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احلمد هلل والصالة والسلام عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اهتدى

هبم .وبعد:

تنزالت القرآن األوىل وحتى
فلقد أدرك غري املسلمني -ب ْله املسلمني -منذ ّ

رس قوة املسلمني إنام تكم ُن يف القرآن الكريم ،بمنهجه وهداياته وكامل
اآلن أن ّ
مبادئه .وكان من أقوى املش�اهد القرآنية التي عرضت لذلك املنهج الرش�يد
واملبادئ العتيدة مشاهد األنبياء القادة الذين محلوا راية الدعوة والتوحيد منذ

نوح  Sوحتى خاتم النبيني حممد عليه أزكى الصالة والتسليم.

كما أن احلقائ�ق التارخيية التي جاء هبا الق�رآن العظيم هي أصدق من كل

حقيق�ة ُيديل هب�ا البرش ،وهي جزء م�ن الغيب الذي نؤمن به ،وليس�ت تلك
احلقائق رض ًبا من األس�اطري الت�ي اقرتفتها أيادي أه�ل الكتاب ،يف حتريفهم

رب األرباب.
لكتاب ّ

والكتش�اف بع�ض احلقائ�ق يق ّل�ب الذه�ن ِ
ويغوص بين الدرر؛
الفكَ�ر،
ُ

الس�تلهام التاري�خ وما ينبئ عنه م�ن أثر .وقد كان للمخ�دوم املهايمي اهلندي
حم�اوالت رائع�ة يف اس�تنباط املع�اين م�ن اآليات يف تفسيره( :تبصير الرمحن
وتيسير املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن) حتى عَدّ هذا من أعظم الفضل
واملن�ة من اهلل تعاىل عليه ،وقال يف مقدمته« :فأمكنني أن أبرزهن من خدورهن

ليرى بمراي�ا مجاهلن صور اإلعجاز من بديع ربط كلامت�ه وترتيب آياته من بعد
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م�اكان يعدّ م�ن قبيل األلغاز ،فيظه�ر به أهنا جوامع الكلمات ولوامع اآليات،
ال مب�دل لكلامت�ه وال معدل ع�ن حتقيقاته ،فكل كلمة س�لطان دارها ،وكل آية

برهان جارها»(((.

يمر عليها بعض ال َق َر َأ ِة مرور الس�هام ،ال يقفون
ومن املش�اهد القرآنية ما ّ

كنوزا ملن تفكّر
عن�د عجائبها ،وال يس�تلهمون منها العرب ،مع أهنا قد ملئ�ت ً

وتد ّبر ،ومن تلك املشاهد والقصص التي ُمزجت بروعة القرآن ومجال لفظه
وفخام�ة معناه :قصة نبي اهلل إلياس  .Oوربام س�اهم ِق رَص القصة
يف جعل بعض املسلمني يغفل عن أخذ العربة منها ،مع ما اشتملت عليه من

كنوز وروائع.

وقد ورد اسم (إلياس)  Sيف القرآن الكريم مبوضعني:
األول :يف س�ورة األنع�ام ،وذل�ك يف قوله تع�اىل[ :ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [األنعام.]85:

الثان���ي :يف س�ورة الصافات ،وذلك يف اآلي�ات التالي�ة[ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] [الصافات.]132 -123:
( )1املهايمي ،تبصري الرمحن وتيسير املنان (.)3/1
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أم���ا املوض���ع األول :ف�كان يف ثناي�ا ذكر أسماء األنبياء وذرياهت�م ،بدون

اخل�وض يف تفاصيل أخبارهم؛ إذ ترسد اآلي�ات[ :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [األنعام.]87-83:

وأما املوضع الثاني -يف س���ورة الصافات :-فق�د ُذ ِكر فيه تفصيالت قصة

إلياس ،التي تتحدث عن ش�عب الفينيقيين ،وكيف بلغ هبم احلال أن عبدوا

البع�ل ،فجاءهم النبي الكريم إلياس  Sداع ًيا ّ
ومنذرا ،وإن كان
وحمذ ًرا
ً
يغلب عليها اإلمجال؛ إذ جاءت يف عرش آيات قصار ،ولكنها حتمل بني ط ّياهتا

الكثري من املعاين الزاخرة واإلشارات الباهرة ،وهو ما سنلمسه جل ًّيا يف كتابنا
هذا ،عىل قلة زاد الكاتب وضعف إدراكه عن سرب أغوار دقائق املعاين ورفعة

األلف�اظ واملب�اين ،ولكنها حماولة اجلاهد يف استش�عار اللفت�ات وفقه ظواهر
الكلامت النيرّ ات.

ونحن هنا نريدُ الوصول إىل معرفة تلك األمة التي خلت ،ومدى السقوط

الوثن�ي ال�ذي بلغته؛ ونحاول إظهار احلقائق حول ش�خصية إلياس S

قصته ،كام
واس�تنباط منهجه الدع�وي من خالل اآليات القرآنية ال�واردة يف ّ
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نرباسا ألبناء األمة
نحاول ً
أيضا إظهار هذا النبي الكريم وإبراز دوره ،ليكون ً
املحمدية.

كثريا من مفسرّ ي القرآن الكري�م ،بل أغلبهم ،وكذلك مؤرخي
وم�ع أن ً
ينصون يف كتبهم عىل أن نبي اهلل إلياس  Sإرسائييل ،وأن اهلل
املس�لمنيّ ،
بعثه إىل بني إرسائيل الذين عبدوا (البعل) ،إال أن هذا الكتاب جاء ليكشف
احلقيق�ة الغائب�ة ،وأن إلياس  Sفينيق�ي بعث�ه اهلل إىل الفينيقيني -الذين
نموذجا فريدً ا لألمم املؤثرة يف
اخرتعوا عبادة البعل -ويعدّ شعب الفينيقيني
ً

تاريخ العامل .ولذلك س�اهم هذا الكت�اب يف بيان حقيقة الفينيقيني وأصوهلم
وم�كان تواجدهم ،وبيان حقيقة البعل ،وتوضيح مدى انتش�ار عبادته .وهو
حيا (البع�ل) معبود الفينيقيني ،بخالف ما
اإلله الذي جاء القرآن باس�مه رص ً

جرت عليه العادة يف آهلة األمم الس�ابقة ،وهو ما يسترعي منا االنتباه ملعرفة
حقيقته وتأثريه.

لق�د ح�اول الكاتب أن ُيديل بدلوه لإلس�هام يف تأصي�ل التاريخ القرآين،

وإثبات أن الكنوز القرآنية ما زالت مل تنضب ،وأهنا متجددة بتجدّ د احلياة.

مقس�مة
ّ
ويتك�ون ه�ذا الكت�اب م�ن مقدمة ،ومخس�ة مباح�ث ،وخامتةّ ،

كاآليت:

املبحث األول :النيب إلياس  ،Sويشتمل على اآلتي:
املطلب األول :األصل اللغوي لكلمة (إلياس).
املطلب الثاين :حقيقة شخصية إلياس .S
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املطلب الثالث :مكان مولده.

املطلب الرابع :موطن دعوته وبعثته.
املبحث الثاني :إلياس  Sعند أهل الكتاب ،ويشتمل على اآلتي:
املطلب األول :نسب إلياس .S

املطلب الثاين :نقد املرو ّيات اإلرسائيلية.

املطلب الثالث( :إيليا) يف أسفار أهل الكتاب.
املبحث الثالث :الفينيقيون ،ويشتمل على اآلتي:
املطلب األول :التسمية واحلضارة.

املطلب الثاين :األصول اإلثنية للشعب الفينيقي.

املطلب الثالثَ :ب ْع َل َب ّك.

املبحث الرابع :البعل ،ويشتمل على اآلتي:

املطلب األول :األصل اللغوي لكلمة (بعل).

املطلب الثاين :البعل يف قصة إلياس.

املطلب الثالث( :بعل) إله الفينيقيني.

املطلب الرابع :عبادة بني إرسائيل للبعل.

املطلب اخلامس :بقاء املعامل الوثنية حتى العرص احلارض.

املبح���ث اخلام���س :املنهج الدع���وي يف قصة إلياس  ،Sويش���تمل
على اآلتي:

املطلب األول :أساليب ووسائل من خالل اآليات.
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ومقوماته.
املطلب الثاين :مقامات إلياس S
ّ

املطلب الثالث :صفات أتباع إلياس املؤمنني.

ُ
توصلت إليها
اخلامتة :وفيها بيان أه ّم النتائج اليت

ولعل ما س ّطره قلمي يف فضاءات مقام النبي إلياس  Sيكون شاف ًعا

ونورا يوم ألقى اهلل ..واهلل املستعان وحده.
يل ً

Aqwa2007@gmail.com

املبحث األول

النيب إليـــاس S
وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول :األصل اللغوي لكلمة (إلياس).
املطلب الثاني :حقيقة شخصية إلياس .S
املطلب الثالث :مكان مولده.
املطلب الرابع :موطن دعوته وبعثته.
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املطلب األول

الأ�صل اللغوي لكلمة (�إليا�س)
اختل���ف أه���ل اللغ���ة يف اس���م (إلي���اس) وأصل الكلم���ة إىل ثالث���ة آراء
رئيسة:
 فمنهم من يرى أن إلياس اسم أعجمي ال ينرصف للعجمة والتعريف،إلياس
العرب به ،وهو ُ
جل ْو َه ِر ّي :وقد َس َّمت َ
قال ابن سيده :أراه عربان ًّيا .قال ا َ
ض بن نِ�زار بن َم َعدِّ بن عدنان((( .وي�رى (املصطفوي) أن الظاهر يف
اب� ُن ُم رَ َ
معربة من إل ّياهو ،أو إيلياء .وحرف السني تلحق أواخر األسامء يف
إلياس أهنا ّ
كثريا كام يف هرمس ،ديوغانس ،هريدوطس ،يولياس ،طيطوس.
اليونان ّية ً

كثيرا ،كما يف إبلي�س ،برجي�س ،بلقيس،
وتوج�د يف الكلمات ّ
املعرب�ة وغريه�ا ً

جرجيس ،سندوس ،عبدوس ،طمروس ،طرابلس ،طرطوس ،طغموس ،جرنفس.

وراج�ع باب ما آخره السين من قاموس اللغة جتد فيه�ا لغات كثرية من

ه�ذا القبيل ،وإحلاق السين يف غالب موارده :إ ّما للوقف والس�كت كاهلاء،

وإ ّما للداللة عىل العظمة واملبالغة والكثرة والزيادة(((.

 ومنه�م من ي�رى أن الكلمة عربي�ة ،واختلفوا يف اش�تقاقه؛ فمنهم منِ
اخ ُ
ق�ال :هو على وزن فِ ْعيال من األَ ْلس وهو ْ
العق�ل .وقيل :هو إفعال
تالط
( )1الزبيدي ،تاج العروس ( )404/15مادة (ألس).
( )2املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم.)140/1( ،
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رجل َأ ْليس َأي ُش�جاع ال ي ِف�رَ ،أو َأخذوه من ِضدّ الر ِ
جاء
م�ن (ليس) يقالُ َ ٌ :
َّ
ٌ َ ُّ

و َمدُّ وه.

 -ومنهم من ّفرق بني النبي إلياس  Sوجدّ

النبي حممد H

ض
ُ
ض ،وأن القياس بينهام يف الترَّ كيب ٌ
إلي�اس ب� ُن ُم رَ َ
قياس فاس�دٌ ؛ ألَ َّن ابن ُم رَ َ
ِ
َّاس َع ْي ُ
الن) وما كان
األَلف والالم فيه مثلهام يف (الفضل) ،وكذلك َأخوه (الن ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
غري ُمالزم(((.
صدرا
صف ًة يف َأصله أو َم ً
فدخول األَلف والالم فيه ُ
قال السهييل يف الروض« :قال ابن األنباري :إلياس بكرس اهلمزة ،وجعله
مواف ًقا الس�م إلياس النبي  ،Sوقال يف اش�تقاقه أق�والاً  ...والذي قاله
غير ابن األنب�اري أصح ،وهو أن�ه اليأس ،س�مي بضد الرج�اء ،والالم فيه

للتعريف ،واهلمزة مهزة وصل(((» ،وقال املفضل بن سلمة -وقد ذكر إلياس
النبي  :-Sوأما إلياس بن مرض فألفه ألف وصل ،واشتقاقه من اليأس،
ّ
الس�ل،
الس�ل ،وقال الزبري بن بكار :إلياس بن مرض أول من مات من
وهو ّ
فسمي ّ
يأسا(((.
السل ً

يرتجح يل ه�و الرأي الثاين ،وأن الصحيح يف إلياس بن مرض
 وال�ذي ّ

أن�ه بقطع األلف واش�تقاقه من قوهلم :رج�ل أ ْل َيس :أي ش�جاع ،واأل ْل َيس:
ِ
يس َو َل ُب َؤ ٌة
وأسود ل ٌ
يفر وال يربح من مكانه ،وقد تل ّيس أشد التل ّيسُ ،
الذي ال ُّ
َل ْي َساء .وهذا يقتيض أنه عريب ،فيكون حذف التنوين منه للرضورة(((.
()1
()2
()3
()4

الزبيدي ،تاج العروس ( )404/15مادة (ألس).
السهييل ،الروض األنف (.)6/1
البكري ،سمط الآليل (.)950/1
اإلسرتاباذي ،رشح شافية ابن احلاجب (.)307-305/4
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وذهب البقاعي إىل أن الداعي إىل تسميته هبذا االسم هو ما سبق يف علم اهلل

أنه ييأس ممن يدعوهم إىل اهلل فيكون ممن يأيت يوم القيامة وما معه إال الواحد
أو االثنان((( ،فجعل س�بحانه اس�مه مناس� ًبا ألمره يف قومه بيأسه منهم حني

رشهم ،أو أنه مأخوذ من يأسهم من القدرة عىل قتله ،فإهنم
ّفر إىل اجلبال من ّ
ّ
واس�تدل البقاعي عىل هذا املعنى بقراءة ابن
اجته�دوا يف ذلك حتى أعياهم،

عامر بخالف عنه بوصل اهلمزة يف الدرج وفتحها يف االبتداء(((.

ّ
ولعل من ّفرق بينهام أش�كل عليه ك�ون إلياس  Sمن بني إرسائيل،

فكي�ف نبح�ث الس�مه ع�ن اش�تقاق يف اللغ�ة العربي�ة وهو عبراين؟ وهذا

اإلش�كال يزول حينام نعلم أنه ليس إرسائيل ًّيا ،وإنام أصوله كلدانية أو فينيقية

بحس�ب قوم�ه الذين كانوا يقطن�ون يف ( َب ْع َل َب ّ
�ك) آنذاك .وه�ي ذاهتا أصول
القبائل العربية القديمة.

وقد جاءت يف (إلياس) ثالث قراءات:

القراءة األوىل :قرئت (وإن إلياس) هبمزة القطع املكس�ورة ،وهي قراءة

اجلمهور؛ ألن إلياس ليس بموضع حتذف فيه اهلمزة ،إنام هو موضع جتعل فيه

بني بني يف التخفيف كام خي ّفف س�ئم وبئ�س[ ،ﭹ ﭺ ﭻ] [البقرة.]258:

ويقوي ثبات اهلمزة قوله[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [الصافات ،]130:فهذا ّ
يدل عىل

أن اهلمزة ثابتة يف إلياس بثبوهتا يف (إلياسني).

( )1املفه�وم من ظاه�ر اآليات أن أتباعه كثري ،فقد جاء يف القصة قوله س�بحانه[ :ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ].
( )2البقاعي ،نظم الدرر (.)283/16
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الق���راءة الثانية:قرئت (وإن الياس) بغري مهز ،بوصل اهلمز ،وهي قراءة

ابن عامر وابن حميصن وأيب رجاء واألعرج وقتادة(((.

أما القراءة الثالثة( :وإن ِ
إيلياس) -هبمزة مكس�ورة وياء س�اكنة بعدها

الم مكسورة وياء ساكنة وسني مهملة مفتوحة فليست بقراءة متواترة ،وهي
قراءة ُأيب بن كعب((( ،ولفظها قريب من (إيل ّيا) يف العهد القديم.
أما (إلياسني) فقد جاءت فيها قراءتان متواترتان:
األوىل[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] بكسر اهلم�زة وس�كون اللام موصول�ة

حفصا
بـ(ياسين) فجعلوه�ا كلم�ة واح�دة ،وه�ي ق�راءة اجلمه�ور ،إال أن ً
تف�رد بروايته عن عاصم بقراءة (إل ياسين) -هبمزة مكس�ورة والم س�اكنة
ّ

مفصولة(((.

وعلى هذه القراءة يرى البعض أنه اس�م له((( ،قال الزجاج :يقال ميكال

وميكائي�ل ومكائين ،فكذا ههنا إلياس وإلياسين((( ،فالع�رب تلحق النون

يف أسماء كثيرة وتبدهل�ا من غريه�ا كام قالوا إسماعيل وإسماعني وإرسائيل
()1
()2
()3
()4
()5

أب�و عيل الف�اريس ،احلجة للق�راء الس�بعة ( ،)60-59/5ابن جنّي ،املحتس�ب يف تبيني
وجوه شواذ القراءات ( ،)223/3أبو بكر بن جماهد ،السبعة يف القراءات( ،ص.)548
تفسري ابن عطية ( ،)484/4البحر املحيط ( ،)358/7تفسري البيضاوي (.)25/5
اب�ن خالوي�ه ،احلج�ة يف الق�راءات الس�بع (ص ،)303أب�و بك�ر ب�ن جماهد ،الس�بعة يف
الق�راءات (ص ،)549 ،548أبو الطاهر ،العنوان يف القراءات الس�بع (ص ،)162ابن
زنجلة ،حجة القراءات (ص.)610
تفسري ابن عطية (.)484/4
تفسري الرازي (.)141/26
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وإرسائين((( ،ولعل لزيادة الي�اء والنون يف السرُّ يانية معن�ى((( ،واختار هذه

اللغة هنا رعاية للفواصل(((.

قال الفراء« :وقد يشهد َعلىَ صواب َه َذا -يقصد قراءة (إلياسني) -قوله:

[ﭰ ﭱ ﭲ] [املؤمنون ]20:ثم قال يف موضع آخر[ :ﭔ ﭕ] [التني]2:

وهو معنى واحد وموضع واحد(((».

وه�و م�ا نرصه الطبري بقولهُ « :يستش�هد عىل ذلك أن ذل�ك كذلك بأن

(سلا ٌم) ،فإنه سلام عىل النبي الذي ُذكر دون
مجيع ما يف الس�ورة من قولهَ :

آله ،فكذلك إلياسين ،إنام هو سلام عىل إلياس دون آله(((» .ومراده أننا إذا
وضعن�ا القص�ص املتتابعة الواح�دة إىل جنب األخرى نرى ّ
أن سلام اهلل يف
تطرقت إليهم اآليات[ :ﭛ ﭜ ﭝ
تلك اآليات مرس�ل إىل األنبياء الذين ّ

ﭞ ﭟ][ -ﭲ ﭳ ﭴ] [ -ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ].

وطب ًق�ا لذلك ّ
ف�إن [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] تعني السلام عىل إلياس وحده
فق�ط .وه�و ما جزم به (املصطفوي) من أن املراد من كلمة -إِ ْل ِ
ين -هو
ياس َ

إلي�اس املذك�ور قط ًعا ،واألق�وال األُخر يف ه�ذا املورد خلاف نظم اآليات
وظاهرها(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ابن كثري ،قصص األنبياء (.)246/2
تفسري الزخمرشي (.)60/4
تفسري األلويس (.)141/23
الفراء ،معاين القرآن (.)392/2
تفسري الطربي (.)101/21
املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم (.)141/1
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واختار أبو عبيدة هذه القراءة ،وقال« :إلياسين اسم إلياس ،مثل إبراهام

يف إبراهيم ،أال تراه أنه مل يقل يف يشء من السورة عىل آل فالن وآل فالن ،إنام

جاء باالسم ،وكذلك إلياسني(((».

النحاس على أيب عبيدة بقوله« :وه�ذا االحتجاج أصله أليب
وق�د ع ّقب ّ

عمرو ،وهو غري الزم ألنّا ب ّينا قول أهل اللغة :إذا س ّلم عىل آله من أجله فهو

مس� ّلم عليه» .ثم قال« :والقول بأن اس�مه (إلياسني) حيتاج إىل دليل ورواية،

فق�د وق�ع يف األمر إش�كال ،كان األوىل اتب�اع اخلط ال�ذي يف املصحف ويف

املصحف [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] باالنفصال فهذا ما ال إشكال فيه(((».

وبعضه�م يعتربها مج ًع�ا بمعنى (إلياس�يني) ،وطريقة ذل�ك أن (إلياس)

ُأضيفت إليها (ياء) النس�ب فأصبحت (إلي�ايس) ،وبعد ذلك مجعت بإضافة
ِ
الياء والنون إليها فأصبحت (إلياس�يني)ِ ،
الساكنني،
ُ
فحذ َف ْت أوالمها اللتقاء َّ
فصار (إلياسني) كام ترى(((.

الق���راءة الثانية[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] بإضاف�ة لفظ (آل) .بفتح اهلمزة

مشبعة وكرس الالم مقطوعة إىل لفظ (ياسني) ،فجعلوها كلمتني ،وهي قراءة

ناف�ع وابن عام�ر ويعق�وب ورويس(((.وحجتهم أهنا يف املصح�ف العثامين
()1
()2
()3
()4

أبو عبيدة ،جماز القرآن (.)173 ،172/2
النحاس ،إعراب القرآن (.)295/3
السمني احللبي ،الدر املصون (.)329/9
أبو عمرو الداين ،التيسير يف القراءات الس�بع ( ،)187ابن اجل�زري ،النرش يف القراءات
العرش ( ،)360/2ابن جماهد ،السبعة يف القراءات (ص.)549
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مفصولة من ياسني ،ففيه نوع تأييد هلذه القراءة(((.
ويف توجيه هذه القراءة أقوال أرجحها أنه جعل اس�مه إلياس وياسني ثم

سلم عىل آله؛ أي :أهل دينه ومن كان عىل مذهبه(((.

وال�ذي ُ
أمي�ل إليه أنه ال مانع من اجلمع بين املعنيني ،وأنه ال يوجد بينهام

تضاد؛ فاهلل س�بحانه س� ّلم عىل إلياس  ،Sوس� ّلم كذلك على آله وهم

تنص على َّ
أن منزلة
أتباع�ه م�ن املؤمنني،
خصوص�ا وأن القاعدة التفسيرية ُّ
ً
القراءة من القراءة بمنزلة اآلية من اآلية(((.

( )1أب�و علي الف�اريس ،احلج�ة للق�راء الس�بعة ( )61/6وم�ا بعده�ا ،تفسير األل�ويس
(.)135/12
( )2ابن اجلوزي ،زاد املسري (.)82/7
( )3ملزي�د النظر يف هذه القاعدة :ابن تيمية ،جمم�وع الفتاوى ( ،)392-391/13الزركيش،
الربه�ان ( ،)326/1الش�نقيطي ،أضواء البيان ( ،)8/2خالد الس�بت ،قواعد التفسير
( ،)88/1مساعد الطيار ،فصول يف أصول التفسري (ص.)128
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املطلب الثاني
حقيقة �شخ�صية �إليا�س S

النص الق�رآين أن (إلي�اس)  Sهو
يفه�م الناظ�ر من خلال ق�راءة ّ

(إلي�اس) ،وليس ما س�واه من ش�خصيات األنبي�اء أو الصاحلني ،ومع ذلك
فقد ذكر البعض أنه ليس إال اسماً آخر لشخصية أخرى ،ومن ذلك:
( أ ) يعتقد البعض ّ
أن «إلياس» هو إدريس S؛ فكلمة إدريس ،تلفظ
إدراس ،وطرأت عليها تغيرّ ات يف بنية الكلمة فأضحت إلياس .أو أن إلياس
اسم آخر إلدريس  Sأو أنه لقب له((( ،وهو قول ابن مسعود((( ،وقال به

قتادة(((والضحاك بن مزاحم ،وعكرمة ،وعياض وحممد بن إسحاق ورواية

البن عباس((( ،ففي قوله تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ] [الصافات،]123:
()1

()2

()3
()4

وعلى ه�ذا القول يمك�ن أن يكون رفع إدري�س  Sالوارد يف قوله تع�اىل[ :ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] [مريم ]57-56:هو رفع إللياس،
وحيتمل بذلك أنه مل يمت وأنه رفع وس�ينزل يف آخر الزمان إعدا ًدا لنزول عيس�ى ،S
كما ذكر أه�ل اإلنجيل(إنجيل متّى ،إصحاح  16مقطع  ،)12-3وهو قول ال دليل يثبته
من القرآن أو السنة.
أخرجه عنه ابن أيب حاتم بسند حسن ،قال ابن كثري :قال ابن أيب حاتم حدثنا أيب حدثنا أبو
نعيم حدثنا إرسائيل عن إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبداهلل بن مسعود( .تفسري ابن
كثري  .)20/4وذكره البغوي يف تفسيره ( )36/4عن ابن مسعود ،وكذلك :السيوطي،
اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)380/2تفسري القرطبي (.)115/15
أخرجه الطربي يف تفسريه ( )95/21عن قتادة.
تفسري ابن عطية ( ،)483/4السيوطي ،الدر املنثور ( ،)537/5تفسري ابن كثري (،)20/4
تفسري الثعالبي ( ،)24/4تفسري البغوي ( ،)36/4ابن حجر ،فتح الباري (.)375/6
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روي ع�ن عبد اهلل بن مس�عود قال :إلي�اس هو إدري�س ،ويف مصحفه (وإن

إدريس ملن املرسلني).

وق�د يرى البعض أن ابن مس�عود  Iيرى العك�س وهو أن إدريس

ه�و إلي�اس ففي قول�ه تع�اىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ]

حسنه السيوطي عن ابن مسعود أنه قال:
[مريم ،]56:روى ابن أيب حاتم بس�ند ّ
إن�ه إلي�اس بعث إىل قومه أن يقول�وا :ال إله إال اهلل ويعملوا ما ش�اءوا ،فأبوا

وأهلكوا(((.فال نعرف بالضبط هل رأي ابن مس�عود أن إدريس هو إلياس؟

أم أن إلياس هو إدريس؟ قال القرطبي« :وروي عن ابن مسعود قال :إرسائيل

هو يعق�وب ،وإلياس هو إدريس .وقرأ( :وإن إدريس) وقال عكرمة :هو يف
مصحف عبد اهلل [يعني ابن مسعود] (وإن إدريس ملن املرسلني) وانفرد هبذا

القول»((( .قال األلويس :واملس�تفيض عنه أنه ق�رأ كاجلمهور(((ّ .
ولعل هذه
قراءة تفسريية من ابن مسعود  (((Iكام كان يقرأ بذلك يف آيات أخرى.

(ب) جمموعة من املفسرّ ين اعتربت (إلياس) هو اخلرض(((.
ومنهم من رأى أنه صاحب للخرض وصديق لهّ ،
وأن كليهام ما يزال ح ًّيا،

وبع�ض هؤالء يرى ّ
أن إلياس موكّل بالفيايف والقفار ،واخلرض موكّل باجلزر
()1
()2
()3
()4
()5

تفسري األلويس ( ،)105/16تفسري البغوي (.)36/4
تفسير القرطب�ي ( ،)115/15وانظ�ر :تفسير الطبري ( ،)261/7تفسير امل�اوردي
( ،)64/5تفسري البغوي ( ،)36/4ابن اجلوزي ،زاد املسري (.)79/7
تفسري األلويس (.)139/23
وهو الذي رجحه أبو حيان ،البحر املحيط (.)121/9
النحاس ،إعراب القرآن (.)294/3
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والبح�ار((( ،وكل هؤالء -وأغلبه�م من املتصوفة -يقول�ون بخلود االثنني
يف الدني�ا ،وأهنام آخر م�ن يموت من بني آدم ،وكان احلس�ن يقول :قد هلك
إلياس واخلرض وال نقول كام يقول الناس(((.

(جـ) والبعض يرى ّ
أن إلياس هو (اليسع) .وضعف هذا القول القرطبي

بقوله« :وتوهم قوم أن اليس�ع هو إلياس ،ولي�س كذلك؛ ألن اهلل تعاىل أفرد
كل واحد بالذكر»(((.

وج�وز ق�وم أن يكون هو إلياس بن مرض جدّ النبي .(((H
(د)
ّ

وهو قول بعيد النجعة.

ولكن الذي يتناس�ب مع ظاهر اآليات هو ّ
أن هذا االسم اسم أحد أنبياء

اهلل غير تلك األسماء الت�ي وردت يف القرآن املجي�د ،وأنّه بع�ث هلداية قوم
يعب�دون األصنامّ ،
فكذب�ه أكثر القوم ،ع�دا جمموعة م�ن املؤمنني املخلصني
الذين صدّ قوه.

كما أن إلياس هو نفس�ه (إيلياء) النبي املذكور يف الت�وراة ،والذي عارص

امللك (آجاب) الطاغية املتجب(((.

()1
()2
()3
()4
()5

تفسري النيسابوري ( ،)575/5التفسري املظهري (.)142/8
تفسري النيسابوري (.)575/5
تفسري القرطبي (.) 33/7
ابن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل (.)197/2
ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)166/23
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املطلب الثالث

مكان مولــــده
مل يتطرق مؤرخو املسلمني وال مفسرّ و القرآن العظيم إىل مكان مولد النبي
إلي�اس  Sيف كتبهم ،فمكان مولده ليس معرو ًفا عىل وجه التحديد ،كام
أنه مل ُيذكر يف الكتب السابقة (العهد القديد واجلديد) مع اهتامم أسفار التوراة

بذكر تفاصيل أماكن مولد أنبيائهم.

