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بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني
وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

تفسري سورة األعراف ) احللقة )10
الثبات واستعالء اإلميان يف دعوة هود عليه السالم
الشيخ عبد الكرمي مطيع احلمداوي احلسين اهلامشي

قال هللا تعاىل﴿ :وإِ َىل َع ٍ
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ أَفَ َال تَته ُقو َن
ودا قَ َ
اه ْم ُه ً
اد أَ َخ ُ
َ
اك ِيف س َفاه ٍة وإِ هان لَنظُن َ ِ
هِ
ِ
ال
ني ( )66قَ َ
( )65قَ َ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْوِم ِه إِ هان لَنَ َر َ
َ َ َ َ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
ال ال َْم ََلُ الذ َ
َيقَ وِم لَيس ِب س َفاهةٌ ولَكِ ِين رس ٌ ِ
ِ
ت رِِب وأ ََان لَ ُكم َان ِ
ِ
ص ٌح
ب ال َْعال َِم َ
ول م ْن َر ِِ
َ ْ ْ َ َ َ َ ِ َُ
ْ
ني ( )67أُبَلِغُ ُك ْم ِر َس َاَل َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
أَم ٌ
ني ( )68أ ََو َعج ْب تُ ْم أَ ْن َجاءَ ُك ْم ذ ْك ٌر م ْن َربِ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل م ْن ُك ْم ليُ ْنذ َرُك ْم َواذْ ُك ُروا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ
اْلَل ِْق بسطَةً فَاذْ ُكروا َ ِ
اَّلل لَعله ُكم تُ ْفلِحو َن ( )69قَالُوا أ ِ
َج ْئ تَ نَا
ِم ْن بَ ْع ِد قَ ْوِم نُ ٍ
آَلءَ ه َ ْ ُ
وح َوَزا َد ُك ْم ِيف ْ َ ْ
ُ
ت ِمن ال ه ِ ِ
ِ
ِ
لِنَ ْعبُ َد ه
ال قَ ْد َوقَ َع
ني ( )70قَ َ
صادق َ
اَّللَ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما َكا َن يَ ْعبُ ُد َ
آَب ُؤَان فَأْتنَا ِِبَا تَع ُد َان إِ ْن ُك ْن َ َ
ادلُونَِين ِيف أ ْ ٍ
ضب أ َُُتَ ِ
ِ ِ
آَب ُؤُك ْم َما نَ هز َل ا هَّللُ ِِبَا ِم ْن
َْسَاء َْس ْهي تُ ُم َ
س َوغَ َ ٌ
وها أَنْ تُ ْم َو َ
َعلَْي ُك ْم م ْن َربِ ُك ْم ِر ْج ٌ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ هِ
هِ
ٍ
ين
ين َم َعهُ ب َر ْمحَة منها َوقَطَ ْعنَا َداب َر الذ َ
ين ( )71فَأ َْْنَْي نَاهُ َوالذ َ
ُس ْلطَان فَانْ تَظ ُروا إِِِّن َم َع ُك ْم م َن ال ُْم ْن تَظ ِر َ
ِ
ني ( ﴾)72سورة األعراف
َك هذبُوا ِِب ََيتِنَا َوَما َكانُوا ُم ْؤمنِ َ
وجهه
عن عائشة رضي هللا عنها [ ]1قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى ََِميلَةً[ًّ ]2
تلون ُ

ت له عائشة بعض ما رأت منه،
ه
فذكر ْ
وتغري ودخل وخرج وأقبل وأدبر ،فإذا أمطرت ُس ِِر َ
ي عنه ،قالَ :
ض ُمُْ ِط ُرَان
فقال :وما يدريك لعله كما قال قوم هود ﴿فَ لَ هما َرأ َْوهُ َعا ِر ً
ضا ُم ْستَ ْقبِ َل أ َْو ِديَتِ ِه ْم قَالُوا َه َذا َعا ِر ٌ
ٍ
ِ
بل هو ما است عجلْتم بِ ِه ِريح فِيها َع َذ ِ
ِ
ساكِنُ ُه ْم
يم * تُ َد ِم ُر ُك هل َش ْيء ِِب َْم ِر َرِِِبَا فَأ ْ
ٌ
ٌ َ
اب أَل ٌ
َ ْ َُ َ َْ ْ َ ُ ْ
َصبَ ُحوا ََل يُ َرى إ هَل َم َ
ِ
ني﴾ األحقاف .25 – 24
َك َذلِ َ
ك َْْن ِزي الْ َق ْوَم ال ُْم ْج ِرم َ
1

 -احلديث من سنن ابن ماجة وصححه األلباين.

