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أصحاب األيكة وأهل مدينأصحاب األيكة وأهل مدين
حتت اجملهر القرآ�حتت اجملهر القرآ�

﴿َ�ِ�نََّها َلِبَسِبيٍل ُمِقيم﴾  (٧٧)

شر� �لكلمـا�:
سبيل مقيم: �d طريق بّين ��ضح. 

(oلتا�)

�لتفسـ!:
�لقر=  هذ+   �N تعا�  �هللا  يقو�   
 dملدمر# تقع بالقر4 من �لطريق �لذ�
u تندثر معامله بعد، بل ما ��لت متر 
 ،��به قو�فلكم �لتجا�ية �يها �لكافر
مبصFهم.   ��تعت� ال  �لك  �مع 
 � لو¨   Dقو تقع منطقة  �بالفعل 
قريًبا من �لطريق �ملؤ$d من �جلزير# 

.Dلشا� �N لعربية�

ِلْلُمْؤِمِنني﴾  َآلََيًة  َ/ِلَك  ِفي   َّ2�ِ﴿
(٧٨)

�لتفـس!:
﴿�ية  هنا  تعا�  �هللا  قا�  لقد   
للمؤمنني﴾، بينما قا� , �آلية قبل 
ِميـَن﴾،  لِْلُمَتَوسِّ ﴿آلَياٍ?  �ملاضية 

ملا�� هذ� �لفر� يا ُتر=؟
فليكن ��ضًحا �نه تعا� بّين , �آلية 
بني حا$ثة  تشاֲًדا  هنا{   �� �لسابقة 
لو¨ �بني ما يقع مبحمد، ��لو�ضح 
بوسع  ليس  �لتشابه  هذ�   }��$N  ��

$pκ¨Ξ Î)uρ9≅‹ Î6 |¡ Î6 s9AΟŠ É) •Β∩∠∠∪¨βÎ)’ Îûy7Ï9≡sŒZπtƒ UψtÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9∩∠∇∪

βÎ)uρtβ%x.Ü=≈pt õ¾ r&Ïπs3÷ƒ F{$#tÏϑÎ=≈sà s9∩∠∪$uΖôϑs) tFΡ $$sùöΝ åκ÷]ÏΒ

$yϑåκ¨Ξ Î)uρ8Π$tΒÎ*Î7 s9&Î7 •Β∩∇⊃∪ô‰s) s9uρz>¤‹x.Ü=≈pt õ¾ r&Ì� ôf Ït ø:$#

tÎ=y™ö� ßϑø9$#∩∇⊇∪öΝ ßγ≈ oΨ÷�s?# u uρ$uΖÏF≈tƒ#u(#θ çΡ%s3sù$pκ ÷]tãtÅÊÌ� ÷èãΒ∩∇⊄∪



٥

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد العاشر - ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٤ م

�لك  من  يتمكن  �Nمنا  Nنسا�،  كل 
�ملتفرسو� فقط، فلذلك قا� هنا{: 
فيه   d� للمتو�ني﴾..  ﴿�ياٍ? 
��ما  �لثاقبة.  �لفر�سة   d�لذ �يا? 
�¯ا� �لع�# باملر�� بالقر4 من قرية 
من  يتطلب  فال  بعذ�به  �هللا  $مرها 
�إلنسا� �كاvً غF عا$d، بل خشيَة 
هنا   � �هللا  قا�  �لذلك  فقط،  �هللا 
�ملؤمنني   ��  d� للمؤمنني﴾..  ﴿�ية 

سيجد�� , هذ� �يًة.

�ْألَْيَكِة  8َْصَحا5ُ  َكا2َ   2ْ�ِ�َ﴿

َلَظاِلِمني﴾  (٧٩)

شر� �لكلمـا�:
 Fلكث� �لشجر  �َأليُك:  �َألْيَكة: 
ْدَ�  �لسِّ ُتنبت  �لَغيضُة  �مللتّف؛ �قيل: 
�يكة  ��لو�حد  �7وMا،  ��أل��َ{ 

(�ألقر4).

