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 بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني

 وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما 

 (10احللقة     (تفسري سورة األعراف

 هود عليه السالم دعوة  يف    ستعالء اإلمياناالثبات و 

 الشيخ عبد الكرمي مطيع احلمداوي احلسين اهلامشي 

تعاىل:   هللا  َعاٍد  ﴿قال  ُقوَن َوِإىَل  تَ ت ه َأَفاَل  َغرْيُُه  ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  اَّللهَ  اْعُبُدوا  ََيقَ ْوِم  قَاَل  ُهوًدا  َأَخاُهْم 
(65( اْلَكاِذِبنَي  ِمَن  لََنظُنَُّك  َوِإانه  َسَفاَهٍة  يف  لَنَ َراَك  ِإانه  قَ ْوِمِه  ِمْن  الهِذيَن َكَفُروا  اْلَمََلُ  قَاَل  قَاَل 66(   )

ِب  لَْيَس  )ََيقَ ْوِم  اْلَعاَلِمنَي  َربِِ  ِمْن  َرُسوٌل  َوَلِكينِِ  َسَفاَهٌة  اَنِصٌح 67  َلُكْم  َوَأاَن  َربِِ  ِرَساََلِت  أُبَ لُِِغُكْم   )
ُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِِكْم َعَلى رَُجٍل ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفَ 68َأِمنٌي )  اءَ ( َأَوَعِجب ْ

( تُ ْفِلُحوَن  لََعلهُكْم  اَّللِه  آََلَء  فَاذُْكُروا  َبْسَطًة  اْْلَْلِق  يف  َوزَادَُكْم  نُوٍح  قَ ْوِم  بَ ْعِد  تَ َنا 69ِمْن  َأِجئ ْ َقاُلوا   )
( قَاَل َقْد َوَقَع 70نَي )لِنَ ْعُبَد اَّللهَ َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يَ ْعُبُد آََبُؤاَن فَْأتَِنا ِبَا تَِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن الصهاِدقِ 

ا نَ زهَل  َما  َوآََبؤُُكْم  أَنْ ُتْم  ُتُموَها  َْسهي ْ َأْْسَاٍء  يف  َأُُتَاِدُلوَنيِن  َوَغَضٌب  رِْجٌس  رَبُِِكْم  ِمْن  ِمْن َعَلْيُكْم  ِِبَا   ُ َّلله
َتِظرِيَن ) َوا71ُسْلطَاٍن فَانْ َتِظُروا ِإِّنِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمن ْ َناُه  لهِذيَن َمَعُه ِبَرمْحٍَة ِمنها َوَقَطْعَنا َداِبَر الهِذيَن ( فََأْْنَي ْ

بُوا ِِبََيتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِننَي )  سورة األعراف   ﴾(72َكذه
ن وجُهه   [2]قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى َمَِيَلةً   [ 1] عن عائشة رضي هللا عنها   تلوًّ

وأقب وخرج  ودخل  منه، وتغريه  رأت  ما  بعض  عائشة  له  فذكَرْت  قال:  عنه،  ُسرَِِي  أمطرت  فإذا  وأدبر،  ل 
ا رََأْوُه َعاِرًضا ُمْستَ ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُُمِْطُراَن ﴿هود  قال قوم    وما يدريك لعله كما   :فقال فَ َلمه

َا فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَله َمَساِكنُ ُهْم َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم بِِه رِيٌح ِفيَها   ُر ُكله َشْيٍء ِِبَْمِر َرِبِِ َعَذاٌب أَلِيٌم * تَُدمِِ
 . 25  –  24األحقاف    ﴾َكَذِلَك َْنِْزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ 

 
 من سنن ابن ماجة وصححه األلباين. احلديث   -   1
يَـ   ،أنه ماطرللرائي  ُيَخيَُّل  ف  ،: غيم ينشأمجع ََماي لة  يلَ خ  ـَـم ـال  -   2 َخيـََّلت  السماء ، يقال:  وال ميطر  هُ و دُ ع  مث 

 أغامت ومل متطر. 
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بربه  عميقة  يقينية  معرفة  من  قلبه  ميَل  ِبا كان  يشي  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  من  املوقف  هذا 
ونبذ و  الشرك  على  إصرار  من  املكية  الفرتة  يف  قومه  عليه  ما  يرى  وهو  وعقوبته  مكره  من  شديد  خوف 

تعاىل قال  عمتهم كما  بقوم  نزلت  إذا  الفتنة  أن  ويعلم  اإلميان،  الهِذيَن   :لدعوة  ُتِصيََبه  ََل  َنًة  ِفت ْ ﴿َوات هُقوا 
َشدِ  اَّللهَ  َأنه  َواْعَلُموا  َخاصهًة  ِمْنُكْم  األنفال  ظََلُموا  اْلِعَقاِب﴾  القرآن 25يُد  من  نزل  ما  عليه  نزل  وقد   ،

واملؤمنون  هود  وسورة  األعراف  سورة  يف  السياق  حسب  جمزأة  قومه  يف  السالم  عليه  هود  ُتربة  حول 
 واألحقاف وحم السجدة وسورة الفجر . 

