنظنلهفطنقدأنه

فأكفروبغلبهمالناسعلىسليمانيظهركانبهذاقالوا.الخاسعلىوقرؤوهاأثاروهاثم

فتلقفتهالبحرفيفطرحهبالخاتمالشيطانذلكوبعثيكفرونهيزالوافلمسليمانالناس

سمكاًفاشترىرجلفجاءبالأجرالبحرشطعلىيعملا!سِلأسليمانوكانفأخذتهسمكة

ثم.السمكهذاليتحمل:لهفقالا!سح!سليمانفدعاالخاتمبطنهافيالتيالسمكةتلكفيه

الخاتمبطنهافيالتيالسمكةتلكأعطاهدارهبابإلىالرجلانتهىفلمامنزلهإلىانطلق

الإنسلهدانتلبسهفلمافلبسهفأخذهجوفهافيالخاتمفإذأبطنهافشقا!سلأسليمانفأخذها

البحر.جزائرمنبجزيرةلحقحتىالشيطانوهرب.حالهإلىوعادوالشياطينوالجن

يوماًوجدوهحتىعليهيقدرونولايطلبونهمريداًشيطاناًوكانطلبهفيا!سليمانفأرسل

البيتمنمكانفييثبلافجعل.فوثبفاستيقظرصاصمنبنيانأعليهفبنوافجاؤوانائما

فيلهفنقببهفأمرا!معلأسليمانإلىبهوجاؤوافأوثقوهفأخذوهالرصاصمعهدارأنإلا

فتناولقد.قولهفذلكالبحرفيفطرحبهأمرثمبالنحاسسدّثمجوفهفيأدخلثمرخام

عليه.تسلطكانالذيالشيطانيعنيجسداًكرسيهعاىوألقيناسليمان
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هذاأنفيوقتادةعباسابنعنأخرىرواياتالدرفيالسيوطيروىوقد

كيفلممألهسليمانوأنآصفاسمهأنمجاهدعنورويصخراً،اسمهكانالشيطان

فساحالبحرفيآصفنبذهأعطاهفلماأخبركخاتمكأرنيالشيطانفقال؟الناستفتنون

والعثورالسمكةأمرمنكانماكانحتىكرسيهعاىآصفوقعدملكهوذهبسليمان

إليه.سليمانملكورجوعالخاتمعل

اللّهومنعهنسليماننساءعلىيسلطلمالشيطانأنومجاهدقتادةروايةفيأنغير

يقربنه.ولميقربهنفلممنه

هذهأنفينشكلانحن:بقولهالقصةهذهعاىشهبةأبومحمدالدكتورعلقوقد

بعضعنتلقوهاوغيرهعباسابنوأنوأباطيلهمإسرائيلبنيأكاذيبمنالخرافات

وأخرجقالالدرفيالسيوطيذكرهمماذلكعا!أدلوليسأسلموا،الذينالكتابأهل

أدرلماللّهكتابمنآياتأربع:قالعنهمااللّهرضيعباسابنعنالمنذروابنالرزا!تىعبد

عَكَ)وَأَتقيئا:تعالىقولهعنوسألتهمنهاوذكر7الأحباركعبعنهنسألتحتىهيما

سليمانخاتمالشيطانأخذ:قال!.أنَاَبَثُمَجَسَدًاكُزسِسهِء

لاالسندقوةأنقبلمنذكرتهماهناأؤكدأنوأحب:شهبةأبوالدكتورويقول

الكتابأهلمسلمةمنوأمثالهالأحباركعبعنوغيرهعباسابنأخذهمماكونهاتنافي

علىوافتراءاتهموخرافاتهمإسرائيلبنيإسرائيلياتمنكونهاينافيلانفسهافيفبثوها

الإخباريوننقلهمايصحولا-:الشفا-كتابهفيعياضالقاضيالإمامقالوقد.الأنبياء

لاالشياطينلأنحكمهفيبالجورأمتهفيوتصرفهملكهمحلىوتسلطهبهالشيطانتشبهمن

)1(.مثلهمنالأنبياءعصموقدهذامثلعلىيسلطون

أقوالاًالجسدوإلقاءالفتنةهذه!االمفسروننقل:تفسيرهفيحيانأبوقالوقد

وضعمنإماوهينقلها،يحللامماوهيكتبهمفيعليهايوقفمنهاالأنبياءبراءةيجب

لم:قالأنإلىسليمانكرسيعلىألقاهالذيالجسدولاالفتنةاللّهيبينولمالزنادقةأواليهود

عقلاًويستحيل.بهيتفوهأنيعظمماإليهالمفسروننسبممنبهيتأسىمنليذكريكن

نأويعتقدواالناسعلىأمرهيلتبسحتىنبيبصورةالشيطانكتمثلذكروهماوجود

.722-172صالسنةمكتبة/والموضوعاتالإلمرائيليات:شهبةأبومحيد(1)
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مسترقةمقالةهذهوإنمانبيبرسالةيوثقلمهذاوجودأمكنولوالنبيهوالمتصورذلك

)1،.السفسطائيةزنادقةمن

فىجاءماهوالفتنةتفسيرفيالمتعينوالصحيح:شهبةأبومحمدالدكتورويقول

:قال!النبيعنهريرةأببعنللبخاريواللفظالصحيحين

يجاهدفارساًامرأةكلتحملامرأةسبعينعلالليلةلأطوفنداودبنسليمانقال

تحملولميقلفلمشاءاللّهإنقل(الملائكةمنقرينه)يعني:صاحبهلهفقالاللّهسبيلفي

قالهاالو!:النبيقال.شقيهإحدىساقطبولدجاءتواحدةإلاشيئاًمنهنواحدة

(.أجمعيناللّهسبيلفيلجاهدوا

سليمانكرسيعلىوقعشقيهإحدىالساقطالولدأنالرواياتبعضفيوجاء

.أنابثمخطئهعنليرجعمدعاةذلكفكان

كثرتوقد.القصةهذهمعنىمنكانالذيمايخبرنالمسبحانهاللّهفإنحالأيةعلى

.البخاريصحيحمنوردماسوىبالتحديدالقصةتفسيريثبتولمحولهاالإسرائيليات

بالكفر:سليمانالنبياتهام

عندهاسنتوقفلذلكوالتاريخيةالدينيةأبعادهالهاجداًهامةمسألةإلىنصلهنا

ظاهرها.علنقتصرولاطويلاً

هِّنَ!رليئنَجَذَمَعَهُئمئِصَامُصَدِّقاَللهِعِندِفِنْرَسُولمهُتمجَدوَلَمَّا:)تعالىيقول

اَإتَّبَعُوأمَاتَتلُواْ!يعلَمُوتَلَاكَاَنَّهُمْظُهُورِهِتموَرَ%ألنَهِ!تفانكِنَفأُوتوُأألَذِينَ

ألنَّاسَيُعَلِّمُونَآلشَّعطِبكَفَرُوأوَلبِهنَّوَمَا!فَرَسُلَتصنُسُلَيحَنَعُقكِعَكَألشَّيَطِينُ

نَخنُإنَّمَايَقُولَاَحَئًىأَحمَدٍمِقيعُلِّمَانِوَمَاوَمَرُوتَهَرُوتَبِبَابِلَاَلْطً!تنعَلَىأنزِلَألسِّحرَوَمَآ

بِهِءبِضَاَرِّينَوَمَاهُمحوَلرَؤجِهَالْمَغدينبِهيُفَزِلُوتَمَامِنْهُمَافيًتَعَ!مُونَفَلَالًكفُزفِتنَة

لَهُرمَااَشْزًلهُلَمَنِعَلِحُوأوَلَقَدْيَنفَعُهُبئجوَلَا!حُرُّهُمْمَاوَلَنَعَلُونَأللَّةِبِمادنإِلَآأَحَدمِن

وَلَوْ!يَغلَمُو%لَوْ!الُؤأأَنفُسَهُتمبِهِءمَاشَرَوْأخَبَؤوَلبَئممرَرمِفاَ،خِرَةِفِى

.301-151:البقرة!يغَلَمُوتَئَوْكاَلُؤأخَثنعِندِأللَّهِمِّنلَمَثُوبَةوَآتَّقَوْ(ءَامَنُوأأَنَّهُر

حولهاماوأوردواجميعهمالمفسرينشغلتأ20الاَيةوخاصةالآياتوهذه

.مدسوسهوماومنهاالقصصمنالكثير

.2و7الصفحة21المجلدوبيانهالقرآنإعراب:الدرةطهمحمد(1)
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جريروابنمنصوربنوسعيدعيينةبنسيفانأخرج:للسيوطيالمنثورالدرفيجاء

يسترقونكانواالشياطينإن:قالعباسابنعنوصححهوالحاكمحاتمأبيوابنالمنذروابن

الناسقلوبفألشربتهاكذبةألفعليهاكذبحقبكلمةأحدهمسمعفإذاالسماءمنالسمع

فلما4الكرسيتحتفقذفهافأخذهاداودبنسليمانذلكعلىاللّهفأطلعدواوينواتخذوها

مثللأحدكنزلاالذيسليمانكنزعلىأدلكمألا:فقالبالطريقشيطانقامسليمانمات

فيماسليمانعذراللّهوأنزلالأممفتناسختهاسحرهوفإذافأخرجوانعمقالوات؟الممنعكنزه

.سليمانملكعلىالشياطينتتلوماوأتبعوا:فقالالسحرمنقالوا

الاسميعلموكانسليمانكاتبآصفكانأيضاً:عباسابنعنالنسائيوأخرج

أخرجتهسليمانماتفلماكرسيهتحتويدفنهسليمانبأمرشيءكليكتبوكانالأعظم

بهيعملسليمانكانالذيهذاوقالواوكفراًسحراًسطرينكلبينفكتبواالشياطين

علاللّهأنزلحتىيسبونهجهالهميزلفلمعلماؤهمووقفوسبوهالناسجهالفأكفره

الشياطين.تتلوماواتبعوا!محمدالنبي

الشياطينتعلمهسحرالمنثور:الدرفيوردماعلىنوعانفهوللسحر.بالنسبةأما

)وما:قولهفيالسجيعنجريرابنوأخرج.وماروتهاروتالملكانيعلمهوسحر

علمتهإذابينهمفيماالملائكةكلامفإنبهخاصموهآخرسحرهذاقال!(الملكينعلىأنزل

سحرا.كانبهوعُملفصنعالإنس

متّهم-وهو-سالمبننعيمطريقمنعساكروابنالمجالسةفيالدينوريوأخرج

:قالمالكبنأنسعن

وبحريةوقبليةوغربيةشرقيةريحاًإليهمبعثبابلإلىالخلائقاللّهحشرلما

المغربجعلمنمناد:نادىإذلهحشروالماينظرونيومئذٍفاجتمعواأبابلإلىفجمعتهم

فقامالسماء.أهلكلامفلهبوجههالحرامالبيتإلىواقتصديساوهعنوالمشرقيمينهعن

تكلممنأولفكانهوأنتهودبنقحطانبنيعربيا:لهفقيلقحطانبنيعرب

لساناً.وسبعيناثنينعلىافترقواحتىوكذاكذافعلمنيناديالمنادييزلفلمبالعربية

وهبطتبابلياً،يومئذٍاللسانوكانبابلفسميتالألسنوتبلبلتالصوتوانقطع

الغنىوملائكةوالشفاءالصحةوملائكةوالإيمانالحياةوملائكةوالشرالخيرملائكة
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السيفوملائكةالجهلوملائكةالجفاءو!الأئكةالمروءةوملائكةالشرفوملائكة

أناالإيمانملكفقالافترقوا:لبعضبعضهمفقالالعراقإلىانتهواحتىالبأسوملائكة

الباديةأسكنأناالشفاء:ملكوقال.معكأنا:الحياءملكفقال.ومكةالمدينةأسكن

الجهل:ملكفقال.المغربأسكنوأناالجفاء:ملكوقال.معكوأنا:الصحةملكفقال

ملكوقال.معكأنا:البأسملكفقال.الشامأسكنأنا:السيفملكوقال.معكوأنا

فاجتمعمعكما.وأنا:الشرفملكفقالمعكأناالمروءةملكفقالهاهناأقيمأنا:الغنى

.بالعراقوالشرفوالمروءةالغنىملك

الأرضإلىأنزلهمااللّهأنانتشاراًوأكثرهاوماروتهاروتعنقصمصاًأوردواوقد

أنهماويقال.بامرأةتعلّقانزلافلما.آدمبنيفعلفعلناماالأرضعلىكنالوقالا:أنبعد

فوقمعلقانفهماالدنياعذابفاختاراوالآخرةالدنياعذاببيناللّهفخيرهمابها.زنيا

القيامة.يومإلىيُعذبانوالأرضالسماءبينبابل

تكفر.فلافتنةنحنإنمايقولاحتىأحداًيعلمالاأنعهدعليهماأُخذأنهماوقيل

لاخلاقالساحرأنلهمعهدوفيمااللهكتابمنيقرؤونفيما!!رائيلبنوعلموقد

القيامة.يوماللّهعندله

القصة؟هذهمنيعنيثاوالذي

التالي:المساروجدنامنطقياًربطاًونربطهاالقصةأركاننجمعأنأردناإذا

علىيقضيأنأرادوكذلك.الناسبيننبوتهومعالمملكهيثبتأنا!مح!سليمانأراد

بينالسحرباستخدامجسدوهالفسادوهذا.إسرائيلبنيفيانتشرالذيالفسادمعالم

بعيد.زمنومنذالناس

كيبالعرافةشاؤولالعبرانيينملكاستعانكيفصموئيلسفرفيرأيناوقد

حوائجه.يقضيكيبالعرافاتواستعانصموئيلالنبيروحلهتُظهر

الفسادفكثر.الآخرينضررأجلمنوعلومهالسحرالعبرانيونهؤلاءنشروقد

كتبجميعيجمعفراحباللّهبالاستعانةالفسادهذاعلىيقضيأنالنبيفأرادالأسر.بين

عسيراً.حساباًيستخدمهمنويحاسبإسرائيلبنيأيديمنالسمحر

أيضأالمعلومومن،والشياطينبالجنسليمانالنبيحكّمسبحانهاللّهأنومعروف

باللّه.كفروهوسحرهفيبالشياطينيستعينالساحرأن
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بعدالفسادتفعلأنتستطعلمالشياطينلأنالناسبينوالسلامالإصلاحوساد

عليهم.وسلطتهبنبوتهسليمانالنبيقيدهاأن

لاوهيمدةالشياطينفمكثتالممخلأ.سليمانالنبيماتأنإلىكذلكالأمروظل

عليها.متوكئاًكانالتيالعصاوانكمرتجسدهخرّحتىماتأنهتعرف

أدلكمهل:لهموقالإسرائيلبنيمنالسحرةلزعماءالماردالشيطانتجسدعندها

كردصييرفعواأنوأمرهمسليمانقصرإلىجاءحتىفتبعوهمثلهالكونفيليسكنزعلى

بينهمفتوزعوهاوالطلاسمالسحركتبيجدونبهموإذاففعلواسليمانالنبيعرش

.بالناسوالضررالسحراستعمالمنالأولىسيرتهمإلىوعادوا

البابلييناللّهقيضأنإلىبعضهمويقاتلونبعضهميحاربونوراحوابينهمالفسادوكثر

حررالثانيةالمرةوفينصر،نبوخذومنالاكاديسرجونقبلمنلحملتينفتعرضواعليهم

ارتاحواالذينالكنعانيينعنبعيداًبابلإلىفساقهم.فسادهممنفلسطينأرضنصرنبوخذ

ينشرونفراحوايرتدعوالمذلكمنالرغموعل.سنةوالسبعينالخمسينبينمالضرورهممن

وإفسادهم.بابلأهلإضعافيمنيتمكنونعلهمالبابليالمجتمعفيالفساد

فيأنهنرىالتاريخيةالدراساتخلالومنوالتاريخيالحضاريالمستوىوعلى

ضالتهماليهودهؤلاءفوجدفتيةكقوةبالنموالفارسيةالدولةأخذتنفسهالوقت

فيالإفسادبدورهميقومواأنعلىبابلغزوعلىويحرضونهمالفرسيراسلونفراحوا

البابلي.المجتمع

إليه"أشارتماوهذاوالأسرالأزواجبينالتفريقفيالسحريستخدمونأخذوا

فصارذلكلهموتم.الكريمالقرآنفيواحدةولمرةبابلذكرتعندماالكريمةالآية

بالخيانةالآخريتهمواحدكلصارحتىبزوجهاتشكوالزوجةبزوجتهيشكالزوج

مهيأةوأصبحتالبابليةالنفسيةدمارإلىأدتبابلفيعظيمةاجتماعيةمشكلةوحدثت

مدمرأمجتمعاًوجدوالأنهمبسهولةالبابليةالحضارةعلىوقضواالفرسفجاء.للسقوط

الإنساني.والسلوكالأخ!قحيثمن

بنيفتياتأجملمنفتاةالفارسيالملكأهدواللفرساليهودقبلمنوكمكافأةلا

أعداءكلمنتنتقموقومهاهيراحتذلكخلالمنفتزوجها.إستراسمهاإسرائيل

وغيرهم.البابليينمنبالمئاتالمذابحأجرواحتىالمفترضيناليهود
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ذلكفيإسرائيلبنيودوروسقوطهابابلوقصةالسحرقصةمننستنتجهمافهذا

بهيصلأنللنبيفحاشى.ذاتهبحدكفرهوكفربأنهلسليماناليهوداتهامإن:نقوللذلك

!فَرَ!وَمَا.طاهرأنقياًمرلمملاًنبياًلاإسليمانيكونأنوحاشا.باللّهالكفرإلىالانحراف

.!ألث!يطِبكَفَرُوأوَلبِهنَّسُلَيتمَنُ

اليهود.هؤلاءمنالسحرأيديهمعلىتعلممنوكفرالشياطينكفرلقد

فقدإلمرائيلبنيعنالحديثسياقفيالبقرةسورةمن201الآيةسياقجاءلقد

وهيالآيةهذهأخرياتآياتولحقت4كفرهموعنعنهمتتحدثآياتالاَيةسبقت

أيضأ.عنهمتتحدث

الدنيافيلاأخلاقلهليسبالناسللضررالسحريستخدممنأنهؤلاءعلملقد

والإفسادالفساديستخدمواأنعلمصرينظلواذلكمنالرغموعل.الاَخرةفيولا

المفاسدبهموالتصقت،النفسيةطبيعتهممن-جزءاًصارذلكأنويبدو،الناسبين

الأمثلةلضربونوهماليومنشهدهمنحنوها،اليومهذاحتىالسيئةوالسلوكيات

المُشين.وسلوكهموكفرهمأخلاقهمعلىالسيئة

؟فرعونابنةمنالممخلأسليمانتونجهل

مطلقاًفرعونبابنةسليمانالنبيزواجعنالكريمالقرآنيتحدثلمالإطارهذافي

نصه:ماالتوراةقالتالتوراتيالإطاروفي

إلىداودمدينةإلىبهاوأتىفرعونبنتوأخذمصرملكفرعونسليمان)وصاهر

.أالثالثالإصحاحأول!ملوك(بيتهبناءأكملأن

وقتلبالناروأحرقهاجارروأخذمصرملكفرعون)صعد:التوراةوتقول

جازرسليمانوبنى.سليمانامرأةلابنتهمهراًوأعطاهاالمدينةفيالساكنينالكنعانيين

.71-61:والإصحاحالأولالملوك.(..السفلىحورونوبيت

لهابناهالذيبيتهاإلىداودمدينةمنصعدتفرعونبنت)ولكن:التوراةوتقول

24.:وأولملوك(القلعةبنىحينئذٍ

موآبياتفرعونبنتمعكثيرةغريبةنساءسليمانالملك)وأحب:التوراةوتقول

لبنيالربعنهمقالالذينالأمممنوحثياتوصيدونياتوأدومياتوعمونيات
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آلهتهموراءقلوبكميميلونلأنهمإليكئميدخلونلاوهمإليهمتدخلونلاإسرائيل

نساءهأنشيخوختهزمانقيوكان.قلبهنساؤهوأمالت.ء.بالمحبةبهؤلاءسليمانفالقصق

أولطملوك(أبيهداودكقلبإلهةالربمعكاملاًقلبهيكنولمأخرىآلهةوراءقلبهأفلن

-كا.أأ:أالإصحاخ

سليماننساءذكرعلىتأتيلاالقرآنيةالآياتأنوجدناالقرآنيالنصإلىعدناإذا

أماالدنيا.متاعمنوهذ!الصافناتالجيادأحبهشيءأكثروكان.فرعونابنةذكرعلولا

فيالنبعهيالأنبياءفعقيدة.اللهاصطفاهمرسلنبيأولأفهو.لدينههـاخلاصهعقيدته

النبيزواجمسألةأما.وبينهمالبشرفيالأعلىالمثلوهمالإخلاصفيوالنبعالتو-ميد

نظر.فيهامسألةفرعونابنةمنسليمان

كانسليمانملكزمنفيمصرفرعونأنيثبتولممشرككافررجلفرعونأولاً:

.سليمانالنبييصاهرهحتىمؤمناً

جعلفرعونغرقثمومنفرعونوجدمنإلبرائيلبنيمعموسىالنبيهروببعدثانياً:

عصربينالزمنيةالمسافةولعل.ويلاحقونهمإلسرائيلبنيمنينقمونالمصريينملوك

ونهسينالمئتينيتجاوزلاوقدببعيدليسوسليمانداودالنبيينوععرموسىالنبي

موسى.لفرعونحدثمابنسيانكفيلةليستالسنونوهذه.سنةثلاثمائةإلىسنة

فراعنةلهاجمالعهدذلكفيالمصريةالدولةتجتاحكانتالتيالاضطراباتولولا

فلسطين.مناطقبعضإلىتسربواالذينالإسرائيليينمصر

عنالتوراةقالتهممايسخرونفإنهمالآثاروعلماءالتاريخعلماءلآراءبالنسبةثالثاً:

صغيرةإمارةعنعبارةكانتسليمانمملكةلأن.لفرعونسليمانالنبيمصاهر

إقليمي.شأنلهاليس

فيذكرأيوسليمانلداوديوجدلا:فنكلشتاين!!رائيلاليهوديالباحثويقول

)!(.النهرينبينماأوواحدمصريتاريخينصأي

التيالأساطيرمننوعهوبل.الصحةمنأساسأيلهليسهذاالتوراةفقول

هيإنماصحيحةدينيةهالةوليتهاضخمةهالةسليمانعلىليضفيالتوراةكاتبألفها

.751صحقيقتها،علىمكشوفةالعبريةالتوراةةفنكلشتاينإسرائيل(1)
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التوراةتتخيلثمربه(.عنبعيداًقلبهأملننساءه)إن:قالتحينماالنبيلهذاتشويه

ثمودمرهاجازرمدينةوأحرقفلسطينإلىصعدفرعونإنفيهاتقولقصةوكاتبها

.سليمانتزوجهاالتيلابنتهمهراًقدمها

.مدمرةمحروقةمدينةلهايقدمعامرةمدينةطايقدمأنفبدلط.الخرافةهذهفلنتصور

هذاكانإذازوجتهمهرسليمانيقدمأنبالحريأليس؟ابنتهمهرفرعونيقدملماذاثم

صحيحاً؟الأمر

نإقولهابعدمباشرةالقولهذاولأتيجازرمدينةبنىسليمانإنالتوراةتقولثم

فرعونإنتقولأنذلكمنتريدوهي.االكنعانيونيسكنهاكانالتيجازرأحرقفرعون

الكنعاني.الشعبإبادةعلىتعاونواوالإسرائيليين

منالعديدبحسبتعتبرالتوراةقبلمنالقصةهذهإيرادفإنأخرىناحيةمنأما

بابلقييدونهاوهوالتوراةكاتبلأنالمصريةالفرعونيةللحضارةعاروصمةالباحثين

وبالتحديدالكثير،الإهانةمنفيهاأموراًالمصريينبأعدائهمفيلصقالبابليينيحابيأنأراد

الفرعونهذاقميءهوفكم،لابنتهمهراًأوهديةوقدمهاجازرأحرقفرعونإن:قولهم

مرارأقوتههافرضتكبيرةإمبراطوريةصاحبأنهمنالرغمعلىوتافهصغيرهووكم

الأفريقي.والجنوبالعرببالشرقفيالامجاورةشعوبعلىوتكرارأ

تدخلونلاإسرائيللبنيالربعنهمقالالذينالأمم)من:نصهماالتوراةوتقول

(.إليكميدخلونلاوهمإليهم

هذاأخرياتونساءفرعونابنةعنحديثاًالتوراةذكرتنفسهالنصفيوقبلها

إسائيلبنيبناتغيرمنيتزوجوالابأنأمرهمالربأن:توراتهمحسبيدلالنص

نأوحاشايجوزلا!كافراتنساءمنتزوجبأنالربأمرخالفسليمانأنذلكومعنى

بنيجميعبينمنالأولىوهوونبيملكا!سصلأسلمانفإن،لذلكإضافة.ذلكنبييفعل

وشريعته.اللّهحدوديطبقأنإسرائيل

فجةعنصريةعنيفصحالمسألةهذهيوردعندماالتوراتيالنصفإنأخرىناحيةومن

.والشركالأصنامعبادةإلىيؤديالنساءهؤلاءمنالزواجبأنعليهايضيفلكنهواضحة

منمؤمنةامرأة!!رائيلبنيمنشخصأيتزوجلوفماذاكذلكالأمركانوإذا

بذلك؟إليهودكهنةيسمحهلإسرائيلبنيغير
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غريبةبامرأةإسرائيلبنيمنشخصزواجيرفضالتلموديالتشريعأنالوأقع

البشر.منوليسحيوانةيعتبرهالأنه

بزواجمقارنة.فرعونوبنتسليمانالنبيبينمفترضزواجمسألةبالنافيويخطر

أمةهاجرأنعلىمراتعدةالتوراةقصدفلماذا.إسماعيلالنبيأمهاجرمنإبراهيمالنجي

إبراهيمالنبيامرأةوهيالجاريةصفةلهاجرينسبونلماذا.سيدةفرعونابنةبينماوجارية

.فرعونأبنةمنتزوجسليمانإن:يقولونبينماالأنبياءأبوهوالذي

أنهالمؤكدومنالنساءمنكبيراًعددأًتزوجقدسليمانالنبيكانإذا.نسألأنبقي

القانونبينماإسرائيلبنيمنلمجسبونهلالأولاد؟هؤلاءيتبعفمن،كثيرينأولاداًأنجب

يهودية.أمهكانتمناليهوديإنيقولاليهودي

القانونهذاحسبيهوداًوليسواإسرائيلبنيمنليسوأسليمانالنبيفأولادإذاً

للنبيأولادذكرعلىتأتيفلاالشأنجمهذاغامضةالأمورتجعلأندوماًتحاولالتوراةلكن

له:قالواحتىوالعملبالضرائبوأرهقهمإلصرائيلببنينكّلالذييربعامسوىسليمان

علينا.سليمانوضعهالذيالنيرذلكرقابناعنالنيرارفع

:سليمانفيالنبوةأخلاق

وسلوكهوأخلاقهنبوتهفيوطعنتأ!سَلأسليمانالنبيشخصيةالتوراةشوهتلقد

القرآنفيسليمانالنبيإلىننظوعندماولكنناإياها.اللّهمنحهبنبوةأساساًتعترفلملذلك

.التوراةفيرأيناهاالتيتلكغيرأخرىشخصيةنرىالكريم

دوماً:الشاكرسليمالىْ

ئِنعَكَكَثِيرفَضَلَنَاالَذىلِلَّهِاَلحمدُوَقَالَالحادَاوردَوَسُلَينَنَءَانَيْنَاوَلَقَذ!:تعالىيقول

.51لنملا!الْفؤمِينَعِبَادِهِ

منزلةأعلىهيالأنبياءومرتبة،نبيينيكوناكيلهمااصطفاءٍبسببيأتيوالتففميل

ويقول.العظيمةالنعمةهذهعلىدلّهوسليمانداودشكرنوىوهنا.الخاسبقيةمن

وَعَكَعَكًأَنعَضتَألَّئَنِغمَتَلىبرأَشضكُرَأَنأَوْزِغِغرَبِّوَقَالَقَؤ-لهَامِّنضاحِ!فَنَبَسَّصَ!:تعالى

لقد.أوالنمل!اَلصئَلِحِبعِبَادِكَفِىبِرَخصَتِثَوَأَدظنىصخَلِحَاتَرضحَئهُأَكَلَوَأَنفَىلدَ!