�لتفسـ!: 
يبد� �نه كا� على مقربة من "مدين" 
د�  غابٌة كثيفة تكثر فيها �شجا� �لسِّ
��أل��{، �من �جل هذ� �ِّي سكاrا 
بأصحا4 �أليكة؛ ��ألغلب �� هذ� 
�لعر4  ِقبل  من  عليهم  ُ�طلق  �السم 
متر  �لتجا�ية  قو�فلهم  كانت  �لذين 

�لقر��   Dستخد� �قد  �لغابة،  ֲדذ+ 
�لعر4  لد=   j��ملعر �السم  نفس 

Nمتاًما للحجة عليهم.
�صحا4   �� �لقر��  من  ��لثابت 
�أليكة هم قوD شعيب �، قا� �هللا 
﴿كذ4َّ �صحا4ُ �َألْيكِة �ملرَسلني* 
 WN تتَّقو�*  �ال  شعيٌب  �م  قا�   �ْNِ
 :vلشعر��) َ�مني﴾  �سو�  لكم 
�خر  موضع   ,�  .(١٧٩  -١٧٧
 Dقو �N خ� �لقر�� �� شعيًبا ُ��سل�
�خاهم  َمْدَيَن   �N�﴿ قا�   �N مدين 
ُتر=  يا  شعيًبا﴾ (هو$: ٨٥). فهل 
 ��  D� باسم شعيب،  نبيا�  كا� ·ة 
�صحا4  �لشعبني:   �N ُبعث  شعيًبا 

�أليكة ��هل مدين؟
يكشف  �لصد$  هذ�   , �ثي   �N
�rما قبيلتا� من نسل ��حد. فمنهم 
من عاشو� على جتا�# �لسلع �ملنتجة 
على  عاشو�  من  �منهم  �ملد�،   ,
�بد � لنب  من  �لقر�ية  �لسلع  جتا�# 
 �� ميكن  �لو�قع  �هذ�   .jصو�
�لو�قعة على  يشاَهد بكثر# , �ملد� 

��لغابا?. dمقربة من �ل���
بالقر4 من  بالفعل  لكن، هل كا� 
��أل��{؟  �لسد�  فيها  غابة  "مدين" 
هذ� �مر ال ميكن �جلزD به بناv على 
 ���لقيا¡، �لكن �جلغر�فيني قد �كد
هذ� �ألمر؛ فقد كتب �لشيخ سليما� 

�لند�d - نقًال عن "�ملناجم �لذهبية 
مبدين" للمستشر� برتن - �� �حد 
 v��� "�نه  يذكر  �ليونا�  �جلغر�فيني 
 dلذ� �لعقبة)   d�) عيالنه  خليج 
يوجد  �ألنبا¨  �لعر4  حوله  يقيم 
تيمن)،  (بنو  بوتيمانو¡  باسم  بلد 
ميا+،   ?��� مسطحة  ��سعة  ��ضه 
�ليس ֲדا Nال �ألعشا4 �� �ألشجا� 
�لc تبلغ قامة �إلنسا�، ��لc تعيش 
�لوحشية  �إلبل  من  قطعا�  عليها 
ֲדا  تتغذ=  كما  ��أليل،  ��لظ� 
�حليو�نا? �لد�جنة من ماعز �ضأ�. 
يوجد  �لِنعم  هذ+  جانب   �N �لكن 
فيها �ألسو$ ��لذئا4 مما �نقلبت به 
ِنعم �هل �ملنطقة ِنقًما. (��¼ �لقر�� 

  .(٢ � ٢٣-٢٤ o
تقع  كانت  "مدين"   ��  nيع �هذ� 
�كانت  �لعقبة،  خليج   ¡�� على 
بالقر4 منها غابة تتميز باملو�صفا? 
 cل� �ألشجا�  ֲדا  تكثر   -١ �لتالية: 
تبلغ طو� �إلنسا�، علًما �� شجر 
��أل��{ يبلغ هذ� �لقد�  dلسد� �ل��
من �لطو�. ٢- ֲדا قطعا� من �إلبل 
�لوحشية، �هذ� يؤكد �جو$ شجر 
�لسد� ��أل��{ ֲדا، أل� �إلبل تعيش 
على �شجا� كهذ+. ٣- ֲדا قطعاٌ� 
من �ملو�شي ��لضأ�، مما يعn �� �هل 
�حليو�نا?  يرّبو�  كانو�  �ملدينة  هذ+ 
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هذ+   , ترعى  كانت   cل� �لد�جنة 
�لغابة نفسها.