إذ   هود  قوم  ما رآه  اجلو  عليه وسلم كلما رأى يف  هللا  صلى  هللا  خوف رسول  هللا ودمر وما كان  دمرهم 
عليهم كل شيء هلم وحوهلم، إَل انعكاسا ملا يعلمه صلى هللا عليه وسلم من ربه، ويوقن به ُما وعد من 
أتباعه  قلوب  ميَل  ما  وهو  وعصى،  ملن كفر  وعقوبة  شر  من  به  توعد  وما  واتقى،  آمن  ملن  ومثوبة  خري 

فال   منه  واْلوف  هللا  خشية  يستحضرون  إذ  عصر،  يف كل  قال الصادقني  آن كما  يف كل  مكره  أيمنون 
اْْلَاِسُرونَ ﴿  تعاىل: اْلَقْوُم  ِإَله  اَّللِه  َمْكَر  أيََْمُن  َفاَل  اَّللِه  َمْكَر  تفتقده 99األعراف    ﴾َأفَأَِمُنوا  ما  وذلك   ،

البشرية يف عصران هذا إذ تتواىل عليها اجلوائح من كل صنف، فال تتذكر هلل وعدا وَل وعيدا، وَل خيطر 
ل أكثر املؤمنني فيهم مصري قوم هود وهم يتلون بدون تدبر أو تفكر ما نزل ِبم من قوله تعاىل ببا  حىت

 يف سورة األعراف: 

ُقونَ ﴿ تَ ت ه َأَفاَل  َغرْيُُه  ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  اَّللهَ  اْعُبُدوا  ََيقَ ْوِم  قَاَل  ُهوًدا  َأَخاُهْم  َعاٍد  أي: 65األعراف    ﴾ َوِإىَل   ،
قبل  من  أرسلنا  من زمن   وكما  عليه  الذي كانوا  التوحيد  بعد  للوثنية  َبإلسالم وقد رجعوا  قومه  إىل  نوحا 

أجدادهم نوح عليها    ترك  بعقيدة التوحيد اْلالص اليتآدم عليه السالم، بعثنا أيضا هودا إىل قومه عاد  
 وارتدوا عنها.

السالم  و  عليه  قوم  هود  إىل  السالم  عليه  نوح  بعد  أرسل  الذي  هللا  نيب  إعاد، و هو  ابن كثري  نسبه  ىل قد 
نوح بن  سام  بن  أرفخشذ  بن  أخوهم،  شاخل  أنه  هللا  و   ألنه  ؛وذكر  تطييبامنهم  صميمهم  لقلوِبم   من 

هل اإلميان  موتقريبا  الرسل  من  إرسال  يف  تعاىل  هللا  سنة  هي  قال:  ،كما   ِإَله   َرُسولٍ   ِمنْ   َأْرَسْلَنا  َوَما﴿إذ 
َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   . 4إبراهيم    ﴾ هَلُمْ   لِيُ َبنيِِ
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َوأَنهُه َأْهَلَك ﴿  عاد األوىل الذين ذكرهم هللا تعاىل حسب ترتيبهم الزمين بقوله عز وجل:قوم فهم    ، أما عاد
م الذين أقاموا رَ ، أبناء عاد بن إِ 51-  50النجم    ﴾ َعاًدا اأْلُوىَل * َوََثُوَد َفَما أَبْ َقى * َوقَ ْوَم نُوٍح ِمْن قَ ْبلُ 
يسكنو  العربية، كانوا  اجلزيرة  يف  نظريها  عز  وحضر حضارة  عمان  بني  َبليمن،  األحقاف  ِبرض ن  موت، 

مطلة على البحر، ِبا واد يقال له مغيث، وجبل قال عنه صاحب املسالك واملمالك: "جبل األحقاف 
غ واسع  بلد  وهو  األحقاف،  ِبرض  يقال مِتصل  وجزيرة  أثره"،  فعفا  الِرَيح  بسوايف  الرمال  عليه  لبت 

ْحر"هلا عنها   ،"الشه ْحر  :"أيضا  واملمالك املسالك  صاحب كتاب    قال  مائىت الشه على  عمان  من  جزيرة 
وجزيرهتا    ؛ َفرَسخ" وجبلها  بواديها  األحقاف  و وكانت  سورة  مقاما  ِبا  هللا  فسمى  عاد،  لقوم  من مسكنا 

فيهالقرآن   احلواميم  إحدى  من   [،3] هي  أمرهم  إليه  آل  وما  القوة  من  عليه  ما كانوا  ِبم  لالعتبار  وذكر 
الفجر   ﴾ْلِباَلدِ َأََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك بَِعاٍد * ِإرََم َذاِت اْلِعَماِد * الهيِت ََلْ خُيَْلْق ِمثْ ُلَها يف ا  ﴿فقال:    ،الدمار