صفاتمنصفةوهذه.فتبسمالنملتحذرالنملةسمععندماسمليمانالنبيتعجب
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اللّه!رسولعنرويوماتجسماً.يبتسمونإنمامقهقهينيضحكونلاأنهموهي.الأنبياء

ما:الأوللسببينتبسمسليمانالنبيإن:المفسرونوقال،نواجذهبدتحتىضحكأنه

يُؤتِلمممااللّهآتاهبماسروره:اك*اني.،-شمفقتهمجنودهورحمةرحمتهظهورعلىقولهامندل

النملة.تقولهمافهمإدراكمنأحداً

اللّهأنعمهوما.والديّوعلىعليأنعمتالتينعمتكأشكرأنألهمنيربوقال

لهوالإنسالجنوتسخيراللّهتسبحمعهالجبالتسخيرومنهكثيرداودالنبيأبيهعلى

المدعوةوهيأمهفأما،وأباهأمهأي.والديهكلامهشملوقد.الملكوإتيانهالحديدوإلانة

أكثرداودأحبهاولذلكموحدةصالحةفكانت-إسرائيلبنيمنتكنولمالحثيةبتشبع

أكبرتسعةأخاً،عشرسبعةلهأنمنالرغمعلىالملكسليمانابنهاوأورثنسائهجميعمن

عبادكفيرحمتكفيأدخلنيفقالطدعاءهوأتبع.وغيرهماوأمنونأبشالومومنهم،منه

الدعاء.هذاالأنبياءقالوقد.دلّهللعبوديةومحبتهمالأنبياءتواضبعهوفهذا،الصالحين

.38الشعراء!بِآلصّمبحِينَوَأَلخِقِنىحُمالِىهَبْرَث!:إبراهيمالنبيفقال

.!بِاَلصّنَهلِحِينَوَأَلْحِقنِىمُ!لِما)لَؤَفَنِى:يوسفوقال

ثانياً.المختارينوبالصالحينأولاًلأنبياءبالحاقهو.بالصالحينواللحاق

إلىفيهايدعومارسالةيكتبكانعندماسليمانالنبيأنالقرآنيةالاياتتبينثم

الأنبياء.سماتمنأيضاًوهذه،الرحيمالرحمناللّهباسميبدؤهااللّه

اًلرَّخمَقِآللَّهِب!رِ!فَّيُلسُلَيْمَنَبِنإِنَه!كَريخإِكًكِنَنبألْقِىَإِقأتمَلَؤُأيأئها!الَت)

.03-2والنمل!ألزَحِيرِ

الكبرأوالمالفيطمعفيهاليسالأنبياءسائرعندكماسليمانعندالنبوةوأخلاق

.المتاعأو

أَنتُوقَيءَاتَمبهُمخَترمِّئَاأللَّهُءَاتَسنِءَفَمَاَسَالٍأَشُدُّونَنِقَالَسُلَيمَنَجَد)فَلَمَّا:تعالىيقول

لنمل.ا63*!نَفْرَصُنَبِهَدِيَّتِكُؤ

الفائقةبقوتهويعتزبنفسهيغترلملمحبأملكةعرشجلبسليمانالنبياستطاعوعندما

فإنكفرومنلنفسهيشكرفإنماشكرومنأكفرأمأشكرأليبلونيرببفضلمنهذ!:قالبل

وَمَنلِنَقسِ!شَكَرَفَ!نَمَاي!مثكرُأَكفرومَنءَأَشكُوُأَتمفتلُرَفهـقِفَضحلِطذَامِن)قَالَكريمغنيريِ

لنحل.ا04!غَنىممريمهـلِّى9إِنَّ!فَرَ
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؟سليمانالنبيعنالتوراةلفقتهاالتيالأمورمنالأخلاقهذهفأين

آية:معوقفة

.53ص!أَشاَلوَفَابُبعدِىانَكَئِنيَنبَشِلِاضًدٍلَأمُل!لِ!وَهَمتآغفِرلِىرَثقَالَ):تعالىيقول

؟بعدهمنلأحدينبغيلاملكاًلهيهبأنربهسليمانالنجيدعالماذا

وبعضالطيرلهويسخربالجنيتحكمأنوهبهسبحانهاللّهأننعلمنحنأولاً

وأالناسلإيذاءوليسالخيرلفعلالمخلوقاتهذهسخرولكنه.الحيواناتأنواع

الأمور.منكثيراًفيهافقالواالآيةهذهبالشرحالمسلمونالمفسرونتناولوقد.ضررهم

الآتي.نرىسليمانالنبيعندالحاللواقعدراستناوعندولكننا

الأنبياءعصمةمعصوملأنهأحداًيضرأنيمكنفلاالنبوةاللّهأتاهسليمانالنبيأولأ:

وليسالخيرفعلسبيلفيوبالشياطينبالجنتحكّمأنهحياتهفيالأمورأهمومن

فماذانبيأليسرجلوالطيروالحيوانوالشياطينبالجنتحكملولكنالشر.لفعل

؟شرهمنالناسيسلمهل.يفعلأنيمكن

ذلك.خلالمنالافتراضاتبابفيوندخل

أحداًأنفملو.سبحانهاللّهعن!ابعادهمالخلقإفسادمهمتهاباللّهكافرةالشياطين

ماوهذا،لحظةكلفيالمستمرالشرلفعليدفعهمفقدبنجيليسوهوبهمتحكم

سريعاً.تدميراًالبشريةالحياةسيدمر

بنيعلىملكاًعُينأبنائهأحدأنالتوراةذكرتوقدأولاداًلسليمانأنالمعروفمنثانياً:

فلومستقيمغيروكانعليهموتسلّطظلمهموقد.يربحبعامويدعىإسرائيل

فماذالهوالشياطينالجنإخضاعمنتمكنسليمانالنبيأولادأحدأنافترضنا

صالحاً.رجلاًولارسولاًولانبياًليسوهو؟يفعلأنيمكن

عرفهولذلكالبشريةالنفسطبيعةويعرفأولادهيعرفكانسليمانالنبيثالثاً:

فعلعلىالحفاظفيمثلهيكونلنبعدهمنسيأتيمنأنوعرفكنبيأولاًنفسه

منلأحدينبغيالاقاللذلكأيضاً،الخيرلفعلوالإنسالجنوتسخيرالخير

آخر:بشكلذلكلنتصور(بعدي
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لكنوالتقوىوالإيمانالقوةفيمثلهويكونابنهيرثهأنيتمنىأبأووالدأي

والشياطينبالجنتحكموالووأنهممثلهيكونوالنأولادهأنتماماًيعرفكانأ!سِلأسليمان

الكلي.الإطلاقعل(بعديمنلأحدينبغيالا:قاللذلكالشروركللفعلوأ

وانشقإسائيللبنيبالنسبةشيءكلاخهارسليمانالنبيبموتأنهنرىلذلك

يتحكمأناستطاعمنبعدهنسمعولمبعضاً.بعضهميفنواأنوكادواوتقاتلواالأسباط

.والحيوانبالطيرولابالإنسولابالجن

يدعوقبلمنإبراهيمورأينا،والنبوةالملكسليماناابنهيورّثا!سِلأ،داودرأينالقد

نأربهيدعوزكرياورأينا.وإسحقإسماعيلاللّهفوهبهنهجهعلىيسيرونأولاداًليهبهربه

يكونأنكرهنبياًرأيناوما.لمجيىلهأدلّهفوهببعدهمنالرسالةمسؤوليةيحملولداًيهبه

لأحدينبغيلاملكاًيهبهأنربهدعاالذيسليمانالنبيإلاشاكلتهعلىبعدهمنأولاده

قلبه.عاىالناسأعزهمالذينلأولادهحتىولا،الإطلاقعلىبعدهمن

مُنحتلونبيغيرشمخصأيأوأولادهمنولدأيأنسليمانالنبييدرككانلقد

.بالناسيحيقشرفيالوسائلهذهواستخدمالأرضفيلأفسدسليماناللّهمنحماله
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الرابحالفصلى

سليمانملك

المؤعوه!؟ال!يكلىيهليماقمملكة!أأيق

الآثاو؟وعلمالإفاليلوقيقولماذا

.ةلتوليااتنقف!يةيهوفىقافىشها
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نأباعتبارالقرآنيالنصحسبا!سلأسليمانالنبيموتعننتحدثأنبودناكان

نأآثرنالكننا.اقرآتيالنصخلالمنسليمانالنبيلدراسةنحصصاًكانالسابقالفصل

ورأينا.الأرضعلىحياتهخهايةمعالكتابننهيكيا!النبيهذاموتفيالحديثنؤجل

والهيكلسليمانملكلدراساتمخصصاًالعملهذامنالثالثوهوالفصلهذانجعلأن

دراساتهمضوءعاىالملكهذاحقيقةفيوغيرهموإليهودالأجانبالباحثينوآراءالمزعوم

الآثار.وعلمالتاريخعلمبهأفادهمبمامقارنةللتوراة

أمثال!واليهودالأجانبالآثارعلماءمنجاءتالتيتلكالشهاداتأهمولعل

فهي.وغيرهموطمسون.سيلبرمانآشميرونيلفنكلشتاينإسرائيلوأمثالكانونكاثرين

معسليمانبملكالتهويلعدمإلىيقصدبعضهاأنمنالرغمعلىمهمةعلميةشهادات

والدراساتللنصوصُتحليلناخلاللهسننبهماوهذا،فلسطينفيحقاًلليهودبأنالإيمان

قدموها.التي

تماماًهو/!مخالقطالكريمالقرآنفيسليمانالنبيعنعرفناهماإننقولالأمروبداية

اللّهسخركريمنبيعنحديثهوالقرآنفيجاءمابأننؤمنونحن.التوراةفيجاءلما

بحطئاعمااومعضنوممنزهوهو،وتعالىسبحانهاللّهإلىدعوتهلتنجحالمخلوقاتمنالكثير

أنبياءمننبيأيعنحديثكأيهوعنهالحديثنرىنحنلذلك،العاديونالبشربه

وحيآخهم.ووجوههملمحلوبهماللّهأسلموامسلمونجميعهموإيماننابنظرناوالأنبياء،اللّه

فإنناوالتاريخيةالاَثاريةالدراساتفيوملكهسليمانلالنبينتعرضعندماولذلك

الجنمناللّهسخروماونبوتها!لأسليمانبالنبيشيءإي!اننامنينقصأندوننعرضها

عنقالتهماجملفياستندتالدراساتهذهأننرىأننستطيعوبالمحصلة.والحيوانوالطير

فيجاءبماعلاقةلهوليسحولهاليهودرواهماوعلالتوراةنصوصعلسليمانالنبي

عليهم.إثمهمفإنانتقصواوإنذلكعنالمسؤولونفإنههموبالغوازادوافإن.الكريمالقرآن
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هناكأنلناتبينالكريمالقرآنعلىالمستندةرؤيتناإننقولأنأخيراًنستطيعوبذلك

جذريةفروؤاوهناك.التوراتيةوالشخصيةالقرآنيةالشخصية.سليمانللنبيشمخصيتين

.وهناكهناالنصوصخلالمنظهرتكمالناتظهرالشخصيتينبينوجوهرية

الستلأ؟سليمانمملكةكانتآين

الجغرافياتحديدفيكبيراًتناقضاًنرىالتوراةنصوصفيجاءماجميعفينظرناإذا

الجغرافياهذهعنديتوقفونالدارسينجعلماوهذاا!لأ.سليمانالملكفيهاتواجدالتي

وإمكاناتها.حدودهافيويبحثون

.سليمانابنهيرثهامملكةمنداودالنبيتركهعندماالباحثونيتوقفأنالطبيعيومن

أ!سحِلأداودإلاإسرائيلبنيأماميبقلمالثلاثةوأولادهشاؤولموتوبعدبداية

عاىملكاًداودومسحواإسرائيلأسباطجاءثم،الخليلفيعليهمملكاًونصبوهفذهبوا

وفيأشهروستهسنينسبعيهوداعلىحبرونفيملكإنهالتوراةوتقول.إسرائيل

سنة.وثلاثينثلاثأملكأورشليم

(.لأرضاسكاناليبولمميينإلىأورشمليمإلىورجالهالملك)وذهب:التوراةوتقولى

ولاا!محِلأداوديدخلهاولمفيهاظلواالقدس-يبوسسكانأنيعنيوهذا

وتأتي،والفلسطينيينوالمؤابيينداودبينجرىقتال!عنالتوراةوتتحدث.الإسرإئيليون

نهرعندصوبةمثلداودحاربهاصغيرةممالكهيالتيالمناطقبعضذكرعاىالتوراة

وواديوحماهوبروثايوباطحدمشقآرامإلىامتدداودملكأنالتوراةوتتخيل.الفرات

ابنهحانونوملكماتعمونبنيملكأنذلكبعدوكان:فتقولطالتوراةتتناقضثمالملح

معروفاً.معيأبوهصنعكماناحاشبنحانونمعمعروفاًأصنعداود:فقالعنهعوضاً

الحروبفيهزمهمأنبعدلداودعبيداًأصبحواالعمونيينأنالتوراةقالتذلكفقبل

.عمونعلىملكاًابنهوخلفهماتحتىعليهـاملكهاظلعمونإن:فتقولوتعود

12الإصحاحفيذلكوردوقدالفلسطينيينوبينأ!ممحلأداودبيناطعروبوتستمر

الثاني.صموئيلسفرمن

وتوردحدودها.فيالغامضةمملكتهورثأبيهبعدالملكسليمانتسلّموعندما

منالممالكجميععلىمتسلطاًكانسليمانأنالأولالملوكمنالرابعالإصحاحفيالتوراة
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المناطقهذهيخضعيكنلمسليمانأنيعنيوهذامصر.تخوموإلىفلسطينأرضإلىالنهر

بغيرها.أوبتحالفاتإماالممالكهذهقبلمنمهاباًكانإن!ا،لهمباشوة

يهوذا)وسكن:تقولثم(حواليهجوانبهجميعمنصلحله)وكان:التوراةوتقول

(.السبهعبئرإلىدانمنتينتهوتحتكرمتهتحتواحدكلاَمنينوإسرائيل

فلسطينأجزاءبعضشملتالتوراتيةوسليمانداودمملكةأنإلىيشيروهذا

.الجنوبفيالسبعوبئرالشمالفيفدان،الجنوبيةالأجزاءوبعضالشمالية

؟سليمانالنبيمملكةعنالدراساتتقولماهذاوبعد

المؤرخونواعتادالتوراةفىجاءالذيالوصفأما:سوسةأحمدالدكتوريقول

المبالغاتقبيلمنالباحثينأكثرفيعدهسليمانمملكةحدودوامتداداتساعهعنترديده

العصور.تلكُدويلاتعليهادرجتالتي

مصريةبمحميةأشبهكانتبعظحتهااليهودتبجحالتيسليمانمملكةأنوالحقيقة

إليهيهدفونماأهمكانالذينالفراعنةأسيادهاحرابعلىقائمةمصرحدودعلمرابطة

وفيبمصرالطامعةالأقوامغاراتمنالشرقيةحدودهمحمايةالإسنادهذاوراءمن

هوبماوالظهورالبذخفيالفراعنةيجاريأنيريدسليمانوكان،الآشوريونمقدمتهم

والقصورالشاهقةالأبنيةإقامةفيبإغداقهوذلكالاقتصاديةوإمكاناتهطاقتهفودتى

المتراكمةبالديونخزينتهكاهلأثقلكماالضرائببكترةالشعبكاهلفأثقلالفخمة

الديونمقابلالجليلأرضفيمدينةعشرينصورملكحيرامإلىيقدمأناضطرحتى

طلبالساحليةالفلسطينيينأرضيحتلأنسليمانعلىعسرولما،عليهتراكمتالتي

.لسليمانوسلمهاجازرمدينةوأحرقالفرعونهذافجاءمصرفرعونمعونة

تصويرفيوالمبالغاتالخيالفيالتماديعلىأ!كا(أ)ثاويلزالمشهورالمؤرخويعلق

أرضأنيزعمأنأحديستطيع)ولا:ذلكفيفيقولسليمانداودمملكتيحدوداتساع

حيرامحمايةفينفسهوضعداودأنويلوح"اليهود"(العبرانيينبيديومأوقعتالميعاد

ملكه.الفينيقيةالمحالفةهذهفثبّتتصورملك

:قالبكثيرالواقعتفوقصورةسليمانمملكةالتوراةكتبةصوركيفويلزويشرح

مجدهفيوهويكنلمفسليمانللأمور.النسبيةالتقديراتبالناعنتغيبلاأنالخير)من
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لمإنهبحيثالزوالوسرعةالهزالمندولتهوكانت.صغيرةمدينةيحكمصغيراًملكاًإلا

والعشرينالثانيةالأسرةفراعنةأولشيشنقاستولىحتىوفاتهعلىأعوامبضعةتمض

إزاءالمستريبموقفالنقادمنكثيرويقفكنوز.منفيهامامعظموضهبالقدسعلى

لدىالقوميالكبرياءإن:يقولونوهموالأيامالملوكأسفارتوردهاالتيسليمانمجدقصة

()أ".والمبالغةالقصةإلىأشياءإضافةإلىدعاهمالذيهومتأخرينكتّاب

مملكةيستخدمهذاوطفقصور.ملكحيراممعتحالفسليمانإنويلز:ويقول

ملكقصةإن:ويقول.السفنفيهفيبنيالأحمرالبحرإلىبوساطتهيسلكهعاماًطريقاًسليمان

علىواسعنطاقعلى!اضافاتلحشوتعرضتالمقدسالكتابأوردهاالتيوحكمتهسليمان

حكمه.بتمجيدومولعاًسليمانعصررخاءوصففيبالمبالغةمشغوفاًكانمتأخركاتبيد

وأالثانيرعمسيسأوالثالثتحوطمسبمنشآتسليمانمنشاتقيستوإذا:ويقول

للملكبالنسبةسليمانيتجاوزلمإذ.الهيناتالتوافهمنتبدوسليمانمنشآتفإننصرنبوخذ

فهيمملكتهفأماالنطاؤاالواسعةومشروعاتهخططهتحقيقعللهالمعاونمنزلةحيرامالتاجر

()2(.الوقتذلكفيمصرضعفإلىأهميتهاوترجعوفينيقيامصرتتجاذبهارهينة

علىيستندكبيرأشاهدأكانفقدحقيقتها(علمكشوفةإليهودية)التوراةكتابأما

زيفها.ويكشفالتوراتيةالمقولاتليعريالموثّقالآثارعلم

العلميالت!قيقفيبالغةجهوداًوسيلبرمانفنكلشتاينإلمرائيلالكاتبانبذلوقد

أميركييهوديوالثانيالصهيونيالكيانفييعيشيهوديالأولأنمنالقغمعل

الآثار.علمفيمتخصص

فيلإسرائيلالتاريخيالوصففإنالحقيقةوفي:الكتابهذافيجاءوبداية

أنتجتهامتقنةأوماهرةأيديولوجيةتركيبةمنأكثرليسبرمتهالعبريالمقدسالكتاب

الهلينية.الفترةفيحتىأوالنفيبعدمافترةفيالقدسفيكهنوتيةدوائر

هذاأنبوضوحتُظهرسليمانلأيامالعبريالمقدسالكتابلوصفبتدبرقراءةإن

مجيد.ذهبيوعهداستثنائيمثاليلماضبىتحويلهيتملماضيتصويرالوصف

.و3صالعالمتاريخويلزكتابعننقلاً/اليهودية/الأديانمقارنة/شلبيأحمدد.(1)

.2)!-2)7صالسابقالمرجع)2(
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تكونأنمنمبالغةأكثرتفاصيلهيإنماوسليمانداودثروةعنالتوراةروتهوما

لاالمقدسالكتابفيالمرويةوقوتهمثروتهمكلرغمذلكعلىعلاوةفعلاً.حقيقية

نأكما،النهرينبينماأوواحدمصريتاريخينصأيفيذكرأيوسليمانلداوديوجد

أخفقتلقدتماماًمفقودالقدسفيلسليمانالمشهورةالبناءمشاريععلىالآثاريالدليل

فيالهيكلجبلحول02القرنوبدايةأوالقرنفيأجريتالتيالآثاريةالتنقيباتكل

.قصرهمجمعأوالأسطوريسليمانلهيكلبسيطأثرمجردعلىالتعرففيالقدس

فيالقدسصورةكانتلقد:فنكلشتاينيقولأورشليمعنالبحثعنوانوتحت

الأساطيرلصياغةموضوعاًالقرونعبرسليمانابنهعهدفيأكثروبنحودإودعهد

قصصاًنوعكلمنوالحالمونوالصليبيونالحجّاجصاغلقد.الرومانسيةوالقصص

سل!مان.وهيكلداودمدينةعظمةحولخرافية

بينمنكانسليمانهيكلبقاياعنالبحثأننجدأنإذاًمصادفةيكنلمولذلك

التاسعالقرنفيعاتقهاعلىالتوراتيةالآثاريةالدراساتأخذتهاالتيالأولىالتحديات

المَرنمنوالثمانيناتالسبعيناتفيالتركيزمعمرةبعدمرةالقدسمدينةنُقبتلقدعشر

تحتالحديديوالعصرالبرونزيللعصرالعائدةالمدينةاَثارعنالبحثعلىالماضي

أشاركماوالمدهشالمفاجئالأمرداود.مدينةفيالعبريةالجامعةمنشيلوحييغالإشراف

الأجزاءوفيهناكالميدانيالعملأنأوشيشكينيفيدأبيبتلجامعةآثاركالمإليه

المدينةأنعلىهامدليلتزويدفيأخفقتالمقدس!الكتابحسبالقدسمنالأخرى

وليس،تذكاريمعماريبناءلأيفقدانهناك.مقالعاشرالقرنفيبالسكانآهلةكانت

الآثارأنماطإن،بسيطةفخاريةقطعلأيحتىآثارتوجدلموكذلكبلفحسبهذا

.القدسفيالوجودنادرةالأخرىالمواقعفيالعاشرللقرنجداًالمميزة

خلالاكتشافهاتمالتيالدلائلبأنالزمنمنلعقودثارالاعلماءاعتقدوقد

العبريالمقدسالكتابروايةدعمتالقدسخارجأجريتالتيالتنقيباتمنالعديد

داودالملكانتصاراتكانتالتوراةوحسب.الواسعالمتحدالملكيالحكمبشأن

الواقعلكن،واسعنطاقعلىمنهاعددتنقيبتمالتيالفلسطينيةالمدنعاىانتصارات

لتأثيرالتدريجيالتوسععلىواضحاًدليلاًتقدمالفخاريةوخاصةفالاَثار؟ذلكغيريقولط

البلاد.أنحاءكافةفيالفلسطينيين
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مفادها:نهايةإلىالباحثويصل

لتوثيقيهدف(وأورشليم)يهوذافيمتقنلاهوتتطورالمتأخرةالملكيةالأوقاتفي

كانالتثنويللتاريخطبقاً.بأكملهإسرائيلشعبوقدرداودوريثبينالارتباطوتأكيد

منعليهاوعقابهم(إسرائيلشعبقبل)منالأصنامعبادةدورةأوقفمنأولالتقيداود

المنهيغيرالعملإكمالعلىيهوهساعدهواسمتقامتهوإخلاصهطاعتهوبفضل.يهوهقبل

الواسعةالأراضيكلعلمجيدةإمبراطوريةوتأسيسالموعودةالأرضبقيةفتحأي،ليشوع

تاريخيةصورةكونهامنأكثرلاهوتيةاَمالاًتلككاذتإذنبها.إبراهيموعدقدكانالتي

القرنفيقويةرؤيةفيالمركزيالعنصرتمثلالآمالتلكوكانت،للكلمةالدقيقبالمعنى

أنهملهملتثبتالحربأرهقتهممتفرقينأناساًتجمعأنأرادتوطنيةنهضةلعصرالسا!

المجيدةالملحمةكانت.وقدرهممصيرهمفيالمباشراللّهلتدخلقويةبتجربةبتاريخهممروا

وقصصمصرمنالجماعيالخروجوقصصالآباءقصصمثلمثلهاالمتحدالملكيللحكم

نبوءاتمعأُدمجتقديمةبطوليةوأساطيرحكاياتمننسجرائعاًتأليفاًكنعانغزو

.م(11(.قالسابعالقرنفيإسرائيللشعبومقنعةمتماسكة

الحديثةالاثاريةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب

أو76عامم!ايريطايخطالآثارعالمهكانونكاثرينألفتهالذيالكتابعنوانهوهذا

مدةوفلسطينالقدلسفيالآثاريةالتنقيباتفيمكنتالباحثةلأنبهايستهانلاشهادةوهو

العبرانيةالتوراةمنظورتخالفالتيالمخطقيةالنتيجةهذهإلىتوصلتحتىسنواتعشر

تحديداً.البحثهذافييخصناماالكتابهذامنوسنقتطفمزاعمها.وتدحض

تعودالقدسخارجكثيرةمخلفاتعنالاَثارعلميكتشفلم:كاثرينالعالمةتقول

التيالأرضرقعةبزيادةلانشغالهالأبنيةبتشييديشتهرلمالحقيقةفيلأنهداودعهدإلى

يحكمها.كان

الضوءإلقاءفيالماضيةالثلاثينالسنواتخلالالأثريةاللقىساهمت:وتقولط

.سليمانعهدفيالقدسعنشيئاًالقديمالعهدوصفمننعلم!نحن.سليمانعهدعاى

عنفكرةتكوينلناأتاحتكماالمدينةمخططعنالمعرفةتلكالمكتشفةالآثارأكدتوقد

.أوأ-أو5/فنكلشتاينإسرائيل/حقيقتهاعلىمكشوفةاليهوديةالتوراة(1)
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عهدفيالقدسمنحقيقيةآثارأيةتبقلمولكنالمعاصر.والفنالعمارةوعنمظهرها

11(.سليمان

والهيكلى:سليمانالنبي

فيالدينيالبعدفيهادخل،حساسةقضيةعندالبحثمنالفسحةهذهفينقف

طويلاًهناسنتوقفلذلك.والإسرائيليينالعرببينال!راعيالقوميالسيالصيالبعد

بتفاصيله،الهيكلهذامنالمتخيلذلكعنيتحدثالذيالتوراتيالنصعلىلنطل

ماعندطويلاًنتوقفثمالمزعومالهيكلهذاذكرعلىتأتلمالتيالقرآنآياتعلولنطل

اليهودمزاعمتدحضالتيالأكيدةالحقائىَلنتبينالآثاروعلماءالتاريخعلماءقاله

المتخيلة.مقولاتهموتنسف

التالحة:القضايااللّهبعونسندرسالإطارهذاوفي

المتخيل.الهيكلوصف،التوراتيالنص-أ

اللّه؟لعبادةصغيراًمسجداًبنىأنهأمهيكلاًا!منيسليمانبنىهل-2

سلممان.النبيوعقيدةالقرآنيالنص-ر

؟محرأبجمعهيالتيمحاريبكلمةتعنيماذا-4

الهيكل؟يسمىمافوقيقبعالأقصىالمسجد-هلى5

الهيكل؟مكانهيوهلإليها،!محمداللّهبرسولأُسريالتيالمباركةالبقعةهيما-6

الثاني.الهيكل-7

اطيكل؟هذاحولالعلماءيقولماذا-)

وفلسطين.القدسحولالصهيونيالإسلاميالعربيالصراع-،

الكامل:التوراتيوالنصالهيكل

بنائهمنيتمكنلمأباهلأنببنائهسليمانأمرللرببيتعنالحوراةفيالحديثيبدأ

ةالتوراةتقول

مكانملكاًمسحوهأنهمسمعلأنهسليمانإلىعبيدهصورملكحيرام)وأرسل

داودتعلمأن!:يقولحيرامإلىسليمانفأرسل.الأيامكللداودمحبأكانحيراملأنأبيه

.63-53ص/الحديثةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب/كانونكاثرين(1)
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جعلهمحتىبهأحاطتالتيالحروببسببإلههالربلاسمبيتاًيبنيأنيستطعلمأنهأبي