تقع  كانت   cل�  - �ملدينة  �هذ+ 
على ��¡ هذ+ �أليكة �d �لغابة - 
ُسّميت باسم هذ+ �لقبيلة �لقاطنة ֲדا. 
فكا� هنا{ مدينة باسم مدين، كما 
كا� هنا{ قبيلة باالسم نفسه؛ �قد 
�ستخدD �لقر�� �لكرمي هذ+ �لكلمة 
 Dقو  �N  �Fًمش فقا�  �ملعنيني،  بكال 
مدين ﴿��N مدين �خاهم شعيًبا﴾ 
(هو$: ٨٥)، �قا� مش�N �Fً مكاrم 
��ملؤتِفكا?﴾  مدين  ��صحا4 ﴿
خُ�  يأִדم   u�  d�  ..(٧٠ (�لتوبة: 
جعل   cل� �لقر=  �خُ�  مدين  �هل 

�هللا عالَيها سافَلها.. �d قوD لو¨؟
�مدين هؤالv كانو� من نسل Nبر�هيم 
�لتو��#: "�عا$   , $��� حيث 
َقطو�ُ#.  ��ها  �جًة � فأخذ  Nبر�هيم 
فولد? لـه ِ�ْمر�َ� �َيْقشاَ� �َمد�َ� 
�لد � �ُشوًحا.  �ِيْشباَ�  �ِمْدياَ� 
�كا� بنو $$�َ�  .�َ�$َ$َ�َيْقشاُ� َشبا 
�بنو  �َألُمِّيَم.  �َلُطوِشيَم  وِ�َمي  �شُّ
 Âَُِبيَد��� �ِعْفُر �َحُنوُ{  َعْيفُة  ِمدياَ� 
َقطو�َ#  بنو   vهؤال  يُع  ��َْلَدَعُة. 

(تكوين ٢٥: ١- ٤). 
يتضح من هذ+ �لعبا�# �� مدين كا� 
�جته قطو�#. ��بًنا إلبر�هيم من بطن 
�ال$ � Nال  تذكر   u �لتو��#   �� �مبا 

�آلخرين   ��  �فيبد �مديا�  يقشا� 
 u ��يتهم   ��  �� ��ية  ُير�قو�   u
 ���نصهر بل  �ال�$ها�،  �م  ُيكتب 
�ال$ �آلخرين. ��ما يقشا� فإ� � ,
 ���صا� ��نسل �بنه $$�� �يًضا كثر
نسل  مع  عاشو�  �لكنهم  قبيلة، 
ِمديا�، حيث ير= صاحب "��¼ 
�لقر��" �� �صحا4 �أليكة هم من 
نسل $$�� �لقاطنني مع بn مدين , 
منطقة �أليكة نفسها، �كأ� �جلميع 
 o حد#. (��¼ �لقر����كانو� قبيلة 

(١٧٧� ٢ � ٢١
ثقل   ��  dلر�� هذ�  فإ�   dعند�
�منطق شريطة �� نقو� �N �لقبيلتني 
��حد# حيث  كقبيلة  تعيشا�  كانتا 
حياִדما  ��ساليب  عا$�ִדما  كانت 
�جلميع  كا�  ��حد.  طابع   ?��
ميا�سو� �لتجا�# كما كانو� يرعو� 
�لقبيلتني  Nحد=   �� ال  �ملو�شي، 
كانت  بينما  �لتجا�#  متا�¡  كانت 
�ألخر= تعيش , �لبا$ية على �عي 
 ، �لد�جنة  �حليو�نا?  �تربية  �ملاشية 

فهذ� خالj لبيا� �لقر�� �لكرمي.
�أليكة  �صحا4  فإ�  كل،  على 
كانو� , �لو�قع بn قطو�# من نسل 
�بيهم Nبر�هيم. �يتضح من �لتو��# �� 
هؤالv �لقوD �نصهر�� , ب�N nاعيل 
��$ فيها , صد$  �N ،jخر �ملطا� ,