 - 2الـم ـَخيلَة مجع ََمايل :غيم ينشأ ،فيُ َخيَّ ُل للرائي أنه ماطر ،مث يـَع ُدوهُ وال ميطر ،يقالَ :خيَّـلَت السماء
أغامت ومل متطر.
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هذا املوقف من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشي ِبا كان ميَل قلبه من معرفة يقينية عميقة بربه
وخوف شديد من مكره وعقوبته وهو يرى ما عليه قومه يف الفرتة املكية من إصرار على الشرك ونبذ

ص ه هِ
ِ
ين
﴿واته ُقوا ف ْت نَةً ََل تُ ِ َ
لدعوة اإلميان ،ويعلم أن الفتنة إذا نزلت بقوم عمتهم كما قال تعاىلَ :
يَب الذ َ
اَّللَ َش ِدي ُد الْعِ َق ِ
صةً َوا ْعلَ ُموا أَ هن ه
اب﴾ األنفال  ،25وقد نزل عليه ما نزل من القرآن
ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخا ه
حول ُتربة هود عليه السالم يف قومه جمزأة حسب السياق يف سورة األعراف وسورة هود واملؤمنون

واألحقاف وحم السجدة وسورة الفجر .
وما كان خوف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلما رأى يف اجلو ما رآه قوم هود إذ دمرهم هللا ودمر
عليهم كل شيء هلم وحوهلم ،إَل انعكاسا ملا يعلمه صلى هللا عليه وسلم من ربه ،ويوقن به ُما وعد من
خري ومثوبة ملن آمن واتقى ،وما توعد به من شر وعقوبة ملن كفر وعصى ،وهو ما ميَل قلوب أتباعه
الصادقني يف كل عصر ،إذ يستحضرون خشية هللا واْلوف منه فال أيمنون مكره يف كل آن كما قال
اَّلل فَ َال أيْمن مكْر هِ
تعاىل﴿ :أَفَأ َِمنُوا مكْر هِ
اْلَ ِ
اس ُرو َن﴾ األعراف  ،99وذلك ما تفتقده
اَّلل إِهَل الْ َق ْو ُم ْ
ََ ُ َ َ
َ َ
البشرية يف عصران هذا إذ تتواىل عليها اجلوائح من كل صنف ،فال تتذكر هلل وعدا وَل وعيدا ،وَل خيطر
حىت ببا ل أكثر املؤمنني فيهم مصري قوم هود وهم يتلون بدون تدبر أو تفكر ما نزل ِبم من قوله تعاىل
يف سورة األعراف:
﴿وإِ َىل َع ٍ
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ أَفَ َال تَته ُقو َن﴾ األعراف  ،65أي:
ودا قَ َ
اه ْم ُه ً
اد أَ َخ ُ
َ
وكما أرسلنا من قبل نوحا إىل قومه َبإلسالم وقد رجعوا للوثنية بعد التوحيد الذي كانوا عليه من زمن
آدم عليه السالم ،بعثنا أيضا هودا إىل قومه عاد بعقيدة التوحيد اْلالص اليت ترك نوح عليها أجدادهم
وارتدوا عنها.
وهود عليه السالم هو نيب هللا الذي أرسل بعد نوح عليه السالم إىل قوم عاد ،وقد نسبه ابن كثري إىل
شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح ،وذكر هللا أنه أخوهم؛ ألنه منهم ومن صميمهم تطييبا لقلوِبم
وتقريبا هلم من اإلميان كما هي سنة هللا تعاىل يف إرسال الرسل ،إذ قال﴿:وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
ول إِهَل
َ
َ
بِلِس ِ ِ ِ ِ
ني َهلُ ْم﴾ إبراهيم .4
ان قَ ْومه ليُ بَِِ َ
َ
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ك
أما عاد ،فهم قوم عاد األوىل الذين ذكرهم هللا تعاىل حسب ترتيبهم الزمين بقوله عز وجلَ ﴿ :وأَنههُ أ َْهلَ َ
وح ِم ْن قَ ْب ُل﴾ النجم  ،51- 50أبناء عاد بن إِ َرم الذين أقاموا
ادا ْاأل َ
ُود فَ َما أَبْ َقى * َوقَ ْوَم نُ ٍ
ُوىل * َوََث َ
َع ً
حضارة عز نظريها يف اجلزيرة العربية ،كانوا يسكنون األحقاف َبليمن ،بني عمان وحضرموتِ ،برض
مطلة على البحرِ ،با واد يقال له مغيث ،وجبل قال عنه صاحب املسالك واملمالك" :جبل األحقاف
الرَيح فعفا أثره" ،وجزيرة يقال
متِصل ِبرض األحقاف ،وهو بلد واسع غلبت عليه الرمال بسوايف ِ
ش ْحر" ،قال عنها صاحب كتاب املسالك واملمالك أيضا":ال ه
هلا"ال ه
ش ْحر جزيرة من عمان على مائىت