ةً   ِمنها   َأَشدُّ   َمنْ   َوقَاُلوا   احْلَقِِ   بَِغرْيِ   اأْلَْرضِ   يف   فَاْسَتْكََبُوا  َعادٌ   فَأَمها  ﴿:فقال  ، وفصل ما فعله ِبم 8  –  6  قُ وه
ُهمْ   َأَشدُّ  ُهوَ  َخَلَقُهمْ  الهِذي  اَّللهَ  َأنه  يَ َرْوا َأَوَلَْ  ةً  ِمن ْ  يف   َصْرَصًرا ِرحًيا َعَلْيِهمْ   فََأْرَسْلَنا *  ََيَْحُدونَ  ِِبََيتَِنا وََكانُوا قُ وه

مٍ  نْ َيا   احْلََياةِ   يف   اْلِْْزيِ   َعَذابَ   لُِنِذيَقُهمْ   َنََِساتٍ   َأَيه فصلت   ﴾ يُ ْنَصُرونَ   ََل   َوُهمْ   َأْخَزى   اْْلِخَرةِ   َولََعَذابُ   الدُّ
15  -  16. 

عليه   هودا  به  هللا  أرسل  ما  به    ، السالموأما  بعث  ما  والعبادة، والرسل  األنبياء  مجيع  فهو  التوحيد  من 
خياطب  و  أن  َغرْيُهُ ﴿قومه: به  أمره  ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  اَّللهَ  اْعُبُدوا  ََيقَ ْوِم  هللا 65األعراف    ﴾قَاَل  إفراد   ،

ل واتقاء  والعلن،  السر  يف  وهنيه  ألمره  .وامتثاَل  وأعماَل،  وأقواَل  نواَي  السخط َبلعبادة  حايل  يف  غضبه 
ََيقَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن   ﴿ والرضى، وكفا عن حمارمه ورعاية حلدوده، واتباعا لرسله، قاهلا نوح قبله  

َما   َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلًا قَاَل ََيقَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ ﴿،  وقاهلا صاحل لثمود بعده:  60األعراف    ﴾ ِإلٍَه َغرْيُهُ 

 

بلفظ   احلواميم  -   3 مبدوءة  الكرمي  القرآن  من  سور  سبع  هبا  غافر هي  ﴾حم﴿يقصد  سورة  ،سورة 
الشورى ،فصلت ال ،سورة  الّدخان  ،زخرفسورة  اجلاثية ،سورة  األحقافو   ،سورة  بقوله   سورة  املبدوءة 
ك يم  )1حم )  ﴿تعاىل:  .﴾( 2( تـَن ز يُل ال ك َتاب  م َن اَّللَّ  ال َعز يز  احلَ 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%81
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َوِإىَل  ﴿، وقاهلا شعيب ألهل مدين:61هود  ﴾َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغرْيُُه ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها
َغرْيُه ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  اَّللهَ  اْعُبُدوا  ََيقَ ْوِم  قَاَل  ًبا  ُشَعي ْ َأَخاُهْم  الرسل  85األعراف    ﴾َمْدَيَن  وقاهلا كل   ،

الطهاُغوتَ ﴿ألقوامهم:: َواْجَتِنُبوا  اَّللهَ  اْعُبُدوا  َأِن  َرُسوًَل  أُمهٍة  يف ُكلِِ  بَ َعثْ َنا  غاية 36النحل    ﴾َولََقْد  وتلك   ،
وسلم: عليه  هللا  صلى  حممد  به  أرسل  َونَِذيًرا    ﴿ما  ًرا  َوُمَبشِِ َشاِهًدا  َأْرَسْلَناَك  َوَرُسولِِه لِتُ ْؤمِ   *ِإانه  َِبَّللِه  ُنوا 

 .9  –  8الفتح    ﴾ ْكَرًة َوَأِصياًل َوتُ َعِزُِروُه َوتُ َوقُِِروُه َوُتَسبُِِحوُه بُ 

بقوله:   منه  وحذرهم  الطوفان  من  بقومه  سيحل  ما  يعلم  قبل كان  من  نوحا  َعَلْيُكْم ﴿وألن  َأَخاُف  ِإِّنِ 
َعِظيمٍ  يَ ْوٍم  هودا  59األعراف    ﴾ َعَذاَب  فإن  الذي   حذركذلك  ،  الطوفان  من  نوح  بقوم  حاق  ُما  قومه 

اْلفاق حديث  وأصبح  قبل  من  األرض  هلم:    ، عم  ُقونَ ﴿فقال  تَ ت ه ختافون أي  ،  65األعراف    ﴾َأَفاَل  أَل 
وعذاب  الدنيا  خزي  من  حيميكم  اإلميان  من  وقاء  هللا  عذاب  وبني  بينكم  فتجعلون  عليه  أنتم  ما  عاقبة 