فوطيفا� من مصر   �� يوسف  قصة 
 $���شتر�+ من قافلة �ملديانيني، بينما 
, موضع �خر من �لتو��# نفسها �نه 
�شتر�+ من قافلة �إل�اعيليني (تكوين 
�هذ� يؤكد ��  ،(٣٩: ١� ٣٧: ٣٦
 nب , ��بn مدين كانو� قد �نصهر
�Nاعيل قبل �من موسى، �من �جل 
مديانيني  ُيدَعو�   Dلقو� كا�  �لك 

تا�# ��Nاعيليني تا�# �خر=.
�لكرمي  �لقر��  يدعمه   dلر�� �هذ� 
�يًضا حيث يدين �هَل مدين مبا يدين 
جند   �N �يًضا،  �أليكة  �صحا4  به 
بقولـه   vهؤال ينصح  شعيًبا  سيدنا 
﴿فَأ�ُفو� �لَكيَل ��مليز�َ� �ال َتبَخسو� 
 ,  ��ُتفسد �ال  �شياvَهم  �لناَ¡ 
 :jصالِحها﴾ (�ألعر�Nِ أل�ِ¼ بعَد�
قد  �لنصيحة  هذ+  �نفس   .(٨٦
�ّجهها شعيب �N �صحا4 �أليكة 
�يًضا فقا� ﴿َ��ُفو� �لَكيَل �ال تكونو� 
بالِقسطاِ¡  �ُنو� ِ� �ُملْخِسرين*  ِمن 
�ُملستقيِم* �ال َتبَخسو� �لناَ¡ �شياvَهم 
ُمفِسدين﴾  �أل�¼   , َتعَثو�  �ال 

.(١٨٢- ١٨٤:vلشعر��)
فتبني من هذ� �� �هل مدين ��صحا4 
 i�مسا  , منغمسني  كانو�  �أليكة 
�ساًسا  يعيشو�  �كانو�  متشاֲדة، 
على �لتجا�# �لc كانو� يغّشو� فيها 

 .�Fًكث
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كانو�  مدين   nب  �� ظننا  لو  �ما 
بينما  "مدين"،  بلدִדم   , يسكنو� 
كا� بنو $$�� يقيمو� , �لبا$ية , 
 �� �لقوَ�  �لك   Dالستلز �يكتهم.. 
�أل�لني كانو� ميا�سو� �لتجا�#، , 
حني كا� �صحا4 �أليكة يعيشو� 
هذ�  �لكن  �ملو�شي.  تربية  على 
�لكرمي  �لقر��  لبيا�  Åالف   dلر��
�لذd ينّص �� �صحا4 �أليكة �يًضا 
غشو�   cل� �لتجا�#  ميا�سو�  كانو� 
Mا  �ال�ني   �� فاحلق  �لناَ¡.  فيها 
��حد#،  َمَدنية   d� ��حد  لشعب 
عليهم  ُ�طلق  �قد  قطو�#.  بنو  �هم 
صفتني  لكوrما  �للقبا�  هذ�� 

با��تني فيهم.

َلِبِإَماٍ<  َ�ِ�نَُّهَما  ِمْنُهْم  ﴿َفاْنَتَقْمَنا 
ُمِبني﴾ (٨٠)

شر� �لكلما�:
�لو�سع،  �لطريُق   :Dإلما� مبني:  �ما< 
 Dلبإما ُفّسر قوله تعا� ﴿�rNما  �به 
ُيقَصد.   d�  ُّDُيَؤ بطريق   d� مبني﴾ 
 ���قا� �لفر�d� :v , طريق �م ميّر
�لطريق  فجعل  �سفا�هم،   , عليها 

.(oلتا�) ماًما ألنه ُيّتبعN

�لتفـس!: 

 �� �أليكة  �صحا4  مسكن  كا� 
من  مقربة  على  مدين  �صحا4 
�مصر،   Dلشا�  �N  d$ملؤ� �لطريق 
�كانت �لقو�فل �لعربية متر به. �قد 
"�ملبني"  بـ  �لطريق  هذ�  �صف ُ
بكثر#،   Dُيستخد كونه   �N Nشا�ً# 
 Fلس� فيها  يكثر   cل� �لطر�  أل� 