خصميوجدفلاالجهاتكلمنإلهيالربأراحنيفقدوالاَن.قدميهبطنتحتالرب

قائلاًأببداودالربكلمكماإطيالربلاسمبيتبناءعلىقائلىوهأنذاشر.حادثةولا

إ.لاسميالبيتيبنيهوكرسيّكعاىمكانكأجعلهالذيابنكإن

عندها.نتوقفنقاطعدةالتوراتيالنصهذافي

العلاقةهذهتابعوكذلكا!وداودصورملكحيرامبينحميمةعلاقةإلىتشير:الأولى

العربالكنعانيينمعطيبةعلاقةعلىكاناالنبيينأنبمعنىا!سكَلأ.سليمانالنبي

ويصلفلسطينوشمالصوريحكمكانالذيحيرامالكنعانيالملكمعوخاصة

يذكركاندوماًالربأنإلىتشيرأخرىأماكنفيالتوراةبينما.صيداشمالإلىملكه

تُباد.أنيجبالتيالفلسطينيةالعربيةالقبائلبينمنالكنعانيين

.سليمانلابنهالمهمةوتركللرببيتاًيبنيأنيستطعلما!سحَل!داودأنالنصيعترف:الثانية

هوكرسيكعلىمكانكأجعلهالذيابنكإنلداودقالالربأإن:يقولالنص:الثالثة

وكانوأالبيتهذابناءمنجميعاًداودأولادسبحانهاللّهأعفىفقد(.البيتيبني

البيت.هذايبنيلكيسليمانواختارولداًعشرسبعة

كبيرةمخالفةسليمانونبوةداودنبوةحقيقةتماماًيخالفالتوراتيالنصوهذا

محرابفيهمعبدفييتعبدكانداودلأن،بيتبناءليسلسليمانداودورَّثهاالتيفالمهمة

)وَهَل:تعالىيقولالوثنيةالأقواممعابدهيكمامعبدأوبيتبناءليسكنبيتعبدهوغاية

بَغَىخَقحمَانِلَاتَخَفقَالُو(مِئهُخفَفَرخَدَا!رَعَكَدَفَثوْااذ!اَتمِخ!إبَلتمَ!رُوأإِذآتخَمنَبَواأَتَنكَ

.22-12ص!اَلصِّزَروِسًوإإِلمَاوَاهدِنَآوَلَالحثُتطِ!بِاَلْحَقّلجنَنَافَآضكوُبَحضِىعَكَبَغفُحنَا

.61لنحلا!ألظَترِمَنطِقَلخنَالاسُأكأَئهَادَاودَوَقَالَسُلَتطنُ!وَوَرِثَ:تعالىويقول

اَئقَؤهـ!نَخَمُفِيهِنَفَسثَتإذاَلمحزثِفِىسطَنِإِذَوَدَا!دَوَسُلتمَق):تعالىويقول

لم.8لأنبياءا

جميعهاالاياتتشرولم.والعدلالقضاءلسليمانوأورثمعبد.!ايمَعبدكانفداود

.التوراةتزعمكماللرببيتاًيبنيأدنابنهوصىدأودأنإلى

ولامالاًيورثونلاوالأنبياءاللّهأرادكماالنبوةابنهورّثكنبيا!لأداودالنبيإن

قصوراً.
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:فتقولالبيتهذ!عنحديثهاالتوراةوتتابع

عبيدكوأجرةعبيدكمععبيديويكونلبنانمنأرزاًلييقطعواأنفأمر)والآن

مثلالخشبقطعيعرفأحدبينناليسأنهتعلملأنكتقولماكلحسبإياهاأعطيك

.5:6أولملوك(الصيدونيين

هوالتوراةنصفحسبعبيداً؟يمتلكسليمانالنبيكانهلالمطروحوالسؤال

آياتتشرولمملكاًيكونأنقبلنبيهوالقرآننصوحسبعبيد،لهكانولذلكملك

.الناسهؤلاءمنلأحدسليماناستعبادإلىالكريمالقرآدن

عنعبارةإلمرائيلبنيأنيعترفالنصأنوهيأمورعدةعلىيدلالنصوهذا

نأنرىالنصهذابعدالتيالنصوصإلىنظرناوإذاالشجرقطعحتىتجهلجاهلةقبائل

بنيه.منإسرائيلبنووليس،لسليمانالكنعانيونبناهقدالتوراةكاتبتخيلهالذيالبيت

النصصحيحاً.كانإذابالطبعهذا

عشرينسنةكلحيرامالكنعانيالملكيعطيكانا!سِلأسليمانإن:التوراةتقولثم

سنةحيرامسليمانيعطيكانهكذارضزيتكروعشرينلبيتهطعاماًحنطةكرألف

التوراةتزعمالذيالأرزخشبثمندفعاتفاقكانالطرفينبينالاتفاقأنبمعنى.فسنة

.حيراممناشتراهسليمانأن

ألفثلاثينالسُّخَروكانتإسرائيلجميعمنسليمانالملكوسخر:التوراةوتعّولى

قيوشهرينلبنانفيشهراًيكونونبالنوبةالشهرفياَلافعشرة،لبنانإلىفأرسلهمرجل

بيوتهم.

عداماالجبلفييقطعونألفاًوثمانونأحمالاًيحملونألفاًسبعونلسليمانوكان

مئة.وثلاثآلافثلاثةالعملعاىالذينلسليمانالوكالأءرؤساء

بينقارناوإذا.والوهمالخيالحديصلحتىبالأرقاميبالغالتوراةكاتبأنالواضحومن

والتخيل.الخيالبرزبهللعملالمسخرينوأعدادالتوراةكاتبيصفهالذيالمعبدحجم

يحملونألفاًسبعونلسليمانوكانألفاً.ثلاثينكانواالمسخرينإن:التوراةقالت

الشعبعاىالمتسلطونوثلاثمائةآلافوثلاثةالجبلفييقطعونألفاًوثمانونأحمالاً

وثلاثمائة.ألف831المجموعفيصبح
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يُسخّرأنيعقلفهل.كبيرةمدينةيبنواأنيستطيعونألفاًوثمانونوثلاثةفمئة

كاتبيقصدهالذيماوذراعاً.عشرونوعرضهذراعاًستونطولهمعبدلبناءهؤلاء

المعبد؟هذاأجلمنعملواالذينالناسمنالأعدادلهذهإيرادهمنالتوراة

منأمالكهنةمننقلهـاهل،الخياليةالأعدادبهذهالتوراةكاتبأخبرالذيمنثم

؟هناكإلىأخذهمبعدبابلفيالموجودينإسرائيلبنيمنالسنكبار

هذافياشتغلوامنأعدادعلىكبيرةهالةيضفيأنأرادالتوراةكاتبأننعتقد

البشرمنالأعدادهذهمعيتنالسبلاالذيالمعبدهذاحجمتقديرفيأخطأولكنهالمعبد

المسخرين.

البيتلتأسيسكريمةحجارةكبيرةحجارةيقلعواأنالملكوأمر:التوراةوتقول

والحجارةالأخشابوهيأواوالجبليونحيراموبناؤوسليمانبناؤوفنحتهامربعةحجارة

البيت.لبناء

حيرامبناؤواشتركولماذا؟الحجارةهذهأجناؤوناقلعأينمنالمطروحوالسؤال

والبناء؟الحجارةاقتلاعفيالكنعانيصورملك

أسسهاولاالحضارةمنشيئاًعرفواماالذينإسرائيلبنيأنتماماًالواضحمن

لبناءالتحضيرفيالحضارةأصحابالكنعانيينالبنائينعلىالنصالتوراتيحسبأعقدوا

البيت.هذا

الملوكسفرمنالسادسالإصحاحفيجاءكماالبيتموإصفاتإلىرجعناهـاذا

بعضوتأخذالكنعانيةالمعابدمواصفاتمنكثيراًتقتربمواصفاتأنهاوجدناالأول

حسب-ويبدو.بابلفيوهوعياناًالتوراةكاتبرآهاالتيالبابليةالمعابدمنالصفات

:التوراةتقولكنعانيرجلسليمانأرادهالذيالبيتهذامهندسأن-التوراتيالنص

وأبوهنفتاليلعمبطمنأرملةامرأةابنوهوصورمنحيراموأخذسليمانالملك)وأرسل

.7(نحاسصوريرجل

منالمعبدهذابناءتفصيلاتبإيرادالتوراةكاتبيبدأ.السابعالإصحاحمنوبدءاً

يلي:ماعندهنتوقفأنيمكنماوأهموداخلهخارجه
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بهخاصالبيتوهذا،بيتهكلوأكمل.سنةعشرةثلاثفيالبيتسليمانالملكبنى-أ

استغر!تىالملكبيتبناءأنبمعنى،سنينسبعفيفبناهالمعبد.بهالمقصودالبيتأما

.الربمعبدبناءاستغرقهاالتيالمدةضعف

قطعةويعاينهبعينيهالمعبديرىوكأنهودقيقةكثيرةتفصيلاتعلىالتوراةكاتبيأتي-2

سنة.مائتيمنبأكثرسليمانالنبيبعدوُجدالتوراةكاتبلأن؟محالوهذا.قطعة

بأنيقول!ماتقرأوأنتوتشعرالمراتعشراتالذهبللمعبدوصفهفيالكاتبيورد-3

.اليهوديالحسبهيتمتعالتيالماديةالعقليةعلىيدلوهذا.الذهبمنالمعبدأجزاءجميع

ولأجلالربعهدتابوتهناكليض!داخلمنالببَوسطفيمحراباًوهيأ:يقول

وغشاهسمكاًذراعاًوع!ثرونعرضاًذراعاًوعشرونطولاًذراعاًعشرونالمحراب

وسدخالصبذهبداخلمنالبيتسليمانوغشّىبأرزا!لذبحوغشىخالصبذهب

البيتكلتمامإلىبذهبغشاهالبيتوجميعبذهبوغشاهالمحرابقدامذهبٍبسلاسل

.23-6:02أولملوك(بذهبغشاهللمحرابالذيالمذبحوكل

أحدلا؟الذهبحمذاسليمانجاءأينمنولكن!بالذهبمغشىجميعهفالمعبد!اذن

وصفهفجاءمخيلتهمنعليهوأضفىالمعبدهذاتخيلالتوراةكاتبأنندريهوالذييدري

.النصوصهذهفيوردكما

:التوراةتقولصفحاتعدةاستغرقوالذيالمعبدلهذاالشاملالوصفوبعد

منالآباءورؤوسالأسباطرؤوسوكلإمرائيلشميوخجميعسليمانجمع)حينئذٍ

داود.مدينةمنالربعهدتابوتلإصعادأورشليمقيسليمانالملكإلىإسرائيلبني

غيرآخرمكانفيكانالربعهدتابوتأنالواضح؟الكلامبهذاالمقصودفما

عهدتابوتلإصعادالتوراةتقولوعندماللرببيتاًوجعلهسليمانالنبيبناهالذيالمكان

إلىمنهانُقلالتابوتلأنالقدسغيرهيالمدينةهذهأنيعنيداود.مدينةمنالرب

كلومعالتوراةنصفيجاءماحسبطويلةمسافةالتابوتيُحملأناقتضىاَخرمكان

والتجسيم.التجسيدمطبفيليقعالتوراةكاتبيعودكيفلننظرذلك

بيتلكبنيتقدإنيالضبابفييسكنإنهالربقالسليمانتكلمحينئذٍ:يقول

.31:!الإصحاحملوكالأبد(إلىلسكناكمكاناًسكنى
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.التوراةكاتبعندقاصرةتبدووملكوتهاللّهذاتلطبيعةالفهمأنالواضحفمن

الأبدإلىالمكانهذافيربهحبسالتوراةكاتبإنثم،الضبابفييسكنلافاللّه

يصنعأنهنحلوداإنسانيتصورأنعنومنزهالسكنعنمنزهفاللّه؟الكلامهذايُعقلفهل

الأبد.إلىفيهيسكنبيتاًلربه

:يقولحينوالمبالغةالتخيّلأسلوبعنالتوراةكاتبيتخلىولا

السلامةذبائحسليمانوذبحالربأمامذبابحذبحوامعهإلمرائيلوجميعالملكإنثم

ألفاً(.وعشرينألفمئةالغنمومنألفاًوعشريناثنينالبقرمنللربذبحهاالتي

ذبحلمن.الغنممنألفا021ًالبقرمنرأسألف22الرقمينهذينإلىلننظرإذن

بها؟جاءأينومنالذبائحهذهسليمان

الكريم؟القرآنفيالرببيتعنشيءيردلملماذا

واحدةغايةلناتظهرالبيتبناءعنبالحديثالمتعلقالتوراتيالنصنراجععندما

البيت.هذاسليمانفبنى.فيهيسكنلبيتويحتاجالضبابفييسكنكانالربأنوهي

كلنحتلفةالأمورنجدهـ!ليمانعنتحدثتالتيالقرآنيةالاياتنراجعوعندما

.سليمانالنبيبناهمعبدأوهيكلعنتتحدثواحدةآيةهناكفليستالاختلاف

تعالىيقول!حيثسليمانكرسيإلىتشيرواحدةالكريمالقرآنفيإشارتانوهناك

تعالىقولهفيثانيةوإشارة،34ص!أَناَبَثُمَّجَسَدًاعَكَكُزسِيِّهِءوَأَتقَيناَفتًنَاسُليَتَقَوَثقَذ)

خًرتَبَيًّتفَلَمَّامِنسَأَتصتَآ-اَلأَرْضِدَآبَّةُ)لَّامَؤتِمِ!طالتممَداَتمَؤ!عَلتهقَضَتنَافَدًّا)

.41سبأ!اَتعَذَاءاَلمُهِينِفِىلبَثُواْمَااَتغَتبَيَغلَمُونَلؤكاَلُؤْاأَنألِجنُّ

أما.بيتهأوالقضاءببيتأوبقصدهيرتبطوهذاملكهكرسيَّيكونقدفالكرسي

أعلم.واللّهمسجدأومعبدفيمحراباًيكونوقدما.مكانفيتمقدأنهالمؤكدفمنموته

قيوردماوليسالكريمالقرآنفيوردماهوالكريمالنبيهذ!سيرةفيالمهملكن

،مكانلهيسشقرولا.الإسلامعقيدةإلىيدعونبيفهو.المؤلفةالتوراة

فهوالحرامالمسجدأوالحرامالبجتعنيحدثناعندماوتعالىسبحانهاللّهأنوالواقع

أشهـرفيإليهالحجوهي،لغيرهتكودنلابميزاتكلهاالأرضفيينفردبيتاًهناكأنيعلمنا

ليسيتصورونحسبماسليمانبناهالذيالهيكلبأقدميةاليهودادعاءوأن.معلومات

.التوراةكاتبمنتخيُّلٍسوى

-88-

http://kotob.has.it



ليتعبدسليمانالنبيبناهقدمسجداًعليهنطلقمابناءهناكيكونأنننفيلانحن

عليهوأضفى،التوراةكاتبتخيّلهالذيالمتخيّلالهيكلذلكهوليسبالتأكيدولكن.فيه

وبعداًاستعمارياً.سياسياًحسأروىفيما

إسماعيلوالنبيإبراهيمالنبيقبلمنقواعدهرُفعتالحرامالمسجدأننعرفإننا

اللّهأنحتىوالتعبدللحجيُقصدآخرلمعبدحاجةللبشريةفليس.الناسلكلمثابةليكون

يجسَّدأنللّهوحاشافيهلأسكنيقللمالبيتقواعدبرفعإبراهيمأمرعندماسبحانه

.مكانأيأوبيتفيويحجّم

عنالتوراةكاتبتخيلكما.فيهاللّهيسكنمكاناًوليسللتوحيدرمزالحرامفالبيت

ا!سِ!.سليمانالنبيبناهالذيالمعبدذلك

والأحنافالمشركونالعربقدسه.الحرامالبيتشعوبعدةقدستلذلك

محفوظاًالبيتهذاوبقيدمرهمسبحانهاللّهلكنتدميرهالأحباشوحاولالفرسوقدسه

حلّتقدالثالثالأقنومعقيدتهمحسبوهوسيفاإلههمروحأنيعتقدونفالهنود

.الحجازبلادزوجتهمعزارحينالأسودبالحجر

كماالمعظمةالسبعةالبيوتأحدالكعبةيعدونوالكلدانيينالفرسمنالصابئةوكانت

إبراهيمللنجيهـاجلالاًلهتعظيماًحولهويطوفونالحرامالبيتيقصدونالفرسأسلافكان

حجمناَخروكان.البيتقواعدبنىثممكةإلىالكلدانيينأورمنجاءكلدانياًلكونها!مملأ

.زمزموزاربهكافالبيتأتىإذالمماسانوكان.بابكبنساسانمنهم

فيأموالاًالكعبةإلىتهديكانتالفرسأنالذهبمروجفيالمسعوديويروي

لبعضإضافةذهبمنغزالينأهدىبابكبنساسانكانوقدوجواهر.الزمانصدر

.زمزمبئرفيبهاوقذفالكعبةإلىوالذهبوالسيوفالجواهر

تلكسليمانهيكليسمىلمافهلالحديثهذابعدالحرامالبيتمكانةعرفنافإذا

قائماالمعبدهذالظلالناسلكافةدلّهمعبدإًبنىا!ل!سليمانالنبيأنلونعتقدنحن.المكانة

وليسالبشريعبالاختيارخامعبدفإنهمعبدبُنيقدفعلاًكانوإذاجميعاً.النالسيزوره

نأوهيذلكفيهامةنقطةإلىونصلالحرامالبيتمعالحالهوكما.الإلهيبالاختيار

نأبمعنى.يختارونهمكانأيفيلهممعابديبنواأنيستطيعونمعتقداتهمحسبالناس

إلهي.تدخلولاتقديسفيهليسالناسلمعابدالبشريالاختيار
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اختار.الإنسانيالعالميللتقديسمكاناًالحرامالبيتأختارسبحانهاللّهأننرى

فهوالمزعوملممليمانهيكلأما،بهالمرتبطينوالأنبياءالشعائرواختارجغرافياًالمكان

تخيلاًاَخرتخيلهمإلىيضيفواأنحاولوااليهودلكن.بهعلاقةدلّهليسبشرياختيار

هناكأنافترضناوإذاالسياسيةفكرتهمالقدسيةفكرةتخدمحتىالمكانقدسيةوهو

.الشعوبمنبهيعلمكانمنبه؟علاقةللشعوبكانفهلالقدسفيمقاماًهيكلاً

وجدواالأرضإلىتسربواالذينهؤلاءمنوفلسطينالقدسالبابليونحررلماوحتى

نإبل.تعبديإلهيتقديسإلىيشيرمافيهيجدواولموالأموالالذهبباَنيةمليئأمعجداً

نصحسبموجوداًهذاالمعبدكانوإذابالذهبمغشاةتماثيلوجودإلىتشيرالتوراة

وقد.الأرضمنيخرجونأويندثرونعندمامعبدهميندثرغازيةلفئةفهو،التوراة

المحتلة،الأرضفيالامعابدلهاتقيمكانتغزوةوكلغزواتعدةفلسطينعلىمرت

وكذلكوثنيةمعابدفيهاأقاموافلسطينإلىجاؤواعندماالإسكندربقيادةفاليونان

.الاحتلالبزوالالمعابدهذهوزالتالقدسفيجوبيترللإلهمعبداًأقاموافقدالرومان

أياماليهوديالتسربأزيلعندماأزللفإنهوُجدإناليهوديالمعبدأنيعنيوهذا

لالأ.نصرنبوخذ

آلافأربعةمنذقائماً!ظلفقدإلهياختيارمنقدسيتهيستمدالحرامالبيتكانولما

الحج.وهوالإسلامفرائضمنبفرضويرتبطاليوموحتىعام

قواعدأقامإبراهيمالنبيأنوهي،السياقهذافيجوهريةمسألةنلاحظأنولابد

النبيبهذاقائماًالارتباطوظلبهآمنمنإبراهيموتبع.اللّهأرادهاسنّةوسنّالبيت

يشوههلمعظيمنبيوإبراهيم.إبرأهيمدعوةولبىدلّهأخلصاَمنمنلأن،الحراموالبيت

للأنبياء.وأبوتهوبنبوتهبهيعتزونبلالناس

نحوبقلبهمالوأنهساحر.وأنهكفربأنهواتهموهاليهودشوههلممليمانالنبيبينما

شيء.أياليهودلدىأثرهمنيبقلملذلك،الأصنامعبادة

يحفظواولمسليمانيتبعوالمأنهملهميبيّنبأنيخذلهمأناللّهأرادأيضألذلك

قالكماالحماموبائعيوالرباللقمارومكاناًللأوثانمكاناًجعلوهبلومحرابهمعبده

المسيح.السيد
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والهيكل:ألسخ!سلِيماقالنبيحولالباحثينبعضآوأء

لفمخصيةوالدراسةبالبحثتناولواوالعلماءالباحثينمنالكثيرينأنشكلا

القرآنفيوردتكمانبوتهضوءعلىوليسالتوراةفيجاكاماضوءعلىالسنِل!سليمانالنبي

الكريم.

عناءمنلارتاحواوتدّبروهالقرآنيالنصعلىاطلعوالوالباحثينهؤلاءأنوأعتقد

قبلمنوتفسيراتهاالتورإتيةالنصوصإشكاليتهاخلقتالتيالإشكاليةبحوثهم

اليهود.حاخامات

مسألةمسّتإذاإلاّنرفضهاولانؤيدهالافإنناالاَراءهذهذكرعاكمانأتيوعندما

صداًونقفالأنبياء،وهمبها،جاؤواالذينعنفدافعأنلمعبحانهاللّهأمرناالتيالنبوة

نبوته.وعلىعليهالتهجمأو.منهمنبيأيتشويهيحاولمنلكل

منهمغربيينوباحثينعلماءآراءأخهاندركفإنناالاراءهذهنوردحينماثانيةومرة

توراتية.ودينيةتاريخيةقضاياعلىشهادأتوهي.ذلكغيرومنهماليهود

اللّهأنزلهالذيالقرآنيالنصرعلىمستندينتجاههاوإضحاًسيكونوموقفنا

فيه.نبحثلماوثابتاًمتيناًأساساًلناليكونسبحانه

تخصآراءفإنهاتوافقنالمأموالشهاداتالنصوصوافقتناإذاعماالنظروبغض

صحيحة.غيرأمصحيحةكان!إذاتبعاتهايتحملونوهم،الباحثينمنقائليها

الطراز،حيثمنكنعانيمعبدلكنهموجودالهيكلأن:الباحثينبعضيقرقد

بنائه.فيالكنعانيينيدوضحتحيث

اليهودعلاقةبسببالبابابالطرازعلبنيالهيكلإنالباحثينبعضيقولوقد

التوراةكاتبتصورهاخياليةصورةسوىليسالهيكلأنبعضهميفرَضوقدبالبابليين

لأنهاوغيرهالصحيحبينتبقىالباحثينهؤلاءاَراءأنبالمحصلةيهمناوما،بابلفيوهو

هوالنتيجةفييهمناوماودينيةتاريخيهَومنهاآثاريةمنهاواستنتاجاتتحليلاتعلىتقوم

...لبسايدونالحقيقةإلىترشدناالتيالكويمالقرآنلآياتفهمنا

:كانونكاتريقشهادة

الحديثة:الآثاريةوالمكتشفاصفالمقدسالكخابكتابها:من65الصفحةفيوتقول
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داود؟النبيعهدإلىتعودالقدسخارجكثيرةنحلفاتعنالاَثارعلميكشفالم

يحكمها(.كانالتيالأرضرقعةبزيادةلانشغالهالأبنيةبتشييديشتهرلمالحقيقةفيلأنه

(.سليمانعهدفيالقدسمنحقيقيةآثارأيةتبقالم:وتقول

حجملأنداود،مدينةخارجوالقصورسليمانهيكليكونأنيجب)كان:وتقول

لأذصعباً؟الشمالنحوالتوسعيكنولمبأكملهاالمبنيةالمساحةيتطلبتصورهالذيالبناء

(.فاصلودونالتلالباتجاهكانتالشرقيةالسلسلة

القديمالعهديصفهاالتيالهيكلزخارفأنيستنتجأنللمرء)ويمكن:وتقول

الفينيقي.الطرازمنكانتالأبنيةمنوغيرهحيويبشكل

سوريةفيعليهاعثرناالتيالأدلةمنسليمانهيكلمخططنستنتجأنالممكنومن

علىويحتويحسنةبصورةسليمانهيكلوصفيلائمزنجرليفيالقصرينفمخطط

الأخرىالإداريةالأبنيةأما،والباحاتالخاصةوالحجراتالاستقبال!قاعاتمنمجموعة

نمطعلتكونأنفيمكنالجديدةالمساحاتتشغلكانتوالتيوغيرهاللمحفوظات

زمنأ(.أقدمأنهامعوماريأوغاريتفيالمشابهةالأبنية

الروابطتوطدتسليمانعصرمنفابتداء:ريجيسكيالرولصيالباحثويقول!

وبابل.وآشوروفينيقيامصروجيرانهم()العبرانيينبينوالثقافيةوالسياسيةالتجارية

عدمفقطليسسواءحدعلوالتجارةالدبلوماسيالعمللمصلحةبالنسبةالمهممنوكان

إزإءهاالاحترامموقفإبداءالعكسعلىبلالأجنبيةالعباداتتجاهالزائدالتصلب

بناهالذيجهوهمعبدإن..العباداتتلكوعاداتطقوسمنالشيءبعضواكتساب

صور.ملكحيرإمأرسلهمالذينالفينيقيونالعمارونشيّدهقدالقدسفيسليمان

المعابدعنالأصلطبقنسخةكانفإنهالتوراةوصفتهكماالمعبدهذاوصفوبموجب

بنيالذيبعلبيتأنكما،الأثريةالحفرياتخالألمنفعلاًذلكتأكدوقدالفينيقية

نألمجبكانالسامرةفيبعلمعبدوكذلكيهوهمعبدجانبإلىالقدسفيلبعلكمعبد

الشكل.نفسلهمايكون

الملكللقاءدمشقإلىخرجعندماالثامنالقرنيهودملكآحازأنالتوراةوتنبئ

وشكلهالمذبحشبهالكاهنأورياإلىآحازالملكوأرسلدمشقفيالمذبحرأىالآشوري
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منآحازالملكأرسلماكلح!سبمذبحاًالكاهنأوريافبنى.صناعتهكلحسب

يهوهمعبدفيكبيرةبناءإعادةعلىعودتهبعدأقدمآحازأنالنصيرويذلكبعد.دمشق

آشور()1(.ملكأجلمنذلكفعلوأنهالطقوسعلىتعديلاتوأدخل

حقيقتها:علىمكشوفةاليهوديةالتوراةكتاب

إسرائيلوهمااليهودالاَثارعلماءمناثنانتأليفهفيشاركالذيالكتابهذايورد

يسمىماوجودينفيالذيالآثارعلمحقائقمنالكثيرسيلبرمانآشيرونيلفنكلشتاين

الكاتبيقول.المجالهذافيالباحثونإليهتوصلوماالآثارعلممنهماكلّويتبع.الهيكل

وبداياتعشرالتاسعالقرنفيأجريتالتيإلاَثاريةالتنقيباتكلأخفقتلقد:الأول

لهيكلبسيطأثرمجردعلىحتىالتعرففيالقدسفيالهيكلجبلحولالعشرينالقرن

)2(.قصرهمجمعأوالأسطوريسليمان

المتباينةالآراءنجمعأننستطيعالمزعومالهيكلحولالمتنوعةالآرأءخلالومن

الهيكل.هذابالدراسةتناولواالذينوالباحثونالعلماءإليهاتوصَّلالتي

تفاصيله.بكلالفينيقيالطرازعلبناءولكنههيكلاًهناكأنيرى:الأولفالرأي

موجوداً.كانهيكلأهناكأنعليدلأثرلأيوجودلا:الثانيوالرأي

سوىليستالهيكلعنالتوراةمؤلفبهاجاءالتيالأوصافإن:الثالثوالرأي

بابل.فيالمسبيينمعكانعندماالتوراةمؤلفرآهبابليمعبدأوصاف

هذهتكنولمعبادتهيؤديكيمعابدعدةبنىسليمانالنبيأنيرى:الرابعوالرأي

المسلمينعلماءبعضعليهاأطلقوقد،للعبادةخاصةجداًصغيرةأماكنسوىالمعابد

مساجد.اسم

الثاني؟بالهيكلالمقصودما

نأالتوراةتزعم،البابليةالدولةتدميرفيالفارسياليهوديالتحالفنجحعندما

بيتاًليبنيأوصاهالربأنفيهيقول!مملكتهكلفيندإءأطلقكورشالفارسيالملك

.4و-4!صفحةيوسفآحوتربهةالتوراتيةوالنبهوءاتالتوراةأنبياء:ريجسكي.م(1)

.ألم3صحقيقتهاعلمكشوفةاليهوديةالخوراةةفنكلشتاينإسرأئيل)2(
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لهذاوالفضةبالذهبيتبرعواأناليهودجميعودعا.يهوذافيالتيأورشليم!ماللرب

البيت.