ُثُه أَْنَشْأاَن ِمْن بَ ْعِدِهْم قَ ْراًن آَخرِيَن ﴿: هي قوله تعاىل يف آية أخرى إشارة منه إىل ما حل بقوم نوح   اْلخرة،
ُقونَ  ُهْم َأِن اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغرْيُُه َأَفاَل تَ ت ه ، أي 32  –  31املؤمنون    ﴾ * فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًَل ِمن ْ

 بعد قوم نوح جيال آخرين وبعثنا فيهم هودا بنفس الدعوة ونفس التحذير.خلقنا من  

األعراف سورة  يف  الكرمية  اْلية  هذه  نزلت  مكية،    ، لقد  قومه وهي  مع  هلود  خطاب  أول  عن  فتحدثت 
يُ  أن  ذلك  أَ بادَ قبل  بعد  هلم  خطابه  تغري  ُث  َبَلعرتاض،  شُ   منهم  محالت  نه إذ  عليه   فيه   التشكيك من  ت 

عليهوالتنفري   ِبا  عن أمواهلم    ناهُ واضطر لبيان غِ   ، منه واَلفرتاء  ما ينشرونه عنه بني ودحض  اليت يعتزون 
إذ يظنون كل داعية إىل  ؛ عادة أغنياء املشركني وعتاهتم يف كل عصرعلى  العامة من أكاذيب وإشاعات، 

عن التبشرياإلسالم حمتاجا إىل أمواهلم وطامعا فيها،   كما ورد ِبا جاء به من التوحيد    من غري أن يكف 
  ﴿ بقوله تعاىل عنه:وبينهما حوايل اثنتا عشرة سورة،  نزلت بعد األعراف  وهي مكية أيضا    ، يف سورة هود

 َأْسأَُلُكمْ   ََل   ََيقَ ْومِ   *   ُمْفرَتُونَ   ِإَله   أَنْ ُتمْ   ِإنْ   َغرْيُهُ   ِإلَهٍ   ِمنْ   َلُكمْ   َما  اَّللهَ   اْعُبُدوا  ََيقَ ْومِ   قَالَ   ُهوًدا  َأَخاُهمْ   َعادٍ   َوِإىَل 
   .51  –  50هود    ﴾ تَ ْعِقُلونَ   َأَفاَل   َفَطَرّن   الهِذي َعَلى ِإَله   َأْجِريَ   ِإنْ   َأْجًرا  َعَلْيهِ 

َل تزدهم إَل ه إَيهم إىل التقوى  ودعوتَ   ،َل يؤثر فيهم  عاقبة إصرارهم على الكفرإَل أن حتذيره إَيهم من  
يف  إ اْلطابمعاان  قَ ْوِمهِ ﴿:  والعدوان  سوء  ِمْن  الهِذيَن َكَفُروا  اْلَمََلُ  حبرف   ،66األعراف    ﴾قَاَل  والتعبري 
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مؤمنة قليلة العدد مستضعفة هي اليت أْناها إحدامها  ،طائفتني"من" التبعيضية إشارة إىل أن يف قوم هود 
َنا ُهوًدا َوالهِذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرمْحٍَة ِمنها﴿وجل:    بقوله عزفيما بعد  هللا معه   ا َجاَء َأْمُراَن َْنهي ْ  ، 58هود    ﴾َوَلمه

واستعالء نفوذ  ذات  قوية  وك  ، وطائفة كافرة  هودا  جادلوا  الذين  والنهي  األمر  أصحاب  املَل  ذبوه هي 
 وخاطبوه بقوهلم: 

َسَفاَهةٍ ﴿ يف  لَنَ َراَك  َبلسفاهة  [4] َوَصُموه  ،66األعراف    ﴾ِإانه  السفه  ،أوَل  العقل   ، من  وخفة  النزق  وهو 
اهلدى  طريق  إضاعة  هي  اليت  َبلضاللة  قبل  من  نوح  ُوِصم  والرأي، كما  الفهم  وضعف  التفكري  وسخافة 

وإان َل أنخذ أي    ،66األعراف    ﴾َوِإانه لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنيَ ﴿  فقالوا:  ،ا، ُث اهتموه َبلكذب اثنيواجلهل
 . كذب وما نراه يف رأيك من السفاهةملا نظنه يف دعواك من ال مأخذ اجلد والصدق لنا ما تقوله  

أنه السالم    إَل  هللا    -عليه  رسل  وبعده  كعادة  بنفي   -قبله  اكتفى  بل  أدِبم  وسوء  وقاحتهم  تستفزه  َل 
نفسه   عن  والكذب  اْلَعاَلِمنيَ ﴿السفاهة  َربِِ  ِمْن  َرُسوٌل  َوَلِكينِِ  َسَفاَهٌة  ِب  لَْيَس  ََيقَ ْوِم  ألعراف ا  ﴾قَاَل 