 .uضحة �ملعا��تكو� 
 vهنا عن هؤال  � �هللا   Çقد حتد�
 �� على  �خر  مثاًال  ليضر4   Dلقو�
�لسمع"  بـ"�ستر��  يقومو�  �لذين 

.��ُيهَلكو� , �خر �ألمر �يبا$
 � �هللا  �صف  �� سبق  �قد  هذ�، 
موطَن قوD لو¨ بقوله ﴿�rNا لَِبسبيٍل 
ُمقيٍم﴾ ، بينما قا� �آل� , �صف 
�rNما ﴿ �أليكة:  �صحا4  مسكن 
 ��  �N  Fليش �لك  مبٍني﴾؟   Dٍلَِبإما
 Dقو قر=  من  بالقر4  �ملا�  �لطريق 
مطر�ًقا  يبقى   jسو  � لو¨ 

 dلذ� �لطريق  ��ما   ،Dأليا� مر  على 
 jمير مبسكن �صحا4 �أليكة فسو
 jمعامله سو �� Fًكا، غ�يصبح متر
تظل Pفوظة ملحوظة. ��لو�قع �يًضا 

.Wيصّد� هذ� �لبيا� �لقر�

�ْلِحْجِر  8َْصَحا5ُ   5َ َكذَّ ﴿َ�َلَقْد 
�ْلُمْرَسِلَني﴾ (٨١)

شر� �لكلما�:  
·و$  $يا�  �حلصن؛  هو  �ِحلجر: 
 :Fلتحج�� ��ِحلجر  (�ألقر4). 
حجا�ٌ#.  �ملكا�  حو�  ُيجَعل   ��
�ُسّمي ما ُ�حيَط به �حلجا�# ِحجًر� 

(�ملفر$�?).

�لتفسـ!: 
هذ+  من  بد�يًة  �نه  معلوًما  �ليكن 
�آلية �حÈ قوله ﴿�لو شاv �د�كم 

فتبـني من هذا أن أهل مدين وأصحـاب األيكة كانوا 
منغمسـني ' مسـاوئ متشـابهة، وكانـوا يعيشـون 
أساًسـا على التجارة الF كانوا يغّشـون فيها كثCًا. 
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التقوى

قد  �لتالية..  �لسو�#   , � عني﴾ 
 vًنبا���كر �هللا � معا�jَ عظيمة 

 .� هامة جدًّ
 �� �حلصن   �� �ملكا�  هو  ��ِحلجر 
�ملدينة �لc حتا¨ بسوٍ� من �حلجا�#. 
 Êصا Dصحا4 �ِحلجر هم ·و$ قو��
أل�  �للقب  ֲדذ�  ُسّمو�  �قد   .�
مدينتهم كانت Pصنة Ëد��� متينة، 
�قد �سُتخدمت �ألحجا� بكثر# , 

بنائها. 
ُ��d "�� �سو� �هللا � ملا نـز� �
�ال  َ�َمَرهم  تبو{   #�غز  , �ِحلْجَر 
يشَربو� من بئرها �ال يستقو� منها" 
�هللا  قو�  با4   vألنبيا�  :dلبخا��)
تعا�: ��N ·و$ �خاهم صاًحلا)، أل� 
هذ+ �لقرية صا�? مو�ً$� لعذ�4 �هللا 

.�
�هل   �N هنا  تعا�  �هللا  �يقو�  هذ�، 
�rم  مع  �ملرسلني،  كّذبو�  �ِحلجر 
�لقد  �؟!  صاًحلا  Nال  بو�  يكذِّ  u
سو�#   , �خلا�   Fلتعب� هذ�  تكر� 
تعا�  �هللا  كقو�  مر�ً��   vلشعر��
بْت قوDُ نوÍٍ �ملرَسلني﴾ (�آلية  ﴿كذَّ
بْت عاٌ$  ه تعا� ﴿كذَّ �قولـِ ،(١٠٦
�قوِله   ،(١٢٤ (�آلية:  �ملرَسلني﴾ 
(�آلية:  �ملرَسلني﴾  ·وُ$  بْت  ﴿كذَّ
 Dُقو بْت  تعا� ﴿كذَّ �قوِله   ،(١٤٢
�ملرَسلني﴾(�آلية:١٦١)..   ٍ̈ لو

 vهؤال من   d� يكّذ4   u حني   ,
 dلذ� �خلا�  نبيهم  Nال  �لشعو4 
هذ�  يصح  كيف   � Nليهم.  ُ��سل 
�لذين  خاصة   Íنو  Dقو عن   Fلتعب�
 �N  ،��Fكث �سل  قبلهم  ُيبعث   u
�� �لرسل" � Íيقو� نبينا �: ”نو
 ،Íنو سو�#   ،Fلتفس�  :dلبخا��)
��سلنا  �لقد   :� �هللا  قو�  با4 

نوًحا). 
هنا:  نفسه   Íيطر  dلذ� فالسؤ�� 
ملا�� �$�rم �هللا تعا� بتكذيب �لرسل 
Nال  يرفضو�   u �rم  مع  � عني 

�سو�م فقط؟ 
على  حيا�  �بو  �لعالمة  �جا4  لقد 
"أل�  قا�:  حيث  لطيًفا  جو�ًبا  هذ� 
َمن كّذ4 ��حًد� منهم فكأمنا كّذֲדم 

قولـه  �ملحيط،  (�لبحر   يًعا" 
تعا�: �لقد كّذ4 �صحا4 �حلجر 
�ملرَسلني). �لك �� �إلميا� Nمنا ينفع 
�$��ية،  �ية � عن  �مَن   ��N صاحَبه 
عن   vألنبيا� من  نبيًّا  يصّد�   dفالذ
�عي ��قتناÂ سيصّد�  يَع �لرسل 
معرفة  عليه  يصعب  لن   �N حتًما 
 ��N  dلذ� مثله كمثل  صدقهم، أل� 
� �ملاجنو مر# فإنه كلما � Dكل �لشّما�
��= هذ+ �لفو�كه عرj على �لفو� 
 ��N �ما  ماجنو.  ��لك   DاÎ هذ�   ��
 �N توصلنا  �مانه  ن�َّ  �حٌد  �فض 
من   d� �من  لو كا� ,  �نه  نتيجة 
أل�  حتًما،  لكّذبه  �آلخرين   vألنبيا�
�حو��  يع �ألنبياv تكو� متماثلة.

�لصد�  من  هذ�  حيا�   Ï�  d���

إن القبيلتني كانتا تعيشـان كقبيلة واحدة حيث كانت 
عاداتهمـا وأسـاليب حياتهما ذات طابـع واحد. كان 
اجلميع ميارسـون التجارة كما كانوا يرعون املواشي، ال 
أن إحدى القبيلتني كانت متـارس التجارة بينما كانت 
األخـرى تعيـش ' البادية على رعي املاشـية وتربية 
احليوانات الداجنـة ، فهذا خالف لبيان القرآن الكرمي.
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$حًضا  �ميّثل  مبكا�،  ��لر�عة 
بأ¡  ال   �� يزعمو�  �لذين  أل�لئك 
من  بأحد  ما  �مٌة  تكذ4   ��  ,
�لرسل ما $�مت هي مؤمنًة بالرسل 
�آلخرين   vֲדؤال فإمياrا  �لسابقني، 
 �� �حلق  بل  كال،  لنجاִדا؟  يكفي 
�لباطل غافلو�  �لزعم  �صحا4 هذ� 
Nمياrم   �� �لك  �إلميا�؛  عن حقيقة 
Nمنا  قبل  من  خلو�  �لذين  بالرسل 
يكو� Nمياًنا تقليدًيا فا�ًغا من �لوعي 
مبنيًّا  Nمياrم  كا�  لو   �N ��إل$��{، 
على �عي �$��ية فكيف �مكن �م 
�� يكّذبو� مبن جاv متتبًعا خطو�ِ? 
�لرسل �لسابقني، �, ظر�j مماثلة. 
يكو�   ��  �يعد ال  Nمياrم   �� فثبت 
 ��  , شك   d�� �عمى.  تقليًد� 
تسمية مثل هذ� �إلميـا� Nمياًنا ظلم 

عظـيم.

َعْنَها  َفَكاُنو�  Iَياِتَنا  ﴿I�ََتْيَناُهْم 

ُمْعِرِضَني ﴾ (٨٢)

شر� �لكلمـا�:

 dلذ� �لَعْر¼  ِمن  هو  معِرضني: 
 :nع �عرَ¼  يقا�:  �جلانب،   nيع
ناحـيَته   d� َعْرَضه  مبدًيا  �لَّى 

(�ملفر$�?).

�لتفسـ!:
 يقو� �هللا تعا�: لقد ��يناهم �ياِتنا، 
�ّلو� عنها مدبرين، فكيف  �لكنهم 
�منو�  قد  �rم  �عُمهم   �ْ�N يصح 
برÐية  �آلخرين  برسلنا  � سيؤمنو� �

�يا? مماثلة؟
لقد سر$ �هللا � , �آليا? �لسابقة 
�بالترتيب  �ألمم  من  ثالثة   Çَحد��
 Dقو��لتاp: قوD لو¨ �قوD شعيب 
�لكن �لترتيب  ،Dعليهم �لسال Êصا
 :Ñلو�قعي لعصو� هذ+ �ألمم هو �آل�
�قوD لو¨ �قوD شعيب؟  Êصا Dقو
يا  �لو�قعي  �لترتيَب  �هللا  غّير  فِلَم 

ُتر=؟ 
سر$  من  �لغر¼   �� هو  ��جلو�4 
�ملكيني   Dما� �لشعو4  هذ+   Çحد��
�حو��  يعرفو�  بأrم  حتذيرهم  هو 
هؤالv �لرسل، �كيف �� معا�ضيهم 
نز�   dلذ� �لوحي  �فضو�  �لذين 
�هللا  �مهلهم   �� بعد  ُ�هلكو�  عليهم 
لفتر# من �لزما� ليكيد�� كيًد�؛ فال 
تفرحو� �يها �ملّكيو� على Nنكا�كم 
�لوحي، �ال  ملا نز� على Pمد من 
تظنو� - مغترين باملهلة �لc مننحكم 
على  تعاَقبو�  �لن  �لغالبو�  �نكم   -
نعاقبكم   jسو كال،  جر�ئمكم. 
كما  �ملالئم  �ملوعد   , حتًما  عليها 

عاقبنا هؤالv �ألمم.

�هل مكة كا�  للحجة على  �Nقامًة 
 .Çهنا{ طريقا� لسر$ هذ+ �ألحد�
�ألمم  ُبعد هذ+  �فق  ُتذَكر   �� فإما 
�فق ُبعدهم  �عن �هل مكة �ماًنا، �
�لقر��  �ختا�  �قد  مكاًنا.  عنهم 
�حو��  �ًال � فسر$   ،Wلثا� �لطريق 
 vهؤال �بعد  كانو�  �لذين  لو¨   Dقو
قص   � موطًنا.  �ملكيني  عن  �ألمم 
�حد�Ç قوD كانو� �قر4 مسكًنا من 
 �Fًخ�� شعيب.   Dقو �هم  �أل�لني 
من  �هم  لثمو$  حصل  مبا  �ّكر 
قا�  �كأنه  �لعربية،  �جلزير#  سكا� 
ألهل مكة: �ليس , مصF هؤالv ما 

ير$عكم عن �لتكذيب؟
�لئك � عن  �لسو�#  هذ+   Çتتحد
 o���لرسل �لذين u يكن , �ممهم �
كا�  ��لذين  �لكتابة،  لفن   Fكث
 D$� فسيدنا  ֲדم؛  يؤمنو�  �لعر4 
��ما  �لشعو4،   يع  بني  مشتَر{ 
سيدنا لو¨ فكا� من �قا�4 سيدنا 
�جد�$  من  كا�   pبالتا� Nبر�هيم، 
فكا�  شعيب  سيدنا  ��ما  �لعر4، 
من بn مدين �لذين كانو� �بناv عم 
 ��ب�N nاعيل، بل كانو� قد �نصهر
فكانو�   Êصا Dُقو ·وُ$  ��ما  بينهم؛ 
 o�(مر �ألصليني.  �لعر4  من  �يًضا 
 ،Wلثا�  vجلز�  d$للمسعو �لذهب 

�كر مكة ��خبا�ها)