منكلمعواللاويونوالكهنةوبنيامينيهوذاآباءرؤوس)فقام:التوراةوتقول

(.أورشليمفيالذيالرببيتليجنو!ليصعدواروحهاللّهنبه

إلىعادواأخهمتزعمالذياليهودعددالثانيالإصحاحعزراسفرفيالتوراةوتورد

البيت.بناءأجلمنوالفضةبالذهبتبرعوامنهمالآلافأنكذلكوتزعمأورشاليم

الشعباجتمعمدنهم!ماإسرائيلوبنوالسابعالشهراستهلولما:التوراةوتقول

شآلتئيلبنبابلوزروالكهنةوإخوتهيوصادا!تىبنيشوعوقامأورشليمإلىواحدكرجل

موسىشريعةفيمكتوبهوكمامحرقاتعليهليصعدواإسرائيلإلهمذبحوبنواهـاخوته

مكانه.فيالمذبحوأقاموا.اللّهرجل

الفارسيالملكإلىبرسالةبعثو!القبائلمنالمنطقةسكانمجموعإن:التوراةوتقول

فيها:وجاءالقدسفياليهودمعبدبناءعلىفيهايحتجون

ويبنونأورشليمإلىأتواقدإليناعندكمنصعدواالذيناليهودأنالملكليعلم

أسسها.ورمحواأسوارهاأكملواوقدالرديةالعاصيةالمدينة

يكونلاأسوارهاوأكملتالمدينةهذهبنيتإذ!أنهالملكنعلمونحنفيها:وجاء

النهر.عبرفينصيبذلكعندلك

هذهتبنىفلاالرجالأولئكبتوقيفأمراًأخرجوافالآن:الفارلصيالملكردوجاء

أمر.منييصدرحتىالمدينة

وشمشايرحومأمامالملكارتحسشمّارسالةقرئتلماحينئذٍ:التوراةوتقول

حيمئذٍ.وقوةبذرإعوأوقفوهماليهودإلىأورشليمإلىبممحرعةذهبواورفقائهماالكاتب

داريوسمُلكمنالثانيةالسنةإلىمتوقفاًوكان.أورشليمفيالذياللّهبيتعملتوقف

فاردس.ملك

تزوجاللواتيالغريباتالنساءلفصلدعوتهعنعزراسفرفيأحاديثوهناك

إسرائيل.بنيرجالبعضمنهن

رزيدعاىالربهيكلبناءعنعزراسفروهوالسفرهذاقالهماإلىرجعناوإذا

لمناقشة.تحتاجالتيالنقاطمنالعديدنرىعزرائمومنبابل

-و4-

http://kotob.has.it



مدنهمإلىيعودونوراحواالقدسإلىوتسربواعادوااليهودأنالتوراةتزعمأولاً:

نصر.نبوخذالبابابالملكزمنفيمنهاأخذواالتيوقراهم

فلسطينأهلظلوقد.سنةوالسبعينالخمسينبينمابابلفيهؤلاءمكثوقد

ظلوابلنبوخذنصريأسهملمالبدايةومنذ.بلادهمفيوغيرهمكنعانيينمنالأصليون

قراهمإلىرجعوابابلمنعادواعندمااليهودأنالتوراةتزعمفكيف.ومدنهمقراهمفي

الأصليين.فلسطينلأهلوقرىمدناًإلاألمماسهافيتكنلموالمدنالقرىوهذه.ومدنهم

الدراساتكلبينماالبشرمنتماماًخاليةالأرضأنيفترضالتوراةفكاتب

ومنمطلقاً.فلسطينأرضيغادرلمالعربيالكنعانيالشعبإن:تقولوالآثاريةالتاريخية

نأرفضتفلسطينفيتسكنالتيوالقبائلالشعوبأننفسهاالتوراةتوردثانيةناحية

مخهيطلبونالفرسملكإلىبرسالةبعثواولذلكالقدسمدينةفيبناءأياليهوديعمّر

المدينة.فيشيءأيبناءمناليهودهؤلاءمنع

نأرفضوالماذا؟فلمسطينلاحتلالاليهودعودةهؤلاءرفضلماذانتساءلأنولابد

الأرضعنغرباءهؤلاءأنيدركونلأنهم؟القدسمدينةفياليهودلرببيتيُبنى

نأالتوراةاعترفتممنوغيرهمواليبوسيينالكنعانيينمنأصحابهاطاالأرضوهذه

وصاهروهم.بينهمسكنواإسرائيلبنيقبائل

!اىالمفروضالفاردصيوالاستعمارالفارسيةالعسكريةالقوةلولاأنهالواضحومن

فلسطينأهللأن؟فلسطينإلىثانيةالتسرباليهودهؤلاءاستطاعلمافلسطينأرض

أرضهم.إلىمتسربأومستعمرغريبأييرفضون

إلىبعضهمعادالذيناليهودبهؤلاءيقبلواأنفلسطينأهلعلىالفرسفرضلقد

فإنوشعبهابابلحضارةتدميرفيالفرسَاليهودُساعدوطالما.فلسطيننحوالتسرب

فعلاً.حدثماوهذا،فلسطينإلىاليهوديالتسربسيؤيدونالفرس

المسمىمعبدهمفعلاًبنواقدالمتسربونأليهودكانإذا:نتساءلهذاكلومع

؟عامبشكلصفاتههيومايقعكانوأينمساحتههيفماهيكلاً

نأعزراويدعي.وأوصافهالهيكلهذامساحةذكرعلىعزراسفريأتيلاالواقع

نأيعنيوهذاالجديد.الهيكلأساسهعلىيبنوابأنلهمأوحىالذيهوالقديمالهيكل
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الحرإبظلقيجديدمنبناؤهأعيدقدبناهقدسليمانالنبيأنزعمواالذيالهيكل

الفارسية.والسيوف

وفلسطينالقدسإلىاليهوديالتسربعودةعنالتوراةكاتبيتحدثوحين

مقولةنفسوهي.أرضبلاشمعباليهـودوأنشعببلافلسطينأرضأنيفترض

الحديثة.الصهيونيةوالحركةهرتزل

لغزوتعرضتالمنطقةأقطاركباقيفلسطينأننرىالتاريخيةالمسيرةنتابعوحين

السلوقيينبينمتأرجحأالمتسربيناليهودوضعأصبحوقدالإسكندر.يدعلإغريقي

السلوقيالملكأقدمعندما.مق751-641عامحتىالوضعهذاوظلوالبطالسة

علاليهودهـاجبار،خزائنهونهبالثانيالهيكليسمىماتدميرعاىالرابعأنطيوخس

اليهودية.الوثنيةاعتناق

روماإلىوضمهماوسوريافلسطينبومبيالرومانيالقائداحتل.مق64عاموفي

معبداًشيّدعهدهوفيالآدوميهيرودسفلسطينحكمحتىقائماًالوضعهذاوظل

نشرفيولاندفاعهووحشيتهلقساوتهيمقتونهكانوااليهودلكنالهيكلاسمعليهوأطلقوا

م07سنةوفي.الفلسطينيةالمدن!اللأصناممعابدوإنشاءوالرومانيةاليونانيةالثقافة

الموقفعلىفسيطرفسيسيانالإمبراطورابنتيطوسإلىفلسطينقيالقيادةأودعت

وأوقع07سنةالقدسمدينةودخلفلسطينفيالتمردحركاتعاحماالقضاءمنوتمكن

وذبحهيكلهاوأحر!االمدينةوضرب،الفلسطينيينوالسكاناليهودفيكبيرةمذبحة

نهائياً.الوجودمنالمعبدهذاوأزيلكهنته

اليهودعلوحرمرومانيةمدينةإلىالقدسحوَّلهادريانأنللنظروالملفت

جوبيتر.الرومانيللإلهمعبدالقدسفيوأقيمكبتولينا.إيلياإلىاسمهاوبدلسكناها

حناحنا:يقولالهيكليسمىمابشأنالتوراةمبالغاتوحول

التيالأكاذيبهذهأستوعبلافأناالهيكلبشأنالتوراتيةالمبالغاتحول)أما

نإ:نقولالمنطقمنبشيءقليلاًنتكلمأنأردنافلو،أسبابلعدةالتوراةبهاامتازت

معبدمثلبثمنتقدرلاالتيالكنوزمنبكثيرأتحفوناوالمنقبينالركيولوجيينمكتشفات

كانتالتيبانيبالاَشورمكتبةوكذلك،فراعنةعدةبنائهعلىتعاقبالذيبمصرالكرنك

-كاو-
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وثائقكتببمثابةوهي،والكبيرةالصغيرةالطينيةالرُقممنالالافعشراتتحوي

عشراتمنالرغمفعاىالمزعومسليمانلهيكلبالنسبةأما،العالممتاحفأغنتومراجع

كانأنهعاىلميدلأثرأيعاىالمنقبونيعثرلماليوموحتىالماضيةسنةالمئةخلالالحفريات

عدأالهيكلوجودأثبتوإحدتاريخيمصدرحتىيوجدولاالهيكلاسمهشيءهناك

()1(.التوراة

الهيكل؟يسمىلماإسرائيلبنيأنبياءنظركيف

منالرغمفعل.بينهماستشرىالذيبالفسادإسرائيلبنيأنبياءنبوءاتترتبط

عنتماماًمنحرفينفسادهمعلىظلواأنهمإلا،إسرائيللبنيوتنبيههمالأنبياءتحذيرات

ا!سِلإ.موسىشريعةعنومبتعدينالواحدالإلهعبادة

التوراةنصحسبباعتباره،الهيكلعليهأطلقواالذيبالمعبدالنبوءاتارتبطتوقد

برزتوقد.فلسطينلأرضاليهوديوالاستعمارالتسربورمزاليهوديةالعقيدةرمز

الأدواتمنهوتؤخذويُخرّبسيدمّربأنهينذروجميعهاالمعبدهذاحولالنبوءاتعشرات

ومعابدهم.وطقوسهمإسرائيلبنيفيقضاءهالربيقضيوهكذا.الذهبيةوالأواني

سوفبابلملكبأنإشعياءيتنبأ،والثلاثينالتاسعالإصحاحوفيأشعياسفرفي

والفضة.الذهبكلإسرائيلربمعبدمنويأخذالقدسإلىيأتي

هؤلاءقالماذالهوقالحزقياالملكإلىالنبيإشعياء)فجاء:التوراةكاتبيقولط

ماذا:فقال.بابلمنبع!دةأرضمنإليجاؤواحزقيافقالإليكجاؤواأينومنالرجال

فقالإياهأرِهملمشيءخزائنيفيليسبيتيفيماكلرأواحزقيا:فقال!بيتكفيرأوا

خزنهومابيتكفيماكلفيهايُحملأيامتأتيهوذاالجنودربقولاسمعلحزقيا:إشعياء

.6-3:3وإشعياء(بابلإلىاليومهذاإلىآباؤك

هذاأنفيرى-وأهانوهمإسرائيلبنوعذبهمالذيالأنبياءمنوهوإرمياويتنبأ

اَتية.قريبةأيامفيخراباًسيصبحالمعبد

هذهوتكونالبيتهذا)ويكونالمراتإحدىفيالمعبدهذامصيرعنمجيباًيقولط

وداخليهوياقيمحكممنالأولىالسنواتفيالنبوءةهذهوكانت(ساكنبلاخربةالمدينة

.3و3صتوراتيةدراسات:حناحنا(1)

و--لم
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وكلوالأنبياءالكهنةوسمعالشعبمنجم!ورهناكاجتمعحينذاتهالقدلسمعبد

.يهوهبيتفيالكلامبهذايتكلمإرمياالشعب

قائلاً:يهوهلسانعلىإسرائيلبنيإرميايحذرأخرىنبوءةوفي

ماوانظرواأولأاسميفيهأسكنتالذيشلوةفيالذيموضعيإلىاذهبواالكن

الربيقولالأعمالهذهعملكمأجلمنوالان.إسرائيللثمعبيشرأجلمنبهصنعت

باسميالذيبالبيتأصنعتجيبوافلمودعوتكمتسمعوا.فلمومكلمامبكراًكلمتكموقد

(.بشلوةصنعتكماإياهوآباءكمأعطيتكمالذيوبالموضععليهمتكلمونأنتمالذيعليه

وجاءشلوةقريةفيإسرإئيلأسباطبعضبناهالذيالمعبدبهيعنيالكلاموهذا

!تدكانالذيبالمعبدأيضاًسيفعلفإنهالمعبدبهذايهوهفعلفكماكاملاً،تدميرأدُمروقت

.القدسأطراففيالإسرائيليونبناه

بحصارالبابليونقامعندماتحققتقدإرميابهاجاءالتيالنبوءاتأنوالواقع

الذييهوهمعبدوأحرقالمدينهَأسوأرهُدمتوقد.إسرائيلبنيقبلمنالمحتلةالقدس

)أ".التوراةتقولكماسليمانالملكأياممنذبني

معبدخرابحولنبوءاتهمربطواإسرائيلبنيأنبياءبعضأننذكرأنالمهمومن

.وآثامفسادمنإسرائيلبنوفعلهبمايهوه

يهوداشعبجهةمنالمقيتةالخيانةحوادثعلىشاهداًحزقيالالنبيكانوقد

التورأة.عنهتحدثتالذيالقدسمعبدفيأي،بالذاتيهوهبيتفيوذلك،إلههبحق

منبهوأتىوالسماءالأرضبينورفعهشعرهمقشدهالإلهإن:حزقيالطفيقولط

يتعبدونإسرائيلبنيفشيوخ.معبدهفيإسرائيلبنوفعلماذاليريهالقدلصإلىبابل

يديرونآخرونورجالتموزالبابليينإلهعلىيبكينجالساتونممماؤهمللأصنام

الشمس.باتجاهالشرقنحوويتعبدونالمعبدمذبحباتجاهظهورهم

إلىبحاجةليسبأنهيهوهلسانعلىيتحدثونالمتأخرينالأنبياءنرىأيضاًلذلك

إلىحاجةشديدفيليسأنهيهوهفيهايؤكدالثالثإشعيانبوءاتففي.فيهيعبدمعبد

.61صيههـسفآحوترجمة.ريجسكي،التوراةأنبياء(1)
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تبنونالذيالبيتأينقدميموطئوالأرضكرسمروالسموات..يهوهقال!)هكذاالمعبد

(.راحتيمكانوأينلمب

ظلوابعدهوحتىوأثناءهالبابلي7ِالتحرقبلماإسرائيلبنيأنبياءفإنحالأيةعلى

ذلكومع.عنهتحدثواالذيالمعبدذلكفيموبقاتمنفعلوهلماإسرائيلبنييقرّعون

المعبدبينيتراوحعنهتحدثواالذيالمعبدأنوهيواضحةحقيقةإلىهنانشيرأنلابد

كلامفيجاءماوهذا.الكبيرةالغرفةبناؤهيتجاوزلاالذيالصغيروالمحبدالخرافيالخيالي

نفسها.التوراة

المقولاتيؤكدالمعبدهذاوصففيالكبيرالتوراتيالتناقضأنذلكفييهمناوما

.والملموسالواقععلىوالخرافةالخيالطغيانترجحالتي

-وو-
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الخاملث!ألفصلى

الستلاسليماقالنبيحولىالإسوائيليا!

أ-أه-
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علنعثرالمنطقةشعوببينالمتداولةالرواياتومنالكتبمنالعديدنطالعحينما

لهاوليسالصحةمنأساسلهاليسا!عملأ.سلممانالنبيعنوالأخبارالقصصعشرات

موثوفة.مصادر

تردولم.الكريمالقرآنيوردهالمكماوالأخبارالقصصهذهتوردلمنفسهافالتوراة

وغيرها.أحاديثمن!اللّهرسولسنةقي

والواقع.والحكاياتالقصصوالأخبارهذهانتشارمصدرعنالكثيرونويتساءل

عصورفيوالحكواتيةالقصاصبعضخيالاتتأليفهافيتداخلتالقصصهذهأننرى

وبعضاليهودلعبكما،العباسيةالدولةانهياربعدالعربيالعالمشهدهاالتيالانحدار

الجاهلة.الشعبيةالأوساطفيخاصةالعقولفيوبثهاتأليفهافيوخطيراًمهماًدوراًالجهات

القصصهذهمثلبثعنبفنأىمنبهبنووهبالأحباركعبيكنولم

كانواأشخاصطريقعنجاءتكوئهاْالإسرائيلياتاسمعليهاأطلقالتيوالحكايات

.!محمدالنبيعصرتلتعصورفيإسلامهمأشهرواثميهوداً

أكثرمنوهي.والحكاياتهذهْ!ثفصمصترددالشعبيةالأوساطزالتوما

للواقع.ومجافاةوإعجازاًخيالاًالقصص

بنأحمدإسحقلأبيالمجالسمخرائسالمسئهئالأنبياءقصصكتابحفلوقد

هذهمنهـبالكئير427سنةفيالمتوفيبالثفلبنيتالمعروفالنيسابوريإبراهيمبنمحمد

والدين.والمنطقالعقلتتجاوزالتيالإسرائيليات

ويعنونأ!محِلأسليمانالنبيقصةبدايةالكتابمن2و2الصفحةفيالثعلبييورد

به(.يتعلقوماا!ممحلأسليمانقصةفي)مجلسبالقصة

إصطخرإلىالشامبينماملكه)وكان:فيقولحكمهعنبالحديثيبدأماوأول

كلها(.الأرضملكإنهوقيل

الثعلبي؟قالكماا!سِلاَسليمانالنبىملككانفهل
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ا!سلأسليمانالنجيملكتجاوزإلىمطلقاًتشيرلاوالتوراتيةالآثاريةالدراساتإن

المنطقةفيمنتشرةكانتوممالكملوكاًأنالدراساتوتثبت.فلسطينأرضأجزاءبعض

صورفيوالكنعانيينجاورهاومادمشقفيوالآراميينالأردنفيوالعمّونيينكالمؤابيين

وقد.العراقفيوالاشوريينمصرفيالفراعنةإلىإضافةكلهالشاميوالساحلوصيدا

وبعض.ومعبدهقصرهلبناءصوربملكاستعانسليمانالملكأنإلىالتوراةأشارت

.المصريالفرعونيالحكمظلتحتولايةكانتسليمانمملكةأنإلىتشيرالدراسات

كانالأخبار:أصحابمنوغيرهإسحقبنمحمد)قال:قولهالثعلبييوردثم

منناحيةمنبملكيسمعلاوكانالغزوعنيقعديكادلاغزّاءرجلاًا!ممحِ!سليمان

(.ويقهرهيذلهحتىأتاهإلاالأرض

وأالملوكإذلالوليساللهإلىالدعوةالأنبياءمهمةإن؟كذلكسليمانالنبيكانفهل

مملكتهيغادرلما!فسليمانمطلقاً.الكلامهذاالتوراةتثبتلمثانياً:أماأولاً.هذا.الناس

العقبة.خليجعنديقعالذيالساحلهو.إليهوصلقديمكنماوأقمىمطلقاً

ذهباًفرسخفيفرسخاًبساطأا!لسليمانالشياطيننسجت:قولهالثعلبيويورد

ثلاثةوحولهعليهفيقعدالبساطوسطفيالذهبمنمنبرلهيوضعوكانإبريسم!ا

كراصيعلىوالعلماءالذهبكرألصيعلىالأنبياءفيقعدوالفضةالذهبمنكرسيآلاف

تقعلئلابأجنحتهاالطيروتظلهموالشياطينالجنالناسوحول،الناسوحولهمالفضة

الشمس.عليهم

ومنذهبتأين.الذهبيةالمقاعدهذهمنتبقىماذاذلك،حولالمطروحوالسؤال

إفريقيامناجمأننرىونحن؟الذهبهذاوزنفكمصحيحاًالخبركانهـاذاورث!ا؟

الكراسيوزنكانوكمالذهبيالمنبروزنكانكم.الذهبهذاجمععنتعجزالجنوبية

والفضية؟الذهبية

أنبياءسليمانعندكانفهل.الذهبكراسيعلىالأنبياءفيقعد:يقولالثعلبيإنثم

فمنالتوراةوكذلكا!لأسليماننبوةمعأنبياءوجودإلىيشيرلاالكريمالقراَنإن؟غيره

الحكاية؟هذهأوالخرافةبهذهجاءأين

حيثسليمانالنبيإلىترجمتهاينسبأندونتقولوماذاالطيورعنأخبارأويورد

ثلاثينمنأكثرذكرعلىويأتي:قالالأحباركعبعنبإسنادهفتحويهابنقال:يقول!
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والغرابوالبازيالضفدعيقولماذايوردإنهحتى،تقولوماذاالطيرمنصنفاً

.والحشراتالحيواناتمنوغيرهاوالديكوالطاووسوالخطاف

فيها:يقولالأحباروكعبالشعبيإلىنسبهاقصةالثعلبيويورد

ففعلقرباناًعندهويقربفيهويصلي(الحرام)البيتعليهينزلأنا!ممحلأسليماناللّهأمر

(.شاةألفوعشرينثورآلافوخمسةناقةآلافخمسةالكعبةعندفذبح:قالذلك

نزلثمالريحبساطعلىيطيرسليمانالنبيكانفإذا؟معقولةالأعدادهذهفهل

وكم؟شاةألفوعشرينثورآلافونهسةناقةآلافبخمسةجاءأينفمتالكعبةعلى

وكيفالقرابينهذهلحومأكلومنالدماء؟ذهبتوأينالذبحفيشاركالرجالمن

وُزِّعت؟وكيفقطّعت

.العقولولاالوقائعتقبلهولامنطقيقبلهلاحداًوصلتالمبالغاتإن

قالتهمماكثيراًشيئاًالأحباركعبعنبإسنادهفتحويهالمدعوعنروايةالثعلبيويورد

إنه:فقاللا،:قالوا؟يقول!ماأتدرون:فقال!سليمانعندورشانصاح:قولهمنهاالطيور،

وقاليختلفوالمالخلقذاليت:فقالتفاختةوصاحت.للخرابوابنواللموتلدوا:يقول

اللّهاستغفرواصرد:وقال.يُرحملايرحملامنهدهد:وقال،تدانتدينكمافقالطاووس

مثلاً*أوحكمةلسانهعلىوينطقإلاطيراًيتركلاحتىوهكذا.مذنبونيا

وأالواقعفيوجودلهليسخرايأالطائروهذاالعنقاء.طائرقصةالثعلبيويورد

:سليمانلهافقالطبهذامنأولمستلسليمانقالتقدالعنقاءوكانت:فقالالمخلوقاتبين

وشاببنتقصةعنسليمانالنبيإليهاوتحدث.بل:قالتالعجببأعجبأخبركألا

مستقبلهما.عليهسيصيربمالهأوحيوقدولدا

الطيرعليهاسليمانفأشهدبينهما.وأفرقالقدرأُبطلأنا:سليمانللنبيالعنقاءفقالت

يدويداهاإنسانوجهووجههاعظماالجملكبرفيوكانتالعنقاءفمرت.البومةوكفلتها

بهالناشمأنولاالطويلةالقصةسردفيوششمر.كذلكوأصابعهاامرأةثدياوثدياهاإنسان

وجود.لهليسخرا!االعنقاءطائرفإنقلناوكماللعنقاء،وصفهالذيالوصفهذاسوى

ولهاالبحرمنخرجتقدكانتسليمانللنبيكانتالتيالجيادأوالخيلأنوزعم

فصلىسليمانعلىردوهاحتىبالشمسالموكلينملائكتهأمراللّهأنوزعمواأجنحة

وقتها.فيالعص

-301-

http://kotob.has.it



علىيوماًكانسليمانالنبيأنوهي.منبهبنوهبرواهاقصةالثعلبيويورد

كانتوسيمشابمنهاويخرجفتنفتحالشياطينإليهفيجلبهاقبةيرىبهفإذاالبحرشاطئ

إلىيُوَسوسلاحتىالشيطانعليهيقدرلامكانألولدهايهعئأنربهادعتمماتهاقبلأمه

ورستفانغلقتفيهافدخلقبةفرأىالبحرشاطئإلىالشابذهبيوموذات،الشاب

الخع.والمشرببالمأكللهيأتيطيروكانالبحرقاعفي

رجلألفطعامتسعالواحدةالجفنةإنيقال:الجفانَالجنصنعفيويقول

.سليمانالنبييديبينيأكلونعليهالمجتمعون

عشرةقواريرمنمدينة،لهعملواومما:فيهايقولوأكبرأكثرخرافيةقصةويرى

أسفلها،أذرععشرةسقفينكلبينماسقفألففيهاذراعآلافعشرةفيذراعاَلاف

أبيضعلمعليهابيضاءقبةالأعلىالسقفوعلىالماءمنأرقوأعلاهاالحديدمنأغلظ

مناكبعلىركنألفالأركانمنوبها،كلهالعسكرالداجيالليلفيبهيستضيء

تلكوكانتتشاءحيثالريحوتحملهاشياطينعشرةمنهاركنكلتحتالشياطين

بها.ويتمتعوينامويشربيأكلمستقراًلهالمدينة

فيفيقولا!سِلأسليمانالنبيكرلصيعنالحديثالثعلبيبهجاءالذيالتهويلمن

وأنواعوالزبرجدواللؤلؤبالياقوتوفصصوهالفيلةأنيابمنكرسياًلهعملوا:وصفه

ذهبمنطاووسانمنهانخلتينرأسعلى،ذهبمننخلاتبأربعوحفوهالجواهر

ذهب،منأسمدينالكرسيجانبمنوجعلوا،ذهبمننسرانالأخيرتينارأسوعلى

فيهاورجلهالكرسيفيستديرالسفلىالدرجةعلىوضعقدمهصعودهسليمانأرادوإذا

الأسدانويبسطأجنحتهاوالطواويسالنسورتلكوتنشرالمسرعةالرحىدورانويدور

الخيالي.الوصفهذامنإلخ..بذنبيهما.الأرضويضربانأيديهما

بهالاستمتاعولاعليهالجلوسالملوكمنأحديستطعلم،حديثهآخرفيويقول

هو.أينيُدرىولاخبرهيُعرفولمفغابالصخرةتحتفوضع

القصةوهيسبأملكةعرشوصففيذكرهماالثعلبيأوردهاالتيالمبالغاتومن

باليواقيتمفصصذهبمنمقدمه)كان:وصفهفيقالفقدا!.سليمانبالنبيالمرتبطة

منقائمة،قوائمأربعولهالجواهربألوانمكللفضةمنومؤخرهالأخضروالزمردالحمر

أصفر.درمنوقائمةأخضرزمردمنوقائمةأخفرياقوتمنوقائمةأحمرياقوت
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وعليهالذهبمنالسريروصفائح:فقالخرافياًحدأعندهالمبالغةتصلثم