رسخ"؛ وكانت األحقاف بواديها وجبلها وجزيرهتا مقاما ومسكنا لقوم عاد ،فسمى هللا ِبا سورة من
فَ َ
القرآن هي إحدى احلواميم فيه[ ،]3وذكر لالعتبار ِبم ما كانوا عليه من القوة وما آل إليه أمرهم من
ات الْعِم ِ
ك بِع ٍ
اد * إِرم ذَ ِ
اد * الهِيت ََلْ ُخيْلَ ْق ِمثْ لُ َها ِيف الْبِ َال ِد﴾ الفجر
الدمار ،فقال ﴿ :أَََلْ تَ َر َك ْي َ
ََ
ف فَ َع َل َربُّ َ َ
َ
َْبُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَِِق َوقَالُوا َم ْن أَ َش ُّد ِمنها قُ هوةً
استَك َ
 ،8 – 6وفصل ما فعله ِبم فقال ﴿:فَأَهما َعا ٌد فَ ْ
ِ
أَوََل ي روا أَ هن ه ِ
ِ
ص ًرا ِيف
ص ْر َ
اَّللَ الهذي َخلَ َق ُه ْم ُه َو أَ َش ُّد م ْن ُه ْم قُ هوةً َوَكانُوا ِِب ََيتنَا ََْي َح ُدو َن * فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرحيًا َ
َ ْ ََ ْ
ِ ِ
ِ
أَ هَيٍم ََِنس ٍ
ات لِنُ ِذي َق ُهم َع َذاب ِْ
ص ُرو َن﴾ فصلت
اب ْاْلخ َرة أَ ْخ َزى َو ُه ْم ََل يُ ْن َ
اْل ْز ِي ِيف ا ْحلَيَاة الدُّنْ يَا َول ََع َذ ُ
َ
ْ
َ
.16 - 15

وأما ما أرسل هللا به هودا عليه السالم ،فهو ما بعث به مجيع األنبياء والرسل من التوحيد والعبادة،
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ﴾ األعراف  ،65إفراد هللا
وأمره أن خياطب به قومه﴿:قَ َ
َبلعبادة نواَي وأقواَل وأعماَل. ،وامتثاَل ألمره وهنيه يف السر والعلن ،واتقاء لغضبه يف حايل السخط
والرضى ،وكفا عن حمارمه ورعاية حلدوده ،واتباعا لرسله ،قاهلا نوح قبله ﴿ ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن
اهم ص ِ
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما
احلًا قَ َ
إِل ٍَه غَ ْريُهُ﴾ األعراف  ،60وقاهلا صاحل لثمود بعدهَ ﴿ :وإِ َىل ََث َ
ُود أَ َخ ُ ْ َ
3

-

احلواميم يقصد هبا سبع سور من القرآن الكرمي مبدوءة بلفظ ﴿حم﴾ هي سورة غافر ،سورة

فصلت ،سورة الشورى ،سورة الزخرف ،سورة ال ّدخان ،سورة اجلاثية ،وسورة األحقاف املبدوءة بقوله
اَّلل ال َعزيز احلَكيم (.﴾)2
يل الكتَاب م َن َّ
تعاىل ﴿:حم ( )1تَـنز ُ
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ِ
شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
يها﴾ هود  ،61وقاهلا شعيب ألهل مدينَ ﴿:وإِ َىل
لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ ُه َو أَنْ َ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ض َو ْ
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُه﴾ األعراف  ،85وقاهلا كل الرسل
اه ْم ُش َع ْي بًا قَ َ
َم ْديَ َن أَ َخ ُ
وَل أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ه
وت﴾ النحل  ،36وتلك غاية
ألقوامهمَ ﴿::ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِِل أُهم ٍة َر ُس ً
اجتَنِبُوا الطهاغُ َ
اَّللَ َو ْ
شرا ونَ ِذيرا * لِت ْؤِمنُوا َِب هِ
ما أرسل به حممد صلى هللا عليه وسلم ﴿:إِ هان أَرسلْنَ َ ِ
َّلل َوَر ُسولِ ِه
اك َشاه ًدا َوُمبَ ِِ ً َ ً ُ
َْ
وتُع ِِزروهُ وتُوقِِروهُ وتُسبِحوهُ بكْرةً وأ ِ
َص ًيال﴾ الفتح .9 – 8
َ َ ُ َ َ ُ َ َِ ُ ُ َ َ
اف َعلَْي ُك ْم
وألن نوحا من قبل كان يعلم ما سيحل بقومه من الطوفان وحذرهم منه بقوله﴿ :إِِِّن أَ َخ ُ
اب يَ ْوٍم َع ِظ ٍيم﴾ األعراف  ،59فإن هودا كذلك حذر قومه ُما حاق بقوم نوح من الطوفان الذي
َع َذ َ
عم األرض من قبل وأصبح حديث اْلفاق ،فقال هلم﴿ :أَفَ َال تَته ُقو َن﴾ األعراف  ،65أي أَل ختافون

عاقبة ما أنتم عليه فتجعلون بينكم وبني عذاب هللا وقاء من اإلميان حيميكم من خزي الدنيا وعذاب
اْلخرة ،إشارة منه إىل ما حل بقوم نوح يف آية أخرى هي قوله تعاىلُ﴿ :ثُه أَنْ َ ِ ِ ِ
ين
شأ َْان م ْن بَ ْعده ْم قَ ْرًان آ َخ ِر َ
وَل ِم ْن ُهم أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ أَفَ َال تَته ُقو َن﴾ املؤمنون  ،32 – 31أي
* فَأ َْر َسلْنَا فِي ِه ْم َر ُس ً
ْ
خلقنا من بعد قوم نوح جيال آخرين وبعثنا فيهم هودا بنفس الدعوة ونفس التحذير.