تصريف، ولكين    ،67 طبعي وَل يف  من  السفاهة  العاملنيرسول  ليست  هللا رب  شرح    ،إليكم  من  هذه ُث 
َربِِ ﴿فقال:    ،رسالةال ِرَساََلِت  أبلغكم    ،68األعراف    ﴾ أُبَ لُِِغُكْم  أن  به  أمرت  وما  هللا وظيفيت  رساَلت 

أبلغكم ما   ،68األعراف    ﴾ َوَأاَن َلُكْم اَنِصٌح َأِمنيٌ ﴿وقواعد الدين  والعبادة  ة أحكامه يف العقيدة  ناملتضم 
 به   حريصا على أن أحذركم من كل شر، من غري تغيري ملا أمرت   ،كم خريان ع أخفي  أمينا َل  أرسلت به  

  .له   أو حتريف أو  غش أو كتمان   منه أو نقصأو زَيدة فيه  

إىل   هود  رسالة  تبليغ  معركة  بدأت  أمانةً هكذا  مبادأة   اونصح  قومه،  اْلطاب  يف  منه  أدب  وحسن 
وجالفةً  عليه،    وردودا،  قومه  ردود  يف  وخفة  ونزقا  وخشونة  السالم لذلك  وغلظة  عليه  هود   خاطبهم 

أمرهم من  لِيُ ْنِذرَُكمْ ﴿ فقال:    ، متعجبا  ِمْنُكْم  رَُجٍل  َعَلى  رَبُِِكْم  ِمْن  ِذْكٌر  َجاءَُكْم  َأْن  ُتْم  ف األعرا  ﴾ َأَوَعِجب ْ
اَلستفهام  و   ،69 اْلية  اَلستنكاري  مهزة  ِب يف  تكذيبهم  متعلقة  هو  بعدها  مقدر  والواو رسالتهحذوف   ،

أي:  احملذوف،  هذا  على  للعطف  يذكركم   بعدها  دين  هللا  من  أيتيكم  أن  مستبعدين  وعجبتم   أكذبتموّن 

 
ءَ من  -   4  . عابه أبشد العيبا  : إ ذَ َوص ما َوَصَم الشَّى 
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عاقبة ما أنتم  حي بواجبكم َنو ربكم الذي خلقكم، و  على  الشرك و من  فيه  ذركم  لسان الكفر والطغيان، 
 رجل منكم معروف لديكم َل تنكرون منه خلقا وَل تعرفوا عنه سوءا.

عليهم   أسبغها  اليت  هللا  بنعم  يذكرهم  أخذ  يف  ُث  هلم   األواثن عبادة  من  وتنفريا  اإلميان  ترغيبا 
 ، "  فلَ خَ "فعل  من  "  خليفة"ولفظ  ،69األعراف    ﴾َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوحٍ ﴿:قائال

،   ها:واثني. قدامي   وهذا  فيخلْ   هذا:    كقولك  قدام،  أوهلا خالف: ثالثة  أصول  والفاء  والالم  واْلاء   التغريُّ
 هللا  عند  أطيبُ   الصائم  فم  َْلُلوف: )وسلم  عليه   هللا  صلى  قوله  ومنه  ،رحيه  تغري   إذا  فوه،   َخَلفَ :  كقوهلم

والثالث  ريح  من   خَلف   هو:  قوهلم  األصل  هذا  ومن   مقامه،  يقوم  شيء  بعد  شيء  َييء  أن  املسك(، 
 الالم  بفتح "  خَلف"  للجيد  قالوا  سوءاً   وَل   صدقا  يذكروا  َل   فإن  أبيه،   من  سوء  وخَلف   أبيه  من  صدق 

علىمجع"  خليفة"  ولفظ. الالم  بسكون"  خْلف"  وللرديء اهلاءخلفاء    وه   إَل  يقع  َل   ألنه  ؛منه  إبسقاط 
على   ظرفاء،  مجع  ظريف  مثل   مذكر  على  أيضا    مجع  كرمية:  مثل   "خالئف"   اللفظي  أتنيثه  أصل  ومجعوه 

بُوهُ ﴿، كما يف قوله تعاىل:كرائم َناهُ  َفَكذه ي ْ َنا  َخاَلِئفَ  َوَجَعْلَناُهمْ  اْلُفْلكِ   يف  َمَعهُ  َوَمنْ  فَ َنجه بُوا   الهِذينَ  َوَأْغَرق ْ  َكذه
ِبن  أي  ،  73  يونس  ﴾ِِبََيتَِنا عليكم  هللا  نعم  أول  خَ اذكروا  دمرهم وخلفاء    فاً لَ جعلكم  الذين  نوح  لقوم 

