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 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

األنبياء الذين بعثهم قصص . . . اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنسانية 
اهللا ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية 

  .، والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 
ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 

   .الزمن
ت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل قرائها يف وق

  :سابق سلسلة 
  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 
  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 
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، و ) عليه السالم ( بله سيدنا هارون تويف سيدنا موسى و تويف ق
  .تركا وراءمها مرياث الرسالة االهلية 

  .التوراة و ترك هلم صحفاً مقدسة ) عليه السالم ( ترك هلم موسى 
وضع سيدنا موسى التوراة و الصحف يف صندوق و سلّمه اىل 

معه يف ) عليه السالم ( وصيه يوشع بن نون ، الفىت الذي أخذه موسى 
  " .جممع البحرين " اىل رحلته 

مرت أربعون سنة و بنو اسرائيل يدورون يف صحراء سيناء ، و 
كانوا خيافون احلرب ، و خيافون الوثنيني العمالقة الذين حيكمون األرض 

  .املقدسة 
عندما أصبح يوشع بن نون نبياً كان قد مات الكثري من بين 

  .اف من العمالقة إسرائيل ، و جاء جيل جديد ال خياف احلرب و ال خي
  .هلذا دعاهم يوشع بن نون لتحرير األرض املقدسة فاستجابوا له 

و قاد يوشع بن نون املؤمنني و حارب م الكفار و انتصر عليهم 
  .و دخل األرض املقدسة 

و قامت دولة لبين اسرائيل ، و مل تستمر هذه الدولة طويالً ، ألن 
وا اىل املعاصي ، و استخفوا بين اسرائيل بعد وفاة يوشع بن نون عاد

  .بصندوق العهد 



و عندما ضعف اميام اصبحوا أمة ضعيفة هلذا مل يقاوموا هجمات 
  .األقباط و سقطت دولتهم ، و اصبحوا مستعبدين 

حكم جالوت األرض املقدسة ، و راح يقتل رجال بين اسرائيل و 
  .العهد يستعبد نساءهم ، مث شردهم من أرضهم ، و أخذ منهم صندوق 

) عليه السالم " ( أرميا " و يف تلك الفترة بعث اهللا اليهم نبياً هو 
  .فراح يعظهم ، و يذكرهم بتعاليم التوراة 

. . انكم ضعفتم ألن األميان يف قلوبكم أصبح ضعيفاً : قال هلم 
انتم حتبون الذهب اكثر من رب العاملني ، ختافون من الوثنيني و ال 

  . .ختافون من اهللا 
  .و ندم بنو اسرائيل و عادوا اىل تعاليم الدين فعاد األميان اىل قلوم 

و ) عليه السالم ( ذات يوم جاء بعض املؤمنني اىل نيب اهللا أرميا 
  :قالوا له 

فاسأل اهللا أن يبعث لنا . . ـ لقد قهرنا جالوت ، و اذلّنا بظلمه 
  .قائداً و ملكاً لنقاتل حتت لوائه يف سبيل اهللا 

  ) :عليه السالم ( النيب قال 
  ـ إذا كتب اهللا عليكم القتال فهل تطيعوه حقاً ؟



  



  :قالوا 
و ملاذا ال نقاتل يف سليل اهللا و قد أُخرجنا . . ـ بالطبع سنقاتل 

  من ديارنا ؟
  .سوف ادعو اهللا من أجلكم ) عليه السالم ( قال النيب أرميا 

ظرون أمر اهللا و مضت مدة من الزمن و كان بنوا اسرائيل ينت
  .سبحانه 

  :و أعلن البشرى ) عليه السالم ( و ذات يوم جاء النيب أرميا 
  .ـ ان اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاً 

  فمن هو طالوت و ما هي قصته مع بين اسرائيل ؟

  
  طالوت 

بنيامني شقيق . . انه من ذرية بنيامني . . كان طالوت شاباً فقرياً 
  . .يوسف 

 احلقل مع والده ، عندما انتبه اىل إنّ كان طالوت يعمل يف
  .محاريهما قد ذهبا بعيداً 



راح طالوت يبحث عن احلمارين ، فأخذ شاطئ النهر ، كان 
يف تلك القرية كان . . ميشي و يبتعد عن قريته ، مقترباً من قرية أخرى 

  ) .عليه السالم ( يعيش النيب أرميا 
و يسمع ) يه السالم عل( هلذا فكّر طالوت أن يذهب اىل النيب 

  . .موعظته 
عندما كان النيب يبشر بين اسرائيل بان اهللا قد اختار هلم طالوت 

  .ملكاً رأوا من بعيد رجالً طويل القامة قادماً حنوهم 
  .طالوت الرجل القوي . . اجلميع عرفوه انه طالوت 