لقد نزلت هذه اْلية الكرمية يف سورة األعراف ،وهي مكية ،فتحدثت عن أول خطاب هلود مع قومه
بادأَ منهم َبَلعرتاضُ ،ث تغري خطابه هلم بعد ذلك إذ ُشنهت عليه محالت من التشكيك فيه
قبل أن يُ َ
والتنفري منه واَلفرتاء عليه ،واضطر لبيان ِغناهُ عن أمواهلم اليت يعتزون ِبا ودحض ما ينشرونه عنه بني
العامة من أكاذيب وإشاعات ،على عادة أغنياء املشركني وعتاهتم يف كل عصر؛ إذ يظنون كل داعية إىل
اإلسالم حمتاجا إىل أمواهلم وطامعا فيها ،من غري أن يكف عن التبشري ِبا جاء به من التوحيد كما ورد
يف سورة هود ،وهي مكية أيضا نزلت بعد األعراف وبينهما حوايل اثنتا عشرة سورة ،بقوله تعاىل عنه﴿:
ِ
ِ ٍ
وإِ َىل َع ٍ
ال ََيقَ ْوِم ا ْعبُ ُدوا ه
َسأَلُ ُك ْم
ودا قَ َ
اه ْم ُه ً
اد أَ َخ ُ
اَّللَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَه غَ ْريُهُ إِ ْن أَنْ تُ ْم إِهَل ُم ْف َرتُو َن * ََيقَ ْوم ََل أ ْ
َ
ِ
ي إِهَل َعلَى اله ِذي فَطََرِّن أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َن﴾ هود .51 – 50
َج ًرا إِ ْن أ ْ
َعلَْيه أ ْ
َج ِر َ
إَل أن حتذيره إَيهم من عاقبة إصرارهم على الكفر َل يؤثر فيهم ،ودعوتَه إَيهم إىل التقوى َل تزدهم إَل
هِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْوِم ِه﴾ األعراف  ،66والتعبري حبرف
إمعاان يف سوء اْلطاب والعدوان﴿ :قَ َ
ال ال َْم ََلُ الذ َ
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"من" التبعيضية إشارة إىل أن يف قوم هود طائفتني ،إحدامها مؤمنة قليلة العدد مستضعفة هي اليت أْناها
هللا معه فيما بعد بقوله عز وجل﴿ :ولَ هما جاء أَمرَان ْنَهي نَا ُه ً ه ِ
آمنُوا َم َعهُ بَِر ْمحَ ٍة ِمنها﴾ هود ،58
َ َ َ ُْ ْ
ين َ
ودا َوالذ َ
وطائفة كافرة قوية ذات نفوذ واستعالء ،هي املَل أصحاب األمر والنهي الذين جادلوا هودا وكذبوه
وخاطبوه بقوهلم:
اه ٍة﴾ األعراف ،66
﴿إِ هان لَنَ َر َ
اك ِيف َس َف َ
وسخافة التفكري وضعف الفهم والرأي ،كما و ِ
صم نوح من قبل َبلضاللة اليت هي إضاعة طريق اهلدى
ُ
واجلهلُ ،ث اهتموه َبلكذب اثنيا ،فقالوا﴿ :وإِ هان لَنظُن َ ِ
ِ
ني﴾ األعراف  ،66أي وإان َل أنخذ
َ َ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
ما تقوله لنا مأخذ اجلد والصدق ملا نظنه يف دعواك من الكذب وما نراه يف رأيك من السفاهة.
ص ُموه[]4
َو َ

أوَل َبلسفاهة ،من السفه ،وهو النزق وخفة العقل

إَل أنه عليه السالم  -كعادة رسل هللا قبله وبعده َ -ل تستفزه وقاحتهم وسوء أدِبم بل اكتفى بنفي
ال َيقَ وِم لَيس ِب س َفاهةٌ ولَكِ ِين رس ٌ ِ
ني﴾ األعراف
ب ال َْعال َِم َ
ول م ْن َر ِِ
َ َ َ ِ َُ
السفاهة والكذب عن نفسه ﴿قَ َ َ ْ ْ َ
 ،67ليست السفاهة من طبعي وَل يف تصريف ،ولكين رسول من هللا رب العاملني إليكمُ ،ث شرح هذه
الرسالة ،فقال﴿ :أُب لِِغُ ُكم ِرس َاَل ِ
ت َرِِب﴾ األعراف  ،68وظيفيت وما أمرت به أن أبلغكم رساَلت هللا
َ ْ َ
املتضمنة أحكامه يف العقيدة والعبادة وقواعد الدين ﴿وأ ََان لَ ُكم َان ِ ِ
ني﴾ األعراف  ،68أبلغكم ما
ص ٌح أَم ٌ
ْ
َ
أرسلت به أمينا َل أخفي عنكم خريا ،حريصا على أن أحذركم من كل شر ،من غري تغيري ملا أمرت به
أو زَيدة فيه أو نقص منه أو حتريف أو غش أو كتمان له.
هكذا بدأت معركة تبليغ رسالة هود إىل قومه ،أمانةً ونصحا وحسن أدب منه يف اْلطاب مبادأة
وردودا ،وجالفةً وغلظة وخشونة ونزقا وخفة يف ردود قومه عليه ،لذلك خاطبهم هود عليه السالم
متعجبا من أمرهم ،فقال﴿ :أ ََو َع ِج ْب تُ ْم أَ ْن َجاءَ ُك ْم ِذ ْك ٌر ِم ْن َربِِ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم لِيُ ْن ِذ َرُك ْم﴾ األعراف
 ،69ومهزة اَلستفهام اَلستنكاري يف اْلية متعلقة ِبحذوف مقدر بعدها هو تكذيبهم رسالته ،والواو
بعدها للعطف على هذا احملذوف ،أي :أكذبتموّن وعجبتم مستبعدين أن أيتيكم من هللا دين يذكركم
4