 بعدهم، كما بني احلق تعاىل من يف األرض  اواستعمرههللا بفضله  ا فأْناهآمنت به اليت   هم تَ بقي الطوفان، و 
ُهْم َأِن اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ُثُه أَْنَشْأاَن ِمْن بَ ْعِدِهْم قَ ْراًن آَخرِيَن *  ﴿بقوله:  ذلك أيضا فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًَل ِمن ْ

ُقونَ  ، وهذا يقتضي أن تواظبوا على شكر هذه النعمة َبلكف 32  –  31املؤمنون    ﴾ ِمْن ِإلٍَه َغرْيُُه َأَفاَل تَ ت ه
التوحيد  عقيدة  إىل  والعودة  األواثن  عبادة  عليه  عن  ترككم  السالم  االيت  عليه  اْْلَْلِق ﴿  ، نوح  يف  َوزَادَُكْم 

األبدان  أيضا  واذكروا  ،  69األعراف    ﴾َبْسطَةً  وقوة  اْللقة  من كمال  عليه  هللا  خلقكم  وبسطتها  ما 
العيوب واْلفات واألمراض   تُ ْفِلحُ ﴿وسالمتها من  لََعلهُكْم  اَّللِه   كلمة:و   ،69األعراف    ﴾ ونَ فَاذُْكُروا آََلَء 

قوله صلى   ،عم الكثرية اليت َل حتصىعماء الشاملة والنِِ النه   عين تو :  وَأىًل   وإىًل   أَْلو  : اواحده  "آَلَء" كما يف 
ُروا يف هللا(هللا عليه وسلم ُروا يف آََلء هللا َوََل تَ َفكه اذكروها فيما بينكم وَل تنسوا أهنا من هللا   ،[5] :) تَ َفكه

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

 
 . حسنه األلباين -   5
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 وسؤاهلاإفك  عبادهتا    ، إَل جمرد أحجار َل تنفع وَل تضرلشكر واحلمد، وما أصنامكم  وااألحق َبلعبادة  
محاقة  ،جهل اْلري منها  السوية   وانتظار  العقول  النرية  يف ميزان  اإلهلية فيما واألفهام  النعم  اذكروا هذه   ،

الذي  بينكم   عليكم واعبدوا  بله هنج  على  ،  واشكروه  أسبلها  لكم تُ غْ ما  الفالح   ، ه  سبيل  وطريق   فذلك 
واْلخرة؛   الدنيا  يف  منه النجاح  حذرهم  ِبا  واَلستهانة  اَلستكبار  مزيد  إَل  قومه  جواب  كان  فما 

ِبا ساخرين  لدعوته  آََبُؤانَ قَاُلوا  ﴿  : واَلستنكار  يَ ْعُبُد  َما َكاَن  َونََذَر  َوْحَدُه  اَّللهَ  لِنَ ْعُبَد  تَ َنا   األعراف   ﴾َأِجئ ْ
وح  ،70 هللا  نعبد  أن  منا  يعبدأتريد  ما كان  ونرتك  له  شريك  َل  األ  ده  من  معهآَبؤان  حتده ؟!واثن  ُث  وه ، 

ل علينا ما خوفتنا سِ فأرْ  ،70 األعراف  ﴾الصهاِدِقنيَ فَْأتَِنا ِبَا تَِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن ﴿ : الو ه وقابفيما توعدهم 
 . زعمتهإن كنت صادقا فيما    به من الرجس أو ُما وقع على قوم نوح قبلنا

بعاقبة     أخَبهم  وغضبه  هللا  إرادة  وحتديهم  الكفر  على  إصرارهم  من  هود  أتكد  عليه  وإذ  هم  وقرب ما 
به:   هللا  توعدهم  ما  َوَغَضبٌ ﴿حصول  رِْجٌس  رَبُِِكْم  ِمْن  َعَلْيُكْم  َوَقَع  َقْد  وفعل   ،71  األعراف  ﴾ قَاَل 

أريد إذا  املستقبل  يفيد  الذي  املاضي  بصيغة  ورد  اْلية  هذه  يف  يف   "وقع"  حمالة، كما  َل  حصوله  أتكيد 
، أي قد وجب يف حقكم نزول الرجس والغضب من هللا، والرجس  1﴿أََتى َأْمُر هللِا﴾ النحل  قوله تعاىل:

، ويطلق جمازا على 145األنعام    ﴾َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنهُه رِْجسٌ ﴿كما يف قوله تعاىل:  والنجس  لغة هو القذر
ُْم رِْجس  ﴿ قوله تعاىل:كما يف واملشركني    املنافقني ُهْم ِإهنه َا  ﴿وقوله عز وجل:،  95التوية    ﴾فََأْعِرُضوا َعن ْ  ِإَّنه