. . كان طالوت قوياً مفتول العضالت ، و لكنه مل يغتر بقوته 
ألقان بنور مساوي يعكس نورمها ما متوج يف قلبه من روح عيناه تت

  .االميان و التواضع 
  :نادى النيب مرحباً به 

لتدفع عن . . لقد بعثك اهللا الينا . . ـ مرحباً بك يا طالوت 
  .املؤمنني الظلم 

  :قال طالوت 
  .ـ يا نيب اهللا لقد جئت أحبث عن محاري 

  



  :قال النيب 
ان اهللا قد اختارك ملكاً على بين . .  هنا لقد شاء اهللا أن تأيت اىل

  .اسرائيل لتنقذهم من ظلم العدو 
  :قال طالوت 

الناس ال يسمعون للفقراء ام . . ـ انين رجل فقري كما ترى 
  .يطيعون االثرياء فقط 

  :قال النيب 
و لقد آتاك اهللا قوة يف . . ـ ان القيادة و امللك ال عالقة هلا باملال 

  . من العلم و لقد اختارك اهللا هلذه املهمة اجلسم و سعة
سكت طالوت ، ان النيب ال يتحدث من نفسه ان اهللا قد أوحى 

  .و ال بد من طاعة النيب . . اليه 
  .رضي بالقيام ذه املسؤولية . . هلذا سكت طالوت 

البعض فرحوا بذلك ، و لكن كثرياً من بين اسرائيل كانوا ينظرون 
  .اىل طالوت حبقد 

  .ان طالوت رجل فقري و ان األثرياء هم وحدهم الذين حيكمون 
  :قال االثرياء 

  . .اننا احق بامللك منه ! ـ كيف يكون ملكاً علينا ؟



  



  ) :عليه السالم ( قال أرميا 
  .ـ ان اهللا قد اختاره للملك ألنه اقوى منكم و أعلم 

  :قالوا 
  :نريد آية . . على ذلك ـ اذا كان اهللا قد اختاره ، فاننا نريد عالمة 

  ) :عليه السالم ( قال النيب 
ـ ان آيته ان يأتيكم صندوق العهد الذي فيه مرياث موسى و 

  .هارون 
  :قالوا 

  !ـ كيف ؟
  :قال النيب 

  .ـ اذهبوا اىل الصحراء و سوف ترون ذلك بأعينكم 
سكت بنو اسرائيل ، مل يبق امامهم إالّ أن يسلّموا الرادة اهللا ، 

  !يف سيأيت صندوق العهد ؟ولكن ك
  .هكذا راحوا يتساءلون 

  ) :عليه السالم ( قال النيب 
فهل تريدون آية أكرب من . . ـ سيأتيكم الصندوق حتمله املالئكة 

  !ذلك ؟



  



  .و خرج بنو اسرائيل اىل الصحراء يترقبون املشهد املثري 
 و جاءت اللحظة املرتقبة و رأى بنو اسرائيل صندوق العهد و قد

  .غمرته أنوار املالئكة 
و هبط الصندوق املقدس برفق ، وشعر بنو اسرائيل بالسكينة و 

ها هو صندوق العهد رمز عزم يعود اليهم مرة . . االميان ميأل قلوم 
  .أُخرى 

  .و هكذا أصبح طالوت ملكاً على بين اسرائيل و ساد النظام حيام 

  
  االمتحان

يف سبيل اهللا ، و أن على بين اعلن طالوت انه يستعد للجهاد 
  .اسرائيل ، أن يتهيأوا للحرب ضد جالوت الظامل 

مرة أخرى تناسى بنو اسرائيل العهد الذي قطعوه على انفسهم لقد 
طلبوا من النيب أن يبعث اهللا هلم ملكاً ليقاتلون معه يف سبيل اهللا سبحانه 

  .و استجاب هلم واختار هلم طالوت 
 سيجاهد يف سبيل اهللا ، تراجع بنو اسرائيل عندما أعلن طالوت انه

  .و خانوا العهد 



  



كانوا مؤمنني باهللا مطيعني . . القليلون فقط استجابوا لطالوت 
  .لنبيهم و ملكهم 

و لكن . أما األكثر فقد كانت متيل اىل حياة الذل و العبودية 
  .طالوت و املؤمنني استطاعوا ان يؤلفوا جيشاً من بين اسرائيل 

عندما اشرقت .  أعلن طالوت انه سيزحف باجليش يف الصباح و
الشمس كان اجلنود يستعدون للتحرك ، و االميان ميأل قلوم باستعادة 