الهواء.فيذراعأثمانينفيذراعاًثمانينطولهوكانمغلقباببيتكلوعلىبيتاًسبعون

؟التفصيلاتوهذهالحديثهذاالثعلبياستقىالمصادرأيمننسألولعلنا

أناسعلىاستندتالحكاياتهذهفإنذلكمثلعلىتأتلمنفسهاالتوراةأنوطالما

منبه.بنوهبومنهم.القصصهذهإلىوالمنطقللعقلالمنافيةالرواياتبإدخالاختصوا

نلاحظالأنبياءبقصصوالمتعلقةمنبهبنوهبعنالواردةالغصوصإلىوبالنظر

ذكرهومماا!سِلأ)11سليمانتعالىاللّهبنبييتعلقمماكانوأغزرهاالنصوصتلكأطولأن

منبه.بنوهبعنالثعلبي

لجةحسبتهرأتهفلماالصرحادخليلها:قالالصرحإلىسبأملكةبلقيسدعالماأنه

أحسنهيفإذاا!سِلأسليمانفنظرسليمانإلىلتخوضهساقيها،عنفكشفتالماءمعظموهي

عنها.بصرهصرفذلكسليمانرأىفلماالساقينشعراءكانتأنهالاإوقدماًساقاًالناس

حسبفهوسيئاًتصويراًا!ملأسليماناللّهنبيمنبهبنوهبيصورالنصهذاففي

معجزةحققمنخلقهمنلهسخرأنفيتعالىاللّهعظمةنظرهتلفتلمشهوانيروايته

ماوسرعانالمشعرانبلقيسساقانظرهلفتإنما،بعدهمنهوكمابلقيسبعرشإتيانه

وكأن.الصورةبهذهبشعانأنهمااكتشفعندماوهبروايةحسبعنهمابصرهصرف

)2(.الحياةوملذاتالنساءسوىتشغلهملمالذينزمانهملوكمنملكسوىليسسليمان

سليمانالنبيمعوقصتهاالنملةعنيتحدثعندماوهبأنذلكمنوالأغرب

اسمعرفأينفمن،الشيصيانبنووهمقبيلتهااسمويورد،جرسوهواسمهايورد

تُصدق.لاالتيالخرافاتمنكلهفهذا.الذئببحجمأنهاوافترضقبيلتها.واسمالنملة

ا!لأسليمانالنبيوفاة

تَأتحُلُألأَزضِدَآبَّةُإلَّامَؤتِهعَكَمَادَفُتماَتمَؤتَعَلَتهَقَفحَئنَافَلَمَّا):تعالىيقود!ط

.41سبأ!اَلمُ!ينِاَتعَذَابفِىلبَثُواْمَااَتغَيْبَيَغلَمُونَلَّوْكاَلُؤأأَناَتِجنُخًرّتبًئتِفَلَحَّامِنسَأَتهوُ

اللّهردهأنبعدملكهفيلبثسليمانالنبيأدنعلىالتاريخوكتبةالمفسرونأجمع

وقدوركالجوابوجفانوتماثيلمحاريبمنيشاءماوالشياطينالجنلهتعملعليه

.271صليبيا،1،و8حداد/دارالإسرائيليات!أالأسطوريالتفكيرمليكانعبداللّه(1)

.372السالقالمرجع)2(
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بحملويأمرهميشاءمنوبطلقيشاءمنالشياطينمنويعذبذلكوغيرراسيات

أحب.حيثونقلهاالثقيلةالحجارة

لماطاقةمالنا:قالوا؟أنتمفكيف:فقالالعملفيدائبونوهمإبليسلهمفتزيا:قيل

قالوا:شيئاًتحملونلافراغاًوترجعونالحجارةتحملونتذهبون:إبليسفقال.فيهنحن

ذاهبينيحملواأنفأمرهما!عمنيسليمانذلكالريحفأبلغتقيل.رأحةفيفأنتم:قال.نعم

أنهموأخبروهفيهنحنلماطاقةمالناقالواأنتمكيف:فقالإبليسفجاءهم.وراجعين

راحةفيفأنتم:قالنعم:قالوابالليلأتنامون:إبليسلهمفقالوراجعينذاهبينيحملون

فشكواإبليسلهمفتزياوالنهاربالليليعملواأنفأمرهمسليمانذلكالريحفأبلغتقال

فيمالناطاقةلاقالوا:أنتمكيف:قالبالعملدائبونوأنهموالنهاربالليليعملونأنهمإليه

الأمربلغوقدالفرجفتوقعوا:قالنعمفقالوا:فعلهيشاءوما:إبليسلهمفقالفيهنحن

الممخِلأ.سليماناللّهنبيماتوقدقليلاًإلايلبثوافلممنتهاه

يعلمونلالفهلفومنإبليسأنذهنهعنغابالثعلبيأنالقصةهذهفيويبدو

.الفرجفتوقعوالهمقالفكيفالغيب

أدنذكرالقرآنأنغير.القرآنفيولاالتوراةفيلاتردلمالقصةفهذهذلككلومع

ا!سلأ.سليمانحكممنولفرّواالأصفادفيبقوالماماتقدا!سِلأسليمانأنعلموالوالجن

قصرهفييحمجب!!سليمانكانوغيرهعبالسابنقال:قولهالثعلبيويورد

فدخلهوشرابهبطعامهفيهيدخلوأكثرذلكمنوألمحلوالشهرينوالشهروالسنتينالسنة

فيها.ماتالتيالمرةفي

:سليمانفيسألهاشجرةلهتنبتإلافيهيصبحيومأيكنلمأنهذلكفيأمرهبدءوكان

بهافيأمروكذاكذا:فتقول؟أنتشيءلأي:فيقولوكذاكذا:الشجرةفتقولاسمكما

لدواءكانتوإنوكذاكذامكانفيغرسهاعليهاكتبلغرستنبتكانتفإن.فتقطع

مالها:فقاليديهبيننابتةشجرةرأىإذيوماًيصليهوفبينماوكذالكذاعليهاكتب

بنسليمانفقالالمسجدهذالخراب:قالتنبتك؟شيءولأي:قالالخرنوبة:قالت؟اسمك

فنزعهاملكيوخرابهلاكيوجهـكالتيأنت.حيوأناليخربهاللّهكانماداود:

لاالجنأنالإنستعلمحتىموتيالجنعلىعمّاللهم:قالثملهحائطفيوغرسها

مايعلمونوأنهمأشياءمنالغيبيعلمونأنهمالإنستخبرالجنوكانتالغيبيعلمون

علىبقيثمفماتعصاهعلىمتكئاًيصليفقامالمحرابدخلسليمانإنثم.غدٍفييكون
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يخرجأنويخافونيعملونذلكمعوهمأحد،الشياطينمنبذلكيعلمولمالحالةتلك

فيعاقبهم.

أُمرتإذا:الموتلملكسليمانقال-هومنندريولا-زيدبنالر-عنعبدوقال

الشياطينفدعا.سويعةلكبقيوقدبكأمرتقدسليمانيا:فقالفأتاهقالفأعلمنيبي

ملكعليهفدخل.عصاهعلواتكأيصليفقامبابلهليسقواريرمنصرحألهفبنوا

.عصاهعلىمتكئوهوروحهفقبضالموت

منآتانيتعالىاللّهإن:لأصحابهيومذاتقالالستل!سليمانأنأخرىروايةوقي

يوملييكونأنأحببتوقدالكدر.منصافملكيفييومعليمروما.ترونماالملك

قصرأدخلالغدمنكانفلماغدا،اليومذلكولكنفيهأغتمولاالليلإلىلييصفوواحد

يسمعلئلاإليهالأخباررفعمنومنععليهالدخولمنالناسومنعأبوابهبإكلاقوأمرله

ذإمماليكهإلىينظرعليهاواتكأخصرهفوقووضعهابيدهالعصاأخذثم.يسوؤهشيئاً

السلام:لهفقالالقصرجانبمنعليهخرجقدبيضثيابعليهالوجهحسنشاباًنظر

وقدإذنيبغيرالقصرهذا،ع!بدخلتفكيفالسلاموعليك:فقالسليمانياعليك

إذني؟بغيرقصريدخلتحينهبتنيأماوالحجابالبوابمنعكأمادخولهمنمنعت

منهأقبلولاالملوكأخافولاالبوابيدفعنيولاحاجبلمججبنيلاالذيأنا:فقال

لكَأذنفمن:سليمانلهفقالإذنبغيرالقصرهذالأدخلكنتوما()الرشوةالرشا

الموتملكأنت:لهفقالالموتملكأنهوعلمسليمانفارتعدقال.ربب:لهفقال؟بدخوله

نأأردتيومهذاالموتملكيا:قالروحكلأقبض:قالجئتفيم:قالنعم:قال

عيشكفيهلكيصفويوماًأردتإنكسليمانيا:فقاليغمنيمافيهأسممعولالييصفو

له.مردلافإنهربكبقضاءفارضالدنيافييخلقلميوموذلكشيءفيهيغمكلاحتى

وكانت:قالوا.عصاهعلىمتكئوهوروحهالموتملكفقبض.أمرتكمافاقبض:قال

بنباببابانللمحرابوكانكانأينماومصلاهمحرابهوحولحولهتجتمعالشياطين

الذيالبابمنفادخلجليدأكنتإن:لصاحبهالشياطينبعضفقال.خلفهوبابيديه

إلىينظرشيطانيكنولم.البعضذلكفدخلخلفهالذيالبابمنواخرجيديهبين

يسمعفلمرجعثمصوتهيسمعفلمالشيطانذلكفمر،احترقإلاالمحرابفيسليمان

سليمانأنالناسفأخبرفخرجميتاًسقطوقدسليمانإلىفنظر.يحتركفلمبالبيتفوقف

أكلت!اقدالحبشةبلغةالعصاوهيمنسأتهووجدوافأخرجوهعليهففتحوا.ماتقد

-أ-وه

http://kotob.has.it



ثموليلةيوماًمنهافأكلتالعصاعلىالأرضةفوضعوا.ماتكممنذيعلموافلمالأرضة

إليهوينظرونيديهبينيعملونوكانوا.سنةمنماتقدفوجدوهالنحوذلكعلىحسبوا

ذلك.قبلصلاتهلطولالناسإلىالخروجعناحتباسهينكرونولاحيأنهويحسبون

نأالناسفأيقنكاملاًحولاًموتهبعدلهيدانونفمكثوامسعودابنروايةوفي

ولمسليمانموتلعلموأالغيبعلمواأنهمفلوالغيبعلمادعائهمفييكذبونكانواالجن

تأكلينكنتلو:للأرضةقالواالشياطينإنثم.لهيعملونسنةوالعذابالعناءفييلبثوا

ننقلولكناالشرابأعذبلسقيناكالماءتشربينكنتولوالطعامبأطيبلأتيناكالطعام

الشياطينبهتأتيهاماهوالخشبجوففييكونفالذيلكشكراًوالطينالماءإليك

%لَّامَؤتِهفَىَمَادَاَّلُتماَتمَوتعَلَيْهِقَفتنَافَلَمَّا!:تعالىقولهفذلكإليهاتسكنوالشياطين

!)1(.مِنسَأَتَموُتَآ-اَلأَزضِدَآتجَةُ

وخاصةاستقاها.أينمننعلملانحنالثعلبيأوردهاقصصمنوردلمابالنسبة

الموتملاكرأىالناسمنفمن.سليمانإلىودخولهالموتملكعنتتحدثالتيتلك

.يموتوهوألسكل!سليمانيرلمأحدأأنطالماالقصةبهذهتحدثومن

ابنبهتحدثمابهيؤخذأنيمكنالذيوال!ثيء.بهيؤخذلامماذلكإنالواقع

أدنونعتقد.لهمصدرلالأنهنصدقهأننستطيعلاذلكعداوما.الآيةتفسيرفيمسعود

.وبالمبالغاتبالخيالالحقيقةفيهاتتداخلالتيمنبهبنوهبروأياتمنذلك

وخمسينثلاثاًا!سَلأشانعمركان-:هممَنْالثعلبييحدددرلم-التاريخأهلقال

بعدهملكثمسنةعشرةثلاثإبنوهوملكأنهوذلكسنة،أربعونمنهاملكهومدةسنة

سابقة.صفحاتقيذلكمنجانباًذكرناوقد.استخلفهقدوكانرحبعامالمدعوابنه

كتابوفيالأولالجزءوالنهايةالبدايةكتابفيعمرهعنالحديثوردوقد

القديمة.التاريخكتبمنوغيرهماالأثيرلابنالتاريخفيالكامل

.832-732-623صالمجالسعرائسالأنبياءقصص،النيسابوريالثعلبي(1)
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السادلث!الفصلى

ألصتلالهههل!ماقينمهبما

القوواةأسفاوقيمق

تحليليةدراسة
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وقدوغيرهاوأدعيةوأقوالأمثالمنسليمانللنبيينسبماالتوراةكتابفييرد

127رقمالمزموروكذلكسليمانللنبيالمنسوبوالسبعونالثانيالمزمورالمزاميرفيورد

المصاعد.ترنيمةبعنوان

أيضاًإليهوينسبإصحاحاًوثلاثينواحدمنوهوأمثالبعنوانسفرلهوينسب

.إصحاحاتثمانيةمنوهوالإنشادنشيديسمىما

وتوافقهاإليهنسبتهالنرىالمجهرتحتسليمانللنبيالمنسوبةالأمورهذهونضع

ا!مني.سليمانالنبيشخصيةمعتوافقهاوعدم

يثيرمافيهنجدلاا!سِل!سليمانللنبيالمنسوبوالسبعينالثانيالمزمورنقرأحين

نفسلمموىفيهنلمسلا.سبحانهدلّهدعاءكلماتهفيفهو،الدهشةأوالعجبأوالتساؤل

.نبوةوروص!نبي

بالعدلشعبكيدينالملكلابنوبِركللملكأحكامكأَعطاللهم:فيهيقول

يخلصالشعبلمساكينيقضيبالبر.والاكامللشعبسلاماًالجبالتحمل.بالحقومساكينك

ينزلفدوردورإلىالقمردامَوماالشمسدامتمايخشونك.الظالمويسحقالبائسينبني

وكثرةالصديقأيامهفييشرقالأرضعلىالذارفهّالغيوتومثلالجزارعلىالمطرمثل

.الأرضأقاصيإلىالنهرومنالبحرإلىالبحرمنويملكالقمريضمحلأنإلىالسلام

مافيهوليسجدأعاديأمرفهوسليمانالنبيإلىحقيقةمنسوبأالمزمورهذاكانفإن

الأنبياء.منغيرهأوسليمانالنبيعندالنبوةطبيعةوبينالمزموركلامبينتناقضإلىيشير

لسليمانالمصاعدترنيمةعنوانتحتفيأتيسليمانللنبيالمنسوب271المزمورأما

فيه:ويقول.الرببيتبناءعنبالحديثيرتبطصمغيرمزمورفهـو

يسهرفباطلأالمدينةالربلمجفظلمإنالبناؤونيتعبفباطلاًالبيتالربيبنلمإن

لكنهالأتعابخبزآكلينالجلوسمؤخرينالقيامإلىتبكرواأنلكمهوباطل.الحارس
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جباربيدك!سهام.أُجرةالبطنثموةالربعندمنميراثالبنونهوذانوماً.حبيبهيعطي

.البابفيالأعداءيكلمونبليخزونلامنهمجعبتهملأللذيطوبىالشبيبةأبناءهكذا

والأقوالالأمثالفيهويضرب،المناجاةمنكنوعيبدوصغرهعاىالمزموروهذا

.النبوةطبيعةيخالفمايحويلاأنهالواضحومن

مضمونهحيثمنسليمانالنبيإلىنسبماأبهلمنفهو،الأمثالسفرأما

عنرويمامعوتتطابق،واضحةحكمةعلىكليتهافيوتدلفيهضربهاالتيوالأمثال

ال!مخِلأ.سليمانالنبيحكمة

جوهرفيهيرائعةدينيةبتعاليملخرجناالأمثالمنالسفرهذافيماعددناأننالووالواقع

وبينهم.بينهاشاسعاًبوناًلوجدنااليهودبسلوكقارناهاماوإذا.الإسلاموجوهرالنبوة

فيها؟يقولفماذا

الأولالإصحاحمنالأولالجزءسياقففي..المعرفةرأدسالربمخافة:يقول

الأبناءفإنعليهقوياًواتكالاًدلّهعميقاًاحتراماًأظهرإذاأماًأوكانأباًالإنسانأننرى

أبنائك.أمامباستقامةتحيابأنللّهاحترامكفأظهر.المواقفهذهيعتنقون

أمك(.لتعليمتتنكرولاأبيكتوجيهإلىابنييا)استمع:فيهيقول

تقبل.فلاالخطاةاستغواكإن:ويقول

قانيه.بحياةيذهبالحرامالثراءإن:ويقول

معه.صاحبهويذهبيذهبالحرامالمال!.اللّهرسولحديثبمعنىيذكرناماوهذا

الأبرار.سبيلواحفظالأخيارطريقفيسرْ:ويقول

به.تقومأنوسعكفيكانكلماأهلهعنالإحسانتحجبلا:ويقول!

جوأرك.إلىمطمئناًالمقيمجاركعلىبالشرتتاَمرلا:يقولوحقهالجاروعن

.الكلامخبيتشفتيكعنوابعدملتوٍقولكلفمكمنانزع:ويقول

وحديثهاشهداًتقطرانالعاهرةالمرأةشمفتيْلأن:الفاحشةوإتيانالزنىمنويحذر

قدماهاتنحدر.حدينذيكسيفحادةكالعلقممرةعاقبتهالكنالزيتمننعومةأكثر

بالهاوية.تتشجثوخطواتها،الموتإلمما

وسنيّللاَخرينكرامتكتعطيلئلابيتهابابمنتقتربولاعنهاطريقكابعد

يرحم.لالمنعمرك
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شبابك.بامرأةواغتبطصباركاًعفتكينبوعليكن:يقولوالزواجالعفةوعن

نومك.منخمهبمتىالكسولأجهاراقداًتظلمتىإلى:والدينالكسلمنويحذر

الفمبنميمةيسعىمنهوالأثيمالرجلالمغتابالرجل:النميمةمنويحذر

أصابعه.بحركاتنواياهعنويكشفبوجليهويشيربعينيهويغمزالكاذبة

اللّه:يكرههاسبعةيقولثم

بالشر،يتامروقلببريئاً،دمأتسفكانويدان،كاذبولسان،متعجرفتانعينان

يزرعورجلكذباًينفثزوروشاهد.الإثملارتكاببصاحبهماتسرعانوقدمان

.الإخوةبينخصومات

وهذهجميعهاالنجواتمنهجهوسليمانالنجيمنهجلرأيناذلكفينظرناولو

الحنيف.دينناتعاليمفييطابقهاأويشاجههامانجدوالأمثالالأحكام

بينهمصارخأتناقضاًلوجدناوالي!ودإسرائيلبنيأخلاقفينظرنالووالواقع

فكيفالأنبياء،بقتلةاللّهوصفهمفقدالبريء.الدمسفكهؤلاءيميزماأكثرولعلىوبينها

.الناسبقيةإزاء

وأكبرها.لأموراأدقفيحتىوأعمهاسلوكياتهمأهممنالزوروشهادة

رغيفإلىالإنسانيفتقرالعاهرةالمرأةبسبب:الزنىمنمحذراًأخرىمرةويقول

للمرءأيمكن:فيقولوحضنهالإنسانثيابعلىتقعالتيبالنارالزانيةالمرأةويشبِّهخبز،

منكلقدماهتكتويولاجمرعاىيصثيأنأو،ثيابهتحترقولافيحضنهنارأيضعأن

نفسه.يدمرافزنىيرتكب

الموتمخادعإلىالمؤديالهاويةطريقبيتهاإن:فيقول،الزإنيةإغواءمنويحذر

أيامتطيلالرب)تقوىالعمر.تُطيلفهيالربوتقوىالقلوبتقوىعنويتحدث

(.للمستقيمينملاذهوالربطريق،الحياة

يُجديلا،المتواضعينمعتأتيالحكمةبينهما:والفرقوالطالحالصالحعنويتحدث

ويتحدثالضيقمنينجووالصديق،طريقهيقوّمالكاملوبرُّ.الربقضاءيومفيالغنى

الفرقعنويتحدثحمقاء(صخابهالجاهلة)المرأة:الجاهلةالمرأةوعنوالواشيالأمينعن

فيقول.والغنيالفقيروعنوالكريمالسخيالرجلعنويتحدث،والواشيالأمينبين

ومنصانعهيهينالفقيرعلىلمجورمن،العظامفيينخروالحسد،البائسينيرحملمنطوبى

الشعب.لكلعاروالخطيئة،بالأمةيسموالبرُّ.خالقهيكرمالبائسيرحم
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المستقيمينوخباءينهارالأشراربيت:فيقولوالأبرارالأشرارعنويتحدث

الغمّ.الفرحوعاقبةالقلبعلىالكآبةتطغىالضحكفييزدهر.

بالنفس.الثقةويدعييتصلّفوالجاهلويتفاداهالشريخشىالحكيم

الاحتقارمعهأقبلالشريرأقبلإذا:فيقولوالأحمقالحكيمعنيتحدثثانيةومرة

لنفسه.فخوأقوالهلهمهلكةالجاهلوكلماتالشريرمحاباةالسوءمن

اللّهبمرضاةوحظي-ميراًنالصالحةزوجةعلىعثرمن:يقولطأخرىأقوالوفي

يتعجلومنالمخاتلالجاهلمنخيربكمالهالسالكالفقير:فيقولوالفقيرالغنيبينويقارن

غضبه.يكبحالإنسانوتعقّل،العقابمنينجولاالزوروشاهد.الغوضيخطئالأمور

.بعدهمنلأبنائهفطوبىبكمالهيسلكالصّدّيق:فيقولالصّدّيقأمانةعنويتحدث

خبزاً.فتشبعواعملاستيقظتفتقر.لئلابالنومتولعلا:ويقول

.الربيوجههـاالإنسانخطوات:فيقول،وأحكامهالربسيادةعنويتحدث

إرتكابعلىتتآمرقلوبهملأنمعاشرتهمتشتهِولاالشرأهلتحسدلا:ويقول

.بالإساءةتنطقوألسنتهمالظلم

العظم.يكسراللينواللسانالحاكمإقناعيتمبالصبر:ويقول

عكِرةًعينهوالشريرأمامالمتخاذل!الصَّديق:يقولأخلاقيةمواقفعنوانوتحت

فاسد.وينبوع

حكيماًيضحيلئلاجهلهحسبالجاهلعلىرد،بالجاهلتليقلاالكرامةويقول

مثله.تصبحلئلاحمقهبمثلالجاهلتجبْلا،نفسهعينيفي

عليه.يرتدحجراًدحرجومن.في!ايقعغيرهلإيذاءحفرةيحفرمن

.ضحاياهيمقتالكاذباللسان.اليوميلدماذاتدريلالأنكبالغدتتباهلا

.الهادمشريكهوإثمهذافيليسقائلاًوأمهأباهيسلبمن:ويقول

أحمق.رأيهعلالمتكل،يغنىالربعلوالمتوكلالنزاعيثيرالجشعوالإنسان

لعناتعليهتنصبّعنهعينيهيحجبومن،فاقةتدركهلاالفقيرإلىيحسنمن

الحكمةعلىيركزوأكثرهاالأمثالمنالمئاتوهناك.الاَثامكثرتْالألضرارسادإذاكثيرة

سبحانه.اللّهومخافةوالتواضعوالفقيروالصَّديق
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الحنيفديننامنتعلمناهعماتخرجنراهالاالأمثالهذهمضاميننحللوحين

الرحمنمدرسةفييتربونالأنبياءلأنبالغريبليسوهذا.!محمدنبيناسنةمنوخاصة

الكاملة.الشموليةالأخلاقمدرسةوهي

لهيُنسبماأماوالحكمةبالنبوةيليقسليمانالنبيلسانعلىأمثالمنجاءماإن

.التوراةكاتباخترعهوبهتانجورفهذاالوثنياتزوجاتهواتباعشذوذمن

بهيليىّولاوالإباحيةبالإسفافينطقأنبهيليقلاالحكمةهذهعنهتصدرفمن

ولا،رحبعامابنهبعدهوحكمسليمانالنجيماتبعدماإسرائيلبنوقالكَماظالماَّيكونأن

حدتصلمنحرفةجنسيةلوحةكونهيعدولاالذيالأنشادنشيدسفولهينسبأنبهيليق

النفسي.والمرضالشبق

والومزية:الواقعيةبينالأنشادنشيد

التوراةبدرا!مةالمتخصصينالباحثينمنالعديدحفيظةالأنشادنشيدسفرأثار

.الكتابهذأفيالجنسيةالأبعادوبالتحديد

قالحيثباطلاً،تأويلاًالحقعنانحازواممنالسفرهذاشارحيبعضأوّلوقد

نأويرون.الكنيسةأوالقديملشعبهاللّهمحبةعنرمزيةقصةالأنشادنشيدإن:بعضهم

لشعبه.الفائقةاللّهمحبةعلىيدلالسفرهذا

مرضعنينمالسفرهذافيوردمالأن.عاقلولامؤمنيقبلهلاباطلوهذا

علاقةالسفرأنالمقدسالكتابتفسيرمؤلفويدعيكماوليسالإباحيةحديصلجنسي

وعروسه.سليمانالملكبينشريفةحب

التقياحبيبينبينبالجنسعنهايعبرمحبةقوةبأنهالسفرهذافيجاءماويبررون

الزواخ!.حدودضمن

سليمانمثللنبييمكنفكيفصحيحةوقصةصحيحاًالسفرهذاكانلووالواقع

والإباحي؟المسفّالكلا!!ذالهزوجةعنيكتبأن

يخلوصفاًالجسدوصفعلىويركزالداخليةالسجايامنيخلوالسفروهذا

الدقيقوالوصفالإسفافهذامثلعنهيصدرأنلنبيوحاشاتماماً.الإنسانيبالذودتى

وذوقاً.شرعاًالمحرمةالمرأةوأعضاءالجنس!يةللعلاقة
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قرينةبغيرتتابعهافيالنصوصصريحتأويلفيالتكلفهذافإنالأمرواقعوفي

فيالتكلفهذاأنعنفضلاً،الموضوعيغيرالتتابعهذاربطفيالتكلفهذاعاىتساعد

الروحيالتفسيردعاةيحاولكما،روحيوغيربلعقليغيرمنهجالنصوصصريحتأويل

)1(.يدعونوكما

بينمتأججعوغرامحبلعلاقاتصارخةجنسيةصياغةالأنشادنشيدسفرإن

السفر.وعناصرأبطال

فيفهوبهسليمانللنبيعلاقةلاأنهسلفاًنؤكدالسفرهذابتحليلنبدأأنوقبل

والرسل؟الأنبياءمعفكيفالأسوياءالناسعنيكونماأبعدوصورهلغته

ولاالإباحيالسفرهذا!انقرأهمامعكلياًيتناقضالأمثالسفرفيقرأناهماإن

منيكونأنيمكنلالأنهالسفربهذاسليمانالنبيعلاقةأنكرواالباحثينغالبيةأدنشك

فيه.وردالذيالكلامهذابهيليقولاتأليفه

إلىاستناداًالسفرهذ!علىعلقواالباحثينبعضأنإلىنشيرأنلابدذلكومع

فيالواردةالقصةهذهمثلوجودكلياًاستبعدمنفمنهم.المختلفةورؤاهمتصوّرهم

قصةكتابهفيالربيعيفاضلالدكتورذلكمثلوقد،العبرانيينأواليهودتراثفيالسفر

منعرفناهعمافلهتلفالعبريللنصجديدةترجمةإلىفيهواستند،أورشليمفيحب

.المقدسالكتابيسمىلماترجمات

ولغويةتاريخيةكثيرةلأسبابسليمالطالنبيإلىالسفرهذانسبةاستجعدمنومنهم

وغيرهم.حناحناوالباحثطعيمةصبريالدكتورأمثالوأخلاقية

عنالتوراةمؤلفولفقهماعلىالضوءتسليطهوالكتابهذافييهمناماولعل

وجوديدّعونأنهمالأمورأغربومنوبهتاناً،زوراًلهنسبوهوماألمس!سليمانالنبي

نفسهالوقتوفيالأقص!المسجدعلىالاستيلاءبوهمويتمسكونالس!ل!لسليمانهيكل

.سويإنسانبأيتليقلاالتيالموبقاتكللهينسبون

الأنشاد.أفضلاليهودويعتبرهفقطإصحاحاتثمانيةمنالسفرهذايتألف

.61؟صالإسرائيليالتراث.طعيمةصبري(1)
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وأرادشلوميتالمسمهاجميلةامرأةأحبا!حلأسليمانأنالسفرهذامؤلفويدعي