وغاي�ة ما ورد يف العهد القديم تلك اإلش�ارة بوصفه يف الكتاب املقدس
بـ(الت ِّْش�بِ ِّي) يف س�بعة مواضع(((؛ وذلك نسبة إىل تِ ْش�بة((( يف بالد ِج ْل َعاد(((؛
فاسمه (إلياس) ولقبه (الت ِّْشبِ ّي).
( 1( )1ملوك  2 ،28 :21 ،17 :21 ،1 :17ملوك .)36 :9 ،8 :1 ،3 :1
ِ
النص ،ولكن زعم بعض مفرسي الكتاب املقدس
( )2األصل يف ت ْش�بة أهنا من ِج ْل َعاد كام يف ّ
أهنم مل جيدوا هلا اسًم�اً قري ًبا يف آثار جلعاد ،ونس�بوا (تِ ْشبة) إىل ما ورد يف التوراة يف موضع
آخر وأهنا  Thisbeالتي تقع يف شمال اجلليل جنوب قادش نفتاىل -أي املنس�وبة إىل س�بط
نفت�ايل( -موقع :رشح الكت�اب املقدس  -األنبا مكاريوس األس�قف العام  -طوبيت 1
صح هذا
 تفسير س�فر طوبيا  ،http://st-takla.orgبتاريخ 1438/12/28هـ .).وإن َّويف ه�ذا نظ�ر -فيكون إيليا قد ولد هناك ثم اس�توطن بعد ذل�ك جلعاد .ولكن أغلبمؤرخي أهل الكتاب يقولون ّ
أن تِ ْشبةمن ِج ْل َعاد ،والتي هي بالد الكنعانيني (القس داود
ملعي ،حياة إيليا ،ص.)110
( )3حتمل ِج ْل َعاد معنى واس�ع يف التوراة يش�مل كل املنطقة رشق األردن (سفر التثنية ،1 :34
س�فر يش�وع  ،9 :22س�فرالقضاة  ،1 :20س�فر صمويل الثاين  .)1 ،9 :2أما يف العرص
احل�ارض فهي قري�ة أردنية من قرى حمافظة البلقاء[.موق�ع (إرث األردن) nhttp://jorda :
 ،/heritage.jo/jelaedبتاري�خ 2018/7/4م] .ونج�د ارتب�اط إيليا بشمايل ِج ْل َعاد  -عىل
الضفة الرشقية لألردن يف القصة املذكورة يف سفر امللوك األول ( )7 2 : 17عن إقامته عند
هن�ر كريت رشق�ي األردن ليختبئ من أعدائه؛ إذ يرجح اآلن أن هنر كريت هو املعروف =
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ويته�رب بعض مفسرّ ي الكت�اب املقدّ س من تفسيرها باملعنى الواضح
ّ
وهو أن أصل (إلياس الت ِّْش�بِ ِّي) من ِج ْل َعاد بالد الكنعانيني ،فريى بعضهم أن
معنى (الت ِّْش�بِ ِّي) الغريب؛ وذلك ألنه اس�توطن بلاد الكنعانيني وهو غريب
خصوصا وأن
عنه�ا((( ،إال أن بني�ة الكلمة ال يمك�ن أن ختدم هذا التفسير.
ً
حيا[ :إيليا الت ِّْشبِ ِّي من مستوطني ِج ْل َعاد].
ّ
النص جاء رص ً
ِ
أ ّم�ا املؤرخ اليه�ودي ( ُيوس�يفوس) فريى ّ
ب�كل وضوح أن�ه مواطن من
ِج ْل َع�اد وليس غري ًب�ا عنها(((.وقد بالغ بعض الباحثين يف موطنه حتى قال:
«ولد إيليا يف جبال األردن وانتقل إىل السماء من األردن عىل الضفة الرشقية
للنه�ر املقدس ،لق�د كان قطعا نب ًّيا أردن ًّيا!!(((» .إال أن النصارى يعتقدون أن
مس�قط رأسه كان يف موقع (مار إلياس) ،وهي اآلن كنيسة عىل ّتلّ ،
تطل من
اجلهة الغربية عىل َب ْيسان و َطبرَ ّيا وجبل الشيخ (((.

=اآلن (ب�وادي الياب�س) يف مرتفع�ات جلع�اد ،وال�ذي يقع حال ًيا إىل الشمال م�ن مدينة
عجل�ون -األردن ،بدلاً من القول بأنه (وادي القلط) املمتد من قرب أورش�ليم إىل أرحيا
ثم إىل هنر األردن.
( )1موقع :تفسري الكتاب املقدس  -العهد القديم  -القمص تادرس يعقوب http://st-takla.
 ،orgبتاريخ 2017/9/14م ،وبعد التخ ّبط يف أصل إلياس قال معل ًقا :تبقى سيرة إيل َّيا
النبي تؤكِّد عرب األجيال ألاّ نبحث عن أرسة اإلنس�ان وأسلافه ،بل عن شخصه وحياته
وترصفاته.
وأفكاره
ُّ
(2) The Antiquities of the Jews، Flavius Josephus، translated by William Whiston، New York: Hendrickson، 1980. 355. Ant. 8:13، 2

( )3فادي ش�وكت ح�داد ،النبي إيليا وتل م�ار إلياس (إيليا) ،موقع أبون�ا :يصدر عن املركز
الكاثوليكي للدراس�ات واإلعالم – األردن ،http://www.abouna.org/content :بتاريخ
2015/7/21م
( )4نجاة س�ليم حماس�يس ،الس�ياحة يف األردن رحل�ة تأثر القلوب ،زه�ران للنرش .كام جيدر
التنبيه إىل أن املسيحيني حيجون سنو ًّيا إىل موقع مار إلياس يف يوم  7/21من كل عام.
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وق�د كش�فت التنقيب�ات األثري�ة يف األع�وام 1999م و 2001م ع�ن

آث�ار موق�ع يس�مى (دير م�ار إلي�اس) ،وزعموا أنه امل�كان ال�ذي صعد منه

النب�ي إيلي�ا إىل السماء ،ويقع املوق�ع يف األردن عىل بعد 12كم شمال غرب
أيضا بأن قرية (لِ ْستب) التي تقع عىل بعد نصف
مدينة عجلون((( ،وكام يعتقد ً
كيلومرت إىل الغرب من موقع الكنيس�ة هي باألصل منطقة (تِ ْش�بة) التي ورد

ذكره�ا يف كتاب العهد القديم ومتثل مس�قط رأس النب�ي إلياس .(((S
ومل يعثر بعض علامء اآلركيولوچيا واآلثار عىل دالئل تشري إىل االستيطان يف
فرتة العصر احلديدي((( ،مما دعا بعضهم إىل اإلش�ارة ملوقع (أم اهليدموس)

مرش�حا كموقع لقرية (تش�بى) الكتابية ،وهناك تم
القري�ب من التل ليكون
ً
العثور عىل دالئل تعود للعرص احلديدي (فرتة إيليا)(((.

()1
()2
()3
()4

موقع ويكيبيديا :كنائس-مار-إلياس  ،/https://ar.wikipedia.org/wikiبتاريخ 1439/1/2هـ.
موقع عجلون اإللكرتوين .http://ajlune.tripod.com/marelyas.htm :بتاريخ 1439/1/2هـ.
العرص احلديدي فرتة من فرتات التاريخ بدأت فيام بني  1500و 1000ق.م؛ حيث انترش
استخدام احلديد يف صناعة األدوات واألسلحة واستمر استخدامه منذ ذلك العرص حتى
يومنا هذا[ .موقع :املعرفة ،https://www.marefa.org :بتاريخ 2018/1/23م].
فادي ش�وكت ح�داد ،النبي إيليا وتل م�ار إلياس (إيليا) ،موقع أبون�ا :يصدر عن املركز
الكاثوليكي للدراس�ات واإلعالم – األردن ،http://www.abouna.org/content :بتاريخ
2015/7/21م.
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املطلب الرابع

موطن دعوته وبعثته
يمي�ل بعض املؤرخين من ِ
أهل الكتاب إىل أن إلي�اس ُ Sبعث بعد

تش�تت دول�ة بن�ي إرسائي�ل ،وبالتحدي�د بعد ُس�ليامن S؛ اعتما ًدا عىل
تسلس�ل األحداث يف سفر امللوك األول ،وكان ذلك قرابة القرن التاسع قبل
السلطة ،وما وصلوا إليه
امليالد ،وذلك بسبب رصاع ملوكهم وعظامئهم عىل ُ

من الكفر والضالل الذي دخل عليهم من األمم األخرى ،وقد س�مح امللك

أخاب لزوجته الوثنية إيزابيل بنرش عبادة قومها يف بني إرسائيل ،وكان قومها
عبا ًدا لألوثان فشاعت العبادة الوثنية(((.

هيمنا هو أن (إلياس)  Sقد ُأرس�ل بدعوته
وعلى كل حال ،فالذي ّ

إىل الس�كان القاطنين بتل�ك املنطق�ة وليس إىل بن�ي إرسائيل ،وه�ذا ما ّ
تدل

قصت�ه ال�واردة بس�ورة الصاف�ات[:ﯟ ﯠ
علي�ه اآلي�ات القرآني�ة يف ّ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

( )1بحس�ب رواية التوراة أن امللكة إيزابيل وهي فينيقية األصل ،ملا تزوجت آخاب انطلقت
إىل السامرة وأخذت معها صنم البعل وصنم عشتاروت بصحبة  450كاهنًا وثن ًّيا يأكلون
ويرشبون عىل مائدهتا ،ويقيمون ش�عائر عبادة األوثان خال ًفا لرشيعة التوحيد التي سنها
النبي موس�ى  Sيف بن�ي إرسائيل ،وإيزابيل متادت يف الرش وقتلت ما اس�تطاعت من
كهنة الرب ( 3ملوك .)39 :22
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ]
[الصافات.]132-123:

ومن الآيات ن�ستخرج التف�سري التايل:
 .1إلياس :اس�م ع�ريب عىل الصحي�ح((( من أصول اللغ�ة القديمة لدى
الكنعانيني ،وقد كان اسم جدّ النبي حممد  Hالسادس عرش (إلياس
ابن مرض بن نزار) .والصحيح أنه مشتق من قوهلم :رجل أ ْل َيس :أي شجاع،
يفر وال يربح من مكانه ،وهذا يقتيض أنه عريب(((.
واأل ْل َيس :الذي ال ُّ

 .2يف قول�ه س�بحانه[ :ﯤ ﯥ ﯦ] :مل تبّي�نّ اآلي�ات أص�ل ه�ؤالء
احا -كام هي عادة القرآن-
القوم ،ولو أراد اهلل بني إرسائيل لذكر اسمهم صرُ ً

ولكنها أملحت إىل أهنم يعبدون (البعل) ،ف ُعلم بذلك أهنم أهل ( َب ْع َل َب ّك) وما
حوهلا ،ممّن عبدوا البعل ابتدا ًء ال بالتبع ّية.

 .3ال َب ْع�ل :باتفاق املؤرخني أنه أحد آهلة كنعان من العرب ،وإليه نس�بت

مدين�ة ( َب ْع َل َب ّك)((( الت�ي كان يقطنها الكنعانيون ،فتحذير النبي هلم من عبادة
هذا الصنم بالذات ،دليل عىل أهنم هم املخرتعون لعبادته باألصالة ،بينام كان

بن�و إرسائيل يعبدون�ه بالتّبع والتقليد ،هو وغريه من آهلة األمم املجاورة هلم،

كام أن لفظة ( َب ْعل) أصلها عربية يمنية ،بمعنى :الرب(((.
()1
()2
()3
()4

الزبيدي ،تاج العروس ( )404/15مادة (ألس).
الريض اإلسرتاباذي ،رشح شافية ابن احلاجب (.)307-305/4
الطربي ،جامع البيان ()97/21؛ ابن عطية ،املحرر الوجيز (.)484/4
الطربي ،جامع البيان (.)96/21
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 .4يف قول�ه س�بحانه[ :ﯲ ﯳ ﯴ] :ذكّره�م بآبائه�م

لش�دّ ة احرتامه�م هلم ،وهنال�ك أد ّلة تشير إىل أن الفينيقيني كان�وا يعتقدون

بحي�اة بعد امل�وت .فقد كانوا يعتن�ون بموتاه�م غاية االعتن�اء فيدفنوهم يف
مغاور اصطناعية ويضعون يف القرب املأكوالت واملرشوبات بأوان خزفية .كام

حيل وأس�لحة((( ،أما بنو إرسائيل
كانوا يدفنون مع امليت أغلب ممتلكاته من ّ
فلم يكن هلم أدنى احرتام ملكانة آبائهم.

 .5يف قوله[ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] :فيه داللة عىل أن من قومه من

مل ّ
يكذبه وكانوا مؤمنني بدعوته ،عاملني بموجب اإلرشاد من بعده((( .فأين

ه�ؤالء املوصوفني بتلك الصفات العل ّية من ق�وم بهُ ْت كبني إرسائيل.كام أن

قراءة (آل ياسين)(((-وهي قراءة متواترة -يف قوله س�بحانه[ :ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ] [الصافاتّ ]130:
تدل عىل فضيلة مجاعة أس�لموا ،وحسن إسالمهم ،فآل

ياسني هم أهل دينه ومن كان عىل مذهبه(((.

 .6قراءة ابن مسعود  Iاآلحادية الشا ّذة( :وإن إدريس ملن املرسلني)

أيضا( :سلام عىل إدراسين)((( ،وقد قال مجاعة من
ب�دلاً من إلياس ،وعنه ً
()1
()2
()3
()4
()5

املوس�وعة الفلس�طينية ،موق�ع إلكتروين ،/https://www.palestinapedia.net :بتاري�خ:
2018/1/18م.
ح ّقي ،روح البيان (.)55/12
وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب[ ،أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع( ،ص،)187
ابن اجلزري ،النرش يف القراءات العرش ()360/2؛ ابن اجلزري ،حتبري التيسري يف القراءات العرش
(ص.)539
ابن اجلوزي ،زاد املسري (.)82/7
ابن خالويه ،خمترص يف شواذ القرآن (ص)128؛ الكرماين ،شواذ القراءات (ص= ،)407
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العلامء منهم أمحد بن حنبل أن إلياس هو إدريس((( ،وإدريس باالتفاق ليس

من بني إرسائيل.

متوجه لقومه الذين اخرتعوا
النص القرآين أن اإلنكار ّ
 .7املتبادر للذهن يف ّ

عبادة البعل باألصالة ،ال من عبدوها تقليدً ا ،وإال فإن إلياس سيكون األوىل
به أن يتوجه إلنكار التقليد ،كام قال موسى من قبل[ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾ] [األعراف ،]١٤٠–١٣٨:ونُالحظ يف اآليات الس�ابقة أن موس�ى
مل يذكر لبني إرسائيل اسم الصنم الذي ق ّلد بنو إرسائيل القوم يف عبادته؛ ألن
اإلن�كار متوجه للتقليد الوثني األعم�ى ،مع أن بعض العلامء يرى أن الصنم

=ونس�بها الكرم�اين البن مس�عود وحيي�ى واألعم�ش ،وزاد عن األعمش( :سلام عىل
إدريسني).
( )1ح ّقي ،روح البيان ( ،)50/12ومما يستدل به يف هذه القراءة أن إدريس كان بعد نوح ،وقد
اشتهر عند كثري من املؤرخني أن إدريس قبل نوح ،وهذا غري صحيح ،هبذه القراءة ،وألن
اهلل تعاىل قال[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [النس�اء،]163:
وإدري�س م�ن النبيني ،وقال تع�اىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ] إىل أن
قال[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] [مريم-56:
 ،]58وقال تعاىل[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]
[احلدي�د ،]26:ويف احلديث الصحيح يف قصة الش�فاعة «أن الناس يأتون إىل نوح فيقولون
له :أنت أول رس�ول أرس�له اهلل إىل األرض» ،فال رس�ول قبل نوح إال آدم فقط .ولذلك
ق�ال اب�ن العريب« :ومن قال من املؤرخني :إن إدريس كان قبله فقد وهم» أحكام القرآن،
(.)567/1
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املقص�ود يف إن�كار موس�ى  Sهو (البع�ل) ،قال ابن عاش�ور« :والقوم
ه�م الكنعانيون :ويق�ال هلم عند الع�رب :العاملقة ،ويعرف�ون عند متأخري

املؤرخين بالفينيقيني ،واألصنام كانت ص�ور البقر ،وقد كان البقر يعبد عند

الكنعانيني ،أي الفينيقيني باسم (بعل)(((».

 .8ج�اءت قص�ص األنبياء يف س�ورة الصاف�ات متفرقة ،وكأن الس�ورة

أش�ارت إىل ّ
كل أمة بنموذج واحد ،فقد جاءت القصص مرتبة كالتايل :قصة
ن�وح – قص�ة إبراهيم – قصة موس�ى وه�ارون -قصة إلي�اس – قصة لوط
– قص�ة يونس ،عليهم مجي ًعا الصالة والسلام .ومم�ا يالحظ أن قصة إلياس

أعقبته�ا قص�ة لوط وه�و ليس من بن�ي إرسائيل ،ثم قصة يون�س ،وهو عىل
أيضا.
الصحيح ليس من بني إرسائيل ً

 .9ج�اء يف اآلي�ات األخ�رى الواردة بس�ورة األنع�ام[:ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ]
[األنع�ام .]85-83:ونالحظ من اآليات أن اهلل نس�به إىل ذري�ة نوح وليس لذرية
إبراهي�م عليهما مجي ًع�ا السلام[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ]،

( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)80/9
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وحت�ى عىل قول من قال أهنم من ذرية إبراهي�م((( فاملقصود هنا أنه ليس من
ذرية يعقوب (إرسائيل) ،وأما االحتجاج بداللة اقرتان اسم (إلياس) باسم:

زكري�ا وحييى وعيس�ى عليهم مجي ًعا السلام  -وكلهم من بن�ي إرسائيل -يف
إنزال حكم أنه من بني إرسائيل كذلك ،فجوابه من وجهني:

األول :أن تل�ك الدالل�ة ضعيفة عند أهل األصول ،وقد ذهب الش�افعية

وأكث�ر املالكي�ة واحلنابل�ة إىل إن�كار داللة االقتران ،وأن االقتران يف اللفظ

ال يوجب القران يف احلكم ،وهو قول اجلمهور(((.

الثان���ي :أن منط�وق احلك�م الرصي�ح ه�و انتظامه�م مجي ًعا حت�ت (ذرية

النص يف كون األربعة املذكورين (من
نوح) ،وأهنم (من الصاحلني) ،وداللة ّ

الصاحلني) ،وأن إفرادهم بالذكر لإلشادة بصالحهم ووصفهم بام يرفع شأهنم

أق�وى وأوىل من داللة النس�ب الت�ي تنقضها اآلية الت�ي تليها[ :ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ] [األنعام.]86:

( )1الش�وكاين ،فتح القدير ( ،)136/1ونسب هذا القول للزجاج ،واعرتض عليه بأن فيهام
يونس ولو ًطا وما كانا من ذرية إبراهيم عليهم مجي ًعا السالم.
( )2عبد املجيد مجعة اجلزائري ،اختيارات ابن القيم األصولية (.)494/2

املبحث الثاني

إلياس  Sعند أهل الكتاب
وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول :نسب إلياس .S
املطلب الثاني :نقد املرو ّيات اإلسرائيلية.
املطلب الثالث( :إيليا) يف أسفار أهل الكتاب.
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املطلب األول
ن�سب �إليا�س S

ذكر لنس�ب إلياس  ،Sبل ال يعرفون
مل يرد يف أس�فار العهد القديم ٌ

والدي�ه؟ فقد ظه�ر يف التاريخ فجأة ،ومل حت�دد التوراة أص�ل (إيليا) العائيل،

وال من أين جاء؟ بل كان ظهوره فجأة عىل مرسح األحداث دون مقدمات،
وال يعرفون حتى مكان مولده(((.

وربما تك�ون ش�خصية النب�ي إلي�اس  Sه�ي الش�خصية الوحيدة

الغامضة بالنس�بة ألهل الكتاب ،والذي زادهم ع ًّيا يف ذلك ما ورد من نسبته
يف الكتاب املقدس بـ(إلياس التّش�بي) يف س�بعة مواضع(((؛ وذلك نس�بة إىل
تشبة((( من بالد جلعاد(((.

()1
()2
()3

()4

القس داود ملعي ،حياة إيليا واخلدمة النارية (ص.)12
( 1ملوك  2 ،28 :21 ،17 :21 ،1 :17ملوك .)36 :9 ،8 :1 ،3 :1
النص يف س�فر امللوك[ :إيليا التش�بي من مستوطني
األصل يف تش�بة أهنا من جلعاد كام يف ّ
جلع�اد] ،ولك�ن زعم بع�ض مفرسي الكتاب املق�دس أهنم مل جيدوا هلا اسًم�اً قري ًبا يف آثار
جلعاد ،ونس�بوا (تش�بة) إىل ما ورد يف التوراة يف موضع آخر وأهنا  Thisbeتقع يف شمال
اجلليل جنوب قادش نفتايل -أي املنسوبة إىل سبط نفتايل( .-موقع  :رشح الكتاب املقدس
 العهد القديم  -األنبا مكاريوس األسقف العام  -طوبيت  - 1تفسري سفر طوبيا http:// ،st-takla.orgبتاريخ 1438/12/28هـ .).وإن صح هذا -ويف هذا نظر -فيكون إيليا
قد ولد هناك ثم استوطن بعد ذلك جلعاد .ولكن أغلب مؤرخي أهل الكتاب يقولون أن
تشبة من جلعاد والتي هي بالد الكنعانيني (حياة إيليا ،القس داود ملعي ،ص.)110
حتمل جلعاد معنًى واس ًعا يف التوراة يشمل كل املنطقة رشق األردن (سفر التثنية = ،1 :34
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النص العربي للعهد القديم (إيلياهو) ،وكالمها بمعنى:
سمى (إيليا) يف ِّ
و ُي ّ

الرب هو إهلي((( .أما يف أغلب النسخ املتأخرة املرتمجة فيسمى (إيليا)(((.

���ب ِه ،واختلفوا على
أما املؤرخون املس���لمون فقد اجتهدوا يف معرفة نس ِ

أقوال ،من أهمها:

 أن�ه إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار ب�ن هارون بن عمران،

وهو ما رواه ابن إس�حاق عن وهب بن منبه((( .وفوق أن الس�ند ضعيف إىل

وهب ،فهو مما ليس له ذكر يف أسفار أهل الكتاب.

 وقد جاء يف رواية الكلبي ترتيب آخر ،فهو :إلياس النشبي بن العازر

بن هارون ابن عمران بن قاهت بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
 ،Qوع ّلق عليه ابن كثري بأن فيه نظر(((.
 وقي�ل إن�ه من س�بط يوش�ع ،وه�و ق�ول ال ُقتَبِ ُّي فيما ح�كاه عنه ابن
عساكر((( ،والقرطبي(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

=س�فر يشوع  ،9 :22س�فرالقضاة  ،1 :20سفر صمويل الثاين  .)1 ،9 :2أما يف العرص
احل�ارض فهي قرية أردني�ة من قرى حمافظ�ة البلقاء(.موق�ع ويكيبيديا :جلع�ادhttps:///
.)ar.wikipedia.org/wiki
الق�س داود ملعي ،حياة إيليا واخلدمة النارية (ص ،)13وكذلك :ف.ب.ماير ،حياة إيليا
قوته( ،ص.)14
ورس ّ
ّ
املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن (.)140/1
تفسري الطربي (.)95/21
تفسري ابن كثري (.)20/4
السيوطي ،اإلتقان ( ،)369/2والقتبي هو ابن قتيبة الدينوري.
تفسري القرطبي ( ،)32/7الشوكاين ،فتح القدير (.)136/2
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 ولكن عطاء بن أيب رباح مل جيزم بسلسلة النسب املذكورة ،وإنام يرى

أنه :من ذرية إبراهيم  .(((Sبدون اإلش�ارة هل هو من بني إرسائيل أو

من بني إسامعيل.

الضحاك؛ فهو يقول بأنه من ذرية إسامعيل .(((S
 وخالفهم
ّ

ٍ
وأصل عا ّم ّ
لكل
 أ ّم�ا اآلي�ات القرآنية فلا تد ّلنا إال عىل يشء واح�د،

البرشية؛ ألن اهلل  Dقال[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ] [األنعام.]86-84:
قال الواحدي« :والعلامء بالنس�ب يقول�ون :الكناية تعود إىل نوح؛ ألنه ذكر

يف مجل�ة م�ن عدّ من هذه الذرية يونس ولو ًطا ،وال ش�ك أهنما مل يكونا من ذرية
إبراهيم»((( .وهذا هو ما د ّلت عليه اآلية؛ فنخلص من ذلك أن من نسبه إىل بني
إرسائيل فليس له مستمسك ال من رواية صحيحة ،وال نقل عن أهل الكتاب.
والسؤال املهم هنا :هل كان إلياس  Sمن بين إسرائيل؟

ت�كاد تتف�ق كل الروايات واالجته�ادات عند املفرسين على أنه كان من

أنبي�اء بني إرسائيل ،عىل خالف بينهم يف ترتيبه بني األنبياء((( .خال من زعم
()1
()2
()3
()4

الواحدي ،الوسيط (.)294/2
تفسري القرطبي (.)39/7
الواحدي ،الوسيط ( ،)295/2تفسري الطربي (.)261/7
بحس�ب ترتيب املؤرخني املس�لمني لألنبياء ،فإن (إلياس) جاء بعد (حزقيل) = ،S
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«و َأ َّم�ا َأ ْك َث ُر ا ُمل َفسرِّ ِ ي َن
أن (إلي�اس) ه�و (إدريس)  .Sحتى قال الرازيَ :
ون عَل�ىَ َأ َّنه نَبِي ِمن َأنْبِي ِ
�اء َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل(((» .وق�ال البقاعي« :كان
�م ُمت َِّف ُق َ َ
ُ ٌّ ْ َ
َف ُه ْ

أح�د بن�ي إرسائيل عن�د مجيع املفرسين إال ابن مس�عود وعكرم�ة(((» وذلك
العتقادمها بأنه إدريس ،وإدريس  Sليس من بني إرسائيل اتفا ًقا.

كما أن الرواية املش�هورة عن وه�ب بن منبه أنه ق�ال :كان القيم بأمر بني

إرسائي�ل بعد يوش�ع كالب بن يوفنا ثم حزقيل ثم مل�ا قبض اهلل حزقيل النبي

عظم�ت األح�داث يف بني إرسائيل ونس�وا م�ا كان من عه�د اهلل إليهم حتى
نصبوا األوثان وعبدوها من دونه فبعث اهلل إليهم إلياس نب ًّيا(((.

وه�و م�ا اضطر مجاعة م�ن املفرسين بأن يلزموا أنفس�هم بوجود س�بط من

أسباط بني إرسائيل كانوا قد استوطنوا يف (بعلبك) ،وعىل املشهور من الروايات

اإلرسائيلية أن الذي أسكنهم هو يوشع بن نون  Sحينام فتح الشام ،وكان
م�ن ضمنه�ا املدينة املعروفة اليوم ببعلبك((( ،قس�مها عىل بني إرسائيل ،وأحل

سب ًطا منها ببعلبك ونواحيها ،وهم السبط الذين كان منهم إلياس(((.

()1
()2
()3
()4
()5

=و(حزقيل) قصته ذكرت مع [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [البقرة.]٢٤٣:
تفسري الرازي (.)353/26
البقاعي ،نظم الدرر (.)283/16
تفسير الطبري ( ،)596/2تفسير القرطب�ي ( ،)115/15الس�يوطي ،ال�در املنث�ور
( ،)750/1ابن اجلوزي ،زاد املسري ( ،)81/7تفسري البغوي (.)226/1
تفسري األلويس ( ،)133/12تفسري القرطبي (.)115/15
البقاعي ،نظم الدرر (.)283/16
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وبعكس الشائع يف أوساط املفرسين الذين تلقوا هذه الروايات بالقبول،

ُ
ُ
الباحث إىل أن إلياس  Sمل ُ
يك من بني إرسائيل قط ،وأن الصحيح
يميل

أنه كان من قومه القاطنني بمدينة بعلبك.
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املطلب الثاني

نقد املرو ّيات الإ�سرائيلية
هن�اك ش�به اتف�اق بين املفرسي�ن إىل ّ
أن إلي�اس  Sكان مبعو ًث�ا إىل

مدينة (بعلبك((() ،وهي إحدى مدن بالد الش�ام؛ ّ
ألن (بعل) هو اس�م ذلك

الصنم و (ب�ك) تعني مدينة ،ومن تركيب هاتني الكلمتني نحصل عىل كلمة

(بعلبك)(((.

ومع اتفاقهم عىل أنه ُأرسل إىل أهل بعلبك ،فقد وقعوا يف ّ
فخ اإلرسائيليات

التي تكاد تتفق عىل أن إلياس إرسائييل بعث إىل إرسائيليني مثله.

صفحا عن كثري من املرويات اإلرسائيلية التي هي يف حقيقتها
وسأرضب
ً

هش�يم ال يقف أمام النقد الرشعي والتارخيي((( ،وأكتفي بالرواية املش�هورة
ٌ
( )1بعلبك :هي من مدن لبنان اآلن ،وبالتحديد يف شامل سهل البقاع ورشق هنر الليطاين ،وتبعد
عن العاصمة بريوت حوايل  83كم من ناحية الشمال الرشقي .وهي قديمة البناءُ ،فتحت
ٍ
بصلح أ َّيا َم عمر (سنة14هـ) ،وكان ألهلها صنم يسمى (بعلاً ) فسميت به ،واسم املوضع

( َبك) .قال ياقوت :بالفتح ثم السكون وفتح الالم والباء املوحدة والكاف مشددة :مدينة
قديم�ة فيه�ا أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عىل أس�اطني الرخام ال نظير هلا يف الدنيا،
ً
فرسخا( .معجم البلدان )453/1
بينها وبني دمشق ثالثة أيام وقيل اثنا عرش
( )2أخرج�ه الطبري يف تفسيره ( )521/10ع�ن الضح�اك ،واب�ن زي�د ،وكذل�ك هو يف
تفسير ابن أيب حاتم ( ،)3225/10وذكره ابن عطية يف تفسيره ( )484/4وزاد نسبته
للحسن.
( )3أكثر من أطال يف رسد الرواية اإلرسائيلية للقصة هو الثعلبي يف تفسريه :الكشف والبيان
( ،)168-158/8ث�م نقله�ا عنه البغوي ملخص�ة ( ،)58-52/7ث�م نقلها اخلازن =
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املنس�وبة لوه�ب ب�ن منبه ،وقد ج�اءت بصيغ متع�ددة ،ولكن�ي أرسد رواية
الطبري هلا ،وهي الس�ند الوحيد يف هذه القصة -على حدّ بحثي-إىل وهب

ب�ن منب�ه فقد قال الطبري« :حدثنا ابن محي�د ،قال :ثنا س�لمة ،عن حممد بن
إسحاق ،عن وهب بن منبه» ،وفيها « :إن اهلل قبض ِح ْزقيل ،وعظمت يف بني
ونس�وا ما كان من عهد اهلل إليه�م ،حتى نصبوا األوثان
إرسائي�ل األحداثُ ،
وعبدوه�ا دون اهلل ،فبع�ث اهلل إليهم إلياس ...إلخ(((» ،وال أرغب بتس�ويد

البح�ث بذكر الرواي�ة بطوهلا ولكن ملخصها :أنه كان ق�د آمن به ملكهم ثم
ارتدّ بس�بب زوجته الوثنية ،واس�تمروا عىل ضاللتهم ومل يؤمن به منهم أحد
فدع�ا اهلل عليهم فحبس عنهم القطر ثالث س�نني.وأنه ملا دعا عليهم بحبس

املطر جهدوا جهدً ا شديدً ا ،وقال هلم :إنَّكم قد هلكتم جهدً ا وهلكت البهائم

والشجر بخطاياكم فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فاألمر

كما تقولون ،وإال علمتم أنكم عىل باطل فترتكوهنا فادعوا اهلل فيفرج عنكم،
فقال�وا :أنصفت ففعلوا فلم يس�تجب هل�م فعرفوا ضالهلم ،فقال�وا :ادع اهلل

لنا ،فدعا فأرس�ل الغي�ث لكنهم بقوا عىل ما كانوا علي�ه من الضالل .إىل أن
ختم�ت الرواية« :فلام رأى ذلك إلياس من كفره�م ،دعا ربه أن يقبضه إليه،

فريحي�ه منهم ،فقي�ل له فيام يزعمون :انظر يوم كذا وك�ذا ،فاخرج فيه إىل بلد
=ملخصة عن البغوي ( ،)26-25/4وقد نس�بها الثعلبي إىل حممد بن إس�حاق بن يسار
والعلماء من أصحاب األخبار .وس�اقها باملعنى مطولة املظهري يف تفسيره (-134/8
.)142
( )1تفسري الطربي (.)99-97/21
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ك�ذا وكذا ،فماذا جاءوك من يشء فاركبه وال هتبه ،فخرج إلياس وخرج معه
اليس�ع بن أخطوب ،حت�ى إذا كان يف البلد الذي ُذكر ل�ه يف املكان الذي ُأمر

ب�ه ،أقب�ل إلي�ه فرس من نار حت�ى وقف بني يدي�ه ،فوثب علي�ه ،فانطلق به،
فناداه اليس�ع :يا إلي�اس ،يا إلياس ما تأمرين؟ فكان آخر عهدهم به ،فكس�اه

اهلل الريش ،وألبسه النور ،وقطع عنه ّ
لذة املطعم واملرشب ،وطار يف املالئكة،
فكان إنس ًّيا ملك ًّيا أرض ًّيا َسامو ًّيا» .ويتضح من الرواية أنه ُرفع إىل السامء ،وأنه
انتقل من حالته اإلنسانية إىل احلالة املالئكية(((.