  .أرضهم و بالدهم و قهر الكفار 
  .يف الطريق أعلن طالوت بياناً هاماً 

ان اهللا سبحانه يريد . . ـ ايها اجلنود سوف يصادفنا ر 
  . .امتحانكم 

  :ندي سأل ج
  ـ و ما هو االمتحان ايها القائد ؟

  :قال طالوت 
ـ ال تشربوا من النهر ، ان من يشرب منه فليس مين ، و من مل 

  .إالّ من اغترف غرفة واحدة بيده . . يشرب منه فانه مين 
.و استأنف اجليش طريقه اىل أن وصل النهر 





فة كثري من اجلنود ركضو باجتاه النهر بعضهم اغترف منه غر
واحدة و البعض اآلخر القى نفسه يف النهر و راح يشرب و يشرب 

  .قليلون جداً الذين وقفوا مع طالوت و مل يذوقوا املاء 
  .و عرب اجليش النهر يقودهم طالوت 
  . .من بعيد رأى اجلنود جيش جالوت 

كان جالوت راكباً فوق فيل كبري ، و وراءه مئات اجلنود يف 
  .صفوف منظمة 

  .الوت كبرياً و جمهزاً بأحسن االسلحة كان جيش ج
و كان جالوت خميفاً ، كانه يرتدى درعاً حديدياً و على راسه 

  !خوذة ، كان كتلة من احلديد و البأس 
  :الذين شربوا من النهر قالوا خائفني 
  !ال طاقة لنا اليوم جبالوت و جنوده 

  :أما الذين مل يشربوا من النهر فقالوا بثقة 
و اهللا مع . .  قليلة غلبت فئة كثرية باذن اهللا ـ كم من فئة

  .الصابرين 
  .و عرف اجلميع ان اهللا قد امتحن ارادم بالنهر 

  



  



ضعفاء االرادة شربوا منه فاصبحت معنويام ضعيفة ، أما أقوياء 
االرادة فقد امتنعوا عن شرب املاء ، كانت ارادم قوية و اميام قوياً ، 

  .لية فكانت معنويام عا
و تقابل اجليشان و كان جالوت يعتقد انه سوف يسحق جيش 

  طالوت ، فماذا حصل ؟
  

  حجارة االنتصار
  .يف قرية بيت حلم كان شيخ يعيش مع أوالده األربعة 

عندما أعلن طالوت اجلهاد يف سبيل اهللا ، ارسل الشيخ أوالده 
  :الكبار الثالثة و قال لولده الصغري 

  .ى معي أما أنت يا داود فستبق
  :قال داود 

  .ـ ملاذا يا أيب أنين أُحب اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .قال األب 

و لكين سأكلفك ، مبهمة . . ـ انك مل تتمرن بعد على احلرب 
  .حتمل الطعام اىل إخوتك و تأتيين بأخبار املعركة 



  



فرح داود بذلك ألنه سيشهد املعركة ، هلذا انطلق وراء جيش 
  .هللا طالوت و هو يشكر ا

  

  درع موسى
أوحى اهللا اىل طالوت ان الذي يقتل جالوت من يرتدي درع 

  .فتستوي عليه ) عليه السالم ( موسى 
( أعلن طالوت ذلك فجاء جنود كثريون و ارتدوا درع موسى 

يف االثناء . و لكن مل يوجد أحد ينطبق عليه الشرط ) عليه السالم 
  .وصل الفىت داود 

دة طالوت يواجه جيش الكفر بقيادة و رأى جيش األميان بقيا
  .جالوت 

  . .كان جالوت مغروراً بقوته لقد قتل الكثري من االبطال 
  .ها هو يطلب املبارزة و لكن أحداً ال خيرج اليه 

  :سأل داود عن جالوت ، قال أحد اجلنود 
  .ـ انظر انه هناك 

  



  



 و راى داود رجالً طويل القامة يرتدي درعاً من احلديد و خوذة
  .من احلديد ، تغطي رأسه كله و وجه باستثناء عينيه 

  !كان بيده رمح و سيف 
  :قال داود 

ـ لو يسمح يل طالوت باالشتراك يف املعركة فانين سأقتل جالوت 
  .الكافر 

  :ضحك بعض اجلنود 
انت الفىت الصغري تقتل . . ـ كيف تقتله و أنت ال متلك سالحاً 

  !جالوت الكبري ؟
  :قال داود 

  .انين مؤمن باهللا . . ا ال أخاف أحداً إالّ اهللا سبحانه ـ ان
كان جالوت يسخر من طالوت و جنوده ألن أحداً ال يريد 

  .مبارزته 
  :يف تلك اللحظة تقدم داود اىل طالوت و قال 

  :ـ إنين مستعد ملواجهة جالوت 
  :قال طالوت 

ـ و لكنك ما تزال فىت صغرياً مل تشترك يف حرب من قبل و مل 



  .بارز أحداً ت
  :قال داود 

. . ـ لقد قتلت ذئباً أراد أن يفتك بغنمي و مل يكن معي سالح 
  ) .عليه السالم ( مث انك مل تلبسين درع موسى 