للراعي.حبهاعلىوظلتوغناهومجدهالملكرفضتلكنهايأخذهاأنسليمانالنبي

السفر:هذامنالمقمطفاتبعض

وقهراًغصبأالملكاحتجزهاأنبعدالغائبالراعيلحبيبهاشلوميتتقول

ليحبها.حبيبهافدعتقصرهإلىوأدخلها

اسمكالطيبةأدهانككرائحةالخمرمنأطيبحبكلأنفمهبقبلاتاليقبلني

مجالهإلىالملكأدخلنيفنجريظهوكوراءاجذبني.العذارىأحبتكلذلك،مهراقدهن

)أنانفسها:واصفةوتقول.يحبونكبالحقالخمرمنأكثرحبكنذكربكونفرحنبتهج

سوداءلكونيإليتنظرنلالممليمانكشقققيداركخيامأورشليمبناتياوجميلةسوداء

فلمكرميأما.الكرومناطورةجعلونيعليغضبواقدأميبنولوحتخيقدالشمسلأن

(.الظهيرةعندترابضأينترعىأيننفسيتحبهمنياأخبرني.أنطره

منهوهوسليمانالنبيلسانعلىفيقولعليهاردّها!سِلأسليمانللنبيوينسبون

عندجداءكوارعيالغنمآثارعلىفاخرجيالنساءبينالجميلةأيتهاتعرفيلم)إن:براء

بسموطخديكأجملمافرعونمركباتفيبعرسحبيبتيياشبهتكلقد+الرعاةمساكن

فضة(.منجمانمعذهبمنسلاسللكنصنعبقلائدوعنقك

ليحبيبيالمرصرة.رائحتهناردينيأفاحمجلسهفيالملكدام)مالسانها:علىيردثم

(.جديعينكرومفيليحبيبيفاغيةطاقةيبيتثديبين

حيثالكبيروانحرافهالجنسيشبقهذروةالسفرمؤلفيبلغالثالثالإصحاحوفي

أقومإنيوجدتهفماتحبهمننف!صيطلبتفراشعلىالليلفي:شالوميتلسانعلىيقول

وجدنيوجدتهف!اطلبتهنفسيتحبهمنأطلبالشوارعوفيالأسواقفيالمدينةفيوأطوف

وجدتحتىقليلاًإلاجاورتهمفمانفسيتحبمنأرأيتمفقلتالمدينةفيالطائفالحرس

أحلفكن.ببحبلتمنوحجرتأميبيتأدخلتهحتىأرخهولمفأمسمكتهنفسيتحبهمن

يشاء.حتىالحبيبتنبهنولاتيقظنألاالحقلوبأيائلبالظباءأورشلسِمبناتيا

مفاجئاً.كانالكلامولكنرقيقاًكزلاًسليمانالنبيإلىالإصحاحهذاوينمسب

موضعه.غيرفيالمشهدبهذازُجوالتسجيلالتدويقحينأنهوببدو

أ--وأ
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معكفنطلبهحبيبكتوجهأينالنساءبينالجميلةأيتهاحبيبكذهبأين:يقول

لحبيبيأنا.السوسنويجمعالجناتليرعىالطيبخمائلإلىجنتهإلىنزلحبيبي

عنيحوّليبألويةكجيشمرهبةفأورشليمحسنةحبيبتيياجميلةأنت.ليوحبيبي

نعاجكقطيعأسنانكجلعادفيالرابضالمعزكقطيعشعركغلبتانيقد!نإنهماعينيك

رمانةكفلفلةعقيمفيهاوليستوأماً()تحملمُتئمواحدةكلاللواتيالغسلمنصادرة

نقابك.تحتخدك

ويرى.والإباحيةالجنسيالشذوذذروةعنيفصحفهوالسابعالإصحاحأما

عالمفيماجنةخبرةذاصاحبهيكونأنلابدالنصهذاتصنيعأن.طعيمةصبريالدكتور

فيه:جاءوقدسليمانالنبيغيريكونأنبالضرورةلابدأي.العارياتالجميلاتالنساء

صناعيديصنعةالحليمثلفخذيكدوائر.الكرامبنتياالنعلينفيرجليكأجمل)ما

ثدياكبالسوسنمسي!صةحنطةصبرةبطنكممزوجشرابيعوزهالامدوركأسسرتك

بتروبيمبابعندحبشونفيكالبركعيناكعاجمنكبرجعنقكظبيةتوأميكخشفتين

كأرجوانرأسكوشعر.الكرملمئلعليكرأسكدمشقتجاهالناظرلبنانكبرجأنفك

شبيهةهذهقامتكباللذاتالحبيبةأيت!اأحلاكوماأجملكمابالخصلأسرقدملك

كعناقيدثدياكوتكونبعروقهاوأمسكالنخلةإلىأصعدقلتبالعناقيدوثدياكبالنخلة

عا!االسائحةالمرقرقةالسائغلحبيبيالخمركأجودوحنكككالتفاحأنفكورائحةالكرم

النائمين.شفاه

الأدبأنواعأشدإنهايقولولاالنصوصهذهعلىيطلععاقليستطيعفهل

النصوصهذهإنويقولصالمقدسةالنصويقدسعاقلأيستطيعوصراخاً.-دةالجنسي

هذهإنسيجيءنبيأوسيقاممعبدأوقادملخلاصونبوءةرمزاًبعضهاعلىأتيناالتي

القائمةوالأخلاقوالقيموالدينالخُلقضوابطكلمنتحللجوفيصيغتالنصوص

رئيساًمصدراًأصبحتوآدابهالعالملغاتإلىترجمتوحينالسماءوحيتوجيهعلى

بهوالتعلقالجنسمنجعلتالتيوالهيئاتوالمنظماتالجنسيةالفنونلكلوأساسياً

هدف)أ".كلتحقيقفيلهاأساساً

.61وص/القديمالعهدفيالإسرائيليالتراث/طعيمةصابرد.(1)
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حبيبهايكونأنشلوميتقبلمنتمنياًمعناهمايحويفإنهالثامنالإصحاحأما

أمهابيتبهتدخلوأنمعهالجبلإلىوالصعودمعهالخروجتستطيعحتىأمهامنأخاً

يدهعلىنائمةوتقبلهوتعانقهالرمانسلافمنممزوجةخمرألتسقيهتريدشيءأيوإلى

وتعانقها.تداعبهاواليمينالشمالط

هذهقالالذينفسههوالأمثالقالالذيأنوالمنطقوالدينالعقليقبلفهل

المجوني؟السفرهذافيالكلمات

إنهالتوحيدرسالةليبلغمبعوثربهبرعايةمحفوظمرسلنبيسليمانالنبيإن

الحاقدينالتوراةكاتبيلكن،جنسيةفضائحرسالةالناسيبلغحتىعادياًإنساناًليس

هووهذاومحاربتها،النبوةمنوالحطالتشويهإلالهميروقلاوالأنبياءسليمانالنبيعل

التاريخ.عبرسبيلهم

هذامثّلتالتيالشخصياتأنتوراتيةدراساتكتابهفيحناحناالباحثويرى

تموز.هوسليمانوالنبيعشتار،هيبرأيهوشولوميت،البابابالأدبعنمنقولةالسفر

فيقولى:السفرلهذاالتفسيراتبعضعلىويعلق

نأسليمانوأرادشابلراعنحطوبةكانتشولوميتأنيقولالذيالرأيإن

يدهيمدأدنبإمكانهكانسليمانالملكلأن،ساقطرأيهوليستميلها،بحبائلهيوقعها

الملك.باعتبارهيريدامرأةأيويأخذ

الخزعبلاتمنوبكئيروالمجازيةبالرمزيةتفلسفتالتيالاَراءحولأما

ليسبهايقصدرمزيهّكلماتإلاليستالأنشادنشيدفيالواردةالكلماتإنكقوطم

الإلهيةالمحبةبالضبطيقصدوإنماوحبيبتهالقصيدةكاتببينظاهرهوكماالحب

المسيحهوالحبيبإن:آخرونوقالالحبيبةهموالعبادالحبيبهوفاللّهلعباده

منالوقحالردأنإلاالمسيحيةقبلكتبالأنشادنشيدأنمع.الحبيبةهيوالكنيسة

نإ:المنافقينلأولئكنقولالقديمالعهدمننبوةهذهيقولونالترهاتبهذهالمفسرين

شئتم.مافقولو!تستحوالم

الأنشادلنشيدالمقدسالكتابمفسروينتهجهالذيوالتشويهوالتزويرالتعتيمإن

.الأحوالكلفيالبصيرةذويمعلمجديلا
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فاحتالتيالجنسيةالفضائحوراءمنالإشاراتهذهأليستحنا:حناويقول

؟؟الزواجمنالممنوعينوخاصةالدينرجالبينومكانرمانكلفيرإئحتها

أمكبكحبلتحيثالتفاحشجرتحت:يقولالذجَماالمقطععلىتعليقهوفي

أشواقك.فيكأيقظت

غيرفيهاسيوقظأشواقأيأمهابهاحبلتحيثالتفاحلضجرتحتبربكليقل

.كالموتقويةوالمحبةالربناركأنهانارهالهيبالتيالجنسيةالأشوا!تى

ألمأمهامنالبنتتتعلمهجنسيطقسالتفاحشجرتحتالأمحبلأليسثم

النبيفهذا.وثنيكطقسخضرإءشجرةكلتحتالعبريةالمجتمعاتفيالجنسي!ارس

)وتحت:بقولهالأشجارتحتوثنيةكطقوسالجنسيةبممارساتهمالعبريينيفضحإرميا

بينالجنسممارسةكانتهذامنوالأبشع،زانيةاضطجعتأنتخفراءش!جرةكل

علىصهلواحدكلأنحتىلأزواجهنالزوجاتخيانةكثرمنمشاعةلثسبهالعبريين

.التوراةقولحسبقريبهامرأة

والصرةودوائرهاالفخذينجمالتفسيرفيأيضاًالمفسرون!دماذا:يقولثم

سكرةالسكرةهذهأليست،للشرابحاجةدونتسكرحيثالخمّاركأسمثلالمدورة

السفر.هذاعنهاتحدثالتيعينها1الجنمس

والسكرالظبيةثديمنالارتواءنفهمأنعليناهل:النصبرمزيةقالطمنويرد

الأبدية.الحياةمنهيرادرمزيوسكرمعنويارتواءهوبمحبتها

لطلابوشجاعةونزاهةبصدقيفسرأنالفاضلالراهب)الأباتي(يقدرفهل

هلالشعر.لهاأنبتوأينثدياهانَهَدكيفالمقدسةالآيةهذهالديرفيالرهبنةوطالبات

الأطفالحتىواليوم.الرأسشعرمنهالمقصودالنابتالشعوأنالروحيالأبهذاسيزعم

هذهإن:ويقول))(.الولادةمنذالرأسفييكونالشعرأنويعلمونالرياءهذايصدقونلا

السورية.الوثنيةللمعتقداتالغابرةالأزمنةنحلفاتمنلاإليستالمقدسات

بالقولوالجهروالإسفافالتجريحإلىالحدبهيصلتعليقهمنأخرىمقاطعوفي

فيجاءماعلىالمستندحناحناأنوطبيعيشخصياً.سليمانالنبييمسوالذيالمفضوح

.و3صتوراتيةدراساتتحناحنا(1)
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اللّهأنبياءمنلنبيفحاشما.الحقيقةوبينسليمانالنبيعلىالتلفيقبينيفرقلمالسفرهذا

وحياءً.وذوقأدينياًالمرفوضالإباحىالكلامهذامثلعنهيصدرأن

مجهوليمنيشاعركتبهاقصيدةالأنشادنشيدأنالربيعيفاضلالدكتورويرى

والشعراءالعلماءراحثمسليمانالنبيإلىالأوروبيةالمخيلةونسبتهااليمنيهودمن

فلسطين.فيمواضعهاعن-جدوىدونيفتشونالغربيون

شيررهاالمسمىوخصوصاًالنصكلهاالحوراةنصوصإن:الربيعيالدكتوريقول

هذهأنتفيدجملةأوكلمةأوإشارةأيتتضمنلاالأنشادنشيدإلىوالمترجمشيريم

ومقنعاًبهموثوقاًدليلاًاعتبارهيمكندليلأييوجدلا:وعليه،سليمانللنبيالقصيدة

.سليمانللنبيمنسوبةقصيدةأونشيدأالنصاعتبارللقراءبموجبهمجقصغيراًكانمهما

وأنالضائعةالشعريةالمعلقاتمنواحدة-الأنشادنشيد-القصيدةهذهأنويرى

الجاهليونالشعراءبهتغنىالعربيةالجزيرةفيجبلوهوسلمىسوىليسشالوميتاسم

وتغنىإلاجاهابشماعرمنفما.العربلدىالمعروفةالمناطقوأقدمقداسةأكثرلأنه

بسلمى.

اليمنفيالتاريخيةإسرائيللتجربةصدىإلاليستالتوراةأدنالربيعيوبرأي

كتابوالتوراةسواهما.فيولافلسطينفيولاعسيرفيلاآخرمكانأيفيوليسالقديم

اليمن.يهودكتبمن!اخباريديني

مثلفييفيدأنيمكنماأهميكشفإذدرامشهمجملفياللغةعلالربيعيويعتمد

ليخدعواالأماكنأسماءوخاصةالمفرداتفيلمجرفونالتوراتيينكونالدراساتهذه

للنص.الحقيقيةالمعانيعنوليبعدوهالقارئ

وبينالأنشادنشيدبينالأسماءمقارنةفيكبيراًجهداًالربيعيالدكتوربذلوقد

اليمن.منطقةفيوخاصةالعربيةالجزيرةفيالأماكنأسماء

للنبيليس.منحرفةغراميةحالةعنيفصحالسفرهذاعنهينممافإنوبالمحصلة

به.علأقةأيةا!لأسليمان

التوراةكاتبيقبلمنتعرضواالأنبياءإن:يقولالإسلاميالموضوعيفموقفنا

وإسماعيلهـاسحقيعقوبصورةوشوهوا،وإبراهيمونوحاَدمفشوهواللتشويه
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وداودوهارونموسىيشوهونراحو!ئمقبلُمنلوطشخصيةوشوهوا،ويوسف

مصيبةيزالونومافكانوا.والجغرافياالتاريخوحرّفوا،وإلياسوالمسيحوسليمان

فحسب.والنصارىوالمسلمينالعربلدىوليسجمعاءالبشريةلدىالمصائب
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اللثكابحالفصلى

سليهاقوالنبيالمزعوه!ال!يكل

الرمزالسياسيإلحال!ينيالبل!فى
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قدالمم!ل!سليمانالنبيأنزعمواالذيالمعبدمناليهودجعلالمتباعدةالأزمانفي

هؤلاءأنلاحظناوقد،كديناليهوديللدينرمزاًالتوراةفيجاءتالتيالصورةعلىبناه

فييسكنكانأنبعدفيهيسكنللربمسكناًالمعبدذلكجعلواحتىالأمورضخموا

.التوراةزعمحسبالسحاب

!حوهـا!او!كأووج!ةالمعبدذلكمناليهودهؤلاء!حلالزمنصوروح

بالكهنةمنهايتعلقفيماخاصةالتعقيدحدابتدعوهاالتيالطقوسوصلتوقدالمتدينون

بالوثنية.التوحيدعقيدةواختلاطوالأناشيدوالأدعيةوالبخوروالذبائح

أنهمنرىفلسطينفيالشرعيغيروتواجدهمإسرائيلبنيتاريخقهـاجعوعندما

وبابلييناَشوريينمنالعربيةالبطونعليهمسبحانهاللّهسلط!افسادهمفسادهموبسبب

عنالإبعادإلىالفسادذلكبسببوتعرضوا،والرومانوالفرسالمقدونيينومن

ومنمنهمتخلصاًالأرضبقاعفيللتشتيتبلفلسطينفيإليهاتسربواالتيالأراضي

المتناهي.غيرفسادهم

نأوعليهم،طمعقوبةششتهماللّهأنأوساطهمبينالعاماليهوديالتوجهظلوقد

ومعالتوحيد.شريعةظلتحتثانيةليجمعهماللّهيبعثهحيثالمخلصالمسيحينتظروا

ميلاديعشرالسادلسالقرنبدايةفيلوثرمارتقيدعلىالبروتستانتيةالحركةظهور

هذاحولالتساؤلالأذهانفيتخترعراحتيهوديةغيرصهـمِونيةحركةبوادرظهرت

مكانتهملليهودتعيدراحتالبروتستانتيهالحركةأنوبدا.العالمفياليهوديالتشتت

وغيرها.والفكريةالماليةصكانتهموكذلكأوروبافيالدينية

الرموزعنوابتعدتحرفياً.تفسيرأالتوراةتفسيرعلالحركةهذهواستندت

اليهودتوطينإعادةإلىتدعوسياسيةدينيةمقولاتذلكعننمجحتىوالتأويلات

فلسطيز.إلىالشرعىِغيرالتسربطريقعنالتوطينهذامهمةوتسهيل
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النبيوهمامسألتينفيينحصرموضوعنالأنكبيرحدإلىالحديثهذانختصرإننا

غيرالصهيونيةتطوراتعنالحديثأما.السياسيإلىالدينيالبعدمنوالهيكلسليمان

ذلك.حولموضوعاخهاالكتبعشراتأفردتفقداليهودبتوطينوعلاقتهااليهودية

العرنفيبرزتالتيتلكوخاصةالأولىالصهيونيةالأفكارعلىنطلعحينأما

منتنطلقكانتثانيةفلسطيناحتلالطنحوالتوجهاتأننرىعشروالتاسععشرالثامن

كرمزمطروحةتكنلمالهيكلقضيةأنبمعنى.دينيةنظرةمنوليستاستعماريةنظرة

المنظرينأوائلأنمنالرغمعلىثانيةفلسطينلاحتلالالتوجهرموزمنأساسي

-ألم58القالييهوداالحاخامأمثالالعلمانيينمنوليسواالحاخاماتمنكانواالصهاينة

كاليشر.هيردشزفيوالحاخام.7881

عامبسويسرابالمؤتمروعقدتنفسهانظمتالتيالصهيونيةالحركةأنإلا

كانالدينيبالبعدالاستعماريالتطلعدمجأنوجدتهرتزلثيودوربقيادةأةو7

دمجتالغربيةالمسيحيةأنباعتبارالصهيونيةبالفكرةالمسيحيالغربلإقناعضرورياً

بنيأنبياءعلاللّهأنزلهمقدساًكلاماًباعتبارهالتوراةحوتهبماواقتنعتبالإنجيلالتوراة

سرائيل.إ

ولدىاليهودأكثريةلدىعامةأصبحتحتىالصهيونيةأفكارانتشرتوقد

والأمريكيين.الأوروبيينالبروتستانتمنالأعظمالقسم

والهيكل؟ا!سل!سليمانللنبيالصهيونيةالأفكارنظرّتكيف

قولهم:مثل،بنبيتليقلامشينةأموراًسليمانللنبينسبتالتوراةأنمنالرغمعل

لاالذيالأنشادنشيدسفرلهنسبواماومثل،الأصنامعبادةإلىاللّهعبادةعنانحازإنه

معهيتماهواأنحاولواكلهذلكمنالرغمعلىأنهمإلا.والإباحيينبالسفلةإلايليق

منشكلبأيإعادتهويجبضاعالإرثهذاأنباعتبارالسياسيإرثهعنويدافعوا

.لأشكالا

أ!سليمانللنبينظرتهمفيأنفسهماليهودبينالاختراقاتبعضنرىوقد

بالقوةمتعادلينفريقينتضملاالاختراقاتهذهلكن.التوراةعنهاتحدثتالتيومملكته

الكياندولةقيامرفضتمنالصهيونيةغيراليهوديةالحركاتمنفهناكوالتأثيرء
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أمامالتأثيروعديمةضعيفةتعتبرالحركاتهذهلكن،الربلتعاليمنحالفةلأنهاالصهيوني

العنصرية.التلموديةوحركاتهموأحزابهمالصهاينةاليهودمنالاكبرالكتلة

أغوداتحزبعنالجماعةهذهانشقت:كارتاناقوري-المدينةحراسجماعة

ومن.الاحتلالومعالصهيونيةمعتعاونأيالجماعةهذهوترفض،أو35عامإسرائيل

ليبلوالحاخامكتسنلبويجنأهرونوالحاخامبلويعمرامالحاخامالحركةهذهحاخامات

وايس.ديفيدوالحاخامهيرشموشيهوالحاخامفايسبيش

الدوليةالوصايةتحتالقدسوضعالحركةهذهطرحتهاالتيالأفكارأهمومن

وأعلنذلك!ايرغبونالذيناليهودللمتدينينالمتحدةالأممسفرجوازاتهـاصدار

يستطيعآخرمكانأيإلىالقدسلمغادرةاستعدادعاح!كارتاناقوريأنبلويالحاخام

)1(.والشريعةالتوراةبموجبفيهالعيشأفرادها

حاخاماتأصدروغزةالضفةالاحتلال!قواتاحتلالوبعدأو67عاموفي

زيارةاطدفكانلوحتىالمناطقهذهإلىالذهابمنالطائفةأتباعبمنعأمرأالطائفة

)2(.المقدسةالأماكن

يبعثعندماالأعلىمنالهيكليبنيسوفسبحانهاللهأنكارتاناقوريوتعتقد

وترىالفلسطينيينأراضيعاىالاستيلاءالصهاينةحقمنوليس،المخلصالمسيح

منكانأيأويمنعونعليهيحافظونالفلسطينيينحقمنالأقعىالمسجدأنالحركة

حائطنزورلاإننا،الصهيونيةنخترلمبالتأكيدنحن:هيرشالحاخامويقولأذيته

يعتبرذلكلأنبالعّوةعليهاالسيطرةجرتأخرىمنطقةأوالقديمةالبلدةأوالمبكى

تجاوزاً)!،.

ويعيش،الصهيونيالكياندولةلقيامالمعاديةالأخرىاليهوديةالفرقمنوهناك

هذهلكن.الأميركيةالمتحدةالولاياتفيسيماولاالمحتلةفلسطينخارجأفرادهامعظم

.القدسمدينةفيالربهيكليسمىبماتتمسكوالحركاتالفرق

+؟22-؟21الصفحة861العددالكويتيةالمعرفةعالم()إسرائيلفيالدينيةالقوىالشاميرشاد(1)

نفسه.المرجع)2(

نفسه.المرجع)؟(
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أنهمأنفسهمعنيقولونالصهيونيةالحركةزعماءأكثريةأنمنالرغموعاى

نرىلذلك.السياسيمشروعهميخدمالذيالدينيالبعدعنيتخلونلاأنهمإلاعلمانيون

المتطرفةالدينيةوسراًالجماعاتعلانيةتدعمالصهيونيالكيانفيالمتعاقبةالحكوماتكافة

يسمىماوإقامةوتدميرهالأقصىالمسجدعلىالهجوموالآخرالحينبينتحاولالتي

.أنقاضعلىالهيكل

تعنيالتيالقدسموضوعأنيرىالصهاينةالسياسيينلغالبيةعامبشكلوالناظر

لاالتيالمواضيعمنهو.السلامعليهماسليمانالنبيوكذلكداودالنبيعاصمةلهمبالنسبة

بعضإلى-كارتاناقوريجماعةإلىأشرناكما-هنانشيرأنلابدذلكومععليها،يُساوَم

بعضهميرىبل،يهوديكحلمالهيكلمسألةترفضالتياليهوديةالفكريةالشخصيات

الثالث.الهيكلوإقامةالقدساحتلالإلىيشيرماالتلمودأوالتوراةفييوجدلاأنهالآخر

فييعيشانوهماشابيروحاييموموشي.شاحاكإسرائيلهؤلاءمنمثلاًنرى

وكثيروندويتشرإسحقوكذلكلأميركيااليهوديتشومسكيونعوم،الصهيونيالكيان

غيرهم.

ضبمبقليل6791حرببعدالصهيونيالعدوحكومةقررتعندمامثلاًفنرى

المتدينينحزبرئيسآنذاككانالذيشابيروموشيالسيداقترحالقدسمدينة

ناحومقولحمسبواسعةسياسيةبحكمةيتمتعمعتدلاًرجلاًوكان)المزراحي!

أوامرهناكيكونأنقاطعأًنفيأالعلامةهذانفىوقدالضمقرارضداقترحغولدمان

)1(.القدسضمضرورةعلىتنصدينيأصلذاتونواهٍ

حجةًالتوراتيالاستنادفيالعلمانيةالصهيونيةالحركةوجدتالرؤيةهذهوبمقابل

الوعدأرضباعتبارهافلسطينإلىبالعودةعامةاليهودقطاعاتلإقناعالقويةالحججمن

الهيكل.وأرضوسليمانداودمملكةوأرضالإلهي

الرغمعلالأخرىالأيديولوجياتشأنشأنهاالصهيونيةفإنالمعانيمنوبمعنى

باستغلالالجماهيروتجنيدالشرعيةاكتسابإلىسعتلهاوالرفضإليهوديةمنهرحمامن

لها.نقيضاًوليستلليهـوديةامتدادكأ!اولتظهردينيةصبغةنفسهاعلىلتضفيإليهودية

.7:صأو!كاالمحتلةفلسطينمنشوراتأيق/إلىإسرائيلغولومان/ناحوم(1)
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الجماهيرلدىالمألوفةالدينيةوالرموزالأفكارتبنيإلىالصهيونيةلجأتفقدهناومن

قبولمحلليكونالصهيونيللبرنامجدينيةشبهصياغةفيقوميةوأفكاررموزإلىوحولتها

أوروبا)1(.ليهودوالثقافيةوالحضاريةوالعرقيةالاجتماعيةالتنوعاتكافهَمن

زمنمنذعليّطرأالذيالسياسيالتحولإن:يقولشاحاكإسرائيلنرىولذلك

المسألةجراءكاناللدودخصمهإلىغوريونبابنمعجبمنفيهانقلبتوالذيبعيد

الأسبابكلوالسذا-جةالحماسةبمنمَهىأصدقكنت5691عامففيتماماً.التالية

حربفتيلإسرائيلإشعاللتبريرغوريونابنيطلقهـاكانالتيوالعسكريةالسياسية

منالرغم)علىالحربتلكمنالثالثاليومفيالكنيستأمامأفصحأنإلىالسويس

إحياءهوللحربالحقيقيالسببإن.اليهوديالدينبأوامرباستخفافوتباهيهإلحاده

()2(.التوراتيةحدودهاإلىوصولاًوسليماندإودمملكة

النصعلىنفاقأولوالاستنادمنالصهاينةللعلمانيينلابدكانالشاكلةهذهوعلى

لاومما.الصهيونيوالكيانالعرببينوالحروبالمسلحعالصرأعمسائلفيخاصةالتوراتي

المِهوديةالحركاتبعضلدىتتضخمراحتالهيكليسمىماإعادةمسألةأنفيهشك

المتدينةالأحزابوبعضإيمونيموغوشالهيكلوحرإس.الهيكلأمناءكجماعةالمتعصبة

اليهود.من

وإقامةوتدميرهتفجيرهبنيةالأقصىالمسجدعلىللاعتداءبهمدفعالتضخموهذا

أنقاضه.علىالهيكليسمىما

تتمسكإسرائيلياًوتراثاًيهودياًإرثاًيعتبربالهيكليسمىماإعادةفإنحالأيةعلى

الكثيرينأنمنالرغمعاى،اليومفلسطينيستوطنونالذيناليهودمنعديدةجماعاتبه

يههودياً.فولكلوراًيسمىماأوشعبياًإرثاًيعتبرونهمنهم

لاللكيالطدولةلإقامةمستنداًالتوراقِالبعدمناتخذالذيالصهيونيالمشروعلكن

مقامالهيكلهذاوأنسليمانبالنبييرتبطمقدساًهيكلاًهناكبأنالادعاءمنبداًيجد

الهيكل.هذاعليهاكانأضياالبقعةعلىمقامالأق!أنأوالأقمىالمسجدتحت

.861العددالمعرفةعالم.؟أص/إسرائيلفيالدينيةالقوى/الشاميرشمادد.(1)

.78صإسرائيلفيكثيرينونهوضسقوطالجرجور/مطانوس(2)
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هذاوإقامةالأقم!هدممنلابدالصهيونيالكيانحقيقةتكتملحتىأنهويزعمون