قال ابن كثريبعد أن رسد هذه الرواية يف تفسيره« :هكذا حكاه وهب بن

أيض�ا« :ففي هذا نظر،
منب�ه ع�ن أهل الكتاب واهلل أعل�م بصحته(((» .وقال ً
وه�و م�ن اإلرسائيليات الت�ي ال تصدق وال تك�ذب بل الظاه�رأن صحتها

بعيدة واهلل أعلم»(((.

ولي وقفات مع هذا اإلسناد:
اً
أول :يف اإلس�ناد رجالن م�ن الضعفاء فال تقبل راويتهما ومها :حممد بن

محيد التميمي الرازي(((................................................. ،
()1
()2
()3
()4

البقاعي ،نظم الدرر (.)283/16
تفسري ابن كثري (.)21/4
قصص األنبياء (ص.)349
حمم�د ب�ن محيد ب�ن حي�ان التميمي ،أب�و عب�د اهلل ال�رازي ت (248هـ) ،وثق�ه بعضهم
كأمح�د بن حنبل وابن معني ،واألكثر عىل تضعيفه؛ مثل أيب زرعة وقال يعقوب بن ش�يبة
الس�دويس :حمم�د بن محيد ال�رازي كثري املناكري .وق�ال البخاري :حديثه في�ه نظر .وقال
النس�ائي  :ليس بثق�ة .وقال إبراهيم ب�ن يعقوب اجلوزج�اين :رديء املذهب غري ثقة= .
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وسلمة بن الفضل األبرش(((.

أيضا .وقد قال عبدالرمحن
هذا مع أن ابن إسحاق((( مل يسلم من الكالم فيه ً

=وقال صالح بن حممد األس�دي احلافظ :كانت أحاديثه تزيد ،وما رأيت أحدً ا أجرأ عىل
اهلل من�ه ،كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه عىل بعض .وقال أبو نعيم :س�معت أبا
حاتم الرازي يف منزله وعنده مجاعة من مش�ايخ أهل الري وحفاظهم للحديث ،فذكروا
اب�ن محي�د فأمجعوا عىل أن�ه ضعيف يف احلديث جدًّ ا ،وأنه حيدث بام مل يس�معه ،وأنه يأخذ
أحاديث ألهل البرصة والكوفة فيحدث هبا عن الرازيني[ .هتذيب التهذيب (،)127/9
وتاري�خ بغداد ( ،)259/2وميزان االعتدال ( ،)49/3وش�ذرات الذهب (،)118/2
وتذك�رة احلفاظ ( ،)67/2تاريخ اإلسلام ( ،)1221/5التاريخ الكبري ( ])69/1قال
الذهبي :وهو مع إمامته منكر احلديث ،صاحب عجائب .ثم قال :قد أكثر عنه ابن جرير
يف كتبه .ووقع لنا حديثه عال ًيا .وال تركن النفس إىل ما يأيت به -فاهلل أعلم[ .-سري أعالم
النبالء (.])505/11
( )1س�لمة ب�ن الفضل األب�رش األنص�اري موالهم ،أبو عب�د اهلل األزرق ال�رازي تويف بعد
190ه�ـ ،صاحب ابن إس�حاق وراوي مغازيه وأش�هر الرواة عنه ،ق�ال البخاري :عنده
مناكير ،ووس�مه أبو زرع�ة بالكذب ،وق�ال أبو حاتم :حمل�ه الصدق ،يف حديث�ه إنكار،
ال يمك�ن أن أطلق لس�اين فيه بأكثر من ه�ذا ،يكتب حديثه وال حيتج به .وقال النس�ائي:
ضعي�ف .وذكره ابن حبان ىف كت�اب «الثقات» ،وقال :خيطئ وخيالف[ .اجلرح والتعديل
( ،)168/4كتاب املجروحني ( ،)337/1هتذيب الكامل ( ،)305/11ميزان االعتدال
( ،)192/ 3هتذيب التهذيب ( ،)153/4ش�ذرات الذهب ( .])328/ 1إال أن روايته
للمغ�ازي ع�ن ابن إس�حاق مقبولة عند املحدثني ،يق�ول الذهبي :كان قو ًّي�ا يف املغازي.
[سري أعالم النبالء (.])50/9
( )2حممد بن إسحاق بن يسار املدين القريش املطلبي ،صاحب املغازي ،قال ابن املديني :ثقة،
مل يضعه عندي إال روايته عن أهل الكتاب .وثقه ابن املبارك وابن حبان وقال الدارقطني:
اختل�ف األئمة في�ه ،وليس بحجة ،إنام يعتبر به.وقال أبو حاتم ال�رازي :يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة :صدوق .وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء واملجهولني ،وصفه بذلك
أمحد والدارقطني وغريمها ،وقال ش�عبة :صدوق ،وقال أمحد :حس�ن احلديث ،وقال ابن
املدين�ي :حديث�ه عندي صحيح ،وقال اب�ن معني :ثقة ،وليس بحجة ،وقال النس�ائي= :
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املعلمي يف نقده هلذا اإلس�ناد« :حممد بن محيد ُمتّهم ،وس�لمة كثري اخلطأ يأيت
بمناكري ،وابن إسحاق مدلس ومل يرصح بالسامع(((».

ثان ًيا :أن اإلس�ناد إىل وهب جاء مضطر ًبا؛ فتارة يرويه ابن إس�حاق عن

وه�ب(((؛ وت�ارة ع�ن بعض أه�ل العلم؛(((وت�ارة يرويه بإس�قاط من روى

عنه(((.

صح اإلس�ناد إىل وهب يبق�ى أنه يف دائرة اإلرسائيليات
ثال ًثا :حتى ولو ّ

التي ينبغي أن تكون حتت جمهر النقد الرشعي والعقيل.

املحرفة الي�وم ،والتي
رابعً���ا :مل خي�رج ما يرويه وه�ب عماّ هو يف الت�وراة ّ
زادت حتري ًفا بعد وفاة حممد .H
فيتض�ح لن�ا م�ن ذل�ك أن نس�بتهم نب�ي اهلل (إلي�اس) إىل بن�ي إرسائيل ،من
األغلوطات التارخيية التي ّ
زل فيها كثري من املفسرّ ين واملؤرخني ،وهو فهم دخل

قصصا عجيبة وغريبة هلذا النبي .S
عليهم من (اإلرسائيليات) التي روت
ً

()1
()2
()3
()4

=لي�س بالق�وي ،وكذبه مال�ك ،وحييى القط�ان ،ووهيب ب�ن خالد( .اجل�رح والتعديل
( ،)194-191/7هتذي�ب التهذي�ب ( ،)38/9تذك�رة احلف�اظ ( ،)163/1مي�زان
االعت�دال ( ،)475-468/ 3طبقات احلفاظ (ص ،)76 ،75تاريخ بغداد (-214/1
 ،)234ويف مقدم�ة عي�ون األثر البن س�يد الن�اس ( )17-7/1أق�وال يف الطعن عليه،
والدفاع عنه).
إبراهيم بن سعيد الصبيحي ،النكت اجلياد (.)349/1
تفسري الطربي (.)97/21
املرجع السابق (.)98-97/21
املرجع السابق (.)98/21
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وال�ذي يمي�ل إلي�ه الباح�ث أن (إلي�اس) ُ Sبع�ث إىل ق�وم م�ن

(الفينيقيين) ،وتس�مى املنطق�ة التي تق�ع فيه�ا (بعلبك) وم�ا حوهلا بأرض

كنعان ،وقد استخدم املفرسون لفظ الكنعانيني عىل كل املنطقة الواقعة يف بالد
الش�ام((( ،وكذلك اس�تخدمها مؤرخو ومفرسو العهد القديم((( .وبحسب

املؤرخين ف�إن الكنعانيني (الفينيقيني) اس�تقروا عىل س�احل البحر األبيض
املتوس�ط ،وذلك حواىل منتصف األلف الثالث ق.م ،وأطلق عليهم اليونان
اسم الفينيقيني ،وظلوا يامرسون نشاطهم يف هذه املنطقة حتى منتصف القرن

األول ق.م(((.

( )1الطبري ،تاريخ األم�م وامللوك ( ،)381/1ابن عاش�ور ،التحري�ر والتنوير (،16/15
 ،)17تاريخ ابن خلدون (.)97/ 2
( )2اب�ن العربي ،تاريخ خمترص ال�دول (ص ،)36لوبون ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل
(ص ،)34هامرت�ن ،تاري�خ الع�امل ( ،)105/2فراس الس�واح ،آرام دمش�ق وإرسائيل
(ص ،)92الصامدي ،نقد النص التورايت (ص ،)248مصطفى كامل ،س�يد فرج ،اليهود
يف العامل القديم (ص.)66
( )3عصفور ،معامل تاريخ الرشق األدنى القديم( ،ص.)273-272
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املطلب الثالث

(�إيليا) يف �أ�سفار �أهل الكتاب
شخصية (إيليا) -أي إلياس -جاءت هلا قصص متعددة مروية يف أسفار

(العه�د القدي�م) ،وقد ورد ذكره يف الس�فر األول من أس�فار امللوك حس�ب

الطبع�ة الربوتس�تانتية ،والثال�ث حس�ب الطبع�ة الكاثوليكي�ة ،وم�ا ورد يف
اآلي�ات مقتض ًبا قد ورد مس�ه ًبا يف اإلصحاحات ( 16و 17و 18و )19من
أيضا.
السفر املذكور ،وورد له ذكر قليل يف اإلنجيل ً

والذي نخرج به من جمموع هذه املرويات الباطلة والساقطة جيعلنا نجزم

بعدم صحتها ألمور كثرية ،كام أن الوصف الوارد فيها لشخص (إيليا) جيعل
القارئ يقف أمام شخصية ُأسطور ّية ال يستوعبها عقل برشي سليم!

وإليك بعض النصوص اليت تثبت ذلك على سبيل املثال ال االستقصاء،
ولع ّلها من أه ّم ما ُيسقط تلك املرويات ،فهم يعتقدون التالي:

 .1إيليا شخص عظيم له قداسة فوق األنبياء ،وهو أعىل رتبة من أويل العزم
[و َقا َم إِ ِيل َّيا النَّبِ ُّي كَالن َِّارَ ،وت ََو َّقدَ
من الرسل؛ فقد جاء يف سفر يشوع بن سرياخَ :
ِِ
ِ
ِ
السَم�اَ َء
َكلاَ ُم ُه كَامل ْش� َع ِلَ .ب َع َث َع َل ْي ِه� ِم اجلُ َ
وعَ ،وبِ َغيرْ َ ته َر َّد ُه ْم َن َف ًرا َقليلاً َ .أ ْغ َل َق َّ
ث مر ٍ
ِ
اتَ .ما َأ ْع َظ َم مجَ ْدَ َكَ ،يا إِ ِيل َّيا ،بِ َع َج ِائبِ َك،
الر ِّبَ ،و َأن َْز َل من َْها ن ًَارا ثَلاَ َ َ َّ
بِ َكلاَ ِم َّ
ْت ا َّل ِذي َأ َقم َت ميتًا ِم�ن ا َملو ِ
ت َو ِم َن اجلَ ِحي ِم ،بِ َكلاَ ِم
َو َم� ْن َل ُه َف ْخ ٌر َك َف ْخ ِر َك؟ َأن َ
َ ْ
ْ َْ
ا ْلعليِ  ...و ُخطِ ْف َت فيِ َع ِ
اص َف ٍة ِم َن الن َِّار ،فيِ َم ْر َك َب ِة َخ ْي ٍل ن ِ
َار َّي ٍة(((].
َ ِّ َ
( )1إصحاح ،48 :املقطع.9-1:
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 .2يتّه�م إيلي�ا ر ّبه باإلس�اءة يف أقداره ،فبعد أن ب�ارك إيليا طعام األرملة
احب ِة ا ْلبي ِ
ِ
ِ
وابنها[ :وبعدَ ِ
هذ ِه األُ ُم ِ
ت َو ْاش�تَدَّ َم َر ُض ُه ِجدًّ ا
ور َم ِر َض ا ْب ُن ا َمل ْر َأة َص َ َ ْ
ََْ
حتَّ�ى لمَ َتب َ ِ ِ
الر ِّب َو َق َ
ال�ر ُّب إِ ِهليَ ،أ َأ ْي ًضا
ْ ْ
َ
�الَ « :أيهُّ َا َّ
�م ٌةَ ...وصرَ َ َخ إِلىَ َّ
�ق فيه ن ََس َ
إِلىَ األَرم َل ِ
�ة ا َّلتِي َأنَا ن ِ
َاز ٌل ِعنْدَ َها َقدْ َأ َس ْ
�أ َت بِإِ َماتَتِ َ
�ك ا ْبن ََها؟» َفت ََمدَّ َد َعلىَ ا ْل َو َل ِد
ْ َ

ِ
ِ
ٍ
ال�ر ِّب َو َق َ
ج�ع َن ْف ُس َ
ثََل�اَ َ
هذا
�الَ « :ي�ا َر ُّب إِهل�ي ،لترَ ْ ْ
ث َم َّ�راتَ ،وصرَ َ َخ إِلىَ َّ
�مع الرب لِصو ِ
ِ
ِِ
ِ
�ت َن ْف ُس ا ْل َو َل ِد إِلىَ َج ْوفِ ِه
ت إِ ِيل َّياَ ،ف َر َج َع ْ
ا ْل َو َلد إِلىَ َج ْوفه»َ .ف َس َ َّ ُّ َ ْ
َف َع َ
اش](((.
 .3أنه يعيش منذ بدء اخلليقة ثم رفع للسامء وسينزل يف آخر الزمان ،وأن

إيليا حيرق بالنار من أراده بس�وء ،يف حني أن أويل العزم من الرس�ل مل يصلوا

إىل ذل�ك ،ب�ل كان غاية اإلعج�از يف نبي اهلل إبراهيم اخللي�ل أن اهلل نجاه من
اب إِ ِيل َّيا َو َق َال
نارهم .وإليك الرواية بعد أن أرسل إليه امللك من يطلبهَ [ :ف َأ َج َ
ِ
ني« :إِ ْن ُكن ُْت َأنَا رج َل اهللَِ ،ف ْل َتن ِْز ْل ن ِ
لِ َر ِئ ِ
ْت
السماَ ء َوت َْأ ُك ْل َك َأن َ
يس اخلَ ْم ِس َ
َ ُ
َار م َن َّ
ٌ
ِ
ين ا َّل ِذين َل َك»َ .فن ََز َل ْت ن ِ
ين ا َّل ِذي َن
السَم�اَ ء َو َأ َك َل ْت ُه ُه َو َواخلَ ْم ِس َ
َواخلَ ْم ِس َ
َ
َار م َن َّ
ٌ
ِ ِ
ين َ
ين ا َّل ِذي َن َل� ُهَ ...فن ََز َل ْت
آخ َر َواخلَ ْم ِس َ
يس خمَ ْ ِس َ
َل� ُهُ .ث َّم َعا َد َو َأ ْر َس َ�ل إِ َل ْيه َرئ َ
ِ
ِِ
ين ا َّل ِذي َن َل ُه (((] .حتى قال ابن تيمية يف
السَم�اَ ء َو َأ َك َل ْت ُه ُه َو َواخلَ ْم ِس َ
َار اهلل م َن َّ
ن ُ
معرض ر ّده عىل النصارى« :فإن كان املسيح هو األزيل اخلالق أو كان متحدً ا
به فكيف مل ترجف بني يديه اجلبال ،ومل تترصف عن مشيئته األهنار والبحار،

أو كيف مل تظهر منه آيات باهرات ّ
أجل من آيات األنبياء قبله مثل امليش عىل
( )1سفر امللوك األول ،إصحاح ،17 :مقطع.22-17 :
( )2سفر امللوك الثاين ،إصحاح ،1 :مقطع .15-7
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مت�ون اهلواء ...وإحراق من قرب منه من الش�ياطني واجل�ن ،كام أحرق إيليا
من قرب منه من جند آحاب امللك ،ويمنع اآلدميني من نفسه(((».

 .4أن لدي�ه الق�درة عىل إنزال املطر ومنعه ،وإنب�ات األرض وجدهبا من
[و َق َ
�ال إِ ِيل َّيا الت ِّْش�بِ ُّي ِم ْن ُم ْس�ت َْوطِنِي ِج ْل َعا َد
دون الرج�وع للخالق س�بحانهَ :
ُون َط ٌّل َولاَ
الر ُّب إِل ُه إِسرْ َ ِائ َيل ا َّل ِذي َو َق ْف ُت َأ َما َم ُه ،إِ َّن ُه لاَ َيك ُ
ألَ ْخ َ
آبَ :ح ٌّي ُه َو َّ
ِ
ِ
ِ ِ
نص آخر يطلب اهلل من إيليا إعادة
السنِ َ
ني إِالَّ عنْدَ َق ْولي]((( .ويف ّ
َم َط ٌر فيِ هذه ِّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
[و َب ْعدَ َأ َّيا ٍم كَثِ َري ٍة ك َ
ب
السنَة ال َّثال َثة َقائلاً  :ا ْذ َه ْ
املطرَ :
الر ِّب إِلىَ إِيل َّيا فيِ َّ
َان َكلاَ ُم َّ
آب َف ُأ ْعطِ َي َم َط ًرا َعلىَ َو ْج ِه األَ ْر ِ
ض(((].
َوت ََرا َء ألَ ْخ َ

 .5إيلي�ا ال�ذي قتل أعداءه وال هياب؛ إ ْذ ب�ه خياف من هتديد زوجة امللك
وهي�رب بعيدً ا؛ بل ويتمنى املوتَ [ :ف َأ ْر َس� َل ْت إِ َيزا َب ُل َر ُس�ولاً إِلىَ إِ ِيل َّيا َت ُق ُ
ول:
�س و ِ
اح ٍد ِمن ُْه ْم فيِ
«هك َ
َ�ذا َت ْف َع ُل اآللهِ َ ُة َوهك ََذا ت َِزيدُ  ،إِ ْن لمَ ْ َأ ْج َع ْل َن ْف َس َ
�ك َكنَ ْف ِ َ
�ت َغدً ا»َ .ف َل ر َأى ذلِ َك َقام وم ىَض ألَج ِل َن ْف ِس ِ
هذا ا ْلو ْق ِ
ن َْح ِ
�هَ ،و َأتَى إِلىَ بِ ْئ ِر
ْ
�و َ َ
َ َ َ
ماَّ َ
ِ ِ
َاكُ .ث َّم َس َ فيِ
َس� ْب ٍع ا َّلتِي لِ َي ُهو َذا َوت ََر َك غُلاَ َم ُه ُهن َ
ير َة َي ْو ٍمَ ،حتَّى َأتَى
�ار ا ْلبرَ ِّ َّية َمس َ
ٍ
ب ا َمل ْو َت لِنَ ْف ِس ِهَ ،و َق َالَ :قدْ َك َفى َ
اآلن َيا َر ُّبُ .خ ْذ َن ْف يِس
َو َج َل َس تحَ ْ َت َرتمَ َة َو َط َل َ
ألَنيِّ َل ْس ُت َخيرْ ً ا ِم ْن آ َب ِائي](((.
 .6يف آخر مطافه إيليا يصعد إىل السماء يف مش�هد خرايف داخل العاصفة

يمت إيليا بل هو بجس�ده وروحه
على ظه�ر مركبة نار ّية وخي�ل من نار ،ومل ُ
()1
()2
()3
()4

ابن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدّ ل دين املسيح.)111/4( ،
سفر امللوك األول إصحاح ،17 :مقطع.1 :
سفر امللوك األول إصحاح ،18 :مقطع.1 :
سفر امللوك األول ،إصحاح ،19 :مقطع.5-2 :
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يف السماء((( بينام املس�يح ابن مريم عند أهل الكتاب قد قتل ومل يرفع للسامء،

وقبل انطالقه للسماء يرضب املاء بردائه فينشق ويميش عىل األرض اليابسة،
ِ ِ
ِ
تق�ول القصة[ :وك َ ِ
ِ
السَم�اَ ِءَ ،أ َّن إِ ِيل َّيا
َ
الر ِّب إِيل َّيا فيِ ا ْل َعاص َفة إِلىَ َّ
َان عنْدَ إِ ْص َعاد َّ
الَ ...ف َت َقدَّ م بنُو َاألنْبِي ِ
اجل ْل َج ِ
�ع((( َذ َه َبا ِم� َن ِ
َو َألِ َ
اء ا َّل ِذي َن فيِ َأ ِر َحيا إِلىَ َألِ َ
�ع
يش َ
يش َ
َ
َ َ
الر ُّب َس ِّيدَ َك ِم ْن َعلىَ َر ْأ ِس َك؟» َف َق َالَ « :ن َع ْم،
َو َقا ُلوا َل ُهَ « :أ َت ْع َل ُم َأ َّن ُه ا ْل َي ْو َم َي ْأ ُخ ُذ َّ
�ون رجلاً ِمن بنِي األَنْبِي ِ
ِ
اء
اص ُمت
َ
ْ َ
ب خمَ ْ ُس َ َ ُ
ُوا»...وا ْن َط َل َقا كلاَهمُ َ اَ .ف َذ َه َ
َ
إِنيِّ َأ ْع َل ُم َف ْ
وو َق ُف�وا ُقبا َلتَه ِمن ب ِع ٍ
�ف ِكلاَهمُ َ ا بِ َجانِ ِ
.و َأ َخ َ
�ذ إِ ِيل َّيا ِر َدا َء ُه
يدَ .و َو َق َ
ب األُ ْر ُد ِّن َ
َ ُ ماَ ْ َ
َ َ
َاكَ ،ف َعبرَ َ ا ِكلاَهمُ َ ا فيِ ا ْل َي َب ِ
َو َل َّف ُه َوضرَ َ َب ا َملا َءَ ،فا ْن َف َل َق إِلىَ ُهنَا َو ُهن َ
سَ ...وفِيماَ همُ َ ا
ي ِسير ِ
َار َو َخ ْي ٌل ِم ْن ن ٍ
ان َو َي َت َك َّلماَ ِن إِ َذا َم ْر َك َب ٌة ِم ْن ن ٍ
َار َف َص َل ْت َب ْين َُهماَ َ ،ف َص ِعدَ إِ ِيل َّيا
َ َ
ِ
ِ ِ
.وك َ
َان َألِ َ
ص ُخَ « :يا َأبيِ َ ،يا َأبيِ َ ،م ْر َك َب َة
يش ُ
السَم�اَ ء َ
فيِ ا ْل َعاص َفة إِلىَ َّ
�ع َي َرى َو ُه َو َي رْ ُ
إِسرْ َ ِائ َيل َو ُف ْر َسانهَ َا»َ .ولمَ ْ َي َر ُه َب ْعدُ (((].
 .7إيلي�ا يعود بعد مئات الس�نني مع موس�ى  Sليتجل لعيس�ى بن

مري�م  Sولينصره؛ أ ّما موس�ى فقد ظهر بروح�ه ،وأ ّما إيل ّي�ا فقد ظهر

بجس�ده؛ ألنه مل يمت ،وس�يأيت إيليا مرة ثالثة قبل املجيء الثاين للمس�يح يف
آخ�ر الزمان إلع�داد الناس((( ،وهذا مس� ّطر يف العهد اجلدي�د كام يف إنجيل
()1
()2
()3
()4

ملعي ،حياة إيليا واخلدمة النارية( ،ص 96وص ،)98وقد ذكر أسباب رفعه ح ًّيا للسامء:
قوته( ،ص.)135-134
ورس ّ
(ف.ب.ماير ،حياة إيليا ّ
زعم معظم مؤرخي اإلسالم وطائفة كبرية من أهل التفسري ،أنه نبي اهلل (اليسع) املذكور
يف القرآن ،وأنه كان خاد ًما إللياس.
سفر امللوك الثاين ،اإلصحاح ،2 :املقطع.12-1 :
رشح الكت�اب املق�دس  -العهد اجلدي�د  -القس أنطونيوس فكري -متى  - 17تفسير
إنجي�ل متَّى ،موق�ع ،http://st-takla.org :بتاريخ 1439/1/1ه�ـ ،وقد ذكر القس =
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وس�ى َوإِ ِيل َّي�ا َقدْ َظ َه َ�را لهَ ُ ْم َي َت َك َّلَم�اَ ِن َم َع ُهَ .ف َج َع َل ُب ْط ُ�ر ُس َي ُق ُ
ول
متّ�ىَ :
[وإِ َذا ُم َ
ِ
ههنَا! َفإِ ْن ِش� ْئ َت ن َْصن َْع ُهنَا ثََل�اَ َ
�وعَ « :ي�ا َر ُّبَ ،ج ِّي�دٌ َأ ْن َنك َ
ث َم َظ َّال:
ُون ُ
ل َي ُس َ
َل َك و ِ
َاز ُل َ ِ
ِ
احدَ ةٌ ،و ُلمِوس�ى و ِ
احدَ ةٌ ،و ِ ِ
ٌ»...وفِيماَ ُه ْم ن ِ
جل َب ِل
َ
إليل َّي�ا َواحدَ ة َ
َ
َ
ون م َن ا َ
َ َ
ِ
اإلنْس ِ
ِ
�ان ِم َن
َأ ْو َص ُ
اه ْم َي ُس ُ
�وع َقائلاً « :لاَ ُت ْعل ُموا َأ َحدً ا بِم َر َأ ْيت ُْم َحتَّى َي ُقو َم ا ْب ُن ِ َ
ات».وس َأ َله ت ِ
األَمو ِ
ِ
ِ
نيَ « :ف ِل اَم َذا َي ُق ُ
َلم ُ
يذ ُه َق ِائ ِل َ
ول ا ْل َك َت َب ُة :إِ َّن إِيل َّيا َينْ َبغي َأ ْن َي ْأتيِ َ
َ َ ُ
َْ
َأول؟» َف َأجاب يس�وع و َق َال لهَ �م« :إِ َّن إِ ِيليا ي ْأتيِ َأولاً وي�رد ك َُّل شيَ ٍء .و ِ
لكنِّي
ْ َ
َّ َ َ ُ ُّ
َّ َ
َ َ َُ ُ َ
َّ
ُ ْ
َأ ُق ُ
ول َلك ُْم :إِ َّن إِ ِيل َّيا َقدْ َجا َء َولمَ ْ َي ْع ِر ُفو ُه(((].
ِ
ِ
ِ
ويف س�فر مالخيَ :
الر ِّب،
[هأن ََذا ُأ ْرس ُ�ل إِ َل ْيك ُْم إِيل َّيا النَّبِ َّي َق ْب َل مجَ ِ يء َي ْو ِم َّ
َاء ،و َق ْل�ب األَبن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاء َعل
َ ْ
�ب اآل َباء َعَل�ىَ األَ ْبن َ
�و ِم ا ْل َعظي� ِم َوا َمل ُخ�وفَ ،فيرَ ُ ُّد َق ْل َ
ا ْل َي ْ
آ َب ِائ ِه ْم .لِ َئلاَّ آتيِ َ َو َأضرْ ِ َب األَ ْر َض بِ َل ْع ٍن(((].
 .8اعتق�د احلارضون لصلب املس�يح ابن مريم - Sكام زعمواّ -
أن
(إيليا) س�يأيت ليخ ّلصهَ [ :خ يس�وع بِصو ٍ
ت َعظِي ٍم َق ِائلاً « :إِ ِيلي ،إِ ِيليَ ،لمِا
صرَ َ َ ُ ُ َ ْ
ني ُهن َ
َاك َل َّما َس ِم ُعوا
َش� َب ْقتَنِي؟» َأ ْي :إِ ِهلي ،إِ ِهليَ ،لمِا َذا ت ََر ْكتَنِي؟ َف َق ْو ٌم ِم َن ا ْل َو ِاق ِف َ
َقا ُلوا« :إِ َّنه ين ِ
َادي إِ ِيل َّيا»(((].
ُُ
 ومن الطريف عند الرافضة أهنم جعلوا عل ًّيا  Iهو ذات (إيليا)!