 ،28التوبة    ﴾َْنَسٌ   اْلُمْشرُِكونَ 

الكرمية اْلية  هذه  ىف  العذاب، كما  ِبعىن  القرآن كان  يف  الرجس  ذكر  ما  هو إذ    ؛وأكثر  فيها  الرجس 
الغضب أما  هود،  قوم  على  الذي وقع  من سبكان  وقد    ،عليهم  هللا   سخطفهو    ،العذاب  ِبم  حل  ملا  با 

 . الرجس

به حتدوه  ما  رغم  على  قومه  من  ييأس  َل  السالم  عليه  هودا  إىل   ، ولعل  بفساد فعاد  إقناعهم  حماولة   
هلم:و   ، عقيدهتم نَ زهَل  ﴿قال  َما  َوآََبؤُُكْم  أَنْ ُتْم  ُتُموَها  َْسهي ْ َأْْسَاٍء  ُسْلطَانٍ َأُُتَاِدُلوَنيِن يف  ِِبَا ِمْن   ُ  األعراف   ﴾اَّلله

عليه السالم استنكار لتفاهة عقوهلم وغباوة فهمهم ونزق ردودهمهذا  و   ،71 قول هود   ، اَلستفهام يف 
ون األصنام آهلة ويعبدوهنا مع هللا أو من دونه، جملرد أن آَبءهم سبقوا َلخرتاعها وانتحال أْساء  سمُّ إذ يُ 
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هللا   من  حجة  أو  عقل  من  دليل  ذلك  يف  هلم  يكون  أن  غري  من  وعبادهتا  ِمَن ﴿هلا  َمَعُكْم  ِإِّنِ  فَانْ َتِظُروا 
َتِظرِينَ  ما فانتظروا   ،ا توعدكم هللا بهَل تبالون ِبما أنتم عليه وما دمتم مصرين على ،  71 األعراف ﴾اْلُمن ْ

معكم كذلك أنتظره  وإّن    ،70  اف األعر   ﴾فَْأتَِنا ِبَا َتِعُداَن..﴿:  طلبتم إتيانه إذ قلتمهللا و   حتديتم به إرادةَ 
 . موقن حبصوله

َوتِْلَك ﴿  تعاىل:كما قال  َيت هللا  ِبقد جحدوا  و ولعل املتأمل يف سرية هود عليه السالم يالحظ أن قومه  
، جحدوهاف ده هللا ِبا يأخاصة ِبم كونية ْلية   يف القرآن ذكر  يرد ، َل59هود   ﴾َعاٌد َجَحُدوا ِِبََيت َرِبِِِمْ 

إىل   الدعوة ه من  هم عن منعِ بطشهم وقوهتم، وعجزُ   متحدَي   ه وحيدا يف وجه قومه اجلبارينوإن كان وقوفُ 
كما ورد يف قوله تعاىل: به   اإلضرارِ من عزميته أو  النيلِ  وأ احلجة عليهم  ه عن جمادلتهم وإقامةِ احلق أو كفِِ 

تَ َنا بِبَ يَِِنٍة َوَما ََنُْن بَِتارِِكي آهِلَِتَنا َعْن قَ ْوِلَك َوَما ﴿ ِإْن نَ ُقوُل ِإَله اْعرَتَاَك  *ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي قَاُلوا ََيُهوُد َما ِجئ ْ
ُتْشرُِكوَن   ُمها  بَِريٌء  َأِّنِ  َواْشَهُدوا  اَّللهَ  ُأْشِهُد  ِإِّنِ  قَاَل  ِبُسوٍء  آهِلَِتَنا  ََل   * بَ ْعُض  ُثُه  يًعا  مجَِ َفِكيُدوّن  ُدونِِه  ِمْن 

ِصرَ   *تُ ْنِظُروِن   َعَلى  َربِِ  ِإنه  بَِناِصَيِتَها  آِخٌذ  ُهَو  ِإَله  َدابهٍة  ِمْن  َما  َورَبُِِكْم  َربِِ  اَّللِه  َعَلى  ْلُت  تَ وَكه اٍط ِإِّنِ 
ته وسالمة رسالته، مثله فيه آية من آَيت هللا على صدق نبو كان  ذلك    ، كلُّ 56  –  53هود    ﴾ ُمْسَتِقيمٍ 

وسلم عليه  هللا  صلى  حممد  هللا  رسول  أمر  من  َبلث  ،ما كان  وأمره  قومه  شر  من  ربه  عصمه  يف إذ  بات 
ربه و وج رسالة  وتبليغهم  له  ،ههم  َفَما ﴿  : وقال  تَ ْفَعْل  ََلْ  َوِإْن  رَبَِِك  ِمْن  ِإلَْيَك  أُْنِزَل  َما  بَ لِِْغ  الرهُسوُل  ََيأَي َُّها 