ص َم الشَّىءَ َوصما :إذَا عابه أبشد العيب.
 -من َو َ
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بواجبكم َنو ربكم الذي خلقكم ،وحيذركم عاقبة ما أنتم فيه من الشرك والكفر والطغيان ،على لسان
رجل منكم معروف لديكم َل تنكرون منه خلقا وَل تعرفوا عنه سوءا.
ُث أخذ يذكرهم بنعم هللا اليت أسبغها عليهم ترغيبا هلم يف اإلميان وتنفريا من عبادة األواثن
وح﴾ األعراف  ،69ولفظ"خليفة" من فعل " َخلَف" ،
قائالَ ﴿:واذْ ُك ُروا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِم ْن بَ ْع ِد قَ ْوِم نُ ٍ
التغري،
واْلاء والالم والفاء أصول ثالثة :أوهلا خالف قدام ،كقولك  :هذا خ ْلفي وهذا قدامي .واثنيهاُّ :
أطيب عند هللا
كقوهلمَ :خلَ َ
ف فوه ،إذا تغري رحيه ،ومنه قوله صلى هللا عليه وسلمَْ ( :لُلوف فم الصائم ُ

من ريح املسك) ،والثالث أن َييء شيء بعد شيء يقوم مقامه ،ومن هذا األصل قوهلم :هو خلَف

صدق من أبيه وخلَف سوء من أبيه ،فإن َل يذكروا صدقا وَل سوءاً قالوا للجيد "خلَف" بفتح الالم
وللرديء "خلْف" بسكون الالم .ولفظ "خليفة" مجعوه على خلفاء إبسقاط اهلاء منه؛ ألنه َل يقع إَل
على مذكر مثل ظريف مجع ظرفاء ،ومجعوه أيضا على أصل أتنيثه اللفظي "خالئف" مثل :كرمية مجع

هِ
كرائم ،كما يف قوله تعاىل﴿:فَ َك هذبوهُ فَنَ هج ْي نَاهُ ومن معهُ ِيف الْ ُفل ِ
ين َك هذبُوا
اه ْم َخ َالئِ َ
ْك َو َج َعلْنَ ُ
ََ ْ ََ
ُ
ف َوأَ ْغ َرقْنَا الذ َ
ِِب ََيتِنَا﴾ يونس  ،73أي اذكروا أول نعم هللا عليكم ِبن جعلكم َخلَفاً وخلفاء لقوم نوح الذين دمرهم

الطوفان ،وبقيتَهم اليت آمنت به فأْناها هللا بفضله واستعمرها يف األرض من بعدهم ،كما بني احلق تعاىل
ذلك أيضا بقولهُ﴿:ثُه أَنْ َ ِ
ِِ
وَل ِمنْ ُهم أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ه
اَّللَ َما لَ ُك ْم
ين * فَأ َْر َسلْنَا فِي ِه ْم َر ُس ً
ْ
شأ َْان م ْن بَ ْعده ْم قَ ْرًان آ َخ ِر َ
ِم ْن إِل ٍَه غَ ْريُهُ أَفَ َال تَته ُقو َن﴾ املؤمنون  ،32 – 31وهذا يقتضي أن تواظبوا على شكر هذه النعمة َبلكف

اْلَل ِْق
عن عبادة األواثن والعودة إىل عقيدة التوحيد اليت ترككم عليها نوح عليه السالمَ ﴿ ،وَزا َد ُك ْم ِيف ْ
بَ ْسطَةً﴾ األعراف  ،69واذكروا أيضا ما خلقكم هللا عليه من كمال اْللقة وقوة األبدان وبسطتها
آَلء هِ
اَّلل ل ََعله ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ األعراف  ،69وكلمة:
وسالمتها من العيوب واْلفات واألمراض ﴿فَاذْ ُك ُروا َ َ
وإىل وأ ًَىل :وتعين النهعماء الشاملة والنِِعم الكثرية اليت َل حتصى ،كما يف قوله صلى
"آَلءَ" واحدها :أَلْو ً
آَلء هللا َوََل تَ َف هك ُروا ِيف هللا)[ ،]5اذكروها فيما بينكم وَل تنسوا أهنا من هللا
هللا عليه وسلم (:تَ َف هك ُروا ِيف َ