الع�زاب! (حي�اة إيليا،
=داود ملع�ي أن س�بب جميئ�ه؛ ألن�ه يم ّث�ل مجي�ع األنبي�اء ويم ّث�ل ّ
ص .)104ولو أننا صدقنا رواية لقاء عيسى بموسى وإلياس عليهم السالم مجي ًعا -وهي
ليست ممنوعة رش ًعا وعقلاً كحادثة اإلرساء -لكانت دليلاً عىل أهنام يمثالن أمتني عاشتا
يف أرض الشام؛ فموسى  Sعن بني إرسائيل ،وإلياس عن الكنعانيني.
( )1إنجيل متّى ،إصحاح ،16 :مقطع.12-3 :
( )2سفر مالخي ،إصحاح ،4 :مقطع.6-5 :
( )3إنجيل متّى ،إصحاح ،26 :مقطع.50-46 :

51

املحمدية .وأن دابة األرض التي س�تخرج آخر الزمان
بنس�خته يف الديانة
ّ

(((

ال�واردة يف قول�ه تع�اىل[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] [النم�ل ]٨٢:ه�ي ش�خصية علي

تنزه الصحابة واألنبياء عماّ نسبه إليهم الكاذبون.
(إيليا) ّ

فإهنم يروون عن األصبغ بن نباتة أنه قال« :قال يل معاوية يا معرش الشيعة

تزعمون أن عل ًّيا دابة األرض؟ فقلت :نحن نقول :اليهود تقوله ،فأرسل إىل
رأس اجلال�وت فقال :وحيك جتدون دابة األرض عندكم؟ فقال :نعم ،فقال:

م�ا ه�ي؟ فقال :رجل ،فق�ال :أتدري ما اس�مه؟ قال :نعم ،اس�مه إليا ،قال:
فالتفت إيل فقال :وحيك يا أصبغ ما أقرب إليا من عيل»(((.
كما أنه قد ج�اء يف األخبار لدهيم «أنه وفِد و ْفد من بلاد الروم إىل املدينة

عىل عهد أيب بكر وفيهم راهب من رهبان النصارى فأتى مس�جد رس�ول اهلل
( )1يف ذل�ك دالل�ة واضحة على أن الرافض�ة اغرتفوا م�ن اليهودية يف معتقداهت�م ،ففضلاً عن
مش�اهبتهم بعقيدة الرجع�ة وزعمهم أن إلياس  Sهو علي ( ،Iابن حزم ،الفصل
يف املل�ل واأله�واء والنحل  )36/5حتى قالوا من س�خفهم أنه هو دابة األرض إذ خيرج يف
ِ
القمي ما نصه« :انتهى رس�ول اهلل
�م الناس ويكلمهم.وقد جاء يف تفسير ّ
آخر الزمان ،ف َيس ُ
 Hإىل أمير املؤمنين [أي :علي بن أيب طال�ب] وهو نائم يف املس�جد قد مجع رملاً ،
ووض�ع رأس�ه عليه فحركه برجله ثم قال ل�ه« :قم يا دابة اهلل» ،فقال رج�ل من أصحابه :يا
بعضا هبذا االس�م؟ فق�ال« :ال واهلل ،ما هو إال ل�ه خاصة ،وهو
رس�ول اهلل:
أيس�مي بعضنا ً
ِّ
الدابة التي ذكر اهلل يف كتابه[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] ث�م ق�ال :يا عيل :إذا كان آخر الزمان أخرجك اهلل يف أحس�ن
صورة ،ومعك ميسم تسم به أعداءك» .تفسري القمي ( .)131 ،130/2وكذلك ما يروونه
عن عيل  Iأنه قال« :ولقد أعطيت الس�ت –وذكر منها -وإين لصاحب العصا وامليس�م
والدابة التي تكلم الناس» الصفار ،بصائر الدرجات الكربى (.)221-219/4
( )2املجليس ،بحار األنوار ( ،) 244/29الصفار ،بصائر الدرجات الكربى (.)221 ،220/4
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 Gومع�ه ٌ
ح�ارضا وعنده
إب�ل موقرة ذه ًبا وفض�ة وكان أبو بكر
ً

مجاع�ة م�ن املهاجري�ن واألنصار .وق�ال هلم :أنا م�ن بالد ال�روم جئت منها
ببختي موقر ذه ًبا وفضة ،ألس�أل أمني هذه األمة من مس�ألة إن أجابني عنها

أطعت ،وهذا املال بينكم فرقت وإن عجز عنها رجعت
أس�لمت ،وبام أمرين
ُ
إىل ال�وراء بام معي ومل أس�لم ،فقال له أبو بكر :س�ل عام ب�دا لك- .ثم متيض
الرواي�ة يف أن أب�ا بك�ر وعمر وعثامن  Mمل يس�تطيعوا اجل�واب -حينها

ق�ام س�لامن الفاريس  ،Iوأتى علي بن أيب طال�ب  Sوهو جالس
ِ
وقص عليه القصة.فقام عيل
يف
صحن داره مع احلس�ن واحلسين ّ ،R
 Sوخرج ومعه احلسن واحلسني  Rحتى أتى املسجد ،فلام رأى
الق�وم عل ًّيا  ،Sكبروا اهلل ،ومحدوا اهلل ،وقاموا إليه أمجعهم ،فدخل عيل

 Sوجل�س فق�ال أبو بكر :أهي�ا الراهب س�له فإنه صاحب�ك وبغيتك،
فأقبل الراهب بوجهه إىل عيل  Sثم قال:يا فتى ما اس�مك؟قال :اسمي
عند اليه�ود (إليا) ،وعند النصارى (إيليا) ،وعن�د والدي (عيل) ،وعند أمي
(حيدرة)-وبعد أن أجاب عىل أس�ئلة الراهب تقول الرواية -فقام الراهب،

وقطع زناره ،وأخذ رأس�ه وق ّبل ما بني عينيه ،وقال« :أشهد أن ال إله إال اهلل،

وأن حممدً ا رس�ول اهلل ،وأش�هد أنك أنت اخلليفة وأمني ه�ذه األمة ،ومعدن
الدي�ن واحلكم�ة ،ومنبع عني احلجة ،لقد قرأت اس�مك يف الت�وراة إليا ،ويف

اإلنجي�ل إيليا ،ويف القرآن عل ًّيا ،ويف الكتب الس�ابقة حيدرة ،ووجدتك بعد
أحق هبذا املجلس من غريك(((».
النبي وص ًّيا ،ولإلمارة ول ًّيا ،وأنت ّ

أيضا :اب�ن بابويه القمي ،عيون أخبار
( )1الطبريس ،االحتجاج ( ،)308-307/1وراجع ً
الرضا ( ،)141/1الطويس ،األمايل ( ،)282/1املجليس ،بحار األنوار (.)52/10

املبحث الثالث

الفينيقيــــون
وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول :التسمية واحلضارة.
املطلب الثاني :األصول اإلثنية للشعب الفينيقي.
املطلب الثالثَ :ب ْع َل َب ّك.
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املطلب األول

الت�سمية واحل�ضارة
ّ
ت�دل طبيع�ة اآلثار والنق�وش يف َب ْع َل َب ّك على أن القوم القاطنين فيها قد

وفدوا يف موجات متتابعة ،واستقروا يف أنحاء خمتلفة منه ،وأهنم أحد األقوام

الكنعانيين ،وكانت تلك اهلجرات حوايل منتصف األلف الثالث ق.م ،وقد

استقر هؤالء الكنعانيون عىل ساحل اإلقليم السوري ،وأطلق عليهم اليونان
ّ
اسم الفينيقيني ،وظلوا يامرسون نشاطهم يف هذه املنطقة حتى منتصف القرن

األول ق.م(((.

ح���دود منطقته���م :هي املنطقة الت�ي متتد حال ًّيا يف املناطق الس�احلية من

سوريا ولبنان وفلس�طني ،ويمثل هنر الفرات احلدود الشاملية له ،بينام يشكل
جبل الكرمل حدها اجلنويب(((.

سبب التسمية :من املحتمل أن يكون اإلغريق قد أطلقوا اسم الفينيقيني

نظرا لوجوههم النحاس�ية التي لفحتها الش�مس؛ فسعيهم املتواصل
عليهمً ،
وراء الش�مس ،دف�ع البعض لالعتقاد بوج�ود صلة خاصة ترب�ط الفينيقيني

بأس�طورة طائر ال َعنْ َقاء ،الذي يس�عى للوصول إىل الشمس ،فيحرق جناحيه
ويول�د م�ن جديد من رماده ،مث�ل طائر الفينيق.ولقد جت�ول هؤالء املالحني

( )1عصفور ،معامل تاريخ الرشق األدنى القديم( ،ص.)273-272
( )2عبد احلكيم ،أطلس اململكة العربية السعودية والعامل (ص.)40-41
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على البح�ار بح ًثا عن الث�روة واملغامرة ،فحرقت الش�مس برشهت�م ،فأطلق
أيضا عليهم اس�م (الرجال احلمر)  Phoenikiمن كلمة  Phoinosالتي تعني
ً

باإلغريقية (األمحر).

نظرا للون الصبغة األرجوانية
وأكثر ما ذكره الباحثون هو أن سبب التسمية ً

التي اس�تخرجها الفينيقي�ون من بعض قواقع البحر((( ،فق�د كان الفينيقيون

أول م�ن اكتش�ف اللون األرجواين فاس�تخرجوه من أص�داف املريق ،وهي
نوع من املحار وجد بالقرب من الش�واطئ الفينيقي�ة .وقد أدخل الفينيقيون

الصب�اغ األرج�واين عىل أقمش�تهم فاش�تهروا بصناعة األقمش�ة األرجوانية
اللون.وتس�مية الفينيقيين هب�ذا االس�م ،نس�بة إىل الصبغ�ة األرجوانية التي
اكتش�فوها وبرعوا فيها ،أمر قد يكون مقبولاً  ،فقد أطلق اإلغريق عىل بعض

املدن أسامء ملنتجات تشتهر هبا(((.

إذن هذه التس�مية هي نعت أكثر مما هي تسمية؛ فاإلغريق هم من وصف

الكنعانيين بالفينيقيين ،كام أطلق األوروبيون عىل س�كان الق�ارة األمريكية

اس�م (اهلنود احلمر) ،وكان�ت مرسحيات اليونان ثم الروم�ان اهلزلية تصف

الفينيقيين باملك�ر ،واالحتي�ال ،والعهر األخالق�ي ،واألس�اليب امللتوية يف
التجارة(((.

( )1األمحد ،تاريخ الرشق األدنى القديم (ص.)241
( )2ش�يفامن ،جمتم�ع أوغاريت ،العالق�ات االقتصادي�ة والبني�ة االجتامعية ،ترمجة :حس�ان
ميخائيل (ص.)16
( )3فردريك معتوق ،سوسيولوچـيا احلضارة الكنعانية – الفينيقية (ص.)22-20
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حضارته���م :كانت احلضارة الكنعانية -الفينيقي�ة ريفية وزراعية وجتارية

يف آن واح�د .وقد اهت�م الغربيون باحلضارة الفينيقي�ة؛ ّ
ألن علامءهم اعتربوا

أنفسهم مدينني ثقاف ًّيا وبنيو ًّيا هلذه احلضارة التي أعطتهم الكثري ،ويف طليعتها
األبجدي�ة الكنعاني�ة الت�ي قامت عليه�ا األبجدية اإلغريقية ث�م األبجديات

األوروبي�ة كله�ا .ف�كان تأثير الفينيقيين جوهر ًّي�ا ومعرت ًفا ب�ه يف الثقافات
األوروبية(((.

ويع�دّ اخرتاع األبجدية م�ن أعظم ما قدمته احلض�ارة الفينيقية للبرشية،

ابتك�رت هذه الكتابة ع�ام  1100ق.م وقد تألفت من  22حر ًفا ،وس�ميت

أيضا بأبجدية جبيل ،وأكس�ب اخرتاع األبجدي�ة فينيق ًّيا مكانًا ها ًّما يف تاريخ
ً
احلضارة(((.

ش�كّل الفينيقيون كونفدرالية جتار أكثر مما شكّلوا بلدً ا ذا حدود جغرافية

حم�ددة ،ومل تقم إمرباطوريتهم عىل مس�احة حمددة ،ب�ل كانت عبارة عن ربط
عشوائي بني جمموعات واسعة من متّحدات التجار املتفرقة .فليست األرض
أو اليابس�ة هي املجال احليوي لدهيم بل التج�ارة املتنقلة بني ّ
كل البحار التي
وصلت إليها سفنهم املحملة بعرشات األنواع من السلع(((.

كانت فينيقيا طوال مخسة قرون قوة ُعظمى كبالد اإلغريق .وكانت لدى

الفينيقيين حضارة ال مركزية تنتس�ب إىل قوى متعددة .وكان عنرص اللحمة
( )1املرجع السابق (ص.)23
( )2عصفور ،املدن الفينيقية (ص.)186-185
( )3فردريك معتوق ،سوسيولوچـيا احلضارة الكنعانية – الفينيقية (ص.)23
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يكم�ن يف ثقافتهم اللغوي�ة؛ إذ كان الكنعانيون  -الفينيقي�ون يتكلمون مجي ًعا

وأسس�وا رشاكات اقتصادية يف
لغ�ة واح�دة مع فارق بس�يط يف اللهج�اتّ .
املحطات التي كانت ترسو سفنهم يف موانئها ،وكانوا ّ
حمط احرتام وتقدير من
الش�عوب التي اختلطوا هبا ،لكنهم كانوا موضع غرية وحس�د من منافسيهم

اإلغريق ثم الرومان.وقد امتد جماهلم احليوي إىل ش�به اجلزيرة العربية ،وآسيا
الصغرى ،ومرص ،وشاميل أفريقيا ،والصحراء األفريقية ،وأوروبا املتوسطية،

وتوزعت مراحل متركزهم عىل الش�كل التايل :مرحلة االستكشاف اجلغرايف
واملالحة التجارية ،ومرحلة التأس�يس العمراين ،ومرحلة إقامة املستوطنات

القرطاجي�ة ،ومرحلة اهليمن�ة التي توصف باإلمربيالية .ومتيزت الش�خصية
الكنعانية  -الفينيقية باملرونة ،والكتامن ،والدفاع الرشس عن الذات(((.

( )1فردريك معتوق ،سوسيولوچـيا احلضارة الكنعانية – الفينيقية (ص.)23
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املطلب الثاني

الأ�صول الإثنية لل�شعب الفينيقي
تس�مى املنطقة الت�ي تقع فيه�ا ( َب ْع َل َب ّك) وم�ا حوهلا ب�أرض كنعان ،وقد

اس�تخدم املفرسون لفظ الكنعانيني عىل كل املنطقة الواقعة يف بالد الشام(((،

وكذلك اس�تخدمها مؤرخ�و ومفرسو العهد القدي�م وأطلقوها عىل األقوام

القديمة التي استوطنت يف بالد الشام عامة ،فقد سكنوا يف فلسطني وسورية
ولبن�ان ،وعملت عىل إنش�اء مناط�ق تابعة هلا يف هذه املناطق ،ومن أش�هرها

ممال�ك صور وصيدا وع�كا وغريها الكثري؛ وذلك ألهن�م كانوا يعتربون من
املامل�ك ذات الرتب املتقدمة باهليمنة والس�يطرة عىل ال�دول واملمتلكات(((.

وتشير الت�وراة إىل (أرض كنع�ان) يف كل املنطق�ة املمتدة من غ�رب األردن
وحتى فلسطني اليوم وسواحل سوريا(((.

( )1الطبري ،تاريخ األمم وامللوك ،)381/1( ،ابن عاش�ور ،التحرير والتنوير (-16/15
 ،)17تاريخ ابن خلدون (.)97/ 2
( )2اب�ن العربي ،تاريخ خمترص ال�دول (ص ،)36لوبون ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل
(ص ،)34هامرتن ،تاريخ العامل ( ،)105/2الس�واح ،آرام دمشق وإرسائيل يف التاريخ
والتاري�خ التورايت (ص ،)92الصامدي ،نقد الن�ص التورايت (ص ،)248مصطفى كامل
– سيد فرج ،اليهود يف العامل القديم (ص.)66
( )3لالطلاع :س�فر التكوين:اإلصح�اح  :10الع�دد  ،19اإلصح�اح  :12املقط�ع ،8-5
اإلصحاح  :17العدد 8؛ س�فر اخلروج ،اإلصحاح  :6العدد 4؛س�فر العدد :اإلصحاح
 :13العدد  ،2س�فر التثنية :اإلصحاح  :34العدد 5 1-؛ س�فر يش�وع :اإلصحاح:11
الع�دد  ،23اإلصح�اح  :13العدد  ،7اإلصحاح  : 30ع�دد  ،17اإلصحاح  :35العدد
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و ُيعتبر الفينيقيون من أكثر األقوام واحلضارات ش�هرة يف التاريخ ،رغم

االختلاف الكبري بني املؤرخني حول األصول الت�ي يرجع إليها الفينيقيون،

وه�و م�ا جع�ل اآلراء تتع�دد حول أصوهل�م فمنهم م�ن يرى أهن�م يعودون
لنس�ل كنع�ان ،ومنهم م�ن يرجح أن أصوهل�م تعود لس�يناء يف مرص ،وفريق

ي�رى أهن�م يف األص�ل نازح�ون م�ن اجلزي�رة العربي�ة ،وم�ن أص�ول قبائل

(محير) املعروف�ة .واعتم�دوا يف ذلك عىل عل�م (اآلركيولوچي�ا)(((؛ وذلك
عبر النقوش واحلفريات الت�ي وجدوها الح ًقا يف أماك�ن تواجدهم يف تلك
املاملك.فوثائ�ق أوغاري�ت تشير إىل أن الفينيقيين ج�اءوا من س�يناء أو من

النقب نحوالشامل(((.

وسواء كان قدومهم من جنوب اجلزيرة أو من ساحل اخلليج أو من سيناء

حمصورا يف
إال أن كل ذل�ك ال يمن�ع من كون أصوهلم عربية ،ويبقى اخلالف
ً
دائرة املنطقة التي هاجروا منها ،وهي مس�ألة شائكة لكل القبائل والقوميات

كثريا يف ذاك الزمان ،وال نكاد نجزم بيشء منها.
التي كانت تنتقل ً

وعلى كل حال فاالتفاق احلاصل على أن أصوهلم كنعانية يرد عىل قطاع

عري�ض من مس�يحيي اللبنانيني الذين اعتقدوا أهنم م�ن جذور تارخيية مميزة
( )1يعن�ي مصطلح اآلركيولوچي�ا علم القديم ،وهو مأخوذ من كلم�ة يونانية األصل ،وهي
ويس�مى باللغة اإلنجليزية ( ،)Archaeologyوهو علم خيتص يف البحث
()Apxiolλojia
َّ
بمايض وآث�ار اإلنس�ان وكل ما خلفه من مادي�ات تارخيه ،إضافة إىل نش�اطه االقتصادي
واالجتامع�ي ال�ذي كان عليه قديًم�اً  ،واعتمد ه�ذا العلم يف معلوماته على مصادر مهمة
ونصوص ُوج�دت حمفورة ومكتوبة باللغ�ات القديمة [موق�ع،http://weziwezi.com :
بتاريخ 2018/7/5م]
( )2مازيل ،تاريخ احلضارة الفينيقية الكنعانية (ص.)32
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عن املنطق�ة املحيطة العربية ،وأهنم أحفاد الفينيقيين ،وال يمتّون للكنعانيني
للسام ّية بصلة إال من حيث اللغة(((.
وال ّ

واحلقيقة الواضحة :أن الفينيقيني هم جزء من الكنعانيني ،وليس سكان

جبل لبنان فقط ،وبالتايل حطم مقولة القومية اللبنانية غري العربية التي تستند
يف تارخيه�ا إىل أن الفينيقيين ه�م غير الكنعانيني .وعىل الرغ�م من اختالف

املؤرخني حول أصوهلم إال أن هناك دالئل كثرية لدى علامء اآلثار تساعدهم

يف إثبات أن الفينيقيني هم يف األصل ساميون كنعانيون(((.

وق�د قطع عل�م الوراثة اجلينية إش�كالية أصول الفينيقيين؛ حيث أثبتت

اهلندس�ة اجلينية أصوهلم الكنعانية وفق ما خرجت به الدراس�ة اجلديدة التي

نشرت نتائجها «املجل�ة األمريكية لعلم الوراثة البرشي�ة» (The American

)Journal of Human Genetics؛ حي�ث أثبت�ت األصل الكنعاين للفينيقيني
بنس�بة تفوق الـ ،90%ومن املعلوم أن عل�وم الوراثة متتلك من القوة لتجيب

عن أسئلة تعجز أمامها السجالت التارخيية أو املواقع األثرية(((.

( )1ممن أطال يف إثبات استقالل الفينيقيني عن السام ّية كتاب :ديورانت ،ويل ،قصة احلضارة
( )310/2وما بعدها؛ وكذلك :سيد غالب حممد ،الساحل الفينيقي وظهريه يف اجلغرافيا
والتاريخ.
( )2عصفور ،معامل تاريخ الرشق األدنى القديم (ص.)273 ،272
(3) Identifying Genetic Traces of Historical Expansions: Phoenician
Footprints in the Mediterranean, Pierre A. Zalloua, Daniel E. Platt,
Mirvat El Sibai, Jade Khalife, Nadine Makhoul, Marc Haber, YaliXue, Hassan Izaabel, and others, The American Journal of Human
Genetics, Vol. 83, Issue 5, p633–642
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ومما يد ّلل عىل أصوهلم العربية ،أن األبجدية التي اخرتعها الفينيقيون كتبوا

حروفه�ا من اليمني إىل الشمال (مث�ل العربية) ،ونرشوه�ا يف مجيع بالد العامل

رش ًقا وغر ًبا ،إضافة للتشابه اللغوي بني اخلط العريب اجلنويب (املسند) والكتابة
الفينيقية((( ،كام ّ
تدل عىل هذا النقوش املكتوبة باحلمريية والفينيقية(((.

وه���ذا من���وذج مقارن���ة بني اخلط املس���ند –عل���ى اليم�ي�ن -واألجبدية
الفينيقية:

( )1قام�ت الباحثة :س�مرية الراهب ،بإثبات أوجه التش�ابه الكبري بني اخلط املس�ند والكتابة
الفينيقية يف رس�التها للدكتوراه :دراسات لغوية مقارنة بني اللغة العربية واللغة الكنعانية
 الفينيقي�ة يف ضوءاللغ�ات الس�امية ،بكلي�ة اآلداب ،جامع�ة دمش�ق1998 ،م؛ وانظرأيضا :أيمن اسمندر ،الرموز الفينيقية ،رسالة ماچستري بجامعة دمشق2002 ،م
ً
( )2الشيخ ،حسني ،العرب قبل االسالم (ص.)115

63

وعلى هذا فنس�ب الفينيقيني الكنعاين ه�و الصواب قط ًع�ا؛ فالكنعانيون

كان�وا ش�ع ًبا انتقل من الرتحال إىل احلضر؛ ّ
ألن جذر الفعل الس�امي (كنع)
يعني الثبات واالستقرار(((.

( )1فردريك معتوق ،سوسيولوچيا احلضارة الكنعانية – الفينيقية( ،ص.)22-20
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املطلب الثالث

َب ْع َل َب ّك
َب ْع َل َب ّك اس�م مركب من (بعل) اس�م صنم و(بك) أصل�ه منّ :
بك عنقه:
ّ
وتباك القوم أي :ازدمحوا .ثم ُس�ميت بام عرف عىل طريق الرتكيب
أي دقها،
املزجي ،فإما أن يكون نسب الصنم إىل (بك) وهو اسم رجل ،أو جعلوه ّ
يبك

األعناق ،هذا إذا كان عرب ًّيا ،وإن كان أعجم ًّيا فال اشتقاق له((( .قال ياقوت:
َب ْع َل َب ّك بالفتح ثم السكون وفتح الالم والباء املوحدة والكاف مشددة :مدينة

قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عىل أساطني الرخام ال نظري هلا
يف الدني�اُ ،فتحت بصلح أيام عمر (س�نة14هـ) ،وكان ألهلها صنم يس�مى

(بعلاً ) فسميت به ،واسم املوضع ( َبك)(((.

وتس�مية املدين�ة قديم�ة؛ إذ ذك�رت يف الت�وراة باس�م (بعلب�ق) ،وهناك

ع�رب اس�مها إىل (مدينة اإلل�ه بعل) .وأطلق على املدينة أي�ام الرومان
م�ن ّ
بالـ(هيليوبول�س) أي مدين�ة الش�مس عن�د الروم�ان ،كام سّم�اّ ها األمويون
بالقلعة .فاسم املدينة إذن مشتق من اسم اإلله« ،سيد املدينة» (بعل :سيد ،بك:

املدينة) أو «سيد النبع» (نبك :النبع) أو «سيد باكي» (باكي :البقاع)(((.

( )1األل�ويس ،روح املع�اين ( ،)139/23والراج�ح أن�ه اس�م ع�ريب مركّ�ب مش�تق وليس
بأعجمي.
( )2ياقوت احلموي ،معجم البلدان (.)453/1
( )3موق�ع الفينيقي�ون ،http://www.pheniciens.com :بتاري�خ2018/1/18 :م ،نقًل�اً
=
عن								:
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تقع مدينة َب ْع َل َب ّك هذا الزمان يف لبنان ،وبالتحديد يف شمال س�هل البقاع
ورشق هن�ر الليطاين ،وتبعد ع�ن العاصمة بريوت ح�وايل  83كم من ناحية
الشامل الرشقي .وبالتحديد يف السفح الغريب من جبال لبنان الرشقية ،وتعلو
إىل ١١٥٠مرت عن س�طح البحر .موقعها كان صلة وصل ومركز اسرتاتيجي
بني حضارات العصور القديمة ،بني دجلة والفرات إىل الرشق ،وبالد النيل.
وهك�ذا ِ
وج�دَ ْت املدينة عىل ممر رئييس للقواف�ل التجارية عىل مفرتق الطرق

بني بالد ما بني النهرين ومرص وشواطئ البحر املتوسط(((.
أنش�أ الفينيقيون مدينة َب ْع َل َب ّك يف أوائل العام  2000ق.م ،فبنوا فيها أول
هيكل ُأهدي إلله الش�مس (بعل) .لكن اهليكل ال يمكن رؤيته اآلن بس�بب
األعمدة الرومانية التي بنيت فيام بعد يف َب ْع َل َب ّك ،وكانت َب ْع َل َب ّك -عىل عكس
امل�دن األخرى -معزولة عن التجارة .كام أن َب ْع َل َب ّك هي جزء من بالد كنعان
الكبرية االمتداد ،ففي فرتة تأس�يس امل�دن الكنعانية (2400 - 3000ق.م)
ذكر الباحثون أهنم عثروا عىل ما يربو عن  135مدينة ،كام وجد  1200قرية

تعود نشأهتا للكنعانيني(((.

Cf.NinaJidejian، Baalbek-Héliopolis «cité du soleil»، Beyrouth، Librairie
Orientale، p.8
Maurice Sartre، «La Phénicie romaine، la puissance de Rome» dans Liban، l'autre rive، Paris، IMA-Flammarion، 1998، p.187
( )1موقع الفينيقيون ،http://www.pheniciens.com :بتاريخ2018/1/18 :م ،نقلاً عن:

Roger Saidah، «Archeology in the Lebanon 1968-1969» Berytus
XVIII، 1969، p.126

( )2أج�ود ع�ودة ،تاري�خ احلض�ارة الفلس�طينية ،نقًل�اً ع�ن موق�عwhttp://www.shak :
 ،/makw.comموض�وع بعن�وان :بحث مفصل ح�ول الكنعاني�ون والفينيقيون ،بتاريخ

2011/10/30م
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ولكن ( َب ْع َل َب ّك) بالنسبة هلم هي املدينة الدينية التي حيجون ويفدون إليها

ويذبحون القرابني ،مثل مكة اليوم بالنس�بة للمسلمني ،أو الفاتيكان بالنسبة

للكاثوليك.وقد برزت َب ْع َل َب ّك عىل الس�احة السياسية بعد احتالل اإلسكندر
املقدوين هلا ،لكنها أصبحت يف العهد الروماين مكان عبادة لألوثان كام كانت

يف العهود الس�ابقة .وتض�م القلعة يف َب ْع َل َب ّك جمموعة م�ن اهلياكل الضخمة؛
حيث تنقسم هياكلها إىل ثالثة معابد رئيسة متنوعة البناء:

 .1معب�د جوبيرت :وه�و أكبر اهلي�اكل .ويعتبر معب�د جوبيتر أضخ�م املعابد

الرومانية عىل اإلطالق .ومل يتبق من األعمدة الكورينثية الـ  54إال  6أعمدة فقط.
 .2معبد باخوس :إله اخلمر عند الوثنيني ،والذي بني يف القرن 2م.

 .3معبد «فينوس إله احلب» :والذي بني يف منتصف القرن  3ق.م(((.

تم ذلك يف عهد اإلمرباطورية الرومانية؛ حيث ُأعيد بناء معبد الشمس
وقد ّ

ليصب�ح معب�د جوبيرت ،وتم بناء معابد فينوس وباخ�وس بالقرب منه .أما يف
عهد اإلمرباطورية البيزنطية فقد حتولت املعابد الوثنية إىل كنائس مسيحية إىل

حني جميء املسلمني وظهور املآذن ،وبعد ذلك جاءت فرتة تعاقب الصليبيني
واألت�راك واملغول .ولق�د تعرضت هذه اهلي�اكل القديمة عىل م�ر الزمن إىل

كثريا من
عمليات هنب وإعادة بناء وتفكيك للمواد باس�تمرار كام أهنا عانت ً
اهلزات األرضية القوية ،ولكن بالرغم من الدمار والزالزل مازال جممع معبد

َب ْع َل َب ّك املطل عىل مدينة َب ْع َل َب ّك اللبنانية قائماً ببقاياه حتى وقتنا هذا.
( )1حسن عباس نرص اهلل ،تاريخ بعلبك (.)45-40/1
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ويمك�ن الوص�ول اآلن إىل معب�د جوبيتر -املبن�ي على أساس�ات بعل

وأنقاضه -عن طريق أوس�ع درج يف العامل؛ حيث تتس�ع املس�طبة الواحدة ل

يتبق م�ن أعمدة املعابد س�وى  6أعمدة،
 100ش�خص يف ص�ف واحد.ومل ّ
يص�ل ارتف�اع الواح�د منه�ا إىل نحو 20م وقط�ره 2.5م ،وال ي�زال من غري
الواض�ح حت�ى اآلن كي�ف متكّن البن�اءون القدم�اء من رف�ع وتركيب ثالثة

أعم�دة مصقول�ة يصل وزهنا  45طنًّا((( .أما املنصة الت�ي تقع يف قاعدة معبد
جوبيرت-وه�ي أساس�ات معبد بعل من قبله -فه�ي مبنية من الكتل احلجرية

الت�ي يصل وزهن�ا حوايل  300ط�ن ،ووزن كل من الكت�ل الصخرية الثالثة

الت�ي تدعى «تريليت�ون» يتجاوز  850طن ،وهذا أكبر بعدة مرات من وزن
أي من الكتل املس�تخدمة يف بناء أكرب األهرامات املرصية؛ حيث يصل طول
صخرة تريليتون وس�ط ًّيا إىل نحو 21م ،لكن الكتل الصخرية هذه مبنية منذ

عهد الفينيقيني بش�كل وثيق ودقيق جدًّ ا .وعىل مسافة كيلو مرتين من املنصة
هن�اك رصح حجري يطلق علي�ه (حجر اجلنوب) ،وال�ذي يصل وزنه نحو

 1200ط�ن ،وه�ذا أكرب رصح حج�ري معالج عىل س�طح كوكب األرض
حتى هذه اللحظة(((.