يَ ْعصِ بَ لهْغَت    ُ َواَّلله النهاسِ ِرَسالََتُه  ِمَن  عاد  ؛ 67املائدة    ﴾ ُمَك  قوم  ظروف  استيعاب  أن  أصوهلم   إَل  يف 
نوح   قوم  من  يكن  يالقريبة  َل  هودا  أن  آية كونية  بني  إىل  حاجة  ِباجديدة  يف  حديثو وهم    عليهم  حيتج 

َبلطوفان،  القريب  سلفهم  غرق  آية  هي  جمتمعهم  يف  أثرها  ينقطع  وَل  ْسعهم  صداها  يغادر  َل  ِبية  عهد 
يف مإلهم العزة َبإلُث   رسخُما  َبلباطل  قوهتم املادية والعمرانية وغلبتهم على غريهم واستعالءهم  لوَل أن  

ذكرهم    ، والغرور هود كلما  الطوفان  فكان  مصري  بواقعة  من  وعصياان وخوفهم  حتدَي  ازدادوا  أهلها 
على  وجحودا   بقوهتم  احلق  على  واستعالء  ي  والغلبة،  البطش وُتَبا  ع ذلك  نل  فلم  عليه من  هود  زمية 

زاد وإَّنا  ِبوعوده السالم،  وارتباطا  له،  شريك  َل  وحده  هلل  بوَلئه  واعتزازا  إيميانه  واستعالء  بربه،  ثقة  ه 
له عوالدعوة  وترفعا  والظاملني،  الفسقة  عند  فيما  وزهدا  واملستبدين   ن ،  الطغاة  جمتمع  يف  السائدة  القيم 

َبلباطل بق  ،واملستعلني  ومناصبهمواستهانة  ومكاسبهم  وأمواهلم  للباط  ،وهتم  يف و   لومفاصلة  شجاعة 
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ومدافعته،   عزمية  مناهضته  على    ،مقاومتهو   مواجهته على  وقوة   ته مساومو   مداهنتة أو  ته  مهادنواستعالء 
قومه  ،  تهُماكسو  من  يئس  إذا  أنفسهم  حىت  إىل  اَّللهَ  ﴿  :بقوله  وفاصلهم  ،ومصريهمأسلمهم  ُأْشِهُد  ِإِّنِ 

ُمها   بَِريٌء  َأِّنِ  َربِِ َواْشَهُدوا  اَّللِه  َعَلى  ْلُت  تَ وَكه ِإِّنِ   * تُ ْنِظُروِن  ََل  ُثُه  يًعا  مجَِ َفِكيُدوّن  ُدونِِه  ِمْن   * ُتْشرُِكوَن 
 ،ُث توجه إىل ربه، 56-53هود  ﴾َورَبُِِكْم َما ِمْن َدابهٍة ِإَله ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنه َربِِ َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

عليهم:   املؤمنون  فدعا  اَنِدِمنَي﴾  لَُيْصِبُحنه  َقِليٍل  ا  َعمه قَاَل   * بُوِن  ِبَا َكذه انُصْرّن  َربِِ   . 40-39﴿قَاَل 
و خامتة  بذلك  وكانت   معهم  هللا،   أمرهم أمره  حتقق    مع  تعاىل:   النجاةمن    نياملؤمنهللا    وعد ما  أن  بقوله 

َناُه َوالهِذيَن َمَعُه  ﴿ عز   بقوله ما توعد به كفار قومه من اَلستئصال  كان  و     ،72  األعراف  ﴾ِبَرمْحٍَة ِمنهافََأْْنَي ْ
بُوا ِِبََيتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِننيَ ﴿  :وجل  وكان استئصاهلم من األرض   ،72  األعراف   ﴾َوَقطَْعَنا َداِبَر الهِذيَن َكذه

شكله يف  وَمتلفا  نوح  قوم  َبستئصال  جوهره  يف  طوفان    ؛شبيها  هو  للماءإذ  هؤَلء  وطغيان  قضى   على 
تعاىل:  ،عليهم قال  فََأَخَذُهُم   ﴿كما  َعاًما  ََخِْسنَي  ِإَله  َسَنٍة  أَْلَف  ِفيِهْم  فَ َلِبَث  قَ ْوِمِه  ِإىَل  نُوًحا  َأْرَسْلَنا  َوَلَقْد 

عل أهلك  لريح  وطغيان من اوطوفان    ، 14العنكبوت    ﴾ الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ  قال   ، يه السالمقوم هود 
رِ   ﴿تعاىل: بِِه  اْستَ ْعَجْلُتْم  َما  ُهَو  َبْل  ُُمِْطُراَن  َعاِرٌض  َهَذا  قَاُلوا  َأْوِديَِتِهْم  ُمْستَ ْقِبَل  َعاِرًضا  رََأْوُه  ا  ِفيَها فَ َلمه يٌح 

َْنْزِ  َمَساِكنُ ُهْم َكَذِلَك  ِإَله  يُ َرى  ََل  فََأْصَبُحوا  َا  َرِبِِ ِِبَْمِر