وحده َل شريك له ،أفاضها عليكم وجعلكم ِبا أقوى شعوب األرض وأكثرها رفاها ووفرة ،وأنه وحده
5

 -حسنه األلباين.
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األحق َبلعبادة والشكر واحلمد ،وما أصنامكم إَل جمرد أحجار َل تنفع وَل تضر ،عبادهتا إفك وسؤاهلا
جهل ،وانتظار اْلري منها محاقة يف ميزان العقول السوية واألفهام النرية ،اذكروا هذه النعم اإلهلية فيما
بينكم واعبدوا الذي أسبلها عليكم واشكروه ،على هنج ما بلهغْتُه لكم ،فذلك سبيل الفالح وطريق
النجاح يف الدنيا واْلخرة؛ فما كان جواب قومه إَل مزيد اَلستكبار واَلستهانة ِبا حذرهم منه
واَلستنكار لدعوته ساخرين ِبا﴿ :قَالُوا أ ِ
َج ْئ تَ نَا لِنَ ْعبُ َد ه
آَب ُؤَان﴾ األعراف
اَّللَ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما َكا َن يَ ْعبُ ُد َ

 ،70أتريد منا أن نعبد هللا وحده َل شريك له ونرتك ما كان يعبد آَبؤان من األواثن معه؟!ُ ،ث حت هدوه
ت ِمن ال ه ِ ِ
ِ
ِ
فأر ِسل علينا ما خوفتنا
صادق َ
ني﴾ األعراف ْ ،70
فيما توعدهم به وقالوا﴿ :فَأْتنَا ِِبَا تَع ُد َان إِ ْن ُك ْن َ َ
به من الرجس أو ُما وقع على قوم نوح قبلنا إن كنت صادقا فيما زعمته.

وإذ أتكد هود من إصرارهم على الكفر وحتديهم إرادة هللا وغضبه أخَبهم بعاقبة ما هم عليه وقرب
ِ ِ
ب﴾ األعراف  ،71وفعل
حصول ما توعدهم هللا به﴿ :قَ َ
س َوغَ َ
ضٌ
ال قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُك ْم م ْن َربِ ُك ْم ِر ْج ٌ

"وقع" يف هذه اْلية ورد بصيغة املاضي الذي يفيد املستقبل إذا أريد أتكيد حصوله َل حمالة ،كما يف
قوله تعاىل﴿ :أَتَى أَمر ِ
هللا﴾ النحل ، 1أي قد وجب يف حقكم نزول الرجس والغضب من هللا ،والرجس
ُْ
ِ
ِ
س﴾ األنعام  ،145ويطلق جمازا على
لغة هو القذر والنجس كما يف قوله تعاىل﴿:أ َْو َحلْ َم خ ْن ِزي ٍر فَإنههُ ِر ْج ٌ
ضوا َعنْ ُه ْم إِ ههنُ ْم ِر ْجس﴾ التوية  ،95وقوله عز وجل ﴿:إِ هَّنَا
املنافقني واملشركني كما يف قوله تعاىل ﴿:فَأَ ْع ِر ُ
س﴾ التوبة ،28
ال ُْم ْش ِرُكو َن َْنَ ٌ

وأكثر ما ذكر الرجس يف القرآن كان ِبعىن العذاب ،كما ىف هذه اْلية الكرمية؛ إذ الرجس فيها هو
العذاب الذي وقع على قوم هود ،أما الغضب ،فهو سخط هللا عليهم ،وقد كان سببا ملا حل ِبم من
الرجس.
ولعل هودا عليه السالم َل ييأس من قومه على رغم ما حتدوه به ،فعاد إىل حماولة إقناعهم بفساد
ادلُونَِين ِيف أ ْ ٍ
عقيدهتم ،وقال هلم﴿:أ َُُتَ ِ
اَّلل ِِبا ِمن س ْلطَ ٍ
ان﴾ األعراف
َْسَاء َْس ْهي تُ ُم َ
آَب ُؤُك ْم َما نَ هز َل هُ َ ْ ُ
وها أَنْ تُ ْم َو َ
 ،71وهذا اَلستفهام يف قول هود عليه السالم استنكار لتفاهة عقوهلم وغباوة فهمهم ونزق ردودهم،
سم ون األصنام آهلة ويعبدوهنا مع هللا أو من دونه ،جملرد أن آَبءهم سبقوا َلخرتاعها وانتحال أْساء
إذ يُ ُّ
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هلا وعبادهتا من غري أن يكون هلم يف ذلك دليل من عقل أو حجة من هللا ﴿فَانْ تَ ِظ ُروا إِِِّن َم َع ُك ْم ِم َن
ِ
ين﴾ األعراف  ،71وما دمتم مصرين على ما أنتم عليه َل تبالون ِبا توعدكم هللا به ،فانتظروا ما
ال ُْمْن تَظ ِر َ
حتديتم به إرادةَ هللا وطلبتم إتيانه إذ قلتم﴿ :فَأْتِنَا ِِبَا تَعِ ُد َان ﴾..األعراف  ،70وإّن كذلك أنتظره معكم
موقن حبصوله.