( )1لالس�تزادة فيام بلغته احلضارة الفينيقية:خالييل ،احلياة املدنية والدينية يف املدينة الكنعانية
الفينيقية يف ضوء العهد القديم واحلوليات اآلشورية.
( )2رس بن�اء بعلبك القديم يف لبن�ان ،موقع (صوت روس�يا)https://arabic.sputniknews. :
 ،/com/arabic.ruvr.ruبتاريخ 2013/7/2

املبحث الرابع

البــعــــل

وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول :األصل اللغوي لكلمة (بعل).
املطلب الثاني :البعل يف قصة إلياس.
املطلب الثالث( :بعل) إله الفينيقيني.
املطلب الرابع :عبادة بين إسرائيل للبعل.
املطلب اخلامس :بقاء املعامل الوثنية حتى العصر احلاضر.
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املطلب األول

الأ�صل اللغوي لكلمة (بعل)
تأتي لفظة البعل يف اللغة على مخسة أوجه ،كما يلي:
 .1ال�زوج :ومن�ه قول�ه تع�اىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ] [النس�اء ،]128:أو نظريه قوله تع�اىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ] [ه�ود ،]72:وقول�ه تع�اىل[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ] [البق�رة ،]228:وقول�ه تع�اىل[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ]...اآلية [النور.]31:

وقد اتفق العلامء عىل تفسير كل هذه اآليات يف املواضع الس�تة بالزوج،

ومم�ن قال بذلك حييى بن سلام((( ،وأبو هالل العس�كري((( ،واحلريي(((،
وابن اجلوزي(((.

 .2البع�ل بمعنى الرب :ومنه قوله تعاىل[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ] [الصافات ،]١٢٥:ويمكن أن يقال أنه اسم علم عىل الصنم املعبود(((.
()1
()2
()3
()4
()5

حييى بن سالم ،التصاريف (ص.)312
أبو هالل العسكري ،تصحيح الوجوه والنظائر (ص.)136
احلريي ،وجوه القرآن ،حتقيق :نجف عريش (.)136/1
ابن اجلوزي ،نزهة األعني النواظريف علم الوجوه والنظائر (.)188/1
أبو هالل العس�كري ،تصحيح الوجوه والنظائ�ر ( ،)138/1ابن اجلوزي ،نزهة األعني
النواظر ( ،)188/1الفريوزآبادي ،بصائر ذوي التمييز (.)527/1
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وال�ذي يظه�ر أن هذي�ن املعنيين يرجع�ان ملعن�ى العلو والس�يادة -كام

س�أبينّ  -فالزوج س�يد عىل الزوج�ة ،والصنم يف نظر املرشكين وزعمهم أنه

سيد عليهم فهو رهبم ومالكهم.

 .3بمعنى الصاحب ،وهذا املعنى قريب من معنى الزوج.

 .4بمعنى ما رشب من النبات بعروقه يف األرض من غري سقي السامء.

 .5املرتفع من األرض(((.

وه�ذه الوجوه يمكن أن نرجعها إىل أص�ل واحد ،فربام يكون األصل يف

البع�ل القيام باألمر ،كام يرى ابن فارس(((؛ أما ابن اجلوزي فريى أن األصل
يف البعل العلو(((.

وم�ن خالل النظر إىل أص�ل اللفظ يف اللغة ،وما ذك�ره العلامء من وجوه

اس�تعامل اللفظ يف اللغة يتبني أن هناك تداخلاً يف هذه الوجوه ،وعليه فالذي
يظه�ر أن األص�ل يف معنى البعل ه�و العلو واالس�تغناء والس�يادة ،ولذلك

اس�تعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته ،وأطلق عىل اسم صنم بعينه لسيادته،

واس�تعمل بمعنى الزوج لسيادته وقيامه بش�ئون املرأة ،وأطلق عىل ما رشب
م�ن النب�ات بعروق�ه يف األرض من غري س�قي السماء الس�تغنائه عن غريه،

( )1ابن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر (.)188/1
( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة (.)265/1
( )3ابن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر (.)188/1
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وأطلق عىل املرتفع من األرض الس�تعالئها؛ وعلى هذا فالبعل يف اللغة عىل
وجه واحد وهو كل ما عال وساد واستغنى عن غريه(((.

صوروا ه�ذا اإلله عىل هيئة
وه�ذا املعنى اللغوي هو ما اس�تلهموه حينام ّ

إنس�ان جالس عىل عرش حيمل قرين كبش ،وهذا التصوير له داللة جوهرية

كثريا
مرتبط�ة هبذا احليوان ،وهي عملية اإلخصاب املتمثلة يف القوة ،ولذلك ً
م�ا نرى بع�ض اآلهلة تصورها املجتمع�ات القديمة قد اختذت ش�كل بعض
احليوان�ات يف مقدمته�ا الكب�ش والث�ور((( ،فالبع�ل حت�ى يف أبجديتهم هو

بمعن�ى (الس�يد)((( ،وما زال الن�اس إىل اآلن يف لبن�ان يطلقون عىل األرض
التي ال تُسقى ر ًّيا بأرض بعل ،واخلرضوات التي ال تُروى صي ًفا بعلية(((.

()1
()2
()3
()4

املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم (.)328/2
إين�اس هبي الدي�ن عبداملنعم ،املعب�ودات املرصية القديمة التي اخت�ذت هيئة الكبش منذ
بداية العصور التارخيية وحتى هناية الدولة احلديثة (ص.)132
مهران ،املدن الفينيقية-تاريخ لبنان القديم (ص.)313
إسامعيل ،خالد سامل ،الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف بالد الشام (ص.)52
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املطلب الثاني

البعل يف ق�صة �إليا�س
اس�تنكر إلي�اس  Sعلى قوم�ه عب�ادة ودع�اء (البع�ل) فق�ال هلم:

[ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [الصافات ،]١٢٥:فالتحذير من عبادة
هذا الصنم وترك عبادة اهلل كانت حمور دعوة الرسول إلياس .S

املفسرين يف تفسري (البعل) ههنا على آراء:
وقد اختلفت أنظار ّ

الرأي األول :أنه اسم صنم كان يعبده أهل (بك) من الشام (الكنعانيون)،

وه�و أعظم أصنام قوم إلي�اس  Sبعد مناة وهبل وهو قول ابن عباس،
وأخرج الطربي بإس�ناده هذا القول عن الضحاك ،وابن زيد((( ،كام أنه قول
احلسن وابن زيد وقول مقاتل((( .وهو الرأي األصح واألشهر كام يقول ابن

كثري((( .وال يتعارض هذا مع قول من قال إنه صنم من أصنام الفينيقيني(((؛

إذ إن الفينيقيني أصوهلم كنعانية.

وكانت كلمة البعل تعني إله القمر أو إله السماء .وكان كذلك يف جنوب
()1
()2
()3
()4

تفسري الطربي (.)97/21
القرطب�ي ،اجلامع ألحكام القرآن ( ،)117/15تفسير البيض�اوي( ،)25/5ابن كثري،
تفسري القرآن العظيم ،)21/4( ،السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،)417/1( ،تفسري
ابن عاشور ( ،)166/23فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ( .)141/26
ابن كثري ،قصص األنبياء (ص ،)348تفسري ابن كثري (.)21/4
القاسمي ،حماسن التأويل (.)225/8
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أيضا؛ حيث يبدو أنه من آهلة العرب الرئيسة ،وقد
جزيرة العرب ويف العراق ً
ُقرئ يف آثار اليمن اسم (بعل سمني) بمعنى إله السامء(((.
وق�د قي�ل إن الصن�م كان عىل صورة إنس�ان من نحاس ل�ه رأس عجل

وله قرنان وعليه إكليل ،وهو جالس عىل كريس ما ًّدا يديه كمن يتناول ش�ي ًئا،
وكانوا يقربون له أطفالاً من أطفال ملوكهم(((« .وقيل كان من ذهب ،وكان

طول�ه عرشي�ن ذرا ًعا ول�ه أربعة أوج�ه ،و ُفتنوا ب�ه وع َّظموه ،حت�ى ع َّينوا له
أربعامئة سادن ،وجعلوهم أنبياء(((».

ال���رأي الثان���ي :ذه�ب البعض إىل ّ
أن (بعل) ليس اسًم�اً لصن�م معينّ  ،بل
(الرب واملعب�ود)« .فعىل هذا
يطل�ق بص�ورة عا ّمة عىل األصن�ام ،وأنهّ ا تعني
ّ

التقدي�ر املعنى :أتعب�دون بعض البع�ول وترتكون عب�ادة اهلل(((» .وهو قول

م�روي ع�ن اب�ن عباس  ،Lونصر هذا ال�رأي أب�و عبيدة واب�ن قتيبة،
وأخرج الطربي بإس�ناده هذا القول عن عكرمة ،وجماهد ،وقتادة ،والس�دي

وقال�وا بأن�ه لغة أهل اليمن ،وقي�ل :هو بلغةمحري .ويف رواية ع�ن قتادة قال:

وه�و لغة أزد ش�نوءة((( .وكلها من القبائل اليامني�ة فال خالف كبري يف ذلك.
س�مى الكنعاني�ون (الفينقيون) معبودهم
ولع ّلها كلمة س�ام َّية قديمة ،وهلذا َّ
()1
()2
()3
()4
()5

جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (.)157/3
تفسري ابن عاشور (.)166/23
تفسري الرازي (.)354/26
الزخمرشي ،الكشاف ( ،)60/4تفسري الرازي (.)354/26
تفسير الطربي ( ،)96/21تفسير اب�ن أيب حاتم ( ،)3225/10تفسير الس�مرقندي
( ،)123/3تفسير امل�اوردي ( ،)64/5اب�ن اجل�وزي ،زاد املسير ( ،)80/7تفسير
القرطبي (.)117/15
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َب ْعل((( ،وقد دخلت كلمة بعل يف عداد اللغة العربية الفصحى قبل اإلسالم،
وصارت بمعنى الزوج ومالك اليشء(((.

مر به رجل قد
ق�ال الضحاك :كان ابن عباس قد أعياه هذا احلرف إىل أن ّ

ّ
وأصح من هذه
أضل ناقته يقول من وجد ناقة أنا بعلها ،فعلم منه أنه رهبا(((.
ّ
الرواية -التي تنس�ب إىل ابن ع ّباس  Lجهله هبذه الكلمة -ما رواه ابن

أيب حاتم بس�نده عن عكرمة ،عن ابن عباس  Lأنه أبرص رجلاً يس�وق

بق�رة ،فق�ال :من بعل ه�ذه؟ فدعاه فقال  :مم�ن أنت؟ قال  :م�ن أهل اليمن

فقال :هي لغة أتدعون بعلاً أي ر ًّبا(((.

ومن�ه س�مي الزوج بعًل�اً هلذا املعن�ى((( ،قال تع�اىل[ :ﮏ ﮐ ﮑ

أيضا[ :ﭖ ﭗ ﭘ]
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] [البق�رة .]٢٢٨:وق�ال ً
لرب اليشء
[هود .]72:يقول الطربي« :ولل َب ْعل يف كالم العرب أوجه .يقولون ّ

ه�و َب ْعله ،يقال :هذا َب ْع�ل هذه الدار ،يعني ربهُّ ا ،ويقولون لزوج املرأة بع ُلها.
ويقولون ملا كان من الغروس والزروع مستغن ًيا بامء السامء ،ومل يكن سق ًيا بل

هو بعل(((».
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)393/2
حممد عزة دروزة ،التفسري احلديث (.)229/4
تفسير اب�ن أيب حات�م ( ،)3225/10تفسير اب�ن كثري ( ،)21/4تفسير اب�ن اجلوزي
( ،)80/7تفسري القرطبي ( ،)117/15تفسري البيضاوي (.)25/5
تفسري ابن أيب حاتم ( ،)3225/10السيوطي ،الدر املنثور (.)119/7
األزهري ،هتذيب اللغة ( )412/2مادة( :بعل) ،ابن منظور ،لس�ان العرب ()59/11
مادة( :بعل).
تفسري الطربي (.)97/21
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بينام يرى (الراغب األصفهاين) وتبعه (الفريوز آبادي) أن أصل الكلمة يف

ُصور
اش�تق منها
اللغة تطلق عىل الزوج ثم
ّ
للرب ،وسبب االشتقاق أنه «ملا ت ّ
ّ
سائسها ،والقائم عليهاُ ،ش ّبه
الرجل اس�تعالء عىل املر َأة ،و َأن بسببه صار
َ
من ّ

ٍ
ّ
فس�مى قوم معبودهم الذى يت َق َّر ُبون به
فس�مي به.
مس�تعل عىل غريه به،
كل
َّ
ّ
إِىل اهلل تع�اىل (بعلا) العتقادهم ذلك فيه(((» .وقال الس�يوطيّ :
«وكل ما يف

القرآن من ذكر البعل فهو الزوج ،إال (أتدعون بعلاً ) فهو الصنم(((».

وتس�مية املعب�ود َب ْعًل�اً ؛ ألنه رمز إىل ق�وة الذك�ورة((( ،ومما يؤك�د لنا أن

رمزا للذكورة لدى عابديه أن�ه «كان يرمز إليه بحجارة خمروطية
( َبع�ل) كان ً

قائمة ...وذلك ألنه يف رأهيم اجلوهر الذكر يف التناسل ،وزوج األرض الذي
خيصبه�ا»((( .والتحقي�ق ّ
أن األصل الواحد يف هذه امل�ا ّدة (بعل) :هو ما كان

علو واس�تغناء وس�يادة إىل أقرانه .وه�ذا املعنى خيتلف
قائماً بنفس�ه وله جهة ّ
م�ا يصدق عليه باختالف امل�وارد ،فبعل املرأة زوجها ،وبع�ل النخل ما كان

مستغن ًيا عن السقي ،والبعل لبعض األديان هو صنمهم ،وبعل اليشء مالكه

وصاحبه ،وبعل األمكنة ما كان مرتف ًعا مستغن ًيا عن املطر(((.
()1
()2
()3
()4
()5

الفريوزآب�ادي ،بصائ�ر ذوي التميي�ز ( ،)260/2الراغ�ب ،مف�ردات ألف�اظ الق�رآن
(.)104/1
السيوطي ،اإلتقان (.)417/1
ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)393/2
ديورانت ،قصة احلضارة (.)339/2
حسن مصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم (.)328/1
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س�موه
وال�ذي يظه�ر يل أنه ال فرق كبري بني الرأي األول والثاين؛ إ ْذ إهنم ّ
بعلاً اشتقا ًقا من معناه املعروف عندهم بلغتهم بأنه هو الرب واإلله.
الرأي الثالث:كانت امرأة اسمها (بعل) ،وهو ما يرويه حممد بن إسحاق

عن بعض أهل العلم أهنم كانوا يعبدون امرأة اسمها (بعل)((( .ولعل القراءة
الش�اذة (بعلاء) عىل وزن (مح�راء) هي الت�ي دفعتهم هلذا الق�ول((( ،ولكن

وجها هذه القراءة بأهنا إش�ارة إىل كثرة ّ
ح�ث امرأة امللك
البغ�وي والبقاع�ي ّ
على عبادة بعل وقت�ل إلياس  ،Sوطاعة زوجها هلا يف ذلك ،فاس�تحق
التأنيث لذلك ،فأنّث لكثرة مالبستها له ،واجلنسية علة الصنم(((.

وال�رأي األول ه�و الص�واب ،والرأيان اآلخ�ران يندرجان حتته؛ فاس�م

الصن�م (بع�ل) مع�روف يف كت�ب التاري�خ القدي�م ،وه�و صنم م�ن أصنام

الفينيقيين((( ،ومنحوت عىل األحجار الش�اهدة عىل ذل�ك حتى يومنا هذا،
أيضا علم اآلثار واألحفورات (اآلركيولوچيا).
وهو ما أثبته ً

()1
()2
()3
()4

تفسري الطربي ( ،)97/21تفسري ابن كثري ( ،)21/4تفسري القرطبي ( ،)117/15ابن
اجلوزي ،زاد املسري (.)80/7
الدر املصون (.)327/9
السمني احللبيّ ،
البغوي ،معامل التنزيل ()52/7؛ البقاعي ،نظم الدرر (.)284/16
القاسمي ،حماسن التأويل (.)225/8
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املطلب الثالث

(بعل) �إله الفينيقيني
نبي اهلل إلياس  ،Sفقال مناد ًيا
(بعل) هو الصنم الذي حارب عبادتَه ُّ

لقوم�ه[:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [الصاف�ات .]125:وق�د س�اق
الطربي بس�نده إىل ابن زيد يف قوله[:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ]

قال« :بعل :صنم كانوا يعبدون ،كانوا ب َب ْع َل َب ّك ،وهم وراء دمش�ق ،وكان هبا
البعل الذي كانوا يعبدون»((( .وال شك أن الفينيقيني هم الذين عبدوا البعل

ومعناه اإلله األكرب ،وتومهوه بالش�مس ،ويس�مى أحيانً�ا بالبعليم وهو مجع
َب ْعل .وكانوا يعتقدون أن للبعل َب ْعلة ،أي زوجة ،وهي يف درجة من العظمة،
فعبدوها باس�م (عشرتوت) أو (عشتارت)ويعني اسمها (السيدة) ولقبوها:

وصنما لعبادهتا
ملكة السماء ،ويعنون هب�ا القمر((( وكانوا يضعون هلا نص ًب�ا
ً

يف كل مدين�ة م�ع زوجها((( .واإلهلة عش�تارت ( )ASHTARTورد ذكرها يف
التوراة عىل أهنا ملكة السماوات وتقرب هلا القرابني((( ،ويس�تنتج مما ورد يف
الت�وراة أن عبادة (عشتروت) أو (عشيرا) قد تأيت مقرتنة م�ع اإلله (بعل)،

بدليل جميئها مقرونة بضمري الغائب املتصل (عشيرته  ،)His Asherahوترد
()1
()2
()3
()4

الطربي ،جامع البيان ( ،)92/23وكذلك  :تفسري ابن أيب حاتم (.)3225/10
السواح ،فراس ،لغز عشتار( ،ص.)74-70
أمح�د ،حس�ن عبدالعزي�ز ،الفينيقيون وإس�هاماهتم احلضارية ،بحث يف جمل�ة (الدارة) –
السعودية ،جملد  5عدد 1980 ،4م( ،ص.)181
سفر إرميا ،إصحاح  7مقطع .18
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أيض�ا بصيغ�ة املفرد واجلمع يف التوراة (عشيرا) يف املفرد ،و(عشيروت) يف
ً
اجلمع ،مما يدل عىل وجود أكثر من صيغة هلذه اإلهله(((.

ويق�ال ّ
أن الفينيقيين اعتق�دوا التوحيد يف اإلله (بع�ل) وأنه ال رشيك له

يف عبادت�ه ،ولكنه�م زعم�وا أن ل�ه رشكاء يعينون�ه يف ترصيف أم�ور الكون
والطبيع�ة ،ومنهم زوجته املذكورة ،كام أهنم وضعوا يف كل مدينة بعلاً
خاصا
ًّ
ينتسب إىل تلك املدينة ،كبعل صور وبعل جبيل وبعل بريوت ...إلخ(((.

املس�مى (إيل) أو (إل) بحس�ب
وال�ذي يميل إليه الباحث أنه هو نفس�ه
ّ

الدراس�ات اآلركيولوچي�ة احلديث�ة ،كام أن ل�ه بعض األسماء األخرى هي

والس�مو،
بمثابة الصفات له كـ(الظافر) أي املنترص ،و(ز ّبول) بمعنى الرفعة
ّ
و(بعلي�م) و(إله احلبوب والقوت) ،و(هدد) أو (بعل هدد) أي منزل الغيث
واألمطار ،ومنه اقتبس اإلغريق اسم (أدونيس) إلهلهم(((.

ق�ال ابن عاش�ور يف أثناء حديثه عن عب�ادة بني إرسائي�ل للعجل« :وإنام

تش�بها بالكنعانيني الذين دخل�وا إىل أرضهم ،وهم الفينيقيون
اختذوا العجل
ً

مقدس�ا
س�كان س�واحل بالد الش�ام ،فإهنم كانوا عب�دة أوثان وكان العجل
ً
عنده�م ،وكان�وا يمثل�ون أعظم اآلهلة عندهم بصورة إنس�ان م�ن نحاس له

( )1جودت السعد ،أوهام التاريخ اليهودي (ص ،)160نقلاً عن:

David noelFreedman، Biblical Archaeologist Vol 50 December 1987

( )2كرد عيل ،خطط الشام ( .)27/6
( )3إسامعيل ،خالد سامل ،الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف بالد الشام (ص.)52
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يس�مى عندهم (بعال) وربام س�موه
رأس عج�ل جالس عىل كريس ...وكان
َّ

(مول�وك) وه�م أمة س�امية لغته�ا وعوائده�ا تش�به يف الغالب لغ�ة وعوائد

الع�رب(((».وال ش�ك أن االنتش�ار الواس�ع هلذا اإلل�ه ومكانته املقدّ س�ة يف

رئيس�ا يف املنطقة ،وقدّ مت ل�ه العديد من األضاحي،
قلوهب�م جعلت منه إهلًا ً
وخاصة البرشية منها(((.

وق�د ق ّلد اإلغري�ق الفينيقيني يف وض�ع هالة ومواصف�ات عىل (زيوس)

مش�اهبة للبعل؛ حيث نجد أن أوصاف (البعل) الكنعاين كاملة يف ش�خصية

اإلل�ه زي�وس ،كذلك نج�د زيوس يف إلي�اذة هومريوس هو جممع الس�حب
ومرس�ل الصواع�ق ويرع�د يف األع�ايل ،وه�ذه األوصاف ذاهتا ترافق اس�م

البع�ل يف نص�وص أوغاري�ت((( ،وكام يوص�ف البعل بالعيل نج�د أن كلمة
أيضا أي العلو(((.
زيوس اإلغريقية تعني السامء ً

( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)500/1
( )2مادلني هورس ميادان ،تاريخ قرطاج ،ترمجة إبراهيم بالش (ص.)65

( )3أوغاري�ت (رأس ش�مرا) هي مملكة قديمة يف س�ورية كش�فت أنقاضه�ا يف تل أثري عىل
مس�افة  12ك�م إىل الشمال من مدين�ة الالذقية عىل س�احل البحر األبيض املتوس�ط .تم

اكتشافها صدفة يف العام ١٩٢٩م ،وقد عثر يف «أوغاريت» حتى اآلن عىل حوايل 3000
من الرقم أي اللوحات الفخارية تعود للقرنني  14و13ق.م ،مكتوبة باللغة «الكنعانية»

وباللغ�ة «األكادية -البابلية» ،وكذلك عىل نصوص باللغة «احلورية واملرصية والقربصية
واحلثي�ة»( .أمحد فخري ،دراس�ات يف تاريخ الشرق القديم ،مكتب�ة األنجلو -القاهرة،

1963م ،ص.)73
( )4احلوراين ،لبنان يف قيم تارخيه ،بحث يف فلسفة تاريخ لبنان ،العهد الفينيقي (ص.)249
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وقد خرج الباحث بعد النظر أن أجدادهم املذكورين بقوله تعاىل[ :ﯲ

موحدين ،فذكّرهم
ﯳ ﯴ] [الصاف�ات ]126:ربما كانوا مس�لمني ّ

هبم ،وربام هم من بقايا دعوة (ملكي صادق) ،ودعوة (شعيب) .S

ويشهد لذلك أن الفينيقيني -ويسمون يف الروايات اإلرسائيلية (بنوقني)-

تس�مى (القينيني) ،أو (بنو
قد ورد ذكرهم يف التوراة عدة مرات باس�م طائفة
ّ

القين�ي)((( وربط�ت الت�وراة بينهم وبين نبي اهلل ش�عيب  Sالذي كان

رئيس�ا هلذه القبيل�ة ،ودعاها إىل عب�ادة اهلل الواحد ،ولقي اس�تجابة منها(((.
ً

ومما يؤكد أن قبيلة (القينيني) كانت عىل دين اإلسالم ،قيام امرأة قين ّية تسمى

(ياعي�ل) ،وهي زوج�ة (حابر القيني) ،بقتل (س�يرسا) رئيس جيش (يابني)
ملك كنعان؛ وذلك من أجل مساعدة جيش بني إرسائيل(((.

( )1سفر القضاة ،إصحاح ،1مقطع.16
( )2عواط�ف بن�ت أدي�ب ب�ن علي سلامة ،أه�ل مدي�ن دراس�ة للخصائ�ص والعالق�ات
(ص.)477
( )3سفر القضاة ،إصحاح ،4مقطع17:11؛ إصحاح ،5مقطع .27:24

83

املطلب الرابع

عبادة بني �إ�سرائيل للبعل
أيضا،
حتك�ي لنا التوراة ع�ن بداية عبادة البعل منذ عهد موس�ى ً S

وذل�ك حينام دع�ا املوآبيون واملديانيون بن�ي إرسائيل إىل أعي�اد ( َب ْعل فغور)
معبوده�م ،وأرس�لوا بناهت�م عمًل�اً بمش�ورة (بلع�ام) يغرين بن�ي إرسائيل
بالفحشاء والسجود آلهلتهم ،فعلق يف قلوب كثري من الشعب حب املوآبيات
واملدينيات ،وس�جد بعضهم ل َبعل فغور .فاش�تدّ غضب الرب عليهم ،فقال

موسى :اقتلوا كل واحد تع ّلق من قومه ب َبعل فغور((( .وقد استمرت عبادهتم

ل َب ْعل ،فتارة ختبو وتارة ترتفع.

والشيء املؤكد أن بن�ي إرسائيل عبدوا هذا الصنم ال�ذي ورد ذكره عدّ ة

م�رات يف الت�وراة ،وأهنم أخ�ذوا عبادته عن األم�م املجاورة .وه�و ما أكَّده

القرآن بقوهلم[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ][األعراف ]١٤٠–١٣٨:وقد بينّ ابن عاشور
أن الق�وم الذين قلدهم بنو إرسائي�ل هم الكنعانيون ،ويعرفون عند متأخري
املؤرخني بالفينيقيني ،وأن صنم الفينيقيني باسم (بعل)(((.
( )1سفر العدد ،إصحاح .25
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)80/9
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وعلى هذا جرى التقليد الوثن�ي األعمى لبني إرسائيل فعبدوها من دون

اهلل ،واس�تمرت ه�ذه العب�ادة إىل عه�د جدْ ع�ون((( ،فحارهبا ،وق�ال الرب

يق�وض مذبح البعل الذي ألبي�ه[ ،وكان بعد موت جدعون أن
جلدع�ون أن ّ
بني إرسائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم ،وجعلوا هلم بعل بريث إهلًا](((.

والذي أريد أن أصل إليه ّ
خاصا ببني إرسائيل باألصالة،
أن (بعل) ليس إهلًا ًّ

أيضا أهن�م مل يعبدوا (البعل) فقط،
ب�ل بالتبعية والتقليد .واألمر اآلخر املهم ً

ب�ل عب�دوا الكثري من اآلهلة التي رأوها ،وكان ديدهن�م [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ويقرر
ﭣ ﭤ] .ويتواصل التقليد األعمى الوثني حتى بعد عهد موسىّ ،

(ويل�ز) هذه احلال�ة التي كان عليها بنو إرسائيل يف عه�د القضاة فيقول« :إن
س�فر القضاة عبارة عن س�جل كئيب حمزن لفش�ل بني إرسائيل وخذالهنم،

لق�د طارت قلوهبم ،فرتكوا عب�ادة إهلهم (يهَ ْوه) وعبدوا ال َب ْعل وعش�تاروت
-ومها من آهلة الكنعانيني.(((»-

لقد انرصفوا عن عبادة ربهّ م ،ومن َج ِهد األنبياء يف وصف فِعاله ،إىل آهلة

ال يعرفوهنا أصلاً  ،تقول التوراة« :وعبد بنو إرسائيل البعليم ،والعش�تاروت
( )1وجدع�ون املذكور يف التوراة التبس�ت قصت�ه بقصة طالوت يف ع�دة مواضع من (العهد
القديم) ،ولذلك فإين أميل إىل أن الذي أنكر هذه العبادة هو (طالوت).
( )2سفر القضاة ،إصحاح  ،8مقطع .33
( )3األمحد ،أمحد عيسى ،داود وسليامن يف العهد القديم والقرآن الكريم/دراسة لغوية تارخيية
مقارنة( ،ص )41نقلاً عنwells، the outlime of history، p257 :
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عمون ،وآهلة الفلسطينيني،
وآهلة آرام ،وآهلة صيدون ،وآهلة مؤاب ،وآهلة بني ّ
وتركوا الرب ومل يعبدوه»(((.

وحي ّلل غوستاف لوبون سبب هذا التقليد الغريب بقوله« :وعندما خرج

هؤالء البدويون ،الذين ال أثر للثقافة فيهم ،من باديتهم ليستقروا بفلسطني،
وج�دوا أنفس�هم أمام أمم قوية ،متمدّ نة منذ زم�ن طويل ،فكان أمرهم كأمر

مجيع عروق الدنيا ،التي تكون يف أحوال مماثلة .فلم يقتبس�وا من تلك األمم

أخ�س م�ا يف حضارهت�ا ،أي مل يقتبس�وا غري عيوهب�ا ،وعاداهتا
ال ُعلي�ا س�وى
ّ

فقربوا جلميع آهلة آس�ياّ .قربوا لعشتروت،
الضاري�ة ،ودعارهت�ا وخرافاهتاّ ،
ول َبعل ،وملولك ،من القرابني ما هو أكثر جدًّ ا مما ّقربوه إلله قبيلتهم (يهَ ْوه)...

عىل الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم»(((.

ه�ذا التامزج بين بني إرسائي�ل والكنعانيني ه�و الذي جع�ل (ألربايت)

وهو أش�هر الباحثني يف آركيولوچيا فلسطني القديمة -يتساءل حول ما إذاكان اإلرسائيليون والكنعانيون ش�عبني متاميزين وخمتلفني ،وعجز احلفريات
اآلركيولوجي�ة يف فلس�طني ع�ن التمييز بوضوح بين ما هو كنع�اين وما هو

إرسائيلي(((« .كذل�ك األماك�ن الكنعانية املقدس�ة مل تلب�ث إال وانتقلت إىل

حتول (بعل) الكنعانيني إىل (يهَ وه) اإلرسائيليني»(((.
اإلرسائيليني ،كام ّ
()1
()2
()3
()4

سفر القضاة ،إصحاح  ،10مقطع .8
لوبون ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل (ص.)32 ،31
طومسون ،التاريخ القديم للشعب اإلرسائييل ،ترمجة :صالح عيل سوداح (ص.)23
فؤاد حسنني عيل ،إرسائيل عرب التاريخ :يف البدء (ص .)69
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وق�د أحدث ه�ذا االمتزاج تغّي�رّ ات جوهرية يف حي�اة العربانيني ،فغادر

بعضه�م س�كنى اخليام ،ورشع�وا يبنون بيوتً�ا كبيوت الكنعانيين .وخلعوا
عوضا عنها الثياب
عنهم اجللود التي كانوا يلبسوهنا وهم يف البادية ،ولبسوا ً
الكنعانية ،املصنوعة من منسوجات صوفية زاهية(((.