اعجب طالوت بشجاعة داود و اميانه هلذا أخرج درع موسى من 
  .صندوق العهد و ألبسه داود 

اختار و دهش طالوت رأى الدرع يستوي عليه فعرف ان اهللا قد 
  .داود الفىت املؤمن ملواجهة جالوت الكافر 

تقدم داود اىل ساحة املعركة بقلب مملوء امياناً و شجاعة و ليس 
  .معه سوى مقالع و حجارة 

دهش جالوت ملنظر ذلك الفىت و هو يتقدم اليه دون سيف و ال 
  .رمح 

  :قال جالوت 
 اننا ام انك تظن. . ـ انك و ال شك تريد أن متوت ايها الفىت 

  !نلعب مع الصبيان ؟
  .ـ من قال ذلك ؟ انين جئت لقتالك 

  ـ فأين سيفك اذن و رحمك و معداتك احلربية ؟



  



  :قال داود 
  .ـ ان سالحي االميان و اقاتلك باسم اهللا 

  .قال داود ذلك مث وضع حجراً يف املقالع و استعد للمواجهة 
رض حتت كان جالوت مغطى باحلديد و كان يتحرك فتهتز األ

  .االقدام 
و لكن داود مل خيف و ظل ثابتاً كاجلبل ، و كان جالوت يتقدم ، 

مل يكن هناك مكان مكشوف من . و كان داود يستعد الطالق احلجر 
  .جسم جالوت سوى قسم من جبينه و عينيه 

اجلنود كانوا يراقبون صراعاً مثرياً ، و كان املؤمنون يدعون اهللا أن 
  .نصر االميان على الكفر ان ي. . ينصر داود 

و انطلق احلجر ، مل يرى أحد احلجر و هو يشق اهلواء و لكن 
لقد . . اجلميع مسعوا صوتاً عجيباً ، و اصطدم احلجر برأس جالوت 

  .أصاب اهلدف بدقة 
مرت حلظات رهيبة توقف جالوت عن التقدم مث ترنح ليسقط فوق 

  .األرض 
  . اخنلعت له قلوب الكافرين و أحدث ارتطام احلديد صوتاً رهيباً

  



  



احدث سقوط جالوت هزمية نفسية يف جيشه و قد انتصر الفىت 
اا قوة االميان هي اليت هزمت السالح . املؤمن على القائد العسكري 

  .املتطور 
  .و هكذا هزم جيش جالوت و انتصر طالوت و جنوده 

د االميان و عاد السالم يرفرف باجنحته البيضاء فوق األرض ، و عا
  .ميأل القلوب 

  ) .عليه السالم ( و عندما شعر طالوت بوفاته أوصى بامللك اىل داود 
  فاىل الكتاب التايل لنتابع معاً ماذا حدث ؟



  ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم
نى وقَالَ لَهم نِبيهم ِإنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت مِلكًا قَالُواْ أَ{ 

يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق ِبالْملِْك ِمنه ولَم يؤت سعةً من الْماِل 
قَالَ ِإنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم واللّه يؤِتي 

وقَالَ لَهم ِنِبيهم ِإنَّ آيةَ ملِْكِه أَن * م ملْكَه من يشاء واللّه واِسع عِلي
يأِْتيكُم التابوت ِفيِه سِكينةٌ من ربكُم وبِقيةٌ مما ترك آلُ موسى وآلُ 

 ِمِننيؤم مِإن كُنت ةً لَّكُمآلي آلِئكَةُ ِإنَّ ِفي ذَِلكالْم ِملُهحونَ تاره *ا فَلَم
 سفَلَي هِمن ِربن شٍر فَمهِليكُم ِبنتبم وِد قَالَ ِإنَّ اللّهنِبالْج لَ طَالُوتفَص
ِمني ومن لَّم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإالَّ مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه فَشِربواْ ِمنه ِإالَّ 

وه هزاوا جفَلَم مهنقَِليالً م موا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم الَِّذينو 
ِبجالُوت وجنوِدِه قَالَ الَِّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللِّه كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة 

 اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وِفئَةً كَِثري تو* غَلَبزرا بلَمو الُوتاْ ِلج
وجنوِدِه قَالُواْ ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم 

 الْكَاِفِرين * لْكالْم اللّه اهآتو الُوتج داولَ دقَتم ِبِإذِْن اللِّه ووهمزفَه
شا يِمم هلَّمعةَ والِْحكْمِت ودٍض لَّفَسعِبب مهضعب اساللِّه الن فْعالَ دلَواء و

 الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَِكنو ضاَألر{.   
   .٢٥١ ـ ٢٤٧: ، اآلية  ) ٢( سورة البقرة 