لابدكانإذا:يقولالصهيونيةللحركةالمنظرينالمفكرينأحدنرىولذلك.مكانهالهيكل

فإنموجودغيرالهيكلداموما.الهيكلإقامةدونيتملاذلكفإن)إسرائيل(إقامةمن

ناقصة.وتظلتكتمللاإسرائيلدولة

المسيحي:الإرثفيوالهيكلسليمانالنبي

إيمانازدادالمقدسالكتابيسمىماوأصبحبالتوراةالإنجيلاندمجأنمنذ

:معطياتعدةعلىذلكفياستندواوقد.التوراةبمقولاتالمسيحيين

إلصرائيل.بنيمنا!ملأالمسيحأن-أ

أكمله.أولأتممهبلالناموسلأنقف!جئتماقال!:ا!سِلأالمسيحأن-2

اليهود.منغالبيتهمفيكانواالأوائلالمسيحتلاميذأن-3

وعلاقتهافهمهالتطويربالذإتالغربيةالمسيحيةدفدتعديدةأخرىولأسباب

وقديهوديأكانالمسيحإن:تقولروما!االكاثوليكيةالكنيسةأصبحتحتى.بالتوراة

هيكلأوإسرائيلبنيهيكليسمىبماارتبطا!سِلأالمسيحأنجميعهاالأناجيلفيورد

المعروفومن.بيلاطسبعدهمنجاءئم.فلسطينيحكمهدريانكانعندمااليهود

القدسمدينةفيلليهودمعبداًأقامقدهدريانأنوالمسيحيةائيليةالإسالمصادرحسب

المسيح.السيدوتخصالمعبدهذاتخصأحداثعدةحدثتوقد.فيهيتعبدونوراحوا

يرد:21الإصحاحمتىإنجيلففي

الهيكلفيويشترونيبيعونكانواالذينجميعوأخرجاللّههيكلإلىيسوع)ودخل

يُدعىالصلاةبيتبيتيمكتوب:لهموقالالحمامباعةوكراسيالصيارفةموائدوقلب

.14-2121:متى(لصوصمغارةجعلتموهوأنتم

وإنجيله؟متىتحدثهيكلأيعنلنتساءلهناللتوقفملزموذفإننابالطبع

أقامهمبنىسوىيكنلمالهيكلهذاأنإلىتشيرالمسيحيةالمصادركلإن

مكانإلىتحولقد!ادارتهوجنودهالملكوسمعبصرتحتالمعبدهذاوكان،هيرودوس

دينية.طقوسأوبعبادةعلاقةلهيكنولموللباعةوالرباالماللتجارة

هناكوليسالمعبد،وهذااليهودأوإسرأئيلبنيبيندينيةعلاقةلاأنيعنيوهذا

إلىتحولالمعبدهذاإنحيثصحيحاً،صارالعكسبل،وبينهمبينهروحيارتباطأي
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)وأنتما!لأ:المسيحقاللذلك،والموبقاتالجنسوتجارةالقمارللعبالحاناتمنحانة

(.لصوصمغارةجعلتموه

وشيوخالكهنةرؤساءإليهوتقدمالهيكلإلىجاءأ!مِلاالمسيحأنأيضاًويرد

متى.إنجيلفيموجودحواروبينهمبينهودارالشعب

منالقائلونالعميالنالقادةأيهالكم)ويل:المسيحلساءنعلىمتىإنجيلفيوجاء

أيماوالعميانالجهالأيها،يلتزمالهيكلبذهبحلفمنولكنبشيءفليسبالهيكلحلف

وبكلبهحلففقدبالمذبححلفمنفإن،القربانيقدسالذيالمذبحأمالقربانأعظم

فيه(.وبالساكنبهحلففقدبالهيكلحلفومنعليهما

يقولحيثالمعبدهذابخرابا!سِلأالمسيحلسانعلىنبوءةمتىإنجيلويورد

لهمفقالالهيكلأبنيةيروهلكيتلاميذهفتقدمالهيكلمنومضىيسوعخرج)ثم:الإنجيل

وقدينمّض(لاحجرعاىحجرههنايُ!تركلاإنهلكمأقولالحق.هذهجميعتنظرونأمايسوع

انحازوااليهودلأنمنثوراًهباءًسيكونالمعبدبأنأسفارأالتوراةلهمأوردتأنبياءقبلهتنبأ

.والأوثانللأصناموعبادةزنىأماكنالمعابدجعلوابلالربطريقعن

قيمرقصإنجيلفيواللصوصالباعةلطاولاتالمسيحقلبقصةوتتردد

إنجيلمن31الإصحاحفيوردتوقدالمعبدهذابخرابنبوءتهكذلكأ1الإصحاح

!االمسيحدخولقصةوردوقد.ينقضلاحجرعاىحجريُتركلاقالحيثمرقص

:يقولحيثبرناباإنجيلفيالمعبدإلى

فيكماالهيكلفيوتشترونوتبيعونالربحلأجلشيءكلتفعلونكنتمإذا)ولكن

مغارةتحولونهوأنتمللتجارةلاللصلاةبيتاللّههيكلأنحاسبينغيرالسوق

(.إبراهيمأبناءلاالشيطانأبناءأنكمبكمأصيحفإني....لصوص

بينهتدورحيثالهيكليسمىماإلىا!ممحِلأالمسيحذهابعنمتكررحديثويرد

لهمتوبيخمنعنهيصدرلمايغضبهمفيهاكانساخنةحواراتوالفريسيينالكتبةوبين

.الناسوحقوقاللهحقفيتقصيرهمعلى

بالنبييربطهإذللمعبدتوضيحأالأناجيلأكثرنجدهلوقاإنجيلفيننظروعندما

.أ!بالمسيحثموالكهنةزكريا
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فييكهقهو)فبينما:فيهويقول.للربكاهناًكانأنهزكرياالنبيعنلوقايذكر

الربهيكلإلىيدخلأنالقرعةأصابتهالكهنوتعادةحسباللّهأمامفرقتهنوبة

مِنَعَكَقَئمِهِءمحرنًيَ!:تعالىقالعندمامريمبسورةيذكرناماوهذاو-!:ألوقاويبخر(

.91:مريم!وَعَشيًّالبهرَصسَبِّحُواْأَنإِلَ!هِتمفَاؤحَئتمِخرَابِاَ

فيهالذيالعبادةبيتهوإنماالهيكلليسوالمؤمنونزكريافيهيتعبدالذيفالمعبد

.محراب

لوقا(الهيكلفيإبطائهمنومتعجبينزكريامنتظرينالشعب)وكان:لوقاويقول

متىفيسابقاًوردكماالمعبدهذاخرابعنالمسيحنبوءةلوقاإنجيلفيويرد22:أ

215:لوقا(ينقضلاحجرعلىحجرفيهايُتركلاأيامستأتيترونهاالتي)هذهومرقص

الرسل.أسفارفيالهيكلالمعبدهذ!حولالأحاديثمنالكثيروهناك.6-

الأولهدريانمعبدسوىيكنلمالمسيحزمنفيالهيكلهذاأنذلكمنيهمناوما

رأينابلاليهوديتخيلهالذيالمعبدذلكيكنلموأنه،بسنواتالمسيحمجيءقبلبناهالذي

لمموىفيهيكنولموالسيئاتوالرباوالشراءللبيعمكانعنعبارةكانأنهالأناجيلفي

قصةفيذلكرأيناكمافيهوالأدعيةالصلواتبعضيمارسونللكهنةمحصورصغيرمكان

ألهـمنِلأ.زكرياالنبي

يسمىمابينبالربطمطلقاًتهتملاالمسيحيةالمصادرهذهأنذلكمنوالأغرب

فلسطينواليصنعمنإلاليسالمعبدهذاأنتدركإذالسنلا:لممليمانوالنبيالهيكل

.الأولهدريان

البروتستانتية؟الغربيةالمسيحجةلدىلم!ياسيرمزإلىالهيكلتحولطكيف

الدينيةالعلاقةفيملحوظتطوربدأبالتوراةالإنجيلالبروتستانتربطعندما

التفسيراتوهذه،التوراةلخصوصإنجيليةوتفسيراتالمذهبهذاأتباعبينوالفكرية

جلبتهمالذيناليهودالمتدينينعندوخاصةالصهيونيةالرؤيةمعيتماهىفكراًخلقت

ودعايتها.الصهيونيةالحركة

بروتستانتيةتنظيماتن!نَمأتالمتحدةالولاياتفيالأصوليالتيارتناميومع

الحركةتأييدعلىأفكارهامعظمفيواستندت.الأميركيةالولاياتجميعفيمتعصبة
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ماوإقامةالأقم!المسجدلهدمالدفعفيثمومنلفلسطيناحتلالهاتثبيتفيالصهيونية

أنقاضه.علىالهيكليسمى

حولالأصوليينالبروتستانتهؤلاءرؤيةتتناولالتيالعديدةالكتبنشرتوقد

اليهوديالصهيونيالتحالفأنإلىالأميركيينالكتابمنعددوأشار.القدس

مدينةفيشيءكلتهويدحولبالمخططاتالوثيقالارتباطحدّيصلالمسيحيوالصهيوني

الأقص!.المسجدفيهاب!االقدس

إلى(والسياسة)النبوءةكتابهافيهالسلغريسالأميركيةالكاتبةأشارتوقد

أميركا.فيالأصوليةالمسيحيةالص!يونيةتتبناهاالتيالأفكارمنالعديد

هذاقادةبعضمعأجرتهاالتياللقاءاتالكتابفصولأحد!امثلاًترويفهي

المحتلة.لفلسطينزيارةأثناءالتيار

معزرت91ة5عامقيالمقدسةالأرضإلىبهاقصتالتيالجولةخلال:فتقول

الصخرةقبةيضمالذيالشريفالحرمإلىوصلنا.القدلصمدينةالحجاخمنمجموعة

المسجدأماموقفنا.القدسفيالإسلاميةالصروحأكثريمثلانوهماالأقمىوالمسجد

0012وطولهقدم002عرضالبيضاءالحجارةمنجداروهوالغربيالحائطمواجهين

الثاني.اليهوديالهيكلمنالمتبقيالوحيدالأثرأنهويعتقدقدم

الهيكلسنبنيهناك:الأقصىالمسجدهـالىالصخرةقبةإلىيشيروهوالدليللناقال

إنها،جاهزةأصبحتالبناءموادإنحتىالهيكللبناءالخططجميعأعددنالقد،الثالث

الفنيةالتحفلإنتاجالإسرائيليونفيهايعملعديدةمعاملهناك،سريبمكانمحفوظة

الحريرمنقماشاًالاَنينسجالإسرائيلجينأحدإن.الجديدالهيكلقيسنستعملهـاالتي

الهيكل.فيالحاخاميينأثوابصناعةفيلاستعمالهالخالص

تاجأي،كوهانيماتيريتياشيفاتدعىدينيةمدرسةوفي:هالسلغريسوتقول

كيفالشبابيدّرسونالدينرجالفإن،المكانهذامنبالقربوتقعالحاخاميين

.بالحيوانالتضحيةيقدمون

التضحيةإلىسيعودونهلالكومبيوتر:إختصاصهامجموعتنامنسيدةسألتُ

ذلكفعلنالقد:الإسرائيليالدليلفأجابولماذا؟؟سليمانأيامفيالأمركانكمابالحيوان

أ-و-3

http://kotob.has.it



دراسةإغفالأنيعلمونرهبانناإن،العباداتتغييرفينرغبولاوالثافيالأولالهيكلفي

إثم.همالهيكلخدمةتفاصيل

:فتقولالبروتستانتالأصوليينمنالإنجيليينبعضأقوالهالسلوتورد

سوىلذلكآخرمكانيوجدولا،الهيكلبناءإعادةيجبإنه:يقولالإنجيلإن

موسى.قوانينفيمذكورإنهالمكانهذا

بالوقتيتعلقالهيكلبناءحولالنصأنمعقولاًيبدوألا-هالسلتقول-وسألتُ

الأمرأنمؤكداًبالنفيفأجابني؟العشرينالقرنمنبأحداثوليسالنصفيهكتبالذي

التضحيةاليهوديجددالزمننهايةفيأنهيخبرناالمقدسالكتابإن.الزمنبنهايةسيغلق

.بالحيوإنالتضحيةاستئنافمنإليهودسيمكنالهيكلبناءإعادةإن:وقال،بالحيوان

لبناءالمسجدتهديمالمسيحيينبمساعدةاليهودعلىبأنمقتنعاًكانإذاعماوسألته

فيإنه.عملهيجبماهذاإن:فأجاب؟اللّهإرضاءأجلمنبالحيوأنوالتضحيةهيكل

المؤديةالأحداثفيالتاليةالخطوةسيشكلالهيكلبناءإعادةتوقيتأنالمقدسالكتاب

.الربعودةإلى

إلىدعاالمسيحأنمنالرغمعاىبقولها:الحسمنقطةإلىهالسلغريسوتصل

بناءمنأكثريريداللّهأنعلىيصرونالمسيحيينالأصوليينفإنالنفسفيالمعابدإقامة

الذيالموقعفيتماماًيقاموالحجارةالإسمنتمنحقيقياًمعبداًيريدإنه.روحيمعبد

الإلمملامية.الصروحفيهتوجد

ثالث،يهوديهيكلهناكسيكونأنهمنواثقإنني:الأصوليينهؤلاءأحدويقول

حدثسوىيبقلم:يقولفهو،أرضيةكرةأعظمآخركتابهفيليدنسيهوليرددهماوهذا

التاريخية.مأساتهامنالأخيرالعظيمالمشهدفيإسرائيلدورأمامتماماًالمسرحليكتملواحد

بناءيمكنواحدمكانسوىيوجدولاالقديمموقعهفيالقديمالهيكلبناءإعادةوهو

.السابقانالهيكلانشيّدحيثمورياجبلفيموسىقانونإلىاستناداًعليهالهيكل

بروتستانتمنالعديدأننرىالبروتستانتيالتوجهأساسإلىنعودحينإننا

أنههنانذكرأنبدلاأنناوالواقع.فلسطيناستعمارمهمةتسهيلفيعمليأساهمواأوروبا

أرضإلىللرحيلاليهودإلىنداءوجَّهوالشاممصرليحتلبونابرتنابليونجاءعندما
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بناءإعادةأجلمنرايتهحولللالتفافحثهموقدالهيكليسمىمابناءهـاعادةفلسطين

القائدنابليونمن:فيهجاءعكاحصارأثناءآخرنداءوجدوقد.القدسمملكةيسمىما

فلسطينورثةإلىوآسياإفريقيافيالفرنسيةللجمهوريةالمسلحةللقواتالأعلى

نأوالطغيانالفتحقوىتستطعلمالذيالفريدالشعبأيهاالإسرائيليونأيها،الشرعيين

نأأدركوا.فقطالأجدادأرضسلبتهمقدكانتهـانالقوميووجودهماسمهمتسلبهم

إزعاجدونلإرثهمبتملكهمإلابتهاجوسيولديغنونوهملصهيونمحيعودوناللّهعتقاء

إفريقيايهودمنفيهطلببياناًنابليونأصدر71ووعامربيعوفي.نفوسهمفيدائماًفرحأ

)1(.الثالثالهيكلوبناءالقديمةالقدسمملكةإنشاءلإعادةلوائهتحتيقاتلواأنوآسيا

النبوءةأنيعتقدونالأصوليينالبروتستانتأنهالسلغريسالكاتبوتذكر

ويعتبرون،مكانهالهيكلويبنواالأق!ىالمسجديدمرواأناليهودعلىبأنتقضيالإنجيلية

الحركاتويدعمونأبطالاًالأقصىتدميرمراراًحاولواالذيناليهودالإرهابيين

نأهؤلاءيعتبركما،الإسلاميةالمقدساتعاىللعدوانتخططالتيالإرهابيةالصهيونية

لعودةشرطالكبرىإسرائيليسمىماوبناءالهيكلبناءوإعادةالصهيونيالكيانقيام

الكاتبةوتتحدث.المطلقبالسلامتنعمأرضيةجنةفيسنةألفالأرضليحكمالمسيح

الأقمىتدميرعلىيساعدونالذينالأصوليينوالمسيحيينالصهاينةالإرهابيينعن

الأغلبيةالمعبد()بناءالمنظماتهذهومنالغرضلهذاالأميركيينمنالتبرعاتويجمعون

مؤسسةتسمىماأوالمعبدبناءصنظمةأنالمؤلفةوتذكر(المسيحيةو)السفارةالأخلاقية

صهيونياًإرهابيا2ًوعندافعواالذينللمحامينكثيرةأموالاًقدمتقدالقدسمعبد

ميشيغالمعهدالمتواصلالدعمتقدمالمنظمةهذهوأنأو)؟عامالأقمىنسفحاولوا

بنائه.لإعادةيخططونالذيالهيكلفيللخدمةالكهنةيعدالذياليهودي

ليبيا.طرابلس2و-2!صالجهادزسالةكتابالفرنسيةالسياسةفيالصهيونيالنفوذ(1)
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الثامنالفصللى

الإسلأميةالوؤيةفيسليماقالنبي
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الإسلامية؟العربيةالرويةفيسليمانهومن

فيإصائيلياتمندُسّعماوبعيداًللأنبياء،وتشويههاالتوراةخرافاتعنبعيداً

الكريم.النبيهذامنالإسلاميموقفنانبينأنلابد،الإسلاميالتراث

فيوردماعلىاستنادأسليمانالنبيهاجمواالذينالباحثينخطأفينقعلاوحتى

هذامنالإسلاميموقفنافيالأخيرةالفصلكلمةنقولأنبدلافإننا،المحرفةالتوراة

النبي.

الكريم.القرآنبنصالمرسليناللّهأنبياءمننبيسليمانأولاً:

وحدهم.إسرائيللبنينبياًيبعثلمسليمانثانياً:

بنيمنوليمستيهوديةليستفأمه،اليهوديالدينإلىبصلةيمتلاسليمانثالثاً:

الي!ود.كأخلاقليستالنبويةوأخلاقهأساساًإسرائيل

فيه.يصليكالمسجدمعبدلهكانإنماالتوراةتزعمكماهيكلأيبنلمسليمانرابعاً:

اللّه.لدينالدعوةمهمتهكانتبلالأرضاحتلال!سليمانمهمةليستخامساً:

وليسالنبويةالدعويةمهمتهلتسهيلوالطيروالجنالريحسبحانهاللّهلهسخرسادساً:

اليهود.يزعمكماقاهراًظالماًملكاًليكون

نإ:تقولحينالتوراةتدعيكماالأصناملعبادةيتجهأنوحاشانبيسليمانسابعأ:

آلهتهنّ.وراءقلبهأملننساءه

النبوية.لدعوتهخدمةوالملكالحكمةاللّهآتاهثامنأ:

قرأناالذيسليمانلكن.عنهالقرآنوتحدثسليمانالنبيعنالتوراةتحدثتلقد

قالتهمانرفضأنعلينالذلك.الكريمالقراَنفيعنهقرأناالذيغيرههوالتوراة!اعنه

الكريم.القرآنآياتهوعليهالمعوّلإنا،عليهنعوّلولاعنهحديثهامعظمفيالتوراة

التالية:الأسئلةطرحمنلابدذلكضوءوعلى
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القرآنيأتِلمفلماذا.مرةعشرةسبعالكريمالقرآنفيا!منيسليمانالنبيذكرورد

إسرائيلببنيسليمانالنجياسميقتربولم.الآياتهذهفيإسرائيلبنيذكرعلىالكريم

مطلقاً؟

بناهقدسليمانالنبيأنطالماالهيكليسمىماعنوتعالىسبحانهاللّهيخبرنالملماذا

.التوراةتزعمكما

عليهاداودوالابنسليمانالابنبينالعلاقاتأجمكالكريمالقرآنآياتبينت

أبيهمنهجعاىيسرْلمسليمانأنوادعتالاثنينبينالتوراةميزتفلماذاالسلام

ال!ميلإ.داود

تحددالتوراةبينماسليمانللنجيبالنسبةالمبهانجغرافيةالكويمالقرآنآياتتحد،دلم

تواجدالتيالأمكنةاالكريمالقرآنآياتتحددلمفلماذاجاورها.وماوفلسطينالقدس

سلحمان؟النبيفيها

كامضةالأمورتظللاحتىعليهاونجيبعليهانمرأنلابدأخرىأسئلةوهناك

أحد.على

فيها:سليمانالنبيذكروردالتيالقرآنيةالاَياتإلىلننظر

تعالى:يقول

.201البقرة!سُلَيمَنَمُلثِعَكَآلشَّنطِينُتَئلواْمَا-!وَآتَّبَعُواْأ

.201البقرة!كَفَرُوأألشَّيَطِبوَلبِهنَّسُلَتئَنُ!فَرَ-!وَمَا2

.361النساء!زَبُورادَاوُودَوَءَاتَينَاوَسُلَيْخَنَوَهَرُونَوَيُولنسُ-)وَأَيوُب3َ

.84الأنعام!وَسُلَتئَنَدَاوبَذُرِّيَّتِهِءومِنقَبْلمِن)وَلؤُحاهَدَيْنَا-4

.87الأنبياءألْمًوْهـ!ضًمُفِيهِنَفَشَثإِذألحَزلقفِىصحَمَانِإِذوَدَالثُدَوَسُلتنَنَ-!)5

7.والأنبياء!ءَائَتنَاحُكمُاوَعَقماو!لًّاسُلَتفَن-!فَفَهَّمئهَا6

.)انبياءلأا!لمحأَفرِهىتخرٍعَاصِفَةوَلِسُلَتنَنَألرِّجَ)-7

.31النحل!عِقماوَسُلَينَنَدَاوردَءَانَينَاوَلَقَذ)-8

،61النحل!اَلطَّيرِمَنطِقَعُئِتااَلَّاسُيأيُّهَاوَقَالَدَا!دَسُلَيْمَقُ-)وَوَرِثَو

.71النحل!وَاَلظَترِوَاَقيثنسِألجِنّمِنَهجُنُؤُوَحُمثِرَلِسُلتمَنَ!-51

-142-

http://kotob.has.it



.81النحل!هوَنُجُؤُسُلتض!طِمَنَّكُئملَامَشَكِنَ!تمأدصلُؤااَلئمْلُ)يأيُّهَا-11

.03لنحلا!ألرَّحِيوِألزَخَنرألئَهِ!تصِوَإنَّهسُلَتمَنَبِنإِنَّه)-21

.63لنحلا!سَالىأَتُصِذُونَنِقَالَسُلَتمَنَجَاَءَ)فَلَمَّا-31

.44لنحلا!ألفَلَمِينَرَبِّلِلَّهِسُلتئَنَءًوَأَشلَضتُنَفممِىظَلَتتُإِفِئرَبِّ)قَالت-41

.21سبأ!شَهْرشَهروَرَواحهَاغُدُوُّهَااَلرِّدجَوَلسُلَتنَنَ)-51

.03ص!أَوَّابؤإِنَّهُاَئعَتدُلِغمَسُلتَفَنلِدَا!دَوَوَهَئنَا-!61

.43ص!أَناَبَثُمَّجَسَدًاعَكَكُرْسِيِّهِ-وَأَلقينَاقتًنَّاسُليَتَقوَلَقَذ)-71

التيالأخرىالاَياتنرىوعندمافيها.سليمانالنبيذكروردالتيالآياتفهذه

وأإسرائيللبنيذكرأيعلىنعثرلاأ!سلأ.سليمانالنبيعنالأحداثبعضتفصل

ذلك؟يعنيفماذا.العبرإنيينأواليهود.

الكثير.ذلكيعني

إبراهيم،،غالبيتهمفيأقوامهممعهمذكرسبحانهاللّهذكرهمالذيالأنبياءإن

يونس.،شعيب،وهارونموسى،يونسهود،،لوط

جدالأيذكرعلىيأتولمأقوامهميذكرفلمالآخرينالأنبياءوبعضسليمانأما

وماهممنقومهذكرعلىالكريمالقرآنيأتِلما!سِل!داودالنبيحتى،أقوامهموبينبينهم

داودبينماعلاقةتبينواحدةآيةسوىالقرآنفييردولم.بينهميدوركانالذيالجدال

إسرائيل.بنيمنكفرواالذينوبين

دَاوُردَلِسَانِعَكَيلَالمْرَسبَفَمِن!فَرُواْالَّذِينَلُعِفَ):تعالىقولهفيوذلك

.!مَزلَوَاَتنِوَعِيممَى

عالممنسليمانالنبيأننرىفيهاسليمانالنبيذكروردالتيالآياتنقرأوعندما

.التوراةعالموغيرإسرائيلبنيعالمغيرهوآخر

فييعيشإنما،الماديةالبشريةالجغرافيةفييعيشلاالكريمالقرآنفيفسليمان

سخرهالذيفالمُلاث،اللّهإلىداعياًنجدهإنمابنّاءنجدهلمهنافهو،الدعويةالنبويةالجغرافيا

قدسليمانالنبيكانولو،ذاتهحدفيغايةيكنولمالنبويةالدعوةخدمةفيجاءلهاللّه

بماسليماننبوةأنعلىتدلوالآيات.ذلكالكريمالقراَنلذكرإسرائيللبنيخاصاًبعث

-143-

http://kotob.has.it



خاصةوليستعامةنبوتهأنعلىتدلوالطيروالإنسالجنتسخيرمعجزاتمنفيها

خاصة.لهمكانسليمانأنعلىدليلأيأوحجةأياليهودلهؤلاءوليس

فينبياًليسهووطالماالحكيمأوالملكعليهيطلقونإنما.بنبوتهيعترفونلاإنهمثم

منأنبياءعلىكذّبواأنهمعلماً.بسهولةالكذبعليهيلفقواأنالممكنمنإذن،نظرهم

وكيرهم.ويعقوبوموسىولوطكإبراهيمقبله

عزراكتبهاالتيالمحرفةكالتوراةوليسوجلعزاللّهكلامالكريمالقرآنإن

الكريم.النبيبهذاعلاقةلهمليسبأنهاستبعدسبحانهواللّه.اَخرونعليهاوعدّلالكاتب

يستحقونلاإنهم.والمرسلينالأنبياءببقيةكإيماخهمالمسلمونبهيؤمنمرسلنبيهوبل

صلةبأييمتونلاهؤلاءأنالسابقةالاَياتتعلمنالذلكلهمنبياًالنبيسليمانيكونأن

قالوالمنوليسللمؤمنينموجهةحكمتهوإدن.غيرهممنبهأولىوالمسلمونالنبيلهذا

.الأصنامعبادةإلىاللّهعبادةعنانحازإنهعنه

جاءلذلك.الصحيحالإنجيلوبعدالصحيحةالتوراةبعدأنزلالكريمالقرآنإن

سليمانالنبيعنكتبوهماأنظنواالذينإسرائيللبنيفضحاًالكريمالقرآنفياللّهكلام

للأنبياءتشويهمنفيهماعلىالنالسيتداوليثابتاًسيبقىالمحرفةتوراتهمفيوالأنبياء

لاتهم.ولرسا

ببنيونبوتهقصتهربطعدما!سلأسليمانالنبيسيرةفيالإعجازاتأعظممنإدط

إسرائيل.

يسمىماوبناءالملكحيثمنيخصهمسليمانالنبياعتبرواقداليهودكانهـاذا

نأعلتدلبميزاتاللّهخصهسليمانالنبيأنقاطعةدلالةتدلالقرآنيةالآياتفإنالهيكل

التوحيدبعقيدةيؤمنمنكلتخصإنمابعينهمقومأتخصرلاونبوتهوملكهوقضاءهحكمته

وتعالى.سبحانهاللّهمنموحىلأنهسليمانقالهبماويؤمنثانياًبالأنبياءويؤمنأولاً

والتفاسيروالدراساتالكتبمنسليمانملكعنوصلنامادرسنالولذلك

حسابعللأحدينحازولاأحددونأحداًيخصلاملكهفيعادلالنبيهذاأندركنافي

لكلوأمنسلامحياةمنهاكبيرجانبفيلوجدناالتوراةفيحياتهدرسنالووحتىأحد.

إسرائيل.بنوفقطوليسحكمهتحتكانمن
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قدالتوراتيونكانفإذابالأنبياء.المؤمنينالمسلمينبكلترتبطسليمانالنبينبوةإن

مرسلاًنبياًبهاَمنواالكريمالقرآنعليهمنزلالذينالمسلمينفإنوحكيماًملكاًجعلوه

والحكمة.للملكإضافة

هيكلإلىتشيرلاا!شل!سليمانالنبيذكرفيهاوردالتيالآياتفإنثانيةناحيةومن

الآياتخلالمنونلاحظ.سبحانهاللّهيأمرهحسبمايتعبدا!ممنيالنبيسليمانإنمعبد.أو

يقصدولموالتعبد.والدعاءللصلاةووسيلةأداةسوىالمعبدوليس.بربهالوثيقارتباطه

رسالتهكانتلقد.إسرائيللبنيدولةلإقامةسياسياًرمزاًتعبدهمكانيكونأنا!عع!سليمان

عادوهلذلكالتوحيد.عقيدةعنالمنحرفينالشاذينلهؤلاءالتوحيديةالدعوةتبليغ

والجنكالريحإلهيةبقوىأيدهسبحانهاللّهلكنبالقتلمنهلنالوااستطاعواولووحاربوه

ونبوته.ملكهومنمنهالنيلإسرائيلبنويستطيعولا،حكمهيمكِّنحتىوالطير.