فإذا كان احلال عند بني إرسائيل هو تعدد اآلهلة واألرباب ،فلامذا تنحرص

دعوة إلياس  Sبإنكار عبادة (بعل) فقط دون ما س�واهّ .
كل ذلك يدلنا
دالل�ة واضح�ة عىل أن إلي�اس  Sمل ُيبعث إىل بني إرسائي�ل ،وإنام ُب ِعث
لقوم عبدوا البعل باألصالة واحلقيقة.

( )1العارف ،املفصل يف تاريخ القدس (ص.)11
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املطلب اخلامس

بقاء املعامل الوثنية حتى الع�صر احلا�ضر
كانت املعابد واهلياكل الوثنية تش ّيد عىل شكل حصون ،لتمتنع عىل العدو

ويس�هل الدفاع عنه�ا .ومن هنا جاءت فك�رة اهليكل القلع�ة ()acropole
التي كانت س�ائدة عند الفينيقيني واليونان وسائر الشعوب القديمة؛ فهياكل

َب ْع َل َب ّك قالع مقدسة دينية بناها الفينيقيون عىل مراحل متعددة ،وكانت املرحلة
األخرية يف عهد الرومان ،ولكن بناها الفينيقيون أهل البالد فهندستها فينيقية

ال رومانية.

أيض�ا الواضح�ة يف هي�اكل َب ْع َل َب ّك وغري
م�ن خصائ�ص الفن الفينيق�ي ً

املوج�ودة يف اهلياكل الرومانية االجت�اه نحو الرشق؛ فهي�اكل َب ْع َل َب ّك موجهة
نح�و الرشق بحي�ث يغمر النور عند بزوغ الش�مس متثال اإلل�ه املوضوع يف

صدر اهليكل(((.

وبحسب اآلثار املكتشفة يف (أوغاريت) فإن بعل ،هو إله العاصفة واملطر

رم�زا إىل البرق ،ومنبتًا أوراق
يل�وح بالصوجلان ً
اخلصي�ب ،كان ممثًل�اً وهو ّ

الشجر من األرض ُمعر ًبا عن والدة جديدة للغطاء النبايت((( ،وغال ًبا ما ّتوج

بالذهب عىل الطريقة الفرعونية ،أو بتاج معهود يف بالد ما بني النهرين.

( )1بطرس ضو ،احلصون الفينيقية ،من كتاب تاريخ املوارنة ،اجلزء األول ،موقع ويب:
 http://www.chahadatouna.comبتاريخ 1439/5/1هـ.
( )2إسامعيل ،خالد سامل ،الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف بالد الشام (ص.)52
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ويع ّلق األس�تاذ أنيس فرحية يف دراس�ته للمالحم األوغاريتية ،من حيث

ّ
الرغم ممّا
الش�كل الذي وجدت عليه ،ومدى قيمته�ا التارخيية واألدبية ،عىل ّ

ّشوهات.
أصاهبا من الت ّ

والذي هيمنا ما ذكره يف(ملحمة البعل)؛ حيث نجده يذكر كثرة التّشوهات

الت�ي أصابت اللوحات ،وع�دم اإلدراك اليقيني برتتيب األلواح ،ومع ذلك
فق�د بدت امللحمة يف أثن�اء قراءهتا واضحة ومفهومة ،وس�أقتبس هنا بعض

هتمنا يف بحثنا:
النصوص من ملحمة البعل التي ّ

النص األ ّول :يتحدّ ث عن اهلزيمة التي ُمنِ َي هبا اإلله َيم [إله العامل السفيل]

إث�ر رصاع�ه ضد البعل ،والتي كادت أن تودي به لوال تدخل عش�تارت ملنع

أسريا.
البعل من قتله ،باعتباره ً

الن���ص الثاني :يتن�اول هذا النّص موضوع ظه�ور البعل عىل يم ،وطلبه

من إيل بناء مس�كن له بوس�اطة عناة ،ف ُي َجاب إىل طلبه ،كام يف النص حديث
عن إنذار البعل املرسل إىل موت [إله املوت].

الن���ص الثال���ث :يتن�اول موض�وع رصاع البع�ل وموت ،وال�ذي ينتهي

بمأساة نزول البعل إىل العامل السفيل ،وهو عامل األموات ،ممّا جيعل عناة تبكيه

وتندبه.

الن���ص الراب���ع :يف ه�ذا النّ�ص وصف حلال�ة عناة غ�داة رحي�ل البعل،

واستبشارها بعودته ،كام يعاود النّص يف آخره مشهدً ا يصف فيه رصاع البعل

ضدّ موت.
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ال ّن���ص اخلامس :فيه حديث عن االحتفال بعودة البعل ،وتكرار لطلب

البعل من إيل بناء بيت له.

الن���ص الس���ادس :يتح�دّ ث ع�ن إرس�ال إي�ل يف طل�ب إله البن�اء كارش

وخاس�س لكي يبني له بيتًا ،ويعلن حم ّبته ليم ،ور ّبام هذا ما فتح جمال الرصاع

بني بعل ويم عىل السلطة.

النص السابع :مضمون النص هو وصف االبتهاج بعودة البعل.

النص الثامن :به إشارة إىل والدة ثور للبعل من عناة.
النص التاسع :يتحدّ ث عن زواج البعل من عناة(((.

وقد بقيت آثار الوثنية وعبادهتم لإلله (بعل) حتى زمننا احلارض ،فاهلياكل

املوج�ودة اليوم يف َب ْع َل َب ّك هي من تصميم الفينيقيني ،وقد كان من خصائص
هندس�ة اهلياكل عند الفينيقيني إقامة املذبح األكرب يف فناء اهليكل أي الس�احة

املكش�وفة أم�ام املعب�د ال يف املعب�د ذاته ،وهذا ه�و الوضع يف هي�كل َب ْع َل َب ّك
فاملذبح كان يف الفناء املكشوف املمتد أمام (معبد جوبيرت) ال يف داخل املعبد،

ومل يك�ن يشء م�ن هذا الن�وع يف اهلياكل الروماني�ة أو اإلغريقي�ة؛ إذ مل يكن

م�ن مذبح يف الفناء اخلارجي؛ ففي هيكل َب ْع َل َب ّك أو غريه من العهد الروماين
بدون ش�ك عنارص من الفن الروماين واإلغريقي مثل بعض أشكال التيجان

وبعض الزخارف والتفاصيل اهلندس�ية والزخرفي�ة ،ولكن املجموع فينيقي

الصنع ،منذ أيام اإلله (بعل).

( )1أنيس فرحية ،مالحم وأساطري من أوغاريت ،رأس الشمرا (ص.)80-46
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أيضا ضخامة احلجارة املرصوفة
من اخلصائص الفينيقية يف هياكل َب ْع َل َب ّك ً

ب�دون طني ،وهذا نم�ط فينيقي حمض ال روماين أو إغريقي ،فاهلياكل واملباين

الروماني�ة يف روما وغريها ال تس�تعمل أبدً ا احلج�ارة الضخمة ولكن اآلجر

(القرمي�د) أو احلجارة الصغرية احلج�م ،وأبرز مثال عىل ذلك هياكل َب ْع َل َب ّك
الس�فلىَ فيها واألساس�ات ،وأقيس�ة ه�ذه احلجارة خاصة
وخاصة اجلدران ُّ
احلج�ارة الثالثة املعروف�ة بالرتيليثون( )trilithonصارت مش�هورة؛ فطول
أحده�ا 19.3م وط�ول الثال�ث 19.56م ،وع�رض ّ
كل م�ن ه�ذه احلجارة

3.75م وبعل�و 4.5م ،ووزن كل حج�ر  750طنًّا ،وكل حجارة اهلياكل من
احلج�م الكبري خاصة األعمدة املتكونة من حجر واحد وطول كل منها يزيد

عىل الس�بعة أمت�ار؛ هذه الضخام�ة يف احلجارة ال توج�د يف أي بناء روماين،
وهي من خصائص البناء الفينيقي(((.

( )1بطرس ضو ،احلصون الفينيقية ،من كتاب تاريخ املوارنة ،اجلزء األول ،موقع ويبhttp://:

 www.chahadatouna.comبتاريخ 1439/5/1هـ.

املبحث اخلامس

املنهج الدعوي يف قصة إلياس S

وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول :أساليب ووسائل من خالل اآليات.
املطلب الثاني :مقامات إلياس  Sومق ّوماته.
املطلب الثالث :صفات أتباع إلياس املؤمنني.
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املطلب األول

�أ�ساليب وو�سائل من خالل الآيات
الناظ�ر يف ثناي�ا قص�ص األنبي�اء يف الق�رآن س�يخرج بيقين أن ّ
كل قصة

ذكرت إنام جاءت حلكمة وأهداف ال تُغني عنها القصة األخرى ،فاألهداف

من قصة نوح ختتلف يف ٍ
نواح منها عن قصة موس�ى ،وقصة موسى عن قصة
عيسى عليهم السالم مجي ًعا ...وهكذا.

وقد تأ ّملت مل ًّيا يف البحث عن حكمة ذكر قصة إلياس  Sمع قومه يف

ُ
القرآن احلديث عن
القرآن الكريم ،وما اليشء املم ّيز فيها حتى تذكر ،بينام ت ََر َك

مئ�ات األنبياء الذين تتقارب أهداف قصصهم م�ع ما ُذكر يف القرآن ،فأغنت
ِ
ٍ
أخبار ذات أهداف مكرورة.
تلمس
العرب واحلكم يف القصص املذكورة عن ّ
ُ
ورأيت أن قصة إلياس  Sمت ّيزت بالتالي:

 .1عبادة (بعل) من أعظم ما ُفتن به الناس يف التاريخ عرب مئات السنني،

ويف مواق�ع شاس�عة م�ن العامل .وال تزال آثاره ش�اهدة عىل ذل�ك حتى يومنا

مزارا
ه�ذا ،وما ت�زال آثار مدينة بعلبك ت�دل عىل آثار هذه العب�ادة .وأصبح ً
للسائحني ،وكان األوىل أخذ العربة والعظة من مصري القوم السابقني.

 .2مل يكن كُفر قوم (إلياس) من جنس الرشك يف العبادة وتوحيد األلوهية،

كح�ال قوم نوح وهود وصال�ح ...وغريهم عليهم السلام مجي ًعا .بل ظاهر
ِ
توحي�د
اآلي�ة[ :ﯬ ﯭ ﯮ] [الصاف�ات ]125:أنهَّ�م أرشك�وا يف
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الربوبية ،يف جانب اخللق والرزق ،ورصفوا العبادة كاملة لبعل ال س�واه ،مع
أيضا،
اعرتافهم بأن اهلل أحس�ن اخلالقني .فهو رشك يف األلوهية ويف الربوبية ً

ونوع من الكفر الصارخ برصف العبادة بالكلية لغري اهلل.

وواضحا
والناظر يف مقاصد س�ورة الصافات س�يجد هلا ارتبا ًط�ا عمي ًقا
ً

بأه�داف قص�ة إلي�اس  Sيف ثناياه�ا ،فق�د كان م�ن أعظ�م مقاصدها

إثب�ات وحدانية اهلل تعاىل ،وس�وق دالئل كثرية عىل ذل�ك ،د َّلت عىل انفراده
بصنع املخلوقات العظيمة التي ال قبل لغريه بصنعها ،وهي العوامل السماوية
بأجزائه�ا وس�كاهنا وال قبل ملن عىل األرض أن يتط�رق يف ذلك .وإثبات أن

البع�ث يعقبه احلشر واجلزاء .وقد جاءت قصة إلي�اس يف عمق هذا اهلدف،
ِ
نرباسا لدعوة حممد
وقد س�يقت يف مس�اق القصص من قبلها وبعدها لتكون ً
 Hمع قومه ،بدعوة الرس�ل من قبله ،وكيف نرص اهلل رس�له ورفع
ش�أهنم وب�ارك عليهم .وأدمج يف خلال ذلك يشء من مناقبه�م وفضائلهم

وقوهتم يف دين اهلل وما نجاهم اهلل من الكروب التي حفت هبم(((.

وج�اءت قص�ة إلي�اس  Sبع�د الكالم عىل رس�ل ثالثة م�ن أصحاب

الرشائ�ع :ن�وح وإبراهيم وموس�ى ،وكانت قصت�ه بداية اخلرب عن ثالث�ة أنبياء:
إلياس ولوط ويونس عليهم الصالة والسلام ،وما لقوه من قومهم ،وذلك كله

شواهد لتسلية الرسول حممد  Hوقوارع من املوعظة لكفار قريش(((.
ِ
بعين البصرية سيس�تلهم خطو ًطا عريضة يف
ومن ق�رأ اآليات التي معنا
( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)82/23
( )2املرجع السابق (.)165/23
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منه�ج نب�ي اهلل إلياس يف الدعوة إىل اهلل س�بحانه ،وكثري منه�ا يتفق مع منهج

غيره م�ن األنبياء ،فتش�كّل بذل�ك طري ًقا مضي ًئ�ا ملن أراد أن يس�لك دروب
األنبياء واقتفاء آثاره�م واالقتداء هبداهمّ ،
توصل إليه الباحث
أهم ما ّ
ولعل ّ

يف منه�ج إلياس  Sمن خالل اآليات ،ما س�يذكره عىل س�بيل التقريب
ال الرتتيب ،فكان كالتايل:

أهم املهمات:
 .1البدء يف الدعوة ب� ّ

فدعاه�م إىل اهلل  Dوهناه�م ع�ن عب�ادة م�ا س�واه ،وأن يرتك�وا عبادة

صنمه�م((( .وبدأ بأهم املهامت ،وه�و توحيد اهلل  Dوترك الرشك به؛ فهو

وتفضل عليهم بالنعم.
سبحانه رهبم الذي خلقهم،
ّ

ويتضح من سياق اآليات أن مدار التقوى هو توحيد اهلل ،وااللتجا ُء إليه ،وال ُبعد

عن كل ما سواه ،والرجوع إىل اهلل يف كل يشء ،واالعتامد عليه يف كل حال(((.

واالس���تفهام هن���ا[ :ﯪ ﯫ] [الصاف�ات ]125:للتوبي�خ واإلن�كار

يس�مى عب�ادة ،كام قال
والتس�فيه ،و(تدع�ون) بمعن�ى تعبدون ،فإن الدعاء
َّ

س�بحانه[:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ[ ]...غاف�ر ،]60:ومل يقل( :عن دعائي) ،وهذا ُّ
يدل عىل أن الدعاء يراد
ب�ه العب�ادة .وحيتمل أن يكون املراد بدعوهتم هذا الصنم دعوة املس�ألة وأهنم

يستغيثون هبذا الصنم وإن مل يركعوا له ويسجدوا له(((.
( )1تفسري ابن كثري (.)20/4
( )2ابن عجيبة ،البحر املديد (.)617/4
( )3ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)274
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ويظه�ر من اس�مه (إلياس) بحس�ب النص اليون�اين أو (إيلياء) العرباين

أن رس�الته جاءت مطابقة ملعنى اسمه :الرب هو إهلي .فمن اسمه كان هدفه

صادح�ا وصاد ًعا
األس�مى :اهلل ه�و معب�ودي ال معبود س�واه .ولذلك كان
ً

قوته ،ومن اهلل إعانته.
بالتوحيد يف وجه الوثنية ،فمن اهلل ّ

وظاه�ر اآلي�ة أن ه�ؤالء كان�وا يعبدون البع�ل وال يعب�دون اهلل ،ويرون

أن (البع�ل) ه�و ال�رب الذي جي�ب أن ُيطاع وأن خيش�ى ،وعىل ه�ذا فيكون

قوله[:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [الصافات ]125:عىل ظاهره.

وحيتمل أهنم يدعون البعل ويدعون اهلل ،ولكن من دعا غري اهلل ودعا اهلل

فإن اهلل غني عنه ،فيكون كالتارك لدعاء اهلل ،وعىل هذا فيكون إلياس جعلهم

تاركني هلل؛ ألهنم أرشكوا به ،ومن أرشك باهلل معه غريه فاهلل غني عنه وكأنه مل

يعب�د اهلل ،وعىل هذا فإما أن يكونوا قد تركوا اهلل عىل س�بيل احلقيقة إذا كانوا
يعبدون البعل وال يعبدون اهلل ،وإما أن يكونوا قد تركوا اهلل عىل سبيل احلكم
إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون اهلل(((.

� .2أ�سلوب املقارنة بني املعبودات:

فف�ي قوله[ :ﯬ ﯭ ﯮ] يقول :وتَدعون عبادة أحس�ن
َمن قيل له خالق(((ّ .
أيضا حس�ب الظاهر إىل األش�ياء التي
ولعل اآلية تشير ً

سمي باخلالق،
يصنعها اإلنس�ان بعد أن يغيرّ ش�كل املواد الطبيعية ،ومن هنا ّ
رغ�م أنّ�ه تعبري جمازي .ورأي ابن عطية يؤيد أنه من حيث قيل لإلنس�ان عىل
( )1ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)275
( )2تفسري الطربي (.)96/21
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التجوز إنه خيلق ،وجب أن يكون تعاىل [ﯭ ﯮ]؛ إذ خلقه اخرتاع
وإجياد من عدم وخلق اإلنسان جماز(((.

 .3و�صف اهلل مبا ينا�سب �أن يتوجهوا �إليه بالعبادة:
وأهم تلك الصفات:
		
( أ ) اخللق.

(ب) الرزق.

ألن الداع�ي ال يدع�و إال بكش�ف رض أو إلباس نفع ،ف�كان ال جيوز أن

يدعو إال من يقدر عىل إعدام ما يش�اء وإجياد ما يريد ،وهذا س�بب استخدام

إلي�اس  Sعب�ارة[ :ﯭ ﯮ] وه�و م�ن ال حيت�اج يف اإلجي�اد
واإلعدام إىل أسباب.

فالعدول عن اسم (اهلل) الذي خيتص به إىل عبارة [ﯭ ﯮ] ،ال

بد له من حكمة ،واحلكمة هنا هي إقامة احلجة عليهم بعدم صالحية معبودهم

للعب�ادة؛ ألنه ال يس�تطيع اخللق ،واهلل وحده هو الذي يق�در عىل اخللق ،فاهلل
تعاىل أحسن اخلالقنيّ ،
وكل من خلق شي ًئا فاهلل تعاىل أحسن منه خل ًقا(((.
يرب نفس�ه ،بل ر ّب�اه اهلل ورزقه ،وكان
وملا كان اإلنس�ان يعلم يقينًا أنه مل ّ

مذكرا
اإلحس�ان أعظم عاطف لإلنس�ان ،فقد بينّ إلياس  Sهلم ذلك،
ً
هلم بإحسان اهلل إليهم بالرتبية بعد اخللق من العدم وهي أعظم تربية(((.
إن اس�تخدام إلياس  Sهلذه املعاين هلو أفضل من ّبه للعقل والتفكري،

( )1تفسري ابن عطية (.)484/4
( )2ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)274
( )3البقاعي ،نظم الدرر (.)285/16
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فأهم قض ّية يف حياة اإلنس�ان ه�ي أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه
ّ

ومر ّبيه وو ّيل نعمته؟

 .4ح�سن طريقة العر�ض:

فاملالحظ أنه اس�تخدم[ :ﯧ ﯨ] وابتع�د عن األمر املبارش الذي قد

ي�ؤ ّدي إىل تنفير املخاط�ب .و(أال) هن�ا أداة حتضيض وحث ،وليس�ت أداة
حيضهم عىل هذا.
عرض فقط؛ ألنه ال يقصد عرض التقوى عليهم ،ولكنه ّ

وه�ذا ّ
ي�دل على تلطف إلي�اس  Sيف دع�وة قومه؛ ألن�ه قال [ﯧ

ﯨ] ،وهذا للعرض واحلث ،ومل يقل هلم :اتقوا اهلل .مع أن باستطاعته أن
ينزل كل خماطب ّ
وكل حال بمنزلته وبام يليق به ،وبحسب ما
يأمرهم ،ولكن ّ
تقتضيه مصلحة الدعوة.

والصحي�ح يف مفعول التقوى ههنا أنه عام ،فكأن�ه يقول :أال تتقون اهلل،

أال تتقون النار ،أال تتقون يوم احلس�اب .فحذفت اآلية املفعول لتش�مل كل

أخص؛ ألن
ذل�ك ،وال ينبغي إذا دلت اآلية عىل معنى أعم أن نقيدها بمعنى ّ
نقصا يف تفسير اآلية بل إذا جاءت اآلية عامة فلتبق عىل عمومها،
هذا يعترب ً
وإذا جاءت ُمطلقة ف ْل َت ْب َق عىل إطالقها(((.

ّ
احلث واال�ستعطاف :
.5
وذلك بذكر معبود آبائهم األولني ،وهو اهلل س�بحانه[ :ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ] فينادهي�م النب�ي  :Sذل�ك معبودك�م أهيا الناس
( )1ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص ،273وص.)281
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ورب آبائكم املاضني
الذي يس�تحق منك�م العب�ادة :ربكم ال�ذي خلقك�مّ ،
يضر وال ينفع(((.ق�رأ مح�زة
قبلك�م ،ال الصن�م ال�ذي ال خيل�ق ش�ي ًئا ،وال
ّ
ِ
َّص�ب َبدَ لاً
والكس�ائي وعاص�م[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] ُّ
كل ذل�ك بالن

الباقون َّ
َ
كل
أو صفة ألحس�ن اخلالقني ،ليكون الكالم فيه وج�ه واحد ،وقرأ
َ
ذلك بالرف ِع عىل ال َق ْط ِع واالستئناف((( .وقد ُروي عن محز َة أنَّه كان إذا َو َص َل

ف َر َفع .وقد استحس�نها السمني احللبي جدًّ ا ،وزعم أن فيها
ب ،وإذا َو َق َ
ن ََص َ
الروا َيتي(((.
جمَ ْ ًعا بني ِّ

وقال الطربي بع�د ذكره للقراءتني« :والصواب من القول يف ذلك عندنا

القراء ،فبأي ذلك
أهنما قراءتان متقاربتا املعنى ،مع اس�تفاضة القراءة هبما يف ّ
فم ِصيب(((».
قرأ القارئ ُ
واملراد هناّ :
كل من هو أول هلم ،فشمل ذلك آباءهم األقربني ،و َمن قبلهم

إىل آدم  .(((Sوالظاه�ر هنا ّ
أن املرشكني يف زمان إلياس ،قالوا -كام قال

األولني،
حممد  -Hإنّنا نتّبع س�نن أجدادنا ّ
املرشك�ون يف زم�ان نب ّينا ّ
فأجاهبم إلياس  Sبقوله[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ].

()1
()2
()3
()4
()5

تفسري الطربي (.)99/21
ابن جماهد ،السبعة (ص ،)549أبو الطاهر ،العنوان يف القراءات (ص ،)162ابن زنجلة،
حجة القراءات (ص.)610
السمني احللبي ،الدر املصون (.)328/9
تفسري الطربي (.)99/21
البقاعي ،نظم الدرر (.)286/16
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كما أن يف ذكر اآلباء األولني إش�ارة إىل أن اهلل  Dه�و الذي بيده خلق

احلياة واملوت ،فإن هؤالء اآلباء األولني أماهتم اهلل ،فيذكّر هؤالء بأهنم سوف
يموتون كام مات آباؤهم األولون .واإلنس�ان إذا كان له قلب و ُذك َِّر باملوت،
وأن�ه س�وف ينتقل من حياة العم�ل إىل حياة اجلزاء فالب�د أن يلني قلبه ،وأن

يعمل للدار املستقبلة(((.

 .6ذكر �سبب الإنكار:

رشا طويلاً ،
فه�و حني قال هل�م[ :ﯧ ﯨ] «فإن ما أنتم علي�ه يقتيض ًّ

وعذا ًب�ا وبيًل�اً  ،وم�ا أنت�م عليه م�ن الس�كون والدع�ة يقتيض أن�ه ال خوف

عندك�م أصًل�اً  ،وذلك غاية اجلهل واالغرتار بمن تعلم�ون أنه ال خالق لكم

فصحا بس�ببه
وال رازق غريه.ومل�ا كان ه�ذا اإلنكار س�ب ًبا لإلصغاء ،كرره ُم
ً
فق�ال[ :ﯪ ﯫ](((» .يق�ول ال�رازي[« :ﯧ ﯨ] َأ ْيَ :ألاَ َتخَا ُف َ
ون
�ال ا ْل َك ْلبِ�ي َألاَ تخَ َا ُف َ ِ
ِ
�م َأ َّن ُه َل َّم�ا َخ َّو َف ُه ْم َأ َّولاً
اهللََ ،و َق َ
�ون ع َبا َد َة َغْي�رْ ِ اهللَ .وا ْع َل ْ
ُّ
�ال َذكَر ما هو الس�بب لِ َذلِ َك اخل�و ِ
َعلىَ َس�بِ ِ
ف َف َق َال[ :ﯪ ﯫ
َ ْ
يل الإْ ِ جمْ َ ِ َ َ ُ َ َّ َ ُ

ﯬ ﯭ ﯮ](((».

حيا (بعل)،
والذي يلفت االنتباه هنا أن ّ
النص القرآين ذكر اسم الصنم رص ً

بينام أغفل يف أغلب قصص األنبياء ذكر معبودات أقوامهم -سوى قوم نوح
وحممد عليهام الصالة والسالمّ ،-
الرس يف ذلك يرجع إىل ثالثة أمور:
ولعل ّ

( )1ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)277
( )2البقاعي ،نظم الدرر (.)284/16
( )3تفسري الرازي (.)353/26
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 .1افتتان كثري من الناس هبذا الصنم ،فهو معبود بالد الش�ام مجيعها :أي

سورية ولبنان ورشق األردن وفلسطني قبل امليالد املسيحي ،وكان كذلك يف
أيضا؛ حيث يبدو أنه من آهلة اجلنس العريب
جنوب جزيرة العرب ويف العراق ً
الرئيسة(((.

 .2استمرار الفتنة به أزمن ًة متطاولة.

 .3كان�وا يرون فيه أن�ه املترصف يف أحوال العامل من دون اهلل ،اس�تقاللاً

ال تب ًعا؛ حتى تركوا عبادة اهلل بالك ّلية.

 .7ا�ستخدام احلجج العقلية:
لق�د كان أس�لوب إلياس  Sقائماً عىل اإلقناع؛ حيث بنَى اس�تفهامه
باس�تغراب م�ن قومه الذين كان�وا يعبدون إهلًا م�ن دون اهلل[ ،ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ]

ِ
للعقل اإلنس�اين الذي خلقه اهلل
[الصاف�ات ،]126 ،125:وكأن�ه يقول هل�م :كيف
ِ
أحس�ن تقويم أن يقبل عبادة صنم من صن�ع يديه ،ويرتك عبادة من خلقه
يف
ابتدا ًء ،ورزقه ور ّباه ،فيا للغرابة!

ومن ِ
أجل الوصول إىل اإلقناع الفكري السليم ،وحتى يكون لدى الفرد

قناع�ة حقيقية من داخل نفس�ه ،فإنه ينبغي أن نس�لك مس�لك النبي S

الذي ناقش وأقنع باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال بالتي هي أحسن(((.

( )1حممد عزة دروزة ،التفسري احلديث (.)229/4
( )2حبنكة ،األخالق اإلسالمية ()205/1
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 .8الو�صف البينّ للمنكر الواقع مع ف�صاحة الل�سان:

ِ
أحس�ن التعبري عن املقصد يف سهولة
الفصاحة :ملكة تُعني صاحبها عىل

املقومات األساس�ية
أه�م ّ
ويسر .وتع�دّ الفصاحة والق�درة عىل البي�ان من ّ
املطل�وب توافره�ا ل�دى ّ
كل داعي�ة .وهذا أمر معل�وم بداه�ة؛ إذ َّ
إن مبارشة
األفراد باخلطاب مما يرس�خ صورة واضحة عن ش�خص ّية القائد لدى أتباعه،
كام أنه ِ
أيضا مع ذلك أن البيان
يساه ُم يف توضيح األفكار بشكل كبري .ويبقى ً

فصيحا بلي ًغا كان له تأثري ووقع عىل نفوس املس�تمعني
واخلط�اب ،كلما كان
ً
وقلوهبم .وصدق النبي  Hحني قال« :إن من البيان لسح ًرا»(((.

َان ا ُمل َل َّق�ب بِالر ِش ِ
�يد ا ْلكَاتِ ِ
ول َل ْو ِق َ
�ب َي ُق ُ
ون َب ْعًل�اً َوتَدَ ُع َ
ي�لَ :أتَدْ ُع َ
«وك َ
ون
ُ َّ
�م َأ َّن ُه َأ ْح َس� ُن؛ لأِ َنَّ� ُه ك َ
َان َقدْ تحَ ْ ُص ُ�ل فِ ِيه ِر َعا َي� ُة َم ْعنَى
َأ ْح َس� َن اخلَالِ ِق َ
ينَ .أ ْو َه َ

آن َليس ْت لأِ َج ِل ِر َعاي ِة ه ِذ ِه ال َّتكَالِ ِ
ِ
الت َّْح ِس ِ
يفَ ،ب ْل
َ َ
ني َو َج َوا ُب ُهَ :أ َّن َف َص َ
ْ
اح َة ا ْل ُق ْر ْ َ
لأِ َج ِل ُقو ِة ا َملعانيِ وج َزا َل ِة الأْ َ ْل َف ِ
اظ(((».
ْ َّ َ َ َ
وق�د أطال األلويس يف اجلواب عن ذلك بتس�عة أجوب�ة ومل يرجح بينها،

ّ
ولعل أحسنهاّ :
أخص من (يذر)؛ ألنه بمعنى ترك اليشء مع اعتناء
«أن(يدع) ّ
لسحرا) (،)202/10
( )1أخرجه البخاري يف (صحيحه) ،كتاب الطب ،باب (إن من البيان
ً
حدي�ث رق�م ()5434؛ ومالك يف (املوطأ) ،كتاب الكالم ،باب ما يكره من الكالم بغري
ذك�ر اهلل ،برقم ()986/2( ،)1783؛ وأبو داود يف (س�ننه) ،كتاب األدب ،باب ما جاء
يف التشدق بالكالم ،برقم ()459/4( ،)5009؛ والرتمذي يف (سننه) ،كتاب الرب ،باب
لسحرا ،برقم (.)2029
ماجاء يف أن من البيان
ً
( )2تفسري الرازي (.)354/26
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به ،بشهادة االشتقاق نحو اإليداع فإنه ترك الوديعة مع االعتناء بحاهلا ،وهلذا
خيت�ار هلا من هو مؤمتن ،ونحوه موادعة األحب�اب ،وأما (يذر) فمعناه الرتك
مطل ًق�ا أو مع اإلعراض والرفض الكيل؛ إذ املراد تبش�يع حاهلم يف اإلعراض

(و َذر) تدور
ع�ن رهب�م(((» .وهو املعنى الذي أكّ�ده البقاعي بقوله« :وم�ادة َ
عىل ما يكره ،فاملعنى :وترتكون ترك املهمل الذي من شأنه أن يزهد فيه ،ولو
قيل :وتدعون  -هتافتًا عىل اجلناس مل يفد هذا وانقلب املراد(((».

