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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو4 �
د
�ملصلح �ملوعو4 �

�خلليفة �لثا@ حلضر� �إلما8 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو4 �

:�"i4 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿َقاُلو� َيا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوًّ� 

َقْبَل َهَذ� 3َتْنَهاَنا 2ْ3َ َنْعُبَد َما َيْعُبُد /َباُ-َنا 

ا َتْدُعوَنا ِ;َلْيِه ُمِريٍب﴾  Dَِ;نََّنا َلِفي َشكٍّ ِممَّ
(هو4: ٦٣)

:Eلكلما� Hشر
ُمريب: ��iبه ُيريبه )�iبًة: شّككه "جعل 
فيه iيبًة. ��iبه منه �مٌر: �ساg به �لظن "« 
 "� gبك فال&: بلَغك عنه شي�i� .يستيقن
 Hقلقه "��عجه، قا� :Ãيد� |�i� .توّهمته

�ملتنÄ: ما ��iبك من ُيريب (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
كّنا  لقد  قائلني:  منه   Åصا قو8  يشكو 
�هللا  حبا_  ملا   Æجسام ¶ماًال  عليك  نعقد 
 .-�gكفا" -�iقد" gكاG" به من فطنة
"نفع  قو�   iمصد تكو&   &� نتوقع  فكنا 
على  تعمل  بد�-  "لكنك  لقومك، 
¶ماdم   &�  gهؤال  _iيد  »" هالكهم. 
f صاÅ كانت قد حتققت فعًال، حيث 
�صبح مصدi خ� "بركة لقومه، "لكن 
�نفسهم   f مرجوًّ�  كا&  ما  يتحقق   »
هم حيث ُحرمو� من �ملساµة f �حلملة 

�إلصالحية �ل� بد�ها صاÅ خل� قومه.
يسّمى  �لذ^  �لكائَن  هذ�  �ضَعَف  ما 
�مًنا  �ألمل  على   Æعائش يظّل   ! Æنسان(
¶ماله  حتّقق  موعُد  ±ني   &� "ما  طويًال، 
لعل  بل  ينشدها سنني عديد�،  �ل� ظّل 
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"ناقة اهللا"..
آية لقوم سيدنا صا� �
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قر"ًنا  عليها  عاشو�  قد  قبل  من  قومه 
عنها  معرًضا  فجأ�  يقو8  ح¡  طويلة، 
منصرًفا عن هذ� �ملعني �ملتفجر حوله كي 

يرتو^ منه قو8 ¶خر"&.
كا&  لقد  بالباiحة!  �لليلة  �شبَه  ما   ،�ٍ¶
iجًال  قر"&  منذ  ينتظر"&  �ملسلمو& 
جاgهم  فلما   ،gلسما� من  dم  موعو�4 
ما  يغيِّر"�   »" ند�ئه  عن  �عرضو�  باحلق 
�قو�8  به  تؤمن  �خذ-  بينما  بأنفسهم، 

�خر� "تنتفع ب=كاته.
يعبد  ما  نعبد   &� ﴿�تنهانا  "قوdم 
كما  نعبد   &� من  �متنعنا   ^� ¶باÉنا﴾.. 
منك  نتوقع  كنا  �ننا  "�ملر�4  ¶باÉنا.  عبد 
�& ترفع �سم �آلباg "لكنك بد�- تضع 
�لفأ� على جذ"iنا حيث حتاi| عقائد 

�آلباg "طرO عبا4ִדم.
�صبح   wمر  �G( �إلنسا&   &� �لقاعد� 
فمه مريًضا �يًضا، فيجد �ملاg �لزالH مرًّ�. 
"هذ� ما حد¥ ֲדم، فلما كانت قلوֲדم 
�هللا  �نزله  �لذ^  �لتعليم  عن  قالو�  فاسقة 
بأنو��  قلوبنا  ميأل  بأنه  �لشكو_  لدفع 

�لشكو_ "�لشبها-.
)& قوdم لصاÅ بأنك كنت َمحطَّ ¶مالنا 
« يكن عن )غر�gٍ له �" �سٍف عليه، بل 
عليهم  �نبيائه  مع  �هللا  سنة  جر-  هكذ� 
نبًيا،  تعا%  �هللا  بعثه  من  فكل  �لسال8. 
قلو|   f عظيًما  "قًعا  تر_  قد  يكو& 
 -�gكفا من   k"� مبا  4عو��  قبل  �لقو8 