مافيها.سليمانالنبيذكروردالتيالكريمةالآياتضوءعلىنتساءلأنولنا

طذاتحتاجلاالنبوةأننعتقدإننا؟التوراةوصفتهكماضخمهيكللبناءا!لأسليمانحاجة

لرمزتحتاجفالنبوةمعبد.دلّهيكونحتىوالمنحوتاتالتحفولهذهالفضةولهذهالذهب

لادنيويرمزفهوالتوراةذكرهعلىجاءتالذيالهيكلأما.دنيويلرمزوليسديني

به.سليمانللنبيحاجة

هوإنما.مكانفيمستقراًيكنلمسليمانالنبيأنعليدلماالآياتمنوهناك

والسفنالريحيستخدموتارةالجياد.يستخدمنراهفتارة.الدعوةليبلغوهناكهنامتحرك

النبوةفهي.والزمانالمكانتحديددونيأتيذلكوكلالبحر.بجانبالممردالصرحويبني

إلىوالعقولالنفوسفيالسائرةالدائمةالنبوةهي،الزمانوفوقالمكانفوقتعلوالتي

الحاضر.يومنا

جميعها.النبواتهيوهكذ!

الكريمالقراَنفإنسليمانالنبيلملككعاصمةالقدسعنالتوراةتتحدثوعندما

سبحانهاللّهلأن؟سليمانلمملكةكمكانفلسطينذكرعاكماولاالقدسذكرعلىيأتيلا

منسياسيةغاياتإلىالدينيةالغاياتسيحوّلونإسرائيلبنيأنالمسبقعلمهفييعرف

منسليمانالنبيسبحانهاللّهجردلذلك.ويغدرونويحتالونويحتلونيقتلونخلالها

.الزمانمنوأسمىالمكانمنأسمىالبنوةلأنإسرائيلببنيماعلاقة
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السلامعليهماعيسىوالنبيداودالنبيبينجداًسيئةعلاقةيحددالكريمالقرآنإن

لِسَمانِعَكَيلَإِسَرَسبَفَمِن!فَرُواْألَّذِينَلُحِفَ):تعالىيقولإذ.إسرائيلبنيوبين

يكونف!لإسائيلبنيمعأهسحِل!داودحالىهوهذاكانفإذا!مَزيَوَاَتنِوَعِيسَىدَاوُردَ

لاً؟حطأفضلسليمانالنبيحال

تسخيرهيذكرونلاجعلهمسليمانالنبيعلىوحقدهمالتوراةكتبةخبثإن

النبيوزواجالقصركبناءالخارجيةالملكمظاهربعضسوىيذكرونولاوالطيرللجن

سليمانالنبيوحقيقة.بالأصنامومايءبالذهبمغشىهيكلىوبناءامرأةألفمنسليمان

ومهما.الكريمالقرآنفيإلانجدهلاالنبوةعظمةمنعليهكانمالأنقطعاًذلكغير

جوانبها،كلمنحياتهبيَّنالعظيمالقراَنلأنيستطيعوالنالنبوةمظاهرإخفاءحاولوا

بينتهاوقدكثيرةالكريمالقوآنفيوظاهرهاالتوحيد.عقيدةإلىبالدعوةزاخرةحياةفهي

الكريمة.القراَنيةالآيات

رفضلماوالفضةبالذهبيهتمكانأنهمنالتوراةتدعيكماسليمانالنبيكانولو

والفضة.الذهبمنوهيسبأملكةهدية

أَنتُربَلْءَاتَحبهُمخَترمِّمَّاأل!هُءَاتَسنِ-فَمَأبِصَالٍأَئمُذُونَنِقَالَجأشُلَتمَقفَلَمَّا):تعالىلقا

.63لنحلا!نَفرَصُنَبِهَدِيَّتِكُؤ

وقومهاسبأملكةمعسليمانالنبيحوإرمنالدينيةالغاياتالكريمةالاَياتوتبين

لاإذاً.لنحلا83!م!لِمِينَيَأتوُقِأَققَتلَبِعَرشِهَايَأتينِىأَييُهُتماَتمَلَوايأئهاَقَالَ!:تعالىفقال

يسلمواأنسوىاَخرأمرأييرضىهوولاوالفضةالذهبمنالهدايايهوىمنهو

الوثنية.والآلهةالشمسعبادةعنويبتعدوا

شَكَرَفَإِنَمَايسَتكُرُأَكفرومَنءَأَشكُرُأَمْقتلُوَفئرَبِّفَضلِطذَامِن)قَالَ:تعالىيقولىثم

04.النحل!غَنئممريمرَبِّىومَقكَفَرَ!اِنَّدفْسِه

!تلِهَاكئامِناَلْعِفوَقَالَتكَأَنَّهُ،هُووَأُوِتينَاأهًبهَذَاعَىشُكفِيلَتفَلَمَّاجَذ!:تعالىيقولثم

النحل.24!م!اِلِينَ

الواحددلّهوقلبهوجههأسلممسلمنبيفهوسليمانالنبيعقيدةتحولفالآياتإذن

!قَالت:تعالىويقولآلهتهن(.ورأءقلبهأملننساءه)إن:التوراةتقولكماوليسالأحد.
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وصلتسليمانالنبيدعوةفإنإذن!رَبِّألفَلَمِينَلِئَهِسُلَئنَنَءًنَفْ!مِىوَأَشلَفُرَبِّ!!ظَلَصتُ

قومها.وعلىعليهاالسيطرةغايتهوليست،الحقالدينإلىسبأملكةهدايةوهيغايتها

الأقصىالمسجدتعريضإلىيؤديالذيالتاريخيالخداعاستخدمتالصهـيونيةإن

الفلسطيني.الحضاريالتراثمظاهرأثمنمنتُعدفنيةتحفوهيللخطر.الصخرةوقبة

سليمانالنبيمعبدبقاياعنالبحثبحجةالتحفةهذهأساستحتقائمةحفرياتفهناك

مزدوجة.أكذوبةعلىتقومحجةوهيأ!ححلأ

أ!ملأسليمانالنبيمعبدبقايامنليسالمبنىيدعمالذيالمبكىحائطيسمىماإن-أ

رومانيبناءأنهومظهرهبنائهمنوالواضحهيرودسمعبدبقايامنهووإنماإطلاقاً

.المعماريونالفنيونيرىماعلنموذجي

الاثاروعلماءالمؤرخونيعلمماعلى-اليهودويتصوريدعيكماسليمانالنبيمعبدإن-2

.اليهوديالثقافيالتراثعناصرمنعنصراًليسأثرمنهيبقلمالذيموقعهعن

وبنائينمهندسينيدعاىبُنيإنهوتقول-البناءهذاعاكماالوحيدالشاهدفالتوراة

منوردماعاىوالأثاثوالتزييناتالمخططوإنصورملكحيرامجهمأرسلوصناع

عرفأنيسبقولمهذا.الكنعانيةالمعماريةالنماذجتطابقالملوكسفرفيوصفها

تصويرإنثم،خيمةفييحملكانالعهدفتابوت.لهسابقاًمعبداًالإسرائيليون

العبريين.لدىمقبولاًيكنلمالمعابدععاكماالألفمخا

السواء)11.علىوالمسيحياليهوديلدىمقبولةتعدلمللتوراةالقراءةهذهإن

بسويسرةبالمؤتمربعدالصهيونيةالحركةأدبياتندرسحينفإنناحالأيةعلى

الاحتلالالحركةزعماءولدىلديهالقصوىالأهميةأنتماماًندركهرتزلطبقيادة

حجةإلاليسوالهيكلسليمانالنبيعنالتوراةفيجاءوما.فلسطينلأرضالاستعماري

التعويليمكنولاتكذبالتوراةأنمنهمالكثيرينقناعةمنالرغمعلىعليهااستندوا

الحديثة.الصهيونيالكيانلدولةالدينيبالبعداليهودبسطاءيقنعالذيبالقدرإلاعليها

إسرائيلببنيعلاقتهوماسليمانالنبيهومنالكريمالقراَنآياتعلمتناأنوبعد

دمجتهادينيةذريعةالتوراةأكاذيبمناتخذتالمعاصرةالصهيونيةأنأدركناأنوبعد

.91وأطا،سدار571صالسماويةالرسالاتأرضفلسطين.غاروديروجيه(1)
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وراءانجرتالبروتستانتيةأنأدركناأنبعدوكذلكالاستعماريةالسياسيةبالرؤية

:يقولسؤالاًنثيرأنلابدالبروتستانتيالمذهبوقيادةلوثرمارتنخرافات

ا!هني؟سليماقوالنبيالصهاينةاليهودبيندينيةعلاقةمنهل

سليمانالنبيعرفخافنحن.النبويسليمانالنبيسلوكاتباعالدينيةبالعلاقةونقصد

كانوذلك.النبويةحياتهوعرفناالنبويسلوكهوعرفناالكريمالقرآنخلالمنونبوتهأ!سِلأ

مناليوماليهودنرىأنيمكنفكيفعقيدتثامنجزءوهذاالأنبياءببقيةكإيماننابهإيماننا

الاَخرين؟معوعلاقاتهموالاجتماعيالفرديوسلوكهمعقيدتهمحيث

صهيونيكيانلإقامةالبلدانكافةمناليهوداستدعاءعلىالصهـيونيةالحركةقام!

فوقكيانلهمأصبححتىالحركةهذهبمقولاتالملايينخدعوقدفلسطينأرضعل

فييعيشونيهوديملايينخسةاليومأصبحالمعانيمنوبمعنى.المحتلةفلسطينأرض

الصهيونية،والعسكريةالسياسيةالقياداتلأوامركالغنمينساقمنمنهم.فلسطين

وحتى.الآخرينضدالحروبلإشعالطوقوداًوأصبحالصهيونيةبأفكارتغذىمنومنهم

نألابدوالأنبياءسليمانالنبينبوةمعوالمتنافرةالمتناقضةالعلاقةحقيقةالحقيقةإلىنصل

والعسكريةالسياسيةالمؤسسةإلىوننتقلالصهيونياليهوديالدينيالهرمرأسمننبدأ

.الكيانهذامنهايتشكلالذيالبشريةالمجموعاتنرىأنلابدثمالكيانفيالحاكمة

النبيونبوةالصهيونياليهوديوالكهنوتالحاخاماتطبقةبينالعلاقةهيما

ا!لأ؟سليمان

سفرإن.العقيدةغيرإبراهيمذريةبينيجمعالذيما:غاروديروجيهيقول

يأ(أوركلدانمنمهاجر)سوريآراميولكنهعبريأيكنلمإبراهيمإن:يقولالتكوين

أما-التوراةنصحسب-بشراسةبعدفيماداودسيقاتلهالذيالاَراميالشدبذلكمن

وجدهكنعانيةفأمهشاؤولالملكوأمابعربيةفيتزوجعيسووأمابآراميةفيتزوجإسحق

حثية.فأمهسليمانوأمامؤابيةكانت()راعوثداود

ويعقوبوإسحقإبراهيمفإنالراهناليهوديالتشريعنطبقحينماوهكذا

بفضلإلاالصهيونيالعودةقانونمنيستفيدواأنيمكنهملاوسليمانوداودوشاؤول

أ1(.اليهوديةالملةإلىبانتمائهمأياليهوديللديناعتناقهم

.ذكرهسبقأ62صالرسالاتأرضفلسطين،غاروديروجيه(1)
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وماعشروالثامنع!ثرالسابعالقرنمنذالصهيونيةالحركةحاخاماتلهنظرماإن

النبيعقيدةتعاليمكافةيخالفلهنظرواماأنعلىفيهاريبلادلالةيدل!ذلكبعد

.سليمان

قوميةإلىوعقيدةدينمناليهوديةنقلالحاخاماتحاولالقوميالإطارففي

عشر.السادسالقرنمنبدءاًأي،القومياتعصرفيالأوروبيينعادةعلىجرياً

وحاول9061-0551بيلايلبنليفياالحاخامظهرالتشيكعاصمةبراغففي

شعب،بأنهاهـانمادينبأنهاتعرفعادتفماغريبةبصيغاليهوديالمصيرتفسيريعيدأن

بهم.خاصةأرضعلىدولةهـانشاءأمةبناءهياليهودلدىالأولىالمهمةأنويرى

بلدينبأنهااليهوديةتعرّفلابأنهاتختصالسياسيةالصهيونيةأنيوضحماوهذا

لتقتبساليهوديالدينبتقاليدالصلةالدينيةالعلمنةهذهقطعتوهكذا.قوميانتماءبأنها

سليمانالنبيلعقيدةتمتلاالتيالغربيةالقوميةالنزعةتقاليدإنها.أخرىكثيرةتقاليد

صلة.بأيوالأنبياء

علىيتجلىعبرانيةبتلاوينوتلوينهاالأوروبيةوالعرقيةالقوميةالنزعةمحاكاةإن

سابقةإلدرائيلإن:يقولحينخاصةبرديشفكيالصهيونياليهوديالمفكرلدىفجنحو

الذراعوقوةبالسيفوالأممالناسفيهايعيشأزمنةهناكأيضاً:ويقول.التوراةعلى

للحياةتحقيقفالسيفللأقوىإلاحياةلاحيثالعنفأزمنةإنها.الكفاحعاىوالقدرة

أساسعلىالصهيونيةالقوميةالنزعةقامتلقدوتحدٍّجرأةمنفيهامابكللهاوتجسيد

والإيطالية.الألمانيةالقوميةالنزعةشأنشأنهاوالأسطورةالوهممن

بنبوته.ولابعقيدتهولاسليمانالنبيبسلوكشأنلهاليسالدمويةالدعواتفهذه

الأنبياء.عليهكانبماتماماًالصلةقطعتالسياسيةالصهيونيةأننلحظإننابل

اختيارهاهولليهوديةالسيالصيتسخيرهافيالحاليةالسياسيةالصهيونيةيميزماإن

فيوالعنجهيةالتدميرفيومغرقوالتعصبالقدمفيمغرقهوماكلاليهوديةالتقاليدمن

معاً)1(.اَن

.ألم3صالرسالاتأرضفلسطين.غاروديروجيه(1)
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طبقةحددتهالذيالقيمسلممندعمهفيسعتمدللاندماجالصهاينةرفضأما

عصرهوالذهبيفالعصر.سرِهخطلهورسمتالمهـوديالتاريخعزلتحينماالكهنوت

العزلةعصرأي-العصرهذاأنفرأيهم.سليمانالخبيعصروليسالمنغلقةالقبليةالعزلة

المغخيالبناءوالحوارالاخرينعلىالانفتاحفهوالانحطاطأماوالصفاءالنقاءعصرهو

بينهمومنالأنبياءرسالةلروحإنكاراًذلكفيإن.ساميةقيممنالاخرينلدىماوتمثُل

أفكارعلىنطلعوحين.الخصيبالهلاليسمىماأوالشرققدمهاالتيسليمانالنبي

يمقتهاالتيالعنصريةهيتسمُهمسمةأهمنرىالمعاصريناليهودمنالكهنوترجال

كاهاناومائيريوسفوعوفيدياكوكالحاخامهؤلاءويمثل.الأنبياءويمقتهاالدين

لتنظيراتالمظلمالجانبمنتعاليمهميستقونالذينالحاخاماتوعشراتوليفنغر

التلمود.

يعتقدهماوبينالأقلعلىأمثالهفيسليمانالنبيبهقالمابينقارناماوإذا

عالمفيوهمعالمفيفهوبينهما.التامةالصلةفقداننرىالمعاصرةالصهيونيةحاخامات

آخر.

يتأكدالصهيونيالعدووممارساتالصهيونيالاحتلالواقعإلىاليومنظرناإذاإننا

أحديصدِّقفهل.عقيدةإلىبصلةيمتلاعنصرينموذجهوالكيانهذانموذجأنلنا

علىيسيرصهيونيسياسيأيأوباراكأوليبرمانأونتنياهوأوغوريونبنأوشارونأن

سلوكه؟أوعقيدتهأوسليمانالنجيمنهج

ولعلأكثر،ليسا!ستعماريةأفكارهيالاستيطانيةالصهيونيةالحركةأفكارإن

القيصريةالنظرياتكلفاقتفجةعنصريةعلىقاطعبشكلتدلفلسطينفيممارساتها

الغربية.

معحتىكلياًتتناقضالصهيونيةفرسالةالأنبياء،بعصرالصلةعديمةبالتاليوهي

تزنولاتقتللاالتوراةقولمنالحركةفأين.إسرائيللبنيالخاصينالأنبياءأقوال!رسالة

ا!سحِلأ؟داودعليهكانالذيالعادلالقضاءعصرمنالعنصريةالحركةهذهأين..وو.

باللّهآمنمنلكلنبياًسبحانهاللّهجعلهالذيالسلميسليمانعصرمنالحركةهذهوأين

.الناسبينالعدلوأقامالأحدالواحد
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ويحكمربهيخافالذيالعادلالموحدالمسلمالنبيسليمانهوالقرآنيسليمانإن

المروقهذاكلوبعد.وشوهوهالمارقونهؤلاءحاربهلذلكبالتساويالناسجميعبين

أناسهكذامنفياللعجبجديد.منوسليمانداودمملكةيقيمونأنهميدعونوالتشويه

كاذبين.مرائينمفسرينفاسدين

منلعحليمانالنبيتخليصصادقينوموسويينومسيحيينكمسلمينحقنامنإن

ومن،الكريمالقراَنأمرناكماإنصافهحقناومن.الصهيونيالي!وديالوحشهذابراثن

النبيروحأننظنإننابل.الصهاينةاليهودهؤلاءمزاعموندحضبنبوتهنعتزأنحقنا

الاستعمارياحتلالهممنفلسطينوتخليصالمفسرينهؤلاءلمحاربةتدعوناسليمان

البغيض.
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الخاتمة

حواليسليمانالنبيعصرعلىومرعاماً،0255حواليالتوراةتأليفعلىمرّلقد

عاماً.0028

أعطتخاعاما0145ًحواليمنذ!محمدالرسولقلبعلىالكريمالقرآنونزل

ولاإيمانولاعقلولاذوقيقبلهالاالأنبياءسائروكذاسليمانالنبيعنصورةالتوراة

تاريخي.أودينيمنطق

.التوراةكتابفيجاءلماتماماًالمناقضةالأنبياءهؤلاءحقيقةالكريمالقرآنومنحنا

الإشاراتأنأدركناالقرآنيبالنصمقارنةالتوراتيالنصبدراسةأخذناوعندما

ومنطقيأعقلياًلندركالوالممعةالآفاقلناتفتحالكريمالقرآنفيالتوراةلتحريفالمتعددة

فعلهم.سوءفيفوقعواوأبصارهمقلوبهمعلىاللّهأعمىالتوراةكتبواالذينهؤلاءأنودينياً

الأنبياءشوهوا.سيُفضَحونأنهميظخونكانواوماالكريمالقرآنآياتفضحتهم

ألسنةعلىلعنوامَنوباالأنبياءقتلةيا:لهمليقول!القرآنفنزلوالنبواتالنبوةيكرهونلأنهم

الأنبياء.هؤلاءالقاتلةالسامةبراثنكممنوششخلصيفضحكماللّهكتابهوهاالأنبياء،

ملكهحكمماسليمانإنوقلتم،الأصناموراءوأنحازباللّهكفرسليمانإنقلتملقد

وقلتم،قشويههحاولتما!سصل!داودأباهشوهتمومثلما،بالشياطينوالاستعانةبالسحرإلا

سليمانأنونفوسكمدواخلكمفيتعرفونأنتم.رقابكمفوقالنيروجعلاستعبدكمإنه

منولامنكموليستعربيةحثيةأمهأنوتعرفونالأياممنيوماًيهودياًكانماالنجي

النيرقس!أنهقلتموعندما.وسلوكهوعقيدتهصورتهوشوهتمكرهتموهلذلكنسائكم

عليكمتشهدنصوصكموهذه،عليهوالانقلابلقتلهوتخططونتودونكنتمرقابكمعلى

نبيأنهوتناسيتمبالملكوصفتموهوعقيدتهمُلكهوعلىعليهمؤامراتكمعلىوتشهد

الناسوأرهقالأموالاستدانإنهعنهوقلتم.مرسلينأنبياءوحفيدمرسلنبيابنمرسل

النبيبناهالذيالهيكلهذاهوفأين!للعجبوياالمزعومهيكلكمليبنيبالضرائب

تقولونالعجابللعجبيا؟عليكمفرضهاالتيوالضرائبأموالكمحسابعلسليمان

.الغابرةودولتكموجودكمرمزالهيكلأنتدّعونثمذلك
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ثموالزناةالمشركينالمجرمينلبوس!وتلبسونهسليمانبالنبيتكفرونبالكمفما

فلسطين.فيوجودكمرمزبناهالذيالهيكلإنتقولون

علىتظلواأنوإمايستحقهالذيالشكرسليمانوتشكروااللّهتحمدواأنفإما

جبلتملكنكم.لكمسياسيرمزأنهوتدعونهيكلاًلهتنسبواولامنهالعدائيموقفكم

والسياسي.الدينىِوالتخبطوالتناقضالكذبعلى

الصلاةعليهالمصطفىنبيناوسنهَالكريمقرآنناعلىاستناداًلكمنقولونحن

ا!سعلإ.سليمانفيالفصللقولناتستمعواكيوندعوكموالسلام

ويوسفويعقوبوهارونموسىمثلمثلهمرسلنبيا!حل!سليمانالنبي

وأوحىالتوحيدديانةإلىودعاخلالهمنعَدَلمُلكاًالنبوةجانبإلىاللّهمنحه.والمسيح

الأنبياء.لبقيةأوحىكماإليهاللّه

بنيمنوليستعربيةحثيةوأمهالسلامعليهماالنبيداودأبوهسليمانالنبي

سلالةمنفهو،السلامعليهموإبراهيموإسحقيعقوبإلىبنسبهويعود،إسرائيل

منهبةسليمانالنبي.الناسبينوالقضاءالعدلليقيمسبحانهاللّهأرلمسلهشريعةنبوية

اللّهأنإلاولداًعشرسبعةلداودإنتقولالتوراةأنمنالرغمفعلىداود.لأبيهاللّه

دونالتوحيديةعقيدتهعاىويسيرملكهفيأباهليرثسليمانبينهممناختارسبحانه

جميعاً.إخوته

مكانكلفيويتعبددلّهيصليكانإنماتزعمونكماهيكلاًيبنِلمسليمانوالنبي

فيها.ليصابذهبأينمامعهليحملهاالمحاريبويصنع

غايةأنفلتعلمواالإسلاملعقيدةعاديينوأناساًملوكاًالناسدعاسليمانوالنبي

إليهابعثهالذيكتابهوأن،اللّهغيرعبادةعنيثنيهاأنسبأبملكةعلاقتهمنسليمانالنبي

الإلهباسمأوالجنودربباسمأويهوهباسميروّسهولمالرحيمالرحمناللّهباسمروّسه

لقد.ضعيفلأنهبالشياطينيستعنأويكفرلمسليمانوالخبي.إسرائيللبنيالقومي

اللّهمنمستمدةوقوتهنبيفهو.ملكهلتقويةوالشياطينوالجنالسحراستخدمأنهزعمتم

الأسرتدميرفيلمستخدموهالسحرو!رقتمالشياطيناتّبعتمالذينأنتملكنكمسبحانه

.والأخوةوالأبناءالأباءوبينوزوجهالزوجبينبهفتفرقون
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أينمنتقولواأننتحداكمونحنأسمائكمفيتعرفوهلمباسمأمتازسليمانوالنبي

واحدسليمانسبقواالذينأبنائكمبينوهلداود،المممجاءأينمنبلسليمانالعممجاء

سبحانهاللّهاختارهسليماناسمأنجاهلينكنتمإننخبركمونحن.سليمانعليهأُطلق

الاسمهذااختيارفيفضللأحديكنولملمجيىاسماللّهاختارمثلماتمامأالاسمبهذافسمّاه

وهذان.وسلوكهوبدنهدينهفيالسليمسليمانوإن.اللّهمنالمؤيديعنيداودإن.ذاكأو

وارجحواالعربيةاللغةمفرداتمنهمابلالهجينةالعبريةلغتكممفردات!نليسااسمان

.نقولمالتدركوااللغاتأصولإلى

مرةلتدركواالأسماءتلكإلىانظروالغتكمأسماءمنلممليمانواسمداوداسموأين

البابلي.الإلهمردوخاسممنمأخوذاًهوأليسمردخاييعنيفماذا.نقولماذاأخرى

داودأنمعيترونألا.المشابهةالأسماءمنالالافومئاتوأبشلومرحبعاميعنيوماذا

نإعربيانقوآنيانأسممانلأنهمانعم؟الهجينةالعبريةللأسمماءبالنسبةشاذاناسمانوسليمان

أخيراً:لكمنقولهأننريدما

لناأقربأنهإلاحكمفمِمنحكمكمإنوهو،مرسلمسلمنبيلممليمانأنهو

بهنعتؤفإنناشوهتموهفإن.منكمقراَنناأنبياءإلىأقربوهو،المسلمينالعوبنحن

علاقةأيلكموليسوسلوكهنبوتهوعنعنهندافعمنفخحنحاربتموهوإن،بهونؤمن

بعيد.منولاقريبمنلابه

.والخرافاتالأكاذيبتجديعادتفماوادعاءاتكم،أكاذيبكمعنالغطاءفارفعوا

وسلوكاً.عقيدةًمنهونحنمناسليمانجميعاً.وللأنبياءلهونحنلناالسَتل!سليمان

الزمنطالوإنبأنناقاطعاًإي!اناًنؤمنونحن.وسلوكهعقيدتهعنالمخلوقاتأبعدوأنتم

ويعقوبو!!سحقوإسماعيلإبراهيملأنبيائنامناوفاءً.فلسطينأرضمنشبركلسنعيد

عبداللّهبنمحمدوالأنبياءالرسلوخاتموالمسيحوسليمانوداودوهارونوموسى

أجمعين.عليهماللّهصلوالت

العالمينربوالحمدللّه
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جحلمراوالمصادرا

الكريم.القرآن

.البخاريصحيح

.2!والنهايةالبدايةكثيرابن

الأنبياء.تنزيهالموسويالقاسمأبو

الإسرائيلي.التراث/طعيمةصبريد.

القديم.العهد/التوراة

التاريخ.فيواليهودالعرب/سوسةأحمدد.

الحديثة.الاثاريةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب/كانونكاثرين

دمشق./صفحاتدارحقيقتها/علمكشوفةاليهوديةالتوراة:فنكلشتاينإسرائيل

.الأديانمقارنةفيبحوث/الشرقاويعبداللّهمحمد-

.الأولالمجلد/الطبريتاريخ-

السنة.مكتبة/والموضوعاتالإسرائيليات/شهبةأبومحمد-

الحكمة.دار-21المجلدوبيانهالقرآنإعراب/الدرةطهمحمد-

المأثور.التفسيرفيالمنثورالدر/السيوطي-

العالم.تاريخويلزكتابعننقلاً/اليهوديةأديانمقارنة.شلبيأحمدد.-

يوسف.اَحوترجمةالتوراتيةوالنبوءاتالتوراةأنبياءريجسكي/.م-

توراتية.دراساتحنا/حنا-

الأنبياء.قصصالمسمىالمروجعرائس/النيسابوريالثعلبي-

.أو،8ليبيامداددار/الإسرائيلياتفيالأسطوريالتفكيرمليطان/عبداللّه-

.أة6العددالكويتيةالمعرفةعالم/إسرائيلفيالدينيةالقوى/الشاميرشادد.-

.أو08المحتلةفلسطينمنشوراتأين/إلىإسرائيل/غولدمانناحوم-

إسرائيل.فيكثيرينونهوضسقوطالجرجور/مطانوس-

الأربعة.الأناجيل-
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