 .9التخويف من اهلل:
فف�ي قوله س�بحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ] يقول :فإهنم ملحرضون يف

عذاب اهلل فيش�هدونه((( .وإنما أطلقه اكتفاء منه بالقرين�ة ،أو ألن اإلحضار

املطل�ق خمصوص بالرش ُعر ًفا((( .والفاء هنا للس�ببية :أي :فبس�بب تكذيبهم

إهن�م ملحرضون ،أي حمضرون إلينا يوم القيامة وس�يجازون عىل ذلك ،وأما
ق�ول من ق�ال أهنم حمرضون يف النار ففي ذلك نظر؛ ألنه مل يس�بق للنار ذكر،
واهلل توع�د هؤالء بأهنم س�وف حيرضون إىل اهلل وس�وف جيازهيم.وعىل هذا

فيكون االستثناء منقط ًعا ،واملعنى :لكن عباد اهلل املخلصني سوف ينجون من
هذا احلضور ،أي من العذاب الذي يرتتب عىل هذا احلضور(((.

()1
()2
()3
()4
()5

تفسري األلويس (.)134-133/12
البقاعي ،نظم الدرر (.)285/16
تفسري الطربي (.)99/21
تفسري البيضاوي (.)17/5
ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)278
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رب العاملين ،في�ه م�ا فيه م�ن التخويف
واإلحض�ار يف ح�دّ ذات�ه أم�ام ّ

مف�ر وال مهرب ،ويرت ّقب حينها امليسء عقوبته ،ويلقى
والرتهي�ب؛ حيث ال ّ

خصوصا وأن فعل (اإلحضار) نُس�ب
ج�زاءه ،فاملؤدى واحد يف اإلحضار.
ً
إىل املجهول ،فاملرشك أحقر من أن ينسب اهلل إحضاره لذاته العل ّية ،وكم من
جند اهلل من هو مستعدّ هلذه املهمة وهذا التكليف! واملرشك يف ّ
محُرض
كل حال
ٌ
ال حمالة أمام مالك يوم الدّ ين .وقد تأكد إحضاره بمؤكدين من احلروف ّ
(إن)

و(الالم)[ :ﭒ ﭓ].

وقي�ل :إن اهلل مل هيلك قوم إلي�اس  Sاملكذبني بدعوته ،فقد قيل إنه

بع�د موس�ى مل هيلك املكذبني بعذاب االس�تئصال ،وقد بع�ث اهلل يف كل أمة

نذي�را ،وبالطبع أن إلياس بعد موس�ى ،لذا فقوم�ه مل هيلكوا لذا قال اهلل فيهم
ً

[ﭑ ﭒ ﭓ](((.

وع ّل�ل الزركيش هذا الرأي بقوله :أن اهلل تعاىل قال يف س�ورة الصافات:

[ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [األع�راف ،]84:وه�ذا يقتيض

عاقبة رديئة ،وهلذا ذكر قصة إلياس دون غريها ومل يذكر إهالك قومه بل قال:
[ﭑ ﭒ ﭓ](((.

و(الف�اء) يف قوله [ﭑ]ّ ،
تدل عىل الرتتي�ب والتعقيب ال الرتاخي،

ومع ذلك ال بدّ من وجود مهلة مناسبة بني املعطوف عليه قد تقرص أو تطول؛
( )1الزركيش ،الربهان (.)31/3
( )2املرجع السابق (.)31-30/3
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إذ الزم�ن مرتوك ل�كل يشء بحس�به؛ ألن ذلك أمر نس�بي خيتلف باختالف

االعتب�ار((( .وه�ي هنا دا ّل�ة عىل التكذي�ب الرسيع بدع�وة إلياس ،S
ودليل عىل أن اإلنس�ان مهام بلغ يف عرض الدعوة إىل اهلل وبياهنا والعظة فإنه

عرضا
ال يستلزم أن يؤثر فيمن وجه اخلطاب إليه؛ ألن إلياس عرض الدعوة ً

رقي ًقا وبينَّ َ هلم األدلة عىل أن اهلل وحده مستحق للعبادة ،ومع ذلك كذبوه.

فلم ُ
مقرصا وال فش�ل يف دعوته؛ ألنه أدى ما عليه وهو البالغ
يك إلياس
ً

خريا النقادوا للهدى(((.
واهلداية ،فلو أراد اهلل هبؤالء ً

( )1ابن هشام ،مغني اللبيب (ص.)214
( )2ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)283
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املطلب الثاني

مقامات �إليا�س  Sومق ّوماته
ومقوم�ات إللياس
ب�رزت ضم�ن اآلي�ات -رغ�م قرصه�ا -مقام�ات
ّ

 ،Sوترتّب عليها جزاءات يانعات.
أما املقامات فكانت كالتالي:

 .1العبودية هلل:
وق�د ج�اء وصف�ه بذل�ك يف قول�ه س�بحانه[ :ﭦ ﭧ ﭨ] ،ومق�ام
العبودي�ة ه�و أرشف صفات املخلوقين وأعظمها وأجله�ا(((ِ ،
وذكر إلياس

 Sبوصف العبودية املضافة هلل تعاىل تنويه به وتقريب ،وذلك اصطالح
ِ
ِ
والعب�اد مضا ًفا إىل ضمريه تع�اىل كقوله:
العب�د
غال�ب يف الق�رآن يف إطالق
[ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] [ص ،]17:وقول�ه[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ] [ص ،]45:وقوله[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ]
[الزخرف.(((]68:

 .2الإميان:
وقد جاء يف اآلية[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] ،واملراد الثناء عليه هبذا املقام
ٍ
وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف
واملنزلة ،وإذا علق الثناء أو علق احلكم عىل
( )1الشنقيطي ،أضواء البيان (.)8/3
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)30-29/23
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بضعفه ،والثناء مع َّلق هنا بالعبودية واإليامن ،فكلام كان اإلنسان أقوى عبادة

كان أحق بالثناء ،وكلام كان اإلنسان أقوى إيامنًا كان أحق بالثناء(((.

 .3الإح�سان:
وه�و ملم�ح واضح م�ن قول�ه س�بحانه[ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ]،

لب اإليمان ،وروحه وكامل�ه ،وهذا املق�ام جيمع مجيع
ومق�ام اإلحس�ان ه�و ّ
املقامات الفاضلة ،فجميعها منطوية فيه(((.

فاإلحس�ان يش�مل اإلحس�ان يف العب�ادة ،ويش�مل اإلحس�ان إىل اخللق

بالدع�وة؛ ألن اإلحس�ان نوعان؛ األول:الفعل احلس�ن ،واإلحس�ان الثاين:
إعط�اء احلس�ن وهو اخلري ،ف�األول من قوهلم :أحس�نوا يف ك�ذا ،والثاين من

قوهلم :أحسن إىل فالن(((.

وال ّ
ش�ك أن اإليامن والعبودية هلل مها منبع اإلحس�ان ،واإلحسان يؤ ّدي

إىل انضامم املحسن لصفوف املخلصني الذين يشملهم سالم اهلل.
أما املق ّومات يف اآليات فكانت:

 .1الر�سالـــة:
س�مى اهلل النب�ي إلياس يف س�ورة الصاف�ات بأنه (مرس�ل) أي
ولذل�ك َّ

رس�ول[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ] ،وه�و األم�ر ال�ذي دفع ابن حجر
( )1ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)258
( )2ابن القيم ،مدارج السالكني (.)459/2
( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)271/28
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لير ّد عىل من زعم أن�ه ليس بنبي بقوله« :وأغرب اب�ن التني فجزم أن إلياس
أيضا حي ،وه�و ضعيف أعني كونه
لي�س بنبي ،وبناه على قول من زعم أنه ً
ح ًّيا ،وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل ،ففي القرآن العظيم [ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ] فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلاً وليس بنبي؟»(((.

ّ
أيض�ا عىل وصفه بالصلاح فقط يف
ولع�ل من زع�م أنه ليس بنب�ي اتّكأ ً

ق�ول امل�وىل [ :Dﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ]
[األنع�ام ،]85:وه�ي نظ�رة جمت�زأة ،ال الس�ياق خيدمه�ا ،وال م�ا ورد يف اآليات
األخ�رى بس�ورة الصافات ،فثناء اهلل  Dعىل ه�ؤالء األنبياء املذكورين يف
اآلية ومنهم إلياس -عليهم السلام أمجعني -بأهنم من الصاحلني ،يقتيض أن

اهلل هيأهم بصالحهم حلمل الرسالة والنبوة.

جلي عىل من زع�م أن األنبي�اء مل يؤم�روا بالتبليغ،
والق�رآن ير ّد بش�كل ّ

ف�إذا مل يقم األنبياء  Qبواجب التبليغ فمن الذي س�يقوم به إذن .وكل

الرسل أنبياء وكل األنبياء صاحلون ،وكل الصاحلني مأمورون بالتبليغ ما دام

الصالح يف قلوهبم وأعامهلم.

 .2ال�صـــالح:
وصف اهلل سبحانه إلياس يف سورة األنعام بأنه (من الصاحلني) ،وذلك يف

قوله تعاىل[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [األنعام،]85:
( )1ابن حجر ،فتح الباري (.)262/9
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فق�د عدّ إلياس رديف زكر ّيا وحييى وعيس�ى عليهم مجي ًعا السلام ،ويف هذا
إشارة اىل ّ
أن هدايته واجتباءه وتفضيله كان من نوع هدايتهم .Q

وه�ذا املعنى منظور يف ّ
كل مورد ذكرت أسماء األنبياء  Qيف مقام

ذكر فضلهم واجتبائهم وهدايتهم وكيف ّية سلوكهم والعمل برسالتهم ،وليس

يف اآلي�ات دالل�ة عىل تق�دّ م زماهنم أو ّ
تأخره ،فإنّه أمر م�ا ّدي تارخيي ال ربط

النبوة والرسالة واهلداية والتبليغ .ف ُيستفاد من اآلية الكريمة ّ
أن إلياس
فيه إىل ّ

والتوجه الت�ا ّم والتبتّل اخلالص
التجرد واالنقطاع
 Sكان يف حال�ة م�ن
ّ
ّ
والعبود ّية الكاملة(((.

وم�ن اخلطأ اعتق�اد أن الصالح قد يكون صاحلًا يف نفس�ه فقط ،بدون أن

يك�ون له دور يف إصلاح اآلخرين .فإن من مقتىض الصلاح قيامه بواجب
حلا باملعنى الكامل .وال يمكن أن
اإلصلاح ملجتمعه وقومه ،وإال مل يكن صا ً

تقبل عقيدة القرآن بوجود انفصام بني الصالح واإلصالح.
أما اجلزاءات والنتائج فكانت كالتالي:
ّ

 .1جزاء املح�سنني:

ِ
جن�س العم�ل [ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] فكام
وذل�ك أن اجل�زاء من

أحس�ن إلي�اس  Sيف عبادة اهلل فقد أحس�ن اهلل إلي�ه ،وقد قال اهلل D

يف س�ورة الرمح�ن [ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [الرمحن ]60:يعني ما
جزاء اإلحس�ان إال اإلحس�ان((( .وقد بينّ اهلل عظيم فضله عىل عباده الذين

( )1املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم (.)140/1
( )2ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)253
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أحس�نوا؛ حيث جيزهيم باحلسنى وزيادة كام قال تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ] [يونس.]26:

 .2بقاء الثناء عليه �إىل يوم الدين:
فف�ي قول�ه تع�اىل[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] يق�ول :وأبقين�ا علي�ه الثناء

احلس�ن يف اآلخري�ن من األمم بع�ده((( .وقد قال مجاعة م�ن املفرسين منهم

جماه�د وغيره :وتركن�ا عليه�م يف اآلخري�ن الثناء احلس�ن ولس�ان الصدق
أيضا ،وتفسير املرتوك هنا بلس�ان الصدق
لألنبي�اء كلهم ،وه�ذا قول قتادة ً

والثناء احلسن تفسري بالزم السالم وموجبه ،وهو الثناء عليهم وما جعل هلم
من لسان الصدق الذي ألجله إذا ذكروا سلم عليهم(((.

وق�د ج�اء الثناء عىل إلياس  Oبس�بب ما اتص�ف به من كامل

ّ
التوحيد؛وكل من
اإلحس�ان ومتام العبودية واإليامن ،وجه�اده يف الدعوة إىل
اتصف بذلك ناله من الثناء بقدر ما اتصف به ،ولذلك كان الثناء عىل إلياس

 Sأكثر وأعظم .وهذا الثناء يش�مل كل األزمنة ممن س�يأيت بعده إىل يوم
الدي�ن(((؛ أي ّ
إن األمم القادمة س�وف لن تنس�ى اجلهود الكبيرة التي بذهلا
األنبي�اء الكبار من أجل حفظ التوحيد ،وس�قاية ش�جرة اإليامن ،وما دامت
احلي�اة موج�ودة يف هذه الدنيا ّ
فإن رس�التهم س�تبقى ح ّية وخالدة .وس�يبقى

( )1تفسري الطربي (.)99/21
( )2ابن القيم ،جالء األفهام (ص.)457
( )3البقاعي ،نظم الدرر (.)286/16
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الثناء عليهم حسنًا وسال ًما يف اآلخرين بام حصل منه من كامل الدعوة إىل اهلل
.D

� .3سالم اهلل عليه:
وذلك ظاهر من قوله س�بحانه[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] ،والسلام من اهلل

تع�اىل يعني السلامة من النقائ�ص والعيوب التي تعرتي البشر ،ومن الثناء
القبيح الواقع عليه من غريهم(((.

أم�ا السلام م�ن البرش فهو اس�م جامع ّ
ل�كل خري؛ ألنه إظه�ار الرشف

املس� ّلم عليه بكل م�ا يريد((( ،وه�ذا املعنى قد ج�اء يف قراءة
واإلقب�ال على َ

ابن مس�عود [وتركنا عليه يف اآلخرين .سلا ًما ]...بالنصب ،ويظهر لنا هبذه
الق�راءة معن�ى جديدً ا آخر ،فهو ّ
يدل عىل أن املرتوك هو السلام نفس�ه .ولو

ّ
ألخل ذل�ك بفصاحة ال�كالم وجزالته ،وتأمل
كان السلام منقط ًع�ا مما قبله
هذا بحال الس�امع إذا س�مع قول�ه[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] كيف جيد قلبه

متش�و ًقا متطل ًع�ا إىل مت�ام الكالم واجتن�اء الفائدة منه ،وال جي�د فائدة الكالم
انته�ت ومتت ليطمئن عندها بل يبقى طال ًب�ا لتاممها وهو املرتوك.ومعلوم أن
هذا السلام هو سلام العاملني عليه ،كلهم يس�لم عليه ويثني عليه ويدعو له

فذكره بالسالم عليه فيهم(((.

( )1ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)246
( )2البقاعي ،نظم الدرر (.)286/16
( )3ابن القيم ،جالء األفهام (ص .)461-458
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وحت�ى عىل قراءة (آل ياسين) يدخل النبي إلي�اس  Sدخولاً أول ًّيا

وال ّ
ش�ك يف ذاك ،قال النحاس« :كأنه واهلل أعلم جعل اسمه إلياس وياسني

ثم س�لم عىل آله؛أي :أهل دينه ومن كان عىل مذهبه ،وعلم أنه إذا س� َّلم عىل

آل�ه م�ن أجله فه�و داخل يف السلام؛كام قال النب�ي« :Hاللهم ِّ
صل

على آل أبي أوفى»(((فهو داخل فيهم؛ ألنه هواملراد بالدعاء ،وقال ّ
وعز:
جل ّ
[ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [غافر.»(((]46:

( )1أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الزكاة رقم احلديث ( ،)1590وابن ماجة يف سننه ،كتب
الزكاة رقم احلديث (.)1796
( )2النحاس ،إعراب القرآن (.)294/3
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املطلب الثالث

�صفات �أتباع �إليا�س امل�ؤمنني
أش�ارت اآليات إش�ارة واضحة إىل أتباع إلي�اس  Sاملؤمنني الذين

استجابوا لدعوته ،يف ثالث آيات:

[ .1ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] وهي رصحية فيهم.

[ .2ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] وهي رصحية عىل قراءة (آل) ،ووجه يف توجيه

قراءة (إلياسني).

[ .3ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] فقد جاءت بعد[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ]

فد ّلت عىل أهنم يدخلون ضمنًا يف منزلة [ﭧ].

وه�ذه اآلي�ات الثالث�ة تضمنت ثالث صف�ات هلم ،ونتيج�ة رفع اهلل هبا

ذكرهم وأعىل شأهنم ،وخ ّلد هبا يف القرآن موقفهم ،وهي كالتايل:

 .1العبودية هلل:
فف�ي قوله[ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] يقول :فإهنم حيرضون يف عذاب

اهلل ،إال عباد اهلل الذين أخلصهم من العذاب((( .واألقرب يف هؤالء أهنم الذين

علموا ما هلم من جمامع العظمة فعملوا بام علموا فلم يدعوا غريه سبحانه ومل
يكذبوا؛ وقد وصفهم اهلل بام أش�ار إليه من الوص�ف بالعبودية واإلضافة إىل

االسم األعظم فقال[ :ﭖ ﭗ] ثم وصفهم بـ[ﭘ] أي لعبادته
( )1تفسري الطربي (.)99/21
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فلم يرشكوا به ش�ي ًئا جل ًّيا وال خف ًّي�ا ،فإهنم ناجون من العذاب((( .وربام كان
التوحيد موجو ًدا فيهم من س�ابق والرشك ط�ارئ ،وقد بقيت منهم بقية عىل

التوحيد ،وهو ما أشار إليه الرازي(((.

وكما أن يف اآلي�ة بي�ان أن العباد املخلصني ال يناهلم ع�ذاب هؤالء ،لكن

ذل�ك العذاب هو ال�ذي يكون يف اآلخرة قط ًعا ،أما يف الدنيا فإنه يوش�ك أن
قص الصالح يف األمر
يعم اهلل تعاىل الصالح والفاس�د بالعذاب والس�يام إذا رّ
ّ
باملعروف والنهي عن املنكر(((.

وقد رأى بعض املفرسين يف االس�تثناء أنه اس�تثناء منقط�ع من مثبت(((.
ِ
ٌ
فاعل [ﭑ] وفي�ه دالل ٌة عىل َّ
أن يف
متص�ل ِم ْن
والصحي�ح أنه «اس�تثنا ٌء
ِ
جيوز َأ ْن يكونوا ُم ْس� َت ْثنَينْ ِم ْن ضمري
اس� ُت ْثنُوا .وال ُ
قومه َم ْن مل ُيك َِّذ ْبه ،فلذلك ْ

فيم ْن ك ََّذ َب ،لكنهم مل يحُ ْ رَضوا
[ﭓ]؛ ألنه َي ْل َز ُم َأ ْن يكونوا ُمنْدَ رجني َ
ِ
الفساد .ال ُيقال :هو مستثنى منه استثنا ًء
لكونهِ م عبا َد اهللِ ا ُمل ْخ ِلصني .وهو َبينِّ ُ
صري املعنى :لك َّن عبا َد اهللِ املخلصني من غري هؤالء مل يحُ ْ رَضوا.
منقط ًعا؛ ألنه َي ُ
ٍ
بوجه؛ إذ به َي ْف ُسدُ َن ْظ ُم الكال ِم(((».
وال حاج َة إىل هذا
()1
()2
()3
()4
()5

البقاعي ،نظم الدرر (.)286/16
تفسري الرازي (.)354/26
ابن عثيمني ،تفسري سورة الصافات (ص.)284
تفسري ابن كثري ()20/4
الس�مني احللب�ي ،الدر املص�ون ( ،)328/9وكالمه مس�تقى م�ن كالم أيب حي�ان ،البحر
املحيط (.)122/9
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وحاصل هذا أن اهلل وصفهم بصفة :العبودية هلل .والعبودية نوعان :عامة

وخاص�ة؛ فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات واألرض كلهم هللّ ،برهم
وفاجره�م ،مؤمنهم وكافرهم ،فه�ذه عبودية القهر وامللك .وأما النوع الثاين

فعبودي�ة الطاعة واملحب�ة واتباع األوامر؛ وإنام انقس�مت العبودية إىل خاصة
وعام�ة؛ ألن أصل معنى اللفظة الذل واخلضوع ،يق�ال :طريق مع ّبد إذا كان
مذلًل�اً ب�وطء األقدام ،وفالن ع ّب�ده احلب إذا ذ َّلله ،لك� ّن أولياءه خضعوا له

قهرا ورغماً .
وذ ّلوا طو ًعا
واختيارا وانقيا ًدا ألمره وهنيه ،وأعدا َء ُه خضعوا له ً
ً

فاخلل�ق كله�م عبي�د ربوبيت�ه ،وأه�ل طاعت�ه وواليت�ه هم عبي�د إهليته،

وال جييء يف القرآن إضافة العباد إليه مطل ًقا كهذه اآلية إال هلؤالء(((.

 .2اال�صطفاء والإخال�ص:
فق�د وصفهم س�بحانه بـ[ﭘ] ،وهي صفة (عب�اد اهلل) ،وهو

بفت�ح اللام :إذا أري�د الذي�ن أخلصه�م اهلل لواليت�ه ،وبكرسه�ا :أي الذين

أخلصوا دينهم هلل .فقرأه نافع وعاصم ومحزة والكس�ائي وأبو جعفر وخلف

بفت�ح الالم .وقرأه ابن كثري واب�ن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكرس الالم(((.
ِ ِ
�م َأ ْخ َل ُصوا هللَِ ،و َعىل ِق َ�را َء ِة ا ْل َفت ِ
ْ�حَ :أ َّن اهللَ
َ
«وا َمل ْعنَ�ى َعىل ق َ�را َءة ا ْل َكْس�رْ ِ َ :أنهَّ ُ ْ
َخ َلصهم ِمن ِعب ِ
اد ِه(((».
است ْ َ ُ ْ ْ َ
ْ
( )1ابن القيم ،مدارج السالكني (.)106-105/1
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)30/23
( )3الشوكاين ،فتح القدير (.)470/4
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ِ
واملخلص بالكرس من باب واحد،
وحقيقة الفرق بينهم���ا :أن الصادق

وهو من خت ّلص من ش�وائب الصفات النفسانية مطل ًقا ،والصدّ يق واملخ َلص
أيض�ا ،والثاين
ص من ش�وائب الغريية ً
بالفت�ح من ب�اب واحد وهو م�ن خت َّل َ

أوس�ع فل�كًا ،وأكث�ر إحاط� ًة ،ف�كل صدّ يق وخم َل�ص هو يف حقيقت�ه صادق
ِ
حفص�ا حيث قرأ بالفت�ح حيثام وقع يف
وخمل�ص م�ن غري عك�س ،فرحم اهلل ً
القرآن(((؛ فيكون املعنى :إال عبادك الذين اس�تخلصتهم لطاعتك ،وصنتهم

عن اقرتاف ما هنيتهم عنه.

واملخ َلص هو املصطفى ،كقوله تعاىل[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ]

[النم�ل ،]59:فاصطف�اء اهلل هلم فيه من التنويه بش�أن عب�اد اهلل املخلصني ،ومن
وعلو املنزلة ،وص�دق العزيمة وضبط النفس ،ويف
املدي�ح هلم بق�وة اإليامن،
ّ

ذلك إشارة إىل أعىل مراتب التكريم.

كما أن اهلل ق�د بّي�نّ جزاءهم يف اآلي�ات الس�ابقة لقصة إلي�اس من نفس
الس�ورة حي�ث ق�ال[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] [الصافات.]49-40:

فهم يف املإل األعىل ،ويا له من تكريم! ثم إن هلم وهم [ﯪ ﯫ ﯬ].

وهم خيدمون فال يتك ّلفون شي ًئا من اجلهد يف دار الراحة والرضوان والنعيم:
( )1إسامعيل حقي ،روح البيان (.)458/7
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وتل�ك أمجل أوص�اف الرشاب التي حتقق ل�ذة الرشاب وتنف�ي عقابيله ،فال

مخ�ر يصدع الرءوس ،وال من�ع وال انقطاع يذهب بلذة املت�اع! حور حي ّيات

ال متتدّ أبصارهن إىل غري أصحاهبن حياء وعفة ،مع أهن ّن [ﰃ] واس�عات
مجيلات العيون! وهن كذل�ك مصونات مع رقة ولط�ف ونعومة :ال تبتذله

األيدي وال العيون!

 .3الإح�ســـان:

واإلحسان هنا بمعناه الواسع الذي يشمل العمل ّ
بكل السنن والواجبات،
ثم اجلهاد ضدّ كا ّفة أشكال الرشك واالنحراف والذنوب والفساد.
ومن ّ
 ث�م كان�ت النتيج�ة أن أثن�ى اهلل  Eعلى آل ياسين ،فق�ال

س�بحانه[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] .والسلام عىل أتباع إلياس يظهر من توجيه
القراءتني:

وجيل ،وقد قال
( أ ) فعل���ى قراءة من قرأ (آل ياس�ي�ن) :فالتوجي�ه ظاهر
ّ

أصحاب س�عد ب�ن أيب وقاص وابن عمر وأهل الش�ام يف (آل ياسين):أهنم

قوم�ه وم�ن كان على دين�ه واحتج�وا بالق�رآن [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ] [غافر.(((»]46:

ولك�ن بعض املفرسين أغ�رب يف توجيه هذه القراءة فقال :إن (ياسين)

اسم أيب إلياس ،فأضيف إليه (آل)((( ،وهو ما رجحه الرازي(((.
( )1أبو عبيدة ،جماز القرآن (.)174/2
( )2تفسري النسفي ( ،)27/4تفسري األلويس (.)141/23
( )3تفسري الرازي (.)141/26
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وقيل :إن (ياسين) اس�م حممد  ،Gفيكون آل ياسين أي آل

حممد((( ،وهو ما جزم به أبو القاسم النيسابوري يف تفسريه(((.

واس�تبعد ابن حجر هذا التوجيه بِ�ـ َّ
«أن اهلل تعاىل إنام أخرب يف كل موضع

ذكر فيه نب ًّيا من األنبياء يف هذه الس�ورة بأن السلام عليه فكذلك السلام يف
هذااملوضع عىل إلياس املبدوء بذكره(((» .وكذلك الواحدي من قبله؛ حيث
قال :وهذا بعيد؛ ألن ما بعده من الكالم وما قبله ال ّ
يدل عليه(((.

(ب) وعل���ى ق���راءة (إلياس�ي�ن) :فالتوجيه يك�ون عىل قول م�ن ذكر أهنا

مجع ،فتجعل أصحاب إلياس داخلني يف اس�مه ،فيراد به إلياس وأتباعه من
املؤمنين املخلصني فإهن�م األحقاء بأن ينس�بوا إليه ،كام تقول لقوم رئيس�هم
رأيت
املهلب :جاءتكم املهالبة واملهلبون ،تريد املهلب ومن معه ،وكام تقولُ :

املحمدين ،تريد حممدً ا وأمته .(((H
()1
()2
()3
()4
()5

تفسير اب�ن كثير ( ،)21/4تفسير القرطب�ي ( ،)120/15اب�ن اجل�وزي ،زاد املسير
(.)84/7
أبو القاسم النيسابوري ،إجياز البيان (.)703/2
ابن حجر ،فتح الباري (.)373/6
الواحدي ،البسيط ( ،)103/19وكذلك :الفراء ،معاين القرآن ( ،)293/2السمرقندي،
بحر العلوم ،)123/3( ،تفسري البغوي ( ،)41/4تفسري القرطبي ( .)119/15وأطال
السهييل يف إبطال هذا القول يف التعريف واإلعالم (ص ،)148وأورد األدلة عىل ذلك.
الف�راء ،معاين الق�رآن ( ،)392–391/2تفسير الطربي ( ،)94/23تفسير املاوردي
( ،)65/5تفسير األل�ويس ( ،)141/23تفسير القرطب�ي ( ،)119/15تفسير اب�ن
اجلوزي (.)82/7
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وقال ابن اهلائم اجلياين( :إلياسين) يعني إلياس وأهل دينه ،مجعهم بالياء

ختص
والنون كأن كل واحد منهم اسمه إلياس((( .وطب ًقا هلذا يفهم منها أهنا ّ

ّ
كل الذي�ن أطاعوا إلياس والتزم�وا بنهجه .قال الطربي ناقلاً عن بعض أهل

العربي�ة« :وإن ش�ئت ذهب�ت بإلياسين إىل أن جتعله مج ًعا ،فتجع�ل أصحابه
داخلني يف اس�مه ...فيكون بمنزلة قوهلم األش�عرين بالتخفيف ،والسعدين

(((
لع�رف باأللف
بالتخفي�ف وش�بهه » .ور ّده الزخمشري بأن�ه ل�و كان مج ًعا ّ

والالم((( .وأ ّيده الس�مني احللبي يف ذلك(((« ،لكن هذا غري متفق عليه ،قال
اب�ن يعي�ش يف رشح املفصل :جيوز اس�تعامله نك�رة بعد التثني�ة واجلمع نحو
زيدان كريامن وزيدون كريمون وهو خمتار الشيخ عبد القاهر(((».

وقد وقع اختالف بني أهل التفسري يف حتديد املراد من (إل ياسني) ،وهل

ه�و فرد أم مجاعة؟ وإن كان فر ًدا فم�ن ذاك املقصود؟ وقد قال ابن القيم بعد
أن اس�تعرض األق�وال« :والصواب -واهلل أعلم -يف ذل�ك أن أصل الكلمة

(آل ياسين) كآل إبراهيم ،فحذفت األلف والالم من أوله الجتامع األمثال،
وداللة االس�م عىل موض�ع املحذوف .وهذا كثري يف كالمه�م ،إذا اجتمعت
األمث�ال كره�وا النط�ق هب�ا كله�ا ،فحذف�وا منها م�ا ال لبس يف حذف�ه ،وإن

()1
()2
()3
()4
()5

ابن اهلائم ،التبيان يف تفسري غريب القرآن (.)354/1
تفسري الطربي (.)102/21
تفسري الزخمرشي (.)60/4
السمني احللبي ،الدر املصون (.)329/9
تفسري األلويس (.)135/12
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كان�وا ال حيذفون�ه يف موضع ال جتتمع في�ه األمثال .وهلذا حيذف�ون النون من
إين وأين وكأين ولكن�ي .وال حيذفوهن�ا م�ن ليتني .وملا كان�ت الالم يف (لعل)
ش�بيهة بالنون حذفوا النون معها ،وال س�يام عادة العرب يف استعامهلا لالسم
األعجمي وتغيريها له ،فيقولون مرة :إلياسني .ومرة :إلياس .ومرة :ياسني،

وربما قالوا:يأس.ويكون عىل إحدى القراءتني :قد وقع السلام عليه ،وعىل
القراءة األخرى :عىل آله(((».