ْك
ولعل املتأمل يف سرية هود عليه السالم يالحظ أن قومه وقد جحدوا ِبَيت هللا كما قال تعاىلَ ﴿ :وتِل َ
َعا ٌد َج َح ُدوا ِِب ََيت َرِِبِِ ْم﴾ هود َ ،59ل يرد يف القرآن ذكر ْلية كونية خاصة ِبم أيده هللا ِبا فجحدوها،

وعجزهم عن منعِه من الدعوة إىل
وإن كان وقوفُه وحيدا يف وجه قومه اجلبارين متحدَي بطشهم وقوهتم،
ُ

ِ
وإقامة احلجة عليهم أو ِ
النيل من عزميته أو اإلضرا ِر به كما ورد يف قوله تعاىل:
احلق أو ك ِِفه عن جمادلتهم
ك وما ََْنن ل َ ِ
ِ
﴿قَالُوا َي ُه ُ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِِ
اك
ني * إِ ْن نَ ُق ُ
رت َ
َك ِِبُْؤمنِ َ
ول إِهَل ا ْع ََ
َ
ود َما ج ْئ تَ نَا ببَ يِِنَة َوَما ََْن ُن بتَا ِركي آهلَتنَا َع ْن قَ ْول َ َ َ ُ
آهلتِنا بِس ٍ
ِ
َّن ب ِريء ُِمها تُ ْش ِرُكو َن * ِمن ُدونِِه فَكِي ُد ِوّن َِ
ال إِِِّن أُ ْش ِه ُد ه
يعا ُثُه ََل
وء قَ َ
بَ ْع ُ
مج ً
ْ
اَّللَ َوا ْش َه ُدوا أِِ َ ٌ
ض ََ ُ
ِ
صر ٍ
ْت َعلَى هِ
ِ
تُ ْن ِظر ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٍ ِ
اط
ون * إِِِّن تَ َوهكل ُ
اَّلل َرِِب َوَربِ ُك ْم َما م ْن َدابهة إ هَل ُه َو آخ ٌذ بنَاصيَت َها إ هن َرِِب َعلَى َ
ُ
كل ذلك كان آية من آَيت هللا على صدق نبوته وسالمة رسالته ،مثله فيه
ُم ْستَ ِق ٍيم﴾ هود ُّ ،56 – 53

ما كان من أمر رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم ،إذ عصمه ربه من شر قومه وأمره َبلثبات يف
ك َوإِ ْن ََلْ تَ ْف َع ْل فَ َما
وجوههم وتبليغهم رسالة ربه ،وقال لهََ ﴿ :يأَيُّ َها ال هر ُس ُ
ك ِم ْن َربِِ َ
ول بَلِِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِل َْي َ
اَّلل ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
هاس﴾ املائدة 67؛ إَل أن استيعاب ظروف قوم عاد يف أصوهلم
ص ُم َ
بَلهغْ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو هُ َ
القريبة من قوم نوح يبني أن هودا َل يكن يف حاجة إىل آية كونية جديدة حيتج ِبا عليهم وهم حديثو
عهد ِبية َل يغادر صداها ْسعهم وَل ينقطع أثرها يف جمتمعهم هي آية غرق سلفهم القريب َبلطوفان،
لوَل أن قوهتم املادية والعمرانية وغلبتهم على غريهم واستعالءهم َبلباطل ُما رسخ يف مإلهم العزة َبإلُث
والغرور ،فكان هود كلما ذكرهم بواقعة الطوفان وخوفهم من مصري أهلها ازدادوا حتدَي وعصياان
وجحودا وُتَبا واستعالء على احلق بقوهتم على البطش والغلبة ،فلم ينل ذلك من عزمية هود عليه
السالم ،وإَّنا زاده ثقة بربه ،واستعالء إيميانه واعتزازا بوَلئه هلل وحده َل شريك له ،وارتباطا ِبوعوده
والدعوة له ،وزهدا فيما عند الفسقة والظاملني ،وترفعا عن القيم السائدة يف جمتمع الطغاة واملستبدين
واملستعلني َبلباطل ،واستهانة بقوهتم وأمواهلم ومكاسبهم ومناصبهم ،ومفاصلة للباطل وشجاعة يف
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مناهضته ومدافعته ،وقوة عزمية على مواجهته ومقاومته ،واستعالء على مهادنته أو مداهنتة ومساومته
وُماكسته ،حىت إذا يئس من قومه أسلمهم إىل أنفسهم ومصريهم ،وفاصلهم بقوله﴿ :إِِِّن أُ ْش ِه ُد ه
اَّللَ
ِ
ِ
ْت َعلَى هِ
ِِ ِ
مجيعا ُثُه ََل تُ ْن ِظر ِ
اَّلل َرِِب
ون * إِِِّن تَ َوهكل ُ
َوا ْش َه ُدوا أِِ
َّن بَ ِريءٌ ُمها تُ ْش ِرُكو َن * م ْن ُدونه فَكي ُد ِوّن َِ ً
ُ
ِ
صر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٍِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم﴾ هود ُ ،56-53ث توجه إىل ربه،
َوَربِ ُك ْم َما م ْن َدابهة إ هَل ُه َو آخ ٌذ بنَاصيَت َها إ هن َرِِب َعلَى َ
ِِ
ب انصرِّن ِِبَا َك هذب ِ
ال َع هما قَلِ ٍ
ني﴾ املؤمنون .40-39
ون * قَ َ
فدعا عليهم﴿ :قَ َ
يل لَيُ ْ
صبِ ُح هن َاندم َ
ُ
ال َر ِِ ُ ْ
وكانت بذلك خامتة أمره معهم وأمرهم مع هللا ،أن حتقق ما وعد هللا املؤمنني من النجاة بقوله تعاىل:
هِ
ين َم َعهُ بَِر ْمحَ ٍة ِمنها﴾ األعراف  ،72وكان ما توعد به كفار قومه من اَلستئصال بقوله عز
﴿فَأ َْْنَْي نَاهُ َوالذ َ
ِ
ِ هِ
ني﴾ األعراف  ،72وكان استئصاهلم من األرض
ين َك هذبُوا ِِب ََيتِنَا َوَما َكانُوا ُم ْؤمنِ َ
وجلَ ﴿ :وقَطَ ْعنَا َداب َر الذ َ
شبيها يف جوهره َبستئصال قوم نوح وَمتلفا يف شكله؛ إذ هو طوفان وطغيان للماء على هؤَلء قضى
ِ
ث فِي ِهم أَل َ ٍ
ِِ
ني َع ًاما فَأَ َخ َذ ُه ُم
ْف َسنَة إِهَل ََخْس َ
عليهم ،كما قال تعاىلَ ﴿:ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
وحا إِ َىل قَ ْومه فَ لَبِ َ ْ
الطُّوفَا ُن َو ُه ْم ظَالِ ُمو َن﴾ العنكبوت  ،14وطوفان وطغيان من الريح أهلك قوم هود عليه السالم ،قال
ض ُمُْ ِطرَان بل ُهو ما استَ ْعجلْتُم بِ ِه ِر ِ
ِِ
يها
تعاىل ﴿:فَ لَ هما َرأ َْوهُ َعا ِر ً
يح ف َ
ٌ
ضا ُم ْستَ ْقبِ َل أ َْوديَت ِه ْم قَالُوا َه َذا َعا ِر ٌ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
َع َذ ِ
ِ
ني﴾
ساكِنُ ُه ْم َك َذلِ َ
يم * تُ َد ِم ُر ُك هل َش ْيء ِِب َْم ِر َرِِِبَا فَأ ْ
ٌ
ك َْْن ِزي الْ َق ْوَم ال ُْم ْج ِرم َ
اب أَل ٌ
َصبَ ُحوا ََل يُ َرى إ هَل َم َ
األحقاف .25 – 24

إن سرية نيب هللا هود عليه وعلى رسول هللا حممد وسائر األنبياء والرسل أفضل الصالة وأزكى السالم

َّنوذج حي خالد ملا ينبغي أن يكون عليه املؤمن يف أي زمن استأسد فيه الباطل وأهله ،واستُضعِف فيه

اإلميان ودعاته ،اقتداء َبلرسل عليهم السالم وقد قال تعاىل عنهم﴿:أُولَئِ َ ه ِ
ين َه َدى ه
اه ُم
اَّللُ فَبِ ُه َد ُ
ك الذ َ
اقْتَ ِد ْه﴾ األنعام  ،90فال يقعد عن دعوته أو يتقاعس عن نصرهتا والعمل هلا حملنة أملت به ،أو عقبة
اعرتضته ،أو هتديد واجهه ،أو خوف ثبط عزميته ،شعاره يف غدوه ورواحه ،يف مقامه بني أهله وداخل
ِ
مجيعا ُثُه ََل تُ ْن ِظر ِ
ون﴾ وقول نوح لقومه﴿:
وطنه ،ويف هجرته ومغرتبه قول هود لقومه ﴿:فَكي ُد ِوّن َِ ً
ُ
يل وََل تُ ْن ِظر ِ
فَأ ِْ
ون﴾ يونس  ،71وموقف
َمجعُوا أ َْم َرُك ْم َو ُش َرَكاءَ ُك ْم ُثُه ََل يَ ُك ْن أ َْم ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم غُ همةً ُثُه اقْ ُ
ضوا إِ َه َ
ُ
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،إذ أرسلت إليه قريش عتبة بن ربيعة العبشمي كي يثنيه عن دعوته ،فقرأ
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اع َقةً ِمثْل ص ِ
ضوا فَ ُقل أَنْ َذرتُ ُكم ص ِ
اع َق ِة َع ٍ
ود﴾
عليه من سور فصلت إىل قوله تعاىل ﴿ :فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
اد َوََثُ َ
َ َ
ْ ْ ْ َ
فصلت  ،13فأمسك عتبة بفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانشده ِ
الرح َم أن ه
يكف عن ذلك
خشية أن ينزل بقومه العذاب.

لندن يف :يوم اَلثنني  12حمرم  1442ه (.)2020/08/31
الشيخ عبد الكرمي مطيع احلمداوي احلسين اهلامشي.