 ^i"مميز�. "هذ� �مر ضر -�iقد" ��iبا
يكو&  ال  4عو��  بد�ية  عند  ألنه   ،Æيض�
شيg من �ألنباg "�لوعو4 قد حتقق له بعد، 
كما ال تكو& تعاليمه "شر�ئعه قد نزلت 
بشكل كامل، فال يكو& f يد� عندئذ 
�لسابقة  حياته  )ال  على صدقه  4ليل  من 
لدعو��. "هذ� هو �ل=ها& �لوحيد �لذ^ 
 Ãقنع �لسيد� خد�ة "�با بكر "علّيا "�يد�
 ،� Äلن� Oضي �هللا عنهم - بصدi -
فإvم « يؤمنو� به برÉية معجز� �" ¶ية �" 
تعليم مفّصل، ")منا صّدقو� مبجر4 )عالنه 
عن 4عو��، بناgً على ما i�"� من حياته 

�لطاهر�. (�لس�� �لنبوية البن هشا8).


3َْيُتْم ِ;2ْ ُكْنُت َعَلى َبيَِّنٍة َ3َ Pَِيا َقْو Qَقا﴿

ِمْن َ
بِّي Dَ/َتاِني ِمْنُه َ
ْحَمًة َفَمْن َيْنُصُرِني 

َغْيَر  َتِزيُدDَنِني  َفَما  َعَصْيُتُه   2ْ;ِ �هللا  ِمَن 

َتْخِسIٍ﴾ (هو4: ٦٤).

:Eلكلما� Hشر
منه  ّجنا�  عدّ"�:  من   Æفالن نصر  ينصر: 

"خّلصه "�عانه "قّو�� عليه. (�ألقر|).
 %( َنَسَبه  �سر؛  جَعله  َر�:  خسَّ  :Iس[

�خلسر�&؛ �ضّله؛ �هلكه (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
يقوH سيدنا صاÅ لقومه: تقولو& ¼ بأ& 

�لوسا"�  ش¡  قلوبنا   f  �تث تعاليمك 
)ليها  تدُعنا   » لو  "�نك  "�لشبها-، 
�خ=متو@  فهّال  علينا!   Ãسّيد الخترنا_ 
�ن° لو كنت f �حلقيقة من عند �هللا تعا% 
فما�G سأج° من �عامتكم بتر_ iسالته 
"باًال  صد�قتكم  تزيد@  �فال  "جل.  عز 

!Æسيا4تكم خسر�ن"

﴿Dََيا َقْوPِ َهِذِ\ َناَقُة �هللا َلُكْم /َيًة َفَذُ
Dَها 

وَها ِبُسوٍ[  ِ̀ �هللا Dََال َتَمسُّ 
َتْأُكْل ِفي 3َْ

َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�cٌ َقِريٌب﴾ (هو4: ٦٥).

:Eلكلما� Hشر
 �iْحَذ�" �iْGَ :H4َْعه، يقا ^� �iْGَ :هاD
ُeَ

(�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
ناقة صاÅ � مرتًعا   Hكانت "ال تز�
�لنا�. "قد 2ع حوdا   Hفيه خيا  Hو�
�ملفسر"& من �ألساط� "�خلر�فا- �صنافا 
 iلكفا� بأ&  بعضهم   Hقا ح¡  "�لو�ًنا 
 iعندما طالبو� بآية صدقه خلق على �لفو
حامًال،  "كانت  �جلبل،  بطن  من  ناقة 
(�بن  �جلبل  من  خر"جها   iفو فولد- 
كث�). لقد 2عو� f تفاس�هم ما �عو� 
من خر�فا- 4"& �& ينتبهو� )% تأث�ها 

�خلط� f قلو| �لسّذ� من �لنا�.
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Ðلق   Hيقو ال  �لكرمي  �لقر¶&   &� �حلقيقة 
�لناقة هكذ� كمعجز�، بل يصّر³ ﴿قالو� 
رين . ما �نت )ال بشٌر  )منا �نت من �ملسحَّ
�لصا4قني.  من  كنت   &( بآيٍة  فأِ-  مثلنا 
قاH هذ� ناقٌة dا شرٌ| "لكم ِشرُ| يو8ٍ 
معلو8ٍ. "ال متّسوها بسوg فيأخذكم عذ�ُ| 
 .(١٥٧%�  ١٥٤:gلشعر��) عظيٍم﴾  يو8ٍ 
 ^� رين﴾  �ملسحَّ ﴿من  قوdم  من  "�ملر�4 
من �ملخد"عني. "�ملر�4 من قوله (dا شر| 
 f ا �حلقd &� (8يو8 معلو "لكم شر| 
لكم  كما  �ملحد4،  يومها   f  gملا�  4"i"
.Æيومكم �ملحد4 �يض f حلق �& تستقو��

ُتخلق   » �لناقة   &� �آليا-  هذ�  تبّين 
كمعجز�، ")منا هي ُحرمتها  �ل� ُجعلت 
كّل  بالعذ�|   Åصا iنذ� حيث  معجزً�، 
خلقها  كا&  لو   .gبالسو dا   wيتعر َمن 
¶يًة - كما يزعمو& - لقاH: لقد سبق �& 
خلقت �لناقة من �جلبل كمعجزٍ� �ستجابة 
يهد4  بالعذ�| من   iينذ ملطلبكم، "لكنه 

حريتها f �لشر|.
¶يًة،  �لناقة   -iصا كيف   :Hلسؤ�� �ما 
يذكر�  ما كا&  عليه هو   H"أل� فاجلو�| 
�ستاG^ �ملعظم �ملولو^ نوi �لدين iضي 
�هللا عنه حيث قاH: كا& من عا�4 ملو_ 
�ملاشية  بعض  يطلقو�   &� "غ�هم  �لعر| 
�لنا�  هكذ� حرً� تأكل "ترتع f حر¥ 
قوִדم  على  كعالمة  "Gلك   ،gتشا حيث 
من   &� �لقو8   بني  معلنني  "سلطاvم، 

هذ�  ""فق  �هلكنا�.   gبسو dا    wتعر
 �  Åصا سيدنا  سّر³  �لشائعة  �لعا�4 
ناقته بأمر من عند �هللا تعا%، جاعًال حريتها 
عالمًة على سلطته �لسما"ية، معلنd Æم �& 
ال ميّسوها بسوg، ")ال فسيكو& هذ� مبثابة 
خر"جهم على حكومة �لسماg، "سو{ 

±ل ֲדم �لعذ�|.
 gمن �نبيا Äقائل: )نه ال يليق بن Hلو قا"
�لدنيا  ملو_  يفعل  كما  يفعل   &� �هللا 
�لطغا�، فيطلق فحًال يأكل f حر¥ �لقو8 
"يفسد�، � يهّد4 هو بالويل "�لدماi من 
�نه ال  مينعه من فساi� 4عه! فجو�به هو 
"لكن   ،Äبالن يليق  ال  هذ�   &�  f شك 
سيدنا صاحلÆ « يكن يقّلد هؤالg �لطغا� 
 ^� f يقل بأ& ناق� سو{ ترعى » G(
�f" wi �^ حر¥، بل قاH: ﴿فَذi"ها 
 f سترعى   ^� �هللا﴾..   wi�  f تأكْل 
 wi�﴿ &ل� ال ميلكها �حد، أل� wiأل�
�هللا﴾ هي ما ال يكد³ �حد �i� fعتها، 

")منا هي خالية من �لز�i، تنبت �لعشب 
.gلسما� gعليها من ما HÑلكأل مبا ي�"

�ما �نا فأ�i شخصًيا �& صاحلÆ �  قد 
�4�i بقوله: ﴿فذi"ها تأكْل wi� f �هللا﴾ 
 ^iسفا� f ريةÒ حتر_ عليها� @"iG &�
عليها  �نتقل   &� من  متنعو@  "ال  �لتبليغية 
من مكا& )% ¶خر ألg�4 "�جباk �لدينية. 
�للغا-  2يع   f  �كث �ملجا�  هذ�  "مثل 
�لر�كب،  منَع  �ملركب  مبنع  ير�4  حيث 
�"قفو�  �iكب  )يقا{   �"4�i�  �G( ألvم 
مطيته. فيبد" �& �لقو8 كانو� ±ولو& 4"& 
iحالته �لتبليغية "ال يَدعونه يتحر_ Òرية 
قائًال:  Gلك  عن  �هللا  فنهاهم  "هنا_،  هنا 
لتبليغ   gيشا حيث  به  تذهب  ناقته  4عو� 
 �iسالة iبه. "لكنهم قتلو� �لناقة، �" بتعب
له  لن يسمحو�  �vم  ¶خر، �خ="� عملًيا 
فأخذهم  �حلرية.  ֲדذ�  بلدهم   f بالتبليغ 

.���لعذ�| �لذ^ 4ّمرهم تدمً
 &� "هو  ¶خر،  مفهو8  لآلية  يكو&  "قد 

كان من عادة ملوك العرب وغRهم أن يطلقوا بعض 
الناس حيث  تأكل وترتع F حرث  املاشية هكذا حرًة 
تشاء، وذلك كعالمة على قوتهم وسلطانهم، معلنني بني 
القوم  أن من تعرض pا  بسوء أهلكناه. ووفق هذه العادة 
الشائعة سّرح سيدنا صا� � ناقته بأمر من عند اهللا 
تعاt، جاعًال حريتها عالمًة على سلطته السماوية...
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صاًحلا � كا& قد �i4_ �& �حتكاكه 
بالقو8 يؤ4ّ^ )% �ملزيد من �لفتنة "�لفسا4 
فأ4�i �& يتحاشى �الصطد�8 ֲדم. "مبا �& 
�لعيو& "�ملر�عي هي ملتقى �لقو8 عموًما، 
�متنع - بأمر من �هللا - عن �خذ ماشيته 
 wi� f يرعاها iملر�عي �لعامة، "صا� %(
نائية ال ميلكها �حد. كما توقف عن )ير�4 
بل   ،Æعموم �ملعتا4  �ملوعد   f  gملا� ناقته 
يكو&  ال  حيث  ¶خر   Ãموعد لذلك  ��ذ 
ها  للقو8:  �علن   � �آلخر"&.  �لرعا�  فيه 
ممكن   �تدب كل  "�تباعي  �نا  ��ذ-  قد 
 ،gلعنا�" �ملشقة  متكبدين  �لفتنة،  لتفا4^ 
)G تركنا �ملو�عيد "�ملر�عي �ل� قد تؤ4^ 
 �Gفإ بكم.  "�الصطد�8  �الحتكا_   %(
فسيكو&  Gلك  بعد  "�لفسا4  �لفتنة  �ثرُتم 
"�يا،  نعيش   &� تريد"&  ال  �نكم  معنا� 
"عندئذ سو{ ±ل بكم �لعذ�| من عند 

�هللا تعا%.
�لتا�iية  باألحد�¥  يتأكد   ªملع� "هذ� 
"�4ًيا  �لقدمية  �لتو�iيخ  تذكر  �يضÆ حيث 
�إلسال8  قبل  (�لعر|  �لناقة"  "فج  باسم 
×٦٤). كما "4i هذ� �السم f كتا| 
�جلغر�فيا لبطليمو� �لذ^ كا& قبل �مليال4 
�ليونا&  "�ملؤiخو&  سنة.  "Øسني  مبائة 
 ،(Badanata) عليها  يطلقو&  �لقد�مى 
�لقر¶&   wi�) "لناقة� "هو حتريف Hِ"فج 
 4ٍ�" فوجو4   &G(  .(١٩٦× جـ١، 
 Æصاحل &� Æقدمي ֲדذ� �السم يعطي �نطباع

منفصًال  مرعى  لناقته  ��ذ  قد  �كا& 
ناقته  حتتك  ال  ح¡  قومه  عن   Ãبعيد
�iعيها  يشتبك  "ال  �ألخر�،  باملو�شي 
"ال  فتنة  حتصل  "ال  �لرعا�،  من   ��بغ
بذلك  يرضو�   » معاiضيه  "لكن  فسا4، 
�يًضا، بل "صلو� هنا_ "قتلوها، فأخذهم 

 .gلسما� iتكهم حرمة قر�d |لعذ��
"ال يعجّنب �حٌد "يقوH: كيف �و� )با�4 
�مة بأسرها على قتل ناقة "�حد�؟! Gلك 
�& قتلهم �لناقة كا& مبثابة متّر4هم على �هللا 
تعا% "�vم لن يَدعو� iسوله صاحلÆ بر�حة 
تبليغ  من  مينعونه  "سو{  مكا&،   ^�  f
"سيلة  كل  على   gبالقضا �هللا  iساال- 
يتخذها للقيا8 مبهامه �لتبليغية. "هذ� كا& 
�لشديدين،  "متر4هم  عد�ئهم  على  4ليًال 
"ال ميكن �& تنجو من �لعقا|  �مة كانت 
قد �صبحت �رمًة f حق �هللا تعا% بعد 

�& �نكر- iسالته.

﴿َفَعَقُرDَها َفَقاQَ َتَمتَُّعو� ِفي َ��ِ
ُكْم َثَالَثَة 

ا َجاَ[  3َيَّاeَ Pٍِلَك Dَْعٌد َغْيُر َمْكُذcٍD * َفَلمَّ

َمَعُه  /َمُنو�  �Dَلَِّذيَن  َصاِلًحا  ْيَنا  َنجَّ 3َْمُرَنا 


بََّك َ  َّ2;ِ َيْوِمِئٍذ   mِِخْز Dَِمْن  ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة 

ُهَو �ْلَقِوmُّ �ْلَعِزيز﴾ (هو4: ٦٦ "٦٧)

 :Iلتفسـ�
ال شك �& �لعذ�| f حد �Gته يسبـب 

َّ̂ خز^! "لكنه تعا% قد بّين  �خلز^، "�
 &� يوِمئٍذ﴾   ِ̂ خز ﴿ِمن  كلمة  بزيا�4 
�خلز^  عناصر  على  ±تو^  كا&  عذ�ֲדم 

"�لذH بشكل خا×.

ْيَحُة َفَأْصَبُحو�  ﴿3َDََخَذ �لَِّذيَن َظَلُمو� �لصَّ

ِفي ِ�َياِ
ِهْم َجاِثِمَني﴾ (هو4: ٦٨)

:Eلكلما� Hشر
�لصيحة: �لعذ�ُ|؛ �لغا�G( �ُi فوجئ �حلّي 

ֲדا. (�ألقر|).
تلبَّد   :Æُجثوم "�ِثُم  �ثُم  جثَم  جاpني: 

باألwi (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
 f" بالصيحة،  هنا  عذ�ֲדم  "صَف  لقد 
 f" ،جفًة �^ �لز�ًالi ألعر�{ ّ�ا�� �iسو
فقط،  �لعذ�|  عليه  �طلق   gلشعر��  �iسو
 ،(Ã�"قاf H سو�i �لنحل (4ّمرناهم تدم
"جاg "صفه f سو�i �لذ�iيا- صاعقة، 
�^ �ل=O �ملدمر، "f سو�i �جلاثية ُسّمى 
للحد"4،  �ملتجا"�   ^� طاغيًة..  عذ�ֲדم 
�لصيحة،   :Hفقا �لقمر   �iسو  f "�ما 
"f سو�i �لشمس قاH: فدمَد8َ عليهم. 
�أل"صا{  هذ�   f جند  نظر�   H"أل"
ليس هكذ�، أل&  �لو�قع  �ختالفÆ، "لكن 
�لصيحة "�لصاعقة "�لطاغية تع° �لعذ�| 
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 Hكا& �لقو8 قد 4ُّمر"� بالزلز� �Gيًضا، فإ�
فكل هذ� �أل"صا{ مالئمة "صحيحة 

.Æمتام

 �Dَكَأ2ْ َلْم َيْغَنْو� ِفيَها 3ََال ِ;2َّ َثُموَ� َكَفُر﴿


بَُّهْم 3ََال ُبْعًد� ِلَثُموَ�﴾ (�آلية: ٦٩).َ

:Eلكلما� Hشر
عا¦  فال&:   ªيغ َغِنَي  يغنو�:   t

(�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
قو8  لثمو4   Ãُبعد (�ال  مثًال  هنا  يقل   »
﴿�ال   :(٦١) �آلية   f  Hقا كما   (Åصا
�حد  يظنّن  "ال  هو4﴾.  قو8  لعا4ٍ   Ãُبعد
�& تلك �لزياf �4 �آلية iقم ٦١ كانت 
ֲדد{ �لقافية، "�&َّ �لقافية كانت ستختل 
صاÅ).كال،  (قو8  هنا  يقل   » لذلك 
 "� �لكلما-  يزيد  ال  �لكرمي  �لقر¶&   &(
بل   ،fلقو��" �لسجع  �جل  من  ينقصها 
يرجع هذ� �لفرO بني �آليتني )% حقيقة 
تا�iية. Gلك �& (عا4) �سم ُألّمتني: عا4 
�لقر¶&  �كتفى  فلو  �لثانية.  "عا4  �أل"% 
(قو8  �يا�4   &"4 لعا4)   Ãبعد (�ال  بقوله 
هنا_،  �لقر¶&  يقصد�  ما  الشتبه  هو4) 
"« يدi_ �لقاÝi هل يقصد عاÃ4 �أل"% 
�8 �لثانية �8 �الثنتني. فبزيا�4 كلمة (قو8 
هو4) "ّضح �نه يقصد عاÃ4 �أل"% فقط. 

�ما Þو4 فهو �سم يطلق على �مة "�حد� 
 Hفما كا& هنا_ �حتما ،Åهي قو8 صا
(قو8  بعد�  يقل  فلم  �ملر�4،  الشتبا� 

.(Åصا
لقد "G 4iكر Þوf 4 �لتو�iيخ �ليونانية 
�يضÆ �ل� حتد4 �منهم قريبÆ من �من �ملسيح 
�، "قالت بأ& موطنهم هو �ِحلجر، 

(Thamdeni):طلقـت عليهم �سـم�"
(A Suplement To The Oxford English 

Dictionary, Thamudic)           

 Æموضع �ِحلجر  من  مقربة  عن  "Gكرْ- 
 ßiلك �ملؤG باسم "فّج �لناقة". لقد كتب
�ليونا@ �لشه� بطليمو� �لذ^ كا& قبل 
�مليال4 |١٤٠ سنة (�لعر| قبل �إلسال8 

.(٦٤× -

"قاH �بو )�اعيل صاحب "فتو³ �لشا8": 
")& Þو4 مأل"� �ألwi بني ُبْصر� "عد&، 
�و  هجرִדا  طريق   f كانت  فلعلها 
�لشماH" (�لعر| قبل �إلسال8 ×٦٥). 
�^ �& هذ� �حلا4¥ "قع عندما �ضطر"� 
شوكة  �شتد�4  "قت  �ليمن  من  للهجر� 

� "سبأ - فيها.كانت Þو4 
�لقبيلتني - 
جنو|   f �لو�قعة  �ملنطقة  على  حاكمة 
"سبأ   �
 طر4ִדم  "عندما  �ألحقا{، 

هاجر"� )% �حلجا� فِتهامَة فاِحلجر.
"لكن صاحب "متد& �لعر|" يعّلق على 
Gلك   f حلكم� ""ال �ر�  قائًال:  Gلك 
�إلسال8،  قبل  (�لعر|  �لتخمني"  من 

.(٦٥×
�يًضا  (Þو4)   &� ير"&  �لعر|   &� �لو�قع 
 f كانو� فرًعا من (عا4)، قاطنني مثلهم
�حلم�يني  حكم  �ستتب  "عندما  �ليمن، 
�حلجا�.  ناحية   %( طر4"هم  �ليمن   f
�آل&،   %( 4ليل  يقو8 عليه �^  "لكن ال 
 f gؤالd iيعثر"� بعد على �^ ¶ثا » G(

جنو| �جلزير�.
"كانت �ِحلجر تسّمى f �لقدمي "مد�ئن 
�vا  �لقدمية  ¶ثاiها  من  "يتبني   ،"Åصا
كانت خضعت حلكم �لنبطيني - "يسمَّو& 
�نباطÆ �يًضا - قبل �مليال4. "كا& "طنهم 
 (Petra) تسّمى  �ل�   "gلبتر��" �ألصلي 
باليونانية. فقد عثر"� هنا_ على كث� من 
�لكتابا- �لنبطية. "لكنهم-)% جانبها- 

أو  الكلمـات  يزيـد  ال  الكـرمي  القـرآن  إن  كال، 
ينقصهـا مـن أجـل السـجع والقـواF، بـل يرجع 
هـذا الفـرق بـني اآليتـني إt حقيقـة تارyيـة.
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 Æيض� �ليمنية  باللغة  كتابا-  �كتشفو�  قد 
"Þو4ية"  �ملستشرقني  من  "يسميها 2اعة 
"هذ�  Þو4.  قو8   %( تنتمي  كتابا-   ^�
�الكتشا{ يؤيد موقف �جلغر�فيني �لعر| 
�لذين قالو� )& "طن Þو4 كا& f جنو| 
 f م هاجر"� منها )% �ِحلجرv�" جلزير��
�لشماH، ")ال كيف تشاֲדت لغتهم باللغة 

�ليمنية.
عاصمة  كانت  �vا  يبد"  �ل�   - "�ِحلجر 
Þو4 - تقع ما بني �ملدينة �ملنو�i "تبو_. 
�لقر�.   َ̂ �ِحلجر هذ� "�4 "يسّمى "�4^ 
قوٍ� "منعٍة كما يصفهم   ^"G لقد كانو�
�لقر¶& بقوله ﴿�لذين جابو� �لصخر بالو�4﴾ 
�لكرمي �&  �لقر¶&  (�لفجر: ١٠). "يذكر 
حيث  مباشر�  عا4  قو8  بعد  كا&  �منهم 
قاG�"﴿ Hكر"� )G جعلكم خلفاg من بعد 
 - Hعا4﴾ (�ألعر�{: ٧٥). "كذلك قا
فرعو&  قو8  من  مؤمن  iجل  عن  حكايًة 
 Ãiذ�iَفَع صو- �حلق f �لبالà �مللكي 
قوَمه "مؤيدÃ موسى: ﴿يا قو8ِ )@ �خا{ 
عليكم مثَل يو8 �ألحز�|، مثل 4�| قو8 
نو³ "عاÞ" 4و4﴾ (غافر: ٣١ - ٣٢). 
 Æو4 كانو� �سبق �منÞ &� لكG يتبني من
من �من موسى ألنه يقّد8 هالكهم 4ليًال 

على صدO موسى.
"هنا_ �ستدالH ¶خر يؤكد �& هؤالg كانو� 
 .�قد هلكو� "با4"� قبل موسى �يضÆ بكث
فإvم f �"�خر �منهم كانو� حاكمني على 

فلسطني،  "جنو|  �جلزير�   Hاá بني  ما 
 f �نه  �لقر¶&  �=نا  �خر�  ناحية  "من 
خاضعة  �ملنطقة  هذ�  كانت  موسى  �من 
لقو8 مدين. "بنو مدين هؤالg كانو� من 
نسل ِمديا& بن )بر�هيم � من �"جته 
�لثالثة "قطو�i". "كانو� يعيشو& f هذ� 
�ملنطقة عندما �خر� سيدنا يوسف � 
من �لبئر "ُ�خذ )% مصر (�لتكوين: ٢٥). 
فتبني من Gلك �& Þو4 ما كانو� حاكمني 
بل  موسى،  �من   f �ملنطقة  تلك  على 
 "� )بر�هيم  قبل  ح¡  هلكو�  قد  كانو� 
كانت شوكتهم قد �نكسر- متامÆ، ")ال 
« يستطع بنو مديا& �نتز�� حكم �ملنطقة 

من �يديهم.
حقيقة  بيا&   Hالستدال� ֲדذ�  �قصد  "ال 
تا�iية فحسب، بل �قصد �يضÆ �لر4ّ على 
ما يطعن به �ملؤiخو& �ملسيحيو& f �لقر¶& 
�لكرمي بأنه ال ير�عي �لترتيب �لو�قعي لد� 
سر4 �حد�¥ �ملاضي. (�ألبطاH "عبا4ִדم 
�لكرمي f كل  �لقر¶&  ×٨٧). �حلق �& 
 Åكر صاG كر هو4 علىG 8مكا& قد قّد
�لسال8،  عليهم  فموسى  )بر�هيم  Gكر   �
�ل�  �ألحد�¥  قد سر4 ح¡  �نه  يع°  مما 
"بترتيب   Æصحيح  Ã4سر ¶ثاiها  �ندثر- 

صائب �كم للغاية.
 ،iكر� من �4لة "¶ثاG ما سبق %( Ãنظر"
بأ&  �لتخمني  "جه  على   Hلقو� نستطيع 
Òو�¼  Þو4   àال�طا �حلقيقي  �لزمن 

٣٦٠٠ سنة من �ليو8.
لقد قاH �لبعض بأ& Þو4 هم عا4 �لثانية، 
�لر�^،  مع هذ�  يتفقو&  "لكن غ�هم ال 

بل ير"& �& Þو4 جاg"� بعد هال_ عا4.
"كأ& عا�4ً �أل"% كانو� قد هلكو� f �من 
هو4 �، "جاg بعدهم عا4 �لثانية، "�ما 
 "� �لثانية  لعا4  ¶خر  �سم  �نه  فإما  (Þو4) 
هم �مة �خر� خرجت من نسل َمن بقي 

منهم بعد �لعذ�|.
�لند"^  سليما&  �مد  �لشيخ  Gكر  "قد 
f كتابه "�wi �لقر¶&": "لقد عثر بعض 
على   � معا"ية   �من   f �ملسلمني 
مع   - �لثمو4ية  �ألثرية  �لكتابا-  )حد� 
يثقو& ֲדذ�  �لغربيني ال  �ألثريني   &� �لعلم 
بعد  مص�ها  ُيعر{   » "لكن   - �لر"�ية 
 .(١٨٣"  ١٢٤× �لقر¶&   wi�) Gلك 
 Oقد عثر عليها �آل& مر� �خر� �ملستشر"
 .١٨٣٤ سنة   f  (Wellested) �إلجنليز^ 
 Asiatic) �لة   f تر2تها  "ُنشر- 
 Oنقلها عنها �ملستشر" ،(Society Journal

"�للغة  كتابه.   f  (Forester) �إلجنليز^ 
�ألصلية dذ� �ألثر ِحْمَيِرية. "هي f �لو�قع 
dجة عربية ألهل جنو| �جلزير� �لعربية، 
لقد  �حلم�ية.  ّ�وها  �ملستشرقني  "لكن 
"حصن  باسم  مكا&   f عليها  عثر"� 
ما  تعريب  ")ليكم  عد&.  قر|  غر�|" 

جاg فيها:
"لقد عشنا طويًال f هذ� �لقصر f مأمن 
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متد   iاvأل� كانت   .gلشقا�" �لبؤ�  من 
قنو�تنا بامليا�، "كانت �مو�� �لبحر �dائج 
�حلصن،   &�iدâ غضب   f تصطد8 
"كانت ميا� �لينابيع تنسا| Ðرير عذ| 
 f �لبستانيو&  يغرسها  �ل�  �لنخيل  بني 
 �i4ينا.كنا نز�" f صاحلة خصبة wٍ�i�
"�أل�iنب  �لوحشي  �لبقر  "نصيد   ،�iأل�
�لفتية. "كنا ند�عب �لسمك ح¡ �ر� 
"علينا  متبخترين  منشي  كنا   .gملا� من 
�ملزiكشة   gخلضر�� �لسندسية  �ُحللل 
ملو_  ±كمنا  "كا&  �أللو�&.  �لز�هية 
G"" �فكاi نزيهة طيبة، "كانو� يعاقبو& 
ندّ"&  كنا  هو4.  شريعة  "فق   iألشر��
كتا|.   f �لصائبة  "�ألحكا8   -�iلقر��
�لقيامة  "بيو8  باملعجز�-  نؤمن  "كنا 
"بسّر "نث نو&". هجم علينا �للصو× 
"تصد�  �جليا4،  فأسرجنا  "خاصمونا 
dم فتياننا �ألشر�{ برما³ صلبة حد�4. 
كا& �لبو�سل �ألبّيو& من iجالنا "نسائنا 
 Oيقاتلو& على متو& خيل طويلة �ألعنا
ُتْثخُن  سيوفنا   Hتز فلم  �أللو�&،   kّكما
 &� %( ،Æبi( لعد" �جلر�³َ "تقطعهم� f
قمنا بغا�i على قلب �ألعد�g، فهزمناهم 
�سو�  من  "كانو�  شوكتهم،  "كسرنا 

�خللق".
�لقو8   &� �ألثرية   �iلعبا� يتضح من هذ� 
كانو� G"^ حضا�i "ثقافة حيث كانو� 
يقومو& بتد"ين �لقر��i- �لقانونية �dامة، 

لتكو& مرجعÆ لرجاH �لقضاg، "هذ� كما 
 f ينشر"&  حيث  �ليو8  �إلجنليز  يفعل 
 -�iير عن �هم قر�iيا- خاصة �لتقاi"4

�ملحاكم.
)ننا ال نستطيع �جلز8 ما )�G كانت هذ� 
قبل  �ألثر قد مضت   f �iملذكو� �ألمة 
سيدنا صاÅ �8 بعد�، )G من �ملمكن �& 
 f هو4  قو8  من   gجز بقي  قد  يكو& 
جنو| �جلزير� "« يهاجر"� مع �لباقني. 
قو8  من  كانو�  �vم  �ملؤكد  من  �نه  )ال 
Þو4 "قد ُبعث سيدنا صاÅ )ليهم �" )% 

.Hم �لذين هاجر"� )% �لشماvخو�(
﴿تتخذ"&  تعا%  قوله  من  "يتضح 
 Hجلبا� "تنحتو&   Ãiقصو سهوdا  من 
بيوتÆ﴾ (�ألعر�{: ٧٥) �& Þو4 كانو� 
 Hلسهو�"  Hجلبا� مناطق  حاكمني على 
جّناٍ-   f﴿ تعا%  قوله   &� كما   .Æمع
هضيم﴾  طلعها  "ãٍل   �ٍ"i�" "عيو& 
 %(  �يش  (١٤٩  -  ١٤٨  :gلشعر��)
�& �iضهم كانت �G- عيو& "بساتني 
"هكذ�  جيد.  نو�  من  "ãيل   �"i�"

فإ& هذ� �ألثر يصّدO "يوثِّق كل كلمة 
 gؤالd Æلكرمي "صف� �لقر¶&   f -4i"

�لقو8.
يبد" �نه بعد صاÅ � بقليل 4ّ| �لفسا4 
 G(  ،àباال�طا "�خذ"�  "Þو4"  قومه   f
 ^� قر"&  لبضعة  �منه  بعد  جند  ال  )ننا 
لقد  �لغالبة.  �ثر "ال Gكر dم بني �ألمم 
 ^iُنصب تذكا f لكG و4 بعدÞ -كرGُ
شرغو&   "� سرجو&   ^iآلشو� للملك 
�لعر|،  على   �iالنتصا  Ãiتذكا �قامه 
"كا& �من ملكه ما بني ٧٢٢ )% ٧٠٥ 

قبل �مليال4.
"قد Gكر هذ� �ألمَة �ملؤiخو& �ليونانيو& 
�يضÆ "هم: 4يد"�i (٨٠ قبل �مليال4)، 
"بطليمو�  �مليال4)،  قبل   ٧٩) "بليـ° 
(١٤٠ قبل �مليال4). "عندما هاجم �مللك 
�لر"مي جستني �لعرَ| كا& بني جنو�4 
ثال¥ مائة جند^ من �مة Þو4. �ما عند 
�ألمة  dذ�  �ثر  كل  فإ&  �إلسال8   iظهو
�لقر¶&،   wi�) "�ندثر.  �منحى  قد  كا& 

(١٩٨×

   

وال أقصـد بهذا االسـتدالل بيـان حقيقـة تارyية 
فحسـب، بـل أقصد أيضـًا الـرّد على مـا يطعن 
بـه املؤرخون املسـيحيون F القـرآن الكـرمي بأنه ال 
يراعـي الYتيب الواقعي لدى سـرد أحداث املاضي. 