حمصورا عىل
وقد أسلفت ساب ًقا حني ذكر القراءات فيها ،أن السالم ليس
ً

إلياس  ،Sبل هو عا ّم له وألتباعه يف ظاهر وجه القراءة بـ (آل ياسني)،
خاصا به فيظاهر وجه قراءة (إلياسني) ،وأن كال املعنيني مقصود،
وقد يكون ًّ

وأن منزل�ة الق�راءة م�ن القراءة هي بمنزل�ة اآلية من اآلي�ة ،وال تعارض بني
مح ٌال ذو وجوه.
القراءتني ،فنحملهام عىل املعنيني ،والقرآن َّ

( )1ابن القيم ،التفسري القيم (ص.)449
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E
آن لن�ا بع�د أن وضعنا عص�ا الرتحال من هذه املسيرة يف أفي�اء اآليات،

أه�م النتائ�ج
ولطائ�ف اإلش�ارات ،ودقائ�ق العب�ارات؛ أن نس�تلهم منه�ا ّ

واملح ّطات ،ومن ذلك:

 الصحيح يف اسم (إلياس) أنه بقطع األلف واشتقاقه من قوهلم :رجل

يفر وال يربح من مكانه ،وهذا املعنى
أ ْل َيس :أي ش�جاع ،واأل ْل َيس :الذي ال ُّ

موجود يف اللغات السام ّية القديمة التي هي من أصول اللغة العربية.

 ال مانع من اجلمع بني املعنيني والقراءتني يف (إل ياسني -آل ياسني)،

وأن�ه ال يوج�د بينهام تضاد؛ فاهلل س�بحانه س� ّلم عىل إلياس  ،Sوس� ّلم
كذلك عىل آله وهم أتباعه من املؤمنني؛ ألن منزلة القراءة من القراءة كمنزلة
اآلية من اآلية.

ّ 
النص القرآين أن إلياس  Sهو (إلياس) وليس ما سواه من
يدل ّ

شخصيات األنبياء اآلخرين ،وأن ما حكاه البعض من حياته إىل آخر الزمان

رضب من اخلرافة.
ما هو إال
ٌ

أيضا؛
 إلياس  Sمل يكن من بني إرسائيل ،وال قومه الذين دعاهم ً

فاجلمي�ع كانت أصوهلم من الفينيقيين الكنعانيني القاطنني يف مدينة بعلبك،

وما حوهلا.
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 مل يذكر (العهد القديم) نس�ب إلياس ،ومل يعرفوا أصله ،وما ن ُِقل عن

وهب بن منبه قد جاء من طريق واحد ،ويف سنده ضعف شديد ونكارة.

 عىل الرغم من اختالف املؤرخني حول أصول الفينيقيني ،إال أن هناك

دالئل كثرية لدى علامء اآلثار وعلم الوراثة تساعد يف إثبات أن الفينيقيني هم

يف األصل كنعانيون.

َ ب ْع َل َب ّك هي جزء من بالد كنعان الكبرية االمتداد ،وكانت بالنسبة هلم

حيجون ويفدون إليها ويذبحون القرابني.
هي املدينة الدينية التي ّ

 إلي�اس ُ Sأرس�ل بدعوت�ه إىل الس�كان القاطنني بتل�ك املنطقة

�ك وما حوهلا) ،وهم الفينيقيون ،وليس إىل بني إرسائيل ،وهذا ما ّ
( َب ْع َل َب ّ
تدل
قصته الواردة بسورة الصافات.
عليه اآليات القرآنية يف ّ

 األص�ل يف معن�ى البعل ه�و العل�و واالس�تغناء والس�يادة ،ولذلك

اس�تعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته ،وأطلق عىل اسم صنم بعينه لسيادته،
واستعمل بمعنى الزوج لسيادته؛ وعىل هذا فالبعل يف اللغة عىل وجه واحد،

وهو كل ما عال وساد واستغنى عن غريه.

 اس�م الصنم (بعل) معروف يف كتب التاري�خ القديم ،وهو صنم من

أصن�ام الفينيقيين ،ومنحوت عىل األحجار الش�اهدة عىل ذل�ك حتى يومنا
هذا ،وهو ما أثبته علم اآلثار.

املوحدي�ن ،فذكّرهم إلياس هبم،
 كان أجداد الفينيقيني من املس�لمني ّ

وقد كانوا من بقايا دعوة (ملكي صادق) ودعوة (ش�عيب) S؛ ويشهد
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تسمى
لذلك أن الفينيقيني قد ورد ذكرهم يف التوراة عدة مرات باس�م طائفة ّ

(القينيني).

خاصا ببني إرسائيل باألصالة ،بل بالتبعية والتقليد؛
( بع�ل) ليس إهلًا ًّ

وه�م مل يعبدوا (البع�ل) فقط ،بل عبدوا الكثري من اآلهل�ة التي رأوها؛ وهذا
يدلنا عىل أن إلياس  Sمل يبعث إىل بني إرسائيل ،وإنام بعث لقوم عبدوا

البعل باألصالة واحلقيقة ،وهم الفينيقيون.

 بقيت آثار الوثنية وعبادهتم لإلله (بعل) حتى زمننا احلارض ،فاهلياكل

املوجودة اليوم يف َب ْع َل َب ّك هي من تصميم الفينيقيني.

حي�ا (بعل) افتتان كثري م�ن الناس به عىل
 س�بب ذكر اس�م الصنم رص ً

ال ُبعدي�ن الزماين واملكاين ،واعتقادهم أن�ه املترصف يف أحوال العامل من دون

اهلل ،استقاللاً ال تب ًعا.

 ما نس�به أهل الكت�اب إىل (إيليا) ميلء باخلراف�ات واملتناقضات التي

ير ّدها الرشع والعقل.

ومقومات
 ب�رزت ضمن اآلي�ات -رغ�م قرصها -مقام�ات رفيع�ة
ّ

تأهيلية إللياس  ،Sوترتّب عليها جزاءات عظيمة هلذا النبي الكريم.

 مت ّي�زت دعوة إلياس  Sبثب�ات املنهج الذي س�ار عليه األنبياء،

وتنوع األساليب اجلاذبة للمدعوين.
ّ

 تضمنت اآليات ثلاث صفات ألتباع إلياس  ،Sومكافأة رفع

اهلل هبا ذكرهم وأعىل شأهنم ،وخ ّلد هبا يف القرآن موقفهم.
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كما أن ِمن أهم التوصيات اليت يراها الكاتب:
 االستفادة من الدراسات التارخيية املوضوعية ملحاولة فهم النصوص

خصوصا ،واالبتعاد عن غثاء اإلرسائيليات
القرآنية الواردة يف قصص األنبياء
ً

التي ُفسرّ هبا النص القرآين.

 إفراد كل نبي ورد ذكره يف القرآن العظيم ببحث يدرس حياته وبيئته

ومنهجه وفق معطيات املعلومات التارخيية الصحيحة ،وإحس�ان إنزاهلا عىل

النصوص القرآنية الواردة.

وربّي هو الغفور الشكور ملا ّ
خطت يداي ..وهواملستعان وحده
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امل�صادر واملراجع


أمحد ،حسن عبدالعزيز ،الفينيقيون وإسهاماهتم احلضارية ،بحث منشور يف جملة (الدارة)



األمحد ،أمحد عيسى ،داود وسليامن يف العهد القديم والقرآن الكريم/دراسة لغوية تارخيية



األمح�د ،س�امي س�عيد ،تاري�خ الشرق األدن�ى القدي�م ،بغ�داد ،وزارة التعلي�م العايل،



أمحد فخري ،دراسات يف تاريخ الرشق القديم ،مكتبة األنجلو -القاهرة1963 ،م

– السعودية ،جملد  5عدد 1980 ،4م.

مقارنة ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت1410 ،هـ1990 -م.
1988م.



األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،بريوت:



اإلستراباذي ،نجم الدين حممد بن احلسن الريض ،رشح شافية ابن احلاجب ،حتقيق :نور

دار إحياء الرتاث العريب ،ط2001 ،1م.

احلسن ،حممد الزفزاف ،حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1395 ،هـ-

1975م.


إسماعيل ،خالد س�امل ،الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف بالد الشام ،بحث مقدم

لن�دوة :الوطن العريب :النواة واالمت�دادات عرب التاريخ ،بغداد ،مركز دراس�ات الوحدة

العربية2000 ،م.



األلويس ،ش�هاب الدين حممود البغدادي ،روح املعاين يف تفسير القرآن العظيم والس�بع



أني�س فرحية ،مالحم وأس�اطري من أوغاريت ،رأس الش�مرا ،ط ،2بيروت :دار النهار،



إين�اس هب�ي الدين عبداملنع�م ،املعبودات املرصي�ة القديمة التي اختذت هيئ�ة الكبش منذ

املثاين ،دار الرتاث ،القاهرة ،د.ت.

1980م.

بداي�ة العص�ور التارخيية وحتى هناية الدولة احلديثة ،رس�الة ماجس�تري ،جامع�ة القاهرة،

2002م.
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ابن بابويه القمي ،أيب جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسين قده ،عيون أخبار الرضا،



البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حققه :حممد النمر-



البقاعي ،برهان الدين أبو احلس�ن إبراهيم ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،مطبعة



البك�ري ،أب�و عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد األندليس ،س�مط الآليل يف رشح أمايل



البيض�اوي ،نارصالدي�ن أبوس�عيد عبد اهلل الشيرازي ،تفسير البيضاوي ،بيروت :دار



اب�ن تيمي�ة ،أمحد بن عب�د احللي�م ،اجلواب الصحي�ح ملن بدّ ل دي�ن املس�يح ،حتقيق :عيل

تصحيح :حسني األعلمي ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ -م.

عثامن ضمريية -سليامن احلرش ،السعودية :دار طيبة ،ط1417 ،4هـ1997 -م.
جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدّ كن– اهلند ،ط1391 ،1هـ.

القايل ،حتقيق :عبد العزيز امليمني ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،د.ت.

الفكر ،د.ت.

نارص -عبدالعزيز العس�كر -محدان احلم�دان ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1419 ،2هـ-

1999م.


الثعالب�ي ،أب�و زيد عبد الرمحن ب�ن حممد بن خملوف ،اجلواهر احلس�ان يف تفسير القرآن،
املحقق :حممد عيل معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

الطبعة األوىل1418 ،هـ.


الثعلبي ،أبو إسحاق أمحد بن حممد ابن إبراهيم ،الكشف والبيان ،حتقيق :أيب حممد عاشور،



ابن اجلزري ،شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف ،النرش يف القراءات العرش،



ابن اجلزري ،ش�مس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف ،حتبري التيسري يف القراءات



اب�ن جزي ،أبو القاس�م حممد بن أمح�د بن حممد بن عب�د اهلل الكلبي الغرناطي ،التس�هيل

بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط 1422 ،1هـ – 2002م.

املحقق :عيل حممد الضباع ،املطبعة التجارية الكربى ،د.ت.

العرش ،حتقيق :أمحد القضاة ،دار الفرقان ،األردن /عامن ،ط1421 ،1هـ  2000 -م.

لعل�وم التنزي�ل ،املحق�ق :الدكت�ور عب�د اهلل اخلالدي ،رشك�ة دار األرقم ب�ن أيب األرقم،
بريوت ،الطبعة األوىل 1416 ،هـ.
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ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن املوصيل ،املحتس�ب يف تبيني وجوه ش�واذ القراءات واإليضاح



جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،الطبعة الرابعة1422 ،هـ-2001م.

عنها ،وزارة األوقاف بالكويت1420 ،هـ 1999 -م.



ج�ودت الس�عد ،أوهام التاريخ اليه�ودي ،ط ،1األردن:عامن ،األهلي�ة للنرش والتوزيع،



ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد ،زاد املسير يف علم التفسير ،بريوت:



اب�ن اجل�وزي ،مجال الدين أب�و الفرج عبد الرمحن ب�ن عيل ،نزهة األعين النواظر يف علم

1998م.

املكتب اإلسالمي ،ط1404 ،3هـ.

الوج�وه والنظائ�ر ،حتقيق :حمم�د عبد الكريم الرايض ،مؤسس�ة الرس�الة ،بريوت ،ط،1

1404هـ 1984 -م.


اب�ن أيب حات�م ،أبو حممد عب�د الرمحن الرازي ،تفسير ابن أيب حاتم ،حتقيق :أس�عد حممد



اب�ن حج�ر ،أمح�د بن علي العس�قالين ،فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري ،دار طيبة

الطيب ،لبنان ،صيدا :املكتبة العرصية ،د.ت.




الرياض ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.حسن عباس نرص اهلل ،تاريخ َب ْع َل َب ّك ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1984 ،1م.

ح ّق�ي ،إسماعيل بن مصطفى اإلس�تانبويل احلنف�ي اخللويت ،روح البيان يف تفسير القرآن
(تفسري ح ّقي) ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربى ،د.ت.



احل�وراين ،يوس�ف ،لبن�ان يف قيم تارخي�ه ،بحث يف فلس�فة تاريخ لبنان ،العه�د الفينيقي،



أب�و حيان ،حممد بن يوس�ف األندليس ،البحر املحيط ،حتقيق :ع�ادل عبد املوجود – عيل



احلريي ،أليب عبد الرمحن إسماعيل بن أمحد الرضير النيس�ابوري ،وج�وه القرآن ،حتقيق:



ابن خالويه ،احلسين بن أمحد ،احلجة يف القراءات الس�بع ،املحقق :عبد العال سامل مكرم،

بريوت :دار النهار1992 ،م.

معوض ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ-1993م.

نجف عريش ،دار النوادر القيمة ،مرص1433 ،هـ 2012 -م.

دار الرشوق – بريوت ،الطبعة الرابعة1401 ،هـ.
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اب�ن خالوي�ه ،احلسين بن أمح�د ،خمترص يف ش�واذ الق�رآن من كت�اب البدي�ع ،حتقيق :ج.



خاليلي ،إبراهيم خليل ،احلي�اة املدنية والدينية يف املدينة الكنعانية الفينيقية يف ضوء العهد

برجشرتارس ،مكتبة املتنبي ،القاهرة.

القدي�م واحلولي�ات اآلش�ورية ،رس�الة دكت�وراه 2001م ،جامع�ة تونس ،كلي�ة العلوم
اإلنسانية.



اب�ن خل�دون ،عبدالرمحن ،تاري�خ ابن خلدون (كت�اب العرب وديوان املبت�دأ واخلرب) ،دار



دروزة ،حممد عزت ،التفسري احلديث ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة1383 ،هـ.

الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.



ديوران�ت ،وي�ل ،قص�ة احلض�ارة ،ترمج�ة :ب�دران ،بيروت :دار اجلي�ل1408 ،ه�ـ -



الذهبي ،ش�مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز ،سير أعالم النبالء،



الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية – بريوت،



الزركيش ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو



الزخمرشي ،أبو القاسم جاراهلل حممود بن عمر ،الكشاف ،رتّبه :حممد عبدالسالم شاهني،



اب�ن زنجلة ،عب�د الرمحن بن حممد أب�و زرعة ،حجة الق�راءات ،حتقيق  :س�عيد األفغاين،



الس�مرقندي ،أب�و الليث نرص بن حممد ،بحر العلوم ،حتقيق :علي معوض ،وعادل أمحد،



الدر املص�ون يف علوم الكتاب املكن�ون ،حتقيق :أمحد
الس�مني احللب�ي ،أمحد بن يوس�فّ ،

1988م.

حتقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة الثالثة1405 ،هـ.
الطبعة األوىل1421 ،هـ  2000 -م.

الفضل إبراهيم ،بريوت :دار املعرفة ،ط1376 ،1هـ-1957م.
بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية1402 ،هـ 1982 -م.
وزكريا النويت ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ.

اخلراط ،دمشق :دار القلم ،د.ت.
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الس�هييل ،أبو القاس�م عب�د الرمحن بن عبد اهلل ب�ن أمحد ،الروض األنف يف رشح السيرة

النبوية البن هشام ،املحقق :عمر عبد السالم السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة األوىل1421 ،هـ2000/م.



الس�واح ،فراس ،آرام دمش�ق وإرسائيل يف التاريخ والتاريخ التورايت ،دمش�ق :دار عالء



السواح ،فراس ،لغز عشتار ،ط ،8دمشق :دار عالء الدين2002 ،م.

الدين ،ط1995 ،1م.



اب�ن س�يد الناس ،حممد ب�ن حممد بن حممد بن أمحد اليعمري الربع�ي ،عيون األثر يف فنون

املغ�ازي والشمائل والسير ،تعليق :إبراهيم حمم�د رمضان ،دار القلم – بيروت ،الطبعة
األوىل1414 ،هـ1993/م.



الس�يوطي ،جلال الدين عبد الرمحن ،اإلتق�ان يف علوم القرآن ،حتقيق :س�عيد املندوب،



الس�يوطي ،عب�د الرمحن ب�ن أيب بكر ،ال�در املنثور يف التفسير باملأثور ،مصر :دار هجر،



الش�نقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ،أضواء البيان يف إيضاح



الش�وكاين ،حمم�د بن عيل بن حممد ،فت�ح القدير اجلامع بني فني الرواي�ة والدراية من علم



الشيخ ،حسني ،العرب قبل االسالم ،اإلسكندرية1993 ،م.

لبنان :دار الفكر ،ط1416 ،1هـ1996 -م.

1424هـ-2003م.

القرآن بالقرآن ،بريوت :دار الفكر1415 ،هـ–1995م.
التفسري ،دمشق :دار اخلري ،ط1412 ،1هـ.



شيفامن ،جمتمع أوغاريت ،العالقات االقتصادية والبنية االجتامعية ،ترمجة حسان ميخائيل



الصبيحي ،إبراهيم ،النكت اجلياد املنتخبة من كالم شيخ النقاد ذهبي العرص العالمة عبد



الصف�ار ،أب�و جعف�ر حمم�د بن احلس�ن ،بصائ�ر الدرجات الكبرى يف فضائ�ل آل حممد،



الصامدي ،إسامعيل نارص ،نقد النص التورايت ،دار عالء الدين ،دمشق ،ط2005 ،1م.

إسحق ،دمشق ،ط1988 ،1م.

الرمحن بن حييى املعلمي اليامين ،دار طيبة ،الرياض ،ط1431 ،1هـ -2010م.
منشورات األعلمي ،طهران 1362هـ.
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أب�و الطاه�ر ،إسماعيل بن خلف بن س�عيد املق�رئ األنص�اري الرسقس�طي ،العنوان يف



الطبريس ،أيب منص�ور أمح�د ب�ن عيل ب�ن أيب طال�ب ،االحتج�اج ،تعليقات :حمم�د باقر



الطبري ،حمم�د ب�ن جري�ر ،تاريخ األم�م واملل�وك ،بيروت :دار الكتب العلمي�ة ،ط،1



الطبري ،أب�و جعفر حممد بن جرير ،جام�ع البيان يف تأويل آي القرآن [تفسير الطربي]،

القراءات السبع ،املحقق :زهري زاهد  -خليل العطية ،عامل الكتب ،بريوت1405 ،هـ.

اخلرسان ،مطابع النعامن ،النجف1386 ،هـ.

1407هـ.

حتقي�ق :حمم�ود وأمح�د ش�اكر ،دمش�ق :مؤسس�ة الرس�الة ،الطبع�ة األوىل1420 ،ه�ـ

-2000م.


الطويس ،أيب جعفر حممد بن احلسن ،األمايل ،دار الثقافةُ ،قم ،إيران ،ط1414 ،1هـ.



طومسون ،توماس ،التاريخ القديم للشعب اإلرسائييل ،ترمجة :صالح عيل سوداح ،ط،1



ابن عاشور ،حممد الطاهر التونيس ،التحرير والتنوير ،تونس :دار سحنون1997 ،م.

لبنان :بريوت ،بيسان للنرش والتوزيع1995 ،م.



العارف ،عارف ،املفصل يف تاريخ القدس ،ط ،5القدس :مطبعة املعارف1999 ،م.



عب�د احلكي�م ،حممد صبح�ي ،أطلس اململك�ة العربية الس�عودية والعامل ،بيروت ،مكتبة



عبد املجيد مجعة اجلزائري ،اختيارات ابن القيم األصولية ،دار ابن باديس – دار ابن حزم،



صححه:
اب�ن العربي ،غريغوريوس أبو الفرج ابن أهرون الطبيب ،تاريخ خمترص الدولّ ،



أب�و عبيدة ،معم�ر بن املثنى التيم�ى البرصي ،جماز الق�رآن ،املحقق :حممد فواد س�زگني،



العثيمين ،حمم�د ب�ن صال�ح ،تفسير س�ورة الصاف�ات ،دار الثري�ا ،الري�اض ،ط،1

لبنان1996 ،م.

ط1426 ،1ﻫ2005/م.

أنطون صاحلاين اليسوعي ،بريوت ،دار الرائد اللبناين1403 ،هـ 1983/م.

مكتبة اخلانجى– القاهرة1381 ،هـ.

1424هـ2003/م.
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ابن عجيبة ،أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي احلس�ني األنجري الفايس ،البحر املديد

يف تفسير الق�رآن املجي�د ،املحقق :أمحد القريش رسلان ،دار الكت�ب العلمية  -بريوت،
الطبعة الثانية 1423 ،هـ 2002 -م.



عصفور ،حممد أبو املحاسن ،املدن الفينيقية ،بريوت ،دار النهضة العربية1981 ،م.



عصف�ور ،حممد أبو املحاس�ن ،معامل تاريخ الشرق األدنى القديم ،من أق�دم العصور إىل



ابن عطية ،عبد احلق بن غالب األندليس ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق:



أب�و عم�رو ال�داين ،عثامن بن س�عيد بن عثامن بن س�عيد بن عم�رو ،التيسير يف القراءات



عواطف بنت أديب بن عيل سالمة ،أهل مدين دراسة للخصائص والعالقات ،الرياض:



قوته ،ترمجة :القمص مرق�س داود ،مكتبة املحبة ،القاهرة،
ورس ّ
ف.ب.ماي�ر ،حياة إيلي�ا ّ



فؤاد حسنني عيل ،إرسائيل عرب التاريخ :يف البدء ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د.ت.

جميء اإلسكندر ،بريوت1984 ،م.

عبدالسالم عبدالشايف ،بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ -2001م.

السبع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1404 ،2هـ.
مكتبة امللك فهد الوطنية1422 ،هـ -2001م.

الطبعة الثالثة1966 ،م.



ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم



الفاريس ،احلسن بن أمحد بن عبد الغفار ،احلُ َّجة للقراء السبعة ،املحقق :بدر الدين
أبو عيل
ّ

حممد هارون ،بريوت :دار الفكر1399 ،هـ -1979م.

قهوجي  -بشري جوجيايب ،دار املأمون للرتاث ،دمشق /بريوت ،الطبعة الثانية1413 ،هـ
1993 -م.



الفراء ،أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي ،معاين القرآن ،املحقق :أمحد

يوس�ف النجايت -حممد عيل النجار -عبد الفتاح إسماعيل الش�لبي ،دار املرصية للتأليف
والرتمجة ،مرص ،الطبعة األوىل ،د.ت.



فردري�ك معتوق ،سوس�يولوچيا احلضارة الكنعانية-الفينيقي�ة ،بريوت:منتدى املعارف،

2014م.
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الفريوزآب�ادي ،جم�د الدي�ن حمم�د بن يعق�وب ،بصائ�ر ذوي التميي�ز يف لطائ�ف الكتاب
العزي�ز ،حتقيق :حممد عيل النجار وعبد العليم الطحاوي ،مرص :املجلس األعىل للش�ئون
اإلسالمية ،ط1416 ،6هـ -1996م.



أبو القاس�م النيس�ابوري ،بيان احلق حممود بن أيب احلسن الغزنوي ،إجياز البيان عن معاين



القاس�مي ،حممد مج�ال الدين ،حماس�ن التأويل ،حتقيق :حمم�د فؤاد عبدالباق�ي ،القاهرة:



القرطبي ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ،اجلامع ألحكام القرآن،



القمي ،أبو احلسن عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي ،مطبعة النجف ،ط1387 ،2هـ.
ّ

القرآن ،حتقيق :حنيف القاسمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1415 ،1هـ.
مطبعة عيسى البايب احللبي ،ط1376 ،1هـ -1957م.

حتقيق :سمري البخاري ،الرياض :دار عامل الكتب1423 ،هـ-2003م.



ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س�عد ش�مس الدين ،التفسير الق ّيم ،دار



ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،جالء األفهام يف فضل

ومكتبة اهلالل – بريوت ،الطبعة األوىل 1410 ،هـ.

الصلاة عىل حممد خري األنام ،املحقق :ش�عيب األرناؤوط -عب�د القادر األرناؤوط ،دار

العروبة – الكويت ،الطبعة الثانية1407 ،هـ.


اب�ن القي�م ،أبو عبد اهلل بن حممد ب�ن أيب بكر أيوب الزرعي ،مدارج الس�الكني بني منازل

إي�اك نعبد وإياك نس�تعني ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،بيروت ،دار الكتاب العريب ،ط،2

1973م.


الكتاب املقدّ س (العهد القديم والعهد اجلديد)2007 ،م ،القاهرة :دار الكتاب املقدّ س،



ابن كثري ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القريش الدمش�قي ،تفسير القرآن العظيم ،حتقيق:



اب�ن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الق�ريش البرصي ثم الدمش�قي ،قصص األنبياء،



كرد عيل ،حممد بن عبد الرزاق ،خطط الشام ،مكتبة النوري ،دمشق ،ط1983 ،3م.

اإلصدار الرابع ،ط.1

سامي بن حممد سالمة ،الرياض :دار طيبة ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.

حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار التأليف ،القاهرة ،ط1388 ،1هـ1968 -م.
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الكرم�اين ،ريض الدي�ن أيب عب�د اهلل حممد بن أيب نرص ،ش�واذ القراءات ،حتقيق :ش�مران



الكليني ،حممد بن يعقوب ،أصول الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،د.ت.

العجيل ،مؤسسة البالغ ،بريوت ،ط2001 ،1م.


ملع�ي ،الق�س داود ،حياة إيلي�ا واخلدمة النارية ،إع�داد :ليليان الف�ي ،دار نوبار للطباعة،



لوبون ،غوستاف ،اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل ،ترمجة :عادل زعيرت ،حتقيق :حممود



مادلين ه�ورس مي�ادان ،تاريخ قرط�اج ،ترمج�ة :إبراهيم بال�ش ،منش�ورات عويدات،



مازيل ،جان ،تاريخ احلضارة الفينيقية الكنعانية ،ترمجة ربا اخلش ،الالذقية1998 ،م.

مرص اجلديدة ،ط2009 ،1م.

النجريي ،القاهرة :مكتبة النافذة ،ط2009 ،1م.

بريوت1981 ،م.



املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي ،النكت والعيون (تفسري املاوردي)،



ابن جماهد ،أبو بكر أمحد بن موس�ى بن العباس التميمي البغدادي ،الس�بعة يف القراءات،



املجلسي ،حممد باق�ر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،مؤسس�ة الوفاء،



مرتىض الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،تاج العروس من جواهرالقاموس،



مصطفى كامل -سيد فرج ،اليهود يف العامل القديم ،بريوت ،دار القلم ،ط1416 ،1هـ.

حتقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية – بريوت.

املحقق :شوقي ضيف ،دار املعارف – مرص ،الطبعة الثانية1400 ،هـ.
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية املصححة 1403 ،ه 1983 -م.

حتقيق :جمموعة من املحققني ،طبعة دار اهلداية ،الرياض ،د.ت.



املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،مركز نرش آثار العالمة املصطفوي،



املظهري ،حممد ثناء اهلل ،التفسير املظهري ،املحقق :غالم نبي التونيس ،مكتبة الرش�دية،



مه�ران ،حممد بيومي ،امل�دن الفينيقية-تاريخ لبنان القدي�م ،دار النهضة العربية ،بريوت،

طهران ،ط1385 ،1هـ.
باكستان1412 ،هـ.
1994م.
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اب�ن منظور ،حممد بن مك�رم أبو الفضل مجال الدين األنصاري اإلفريقي ،لس�ان العرب،



املهايمي ،عيل بن أمحد الش�هري باملخدوم ،تبصري الرمحن وتيسير املنان بعض ما يشير إىل



امليداين ،عبدالرمحن حسن حبنكة ،األخالق اإلسالمية وأسسها ،دمشق :دار القلم ،ط،5



نجاة سليم حماسيس ،السياحة يف األردن رحلة تأثر القلوب ،زهران للنرش.

بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3هـ.

إعجاز القرآن ،مرص :مطبعة بوالق ،د.ط1295 ،هـ.
1420هـ -1999م.


الن ََّّحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسماعيل بن يونس املرادي ،إعراب القرآن ،حتقيق:



النس�في ،أبو البركات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين ،تفسير النس�في (مدارك

عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

التنزيل وحقائق التأويل) ،حققه :يوسف عيل بديوي ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،الطبعة

األوىل1419 ،هـ 1998 -م.



النيس�ابوري ،نظ�ام الدين احلس�ن بن حممد بن حسين القم�ي ،غرائب الق�رآن ورغائب
الفرق�ان ،املحق�ق :زكري�ا عميرات ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت ،الطبع�ة األوىل،
1416هـ.



ابن اهلائم ،ش�هاب الدين أمحد بن حممد اجلياين املرصي ،التبيان يف تفسير غريب القرآن،



هامرت�ن ،جون.أ ،.تاري�خ العامل ،ترمجة :وزارة املعارف املرصي�ة ،مكتبة النهضة املرصية،



اب�ن هش�ام ،مجال الدين أبو حممد عبداهلل بن يوس�ف األنصاري ،مغن�ي اللبيب عن كتب



أبو هالل العس�كري ،احلس�ن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران ،تصحيح

حتقيق :فتحي الدابويل ،دار الصحابة للرتاث بطنطا – القاهرة ،ط1992 ،1م.

د.ت.

األعاريب ،حتقيق :مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل ،دار الفكر -بريوت ،ط1985 ،6م.



الوجوه والنظائر ،حتقيق :حممد عثامن ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1428 ،1هـ  2007/م.
الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل النيسابوري الشافعي ،التفسري ال َب ِسيط،
عامدة البحث العلمي -جامعة اإلمام حممد بن سعود ،ط1430 ،1هـ.
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الواحدي ،أبو احلس�ن عيل بن أمحد النيسابوري ،الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،حتقيق:

ع�ادل عب�د املوجود -علي معوض -أمحد صيرة -أمحد اجلم�ل  -عبد الرمح�ن عويس،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.



ياقوت احلموي ،أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي ،معجم البلدان ،دار



حييى بن سلام ،التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبهت أسامؤه وترصفت معانيه) ،حتقيق:

صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية1995 ،م.

هند شلبي ،مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي ،عماّ ن2007 ،م.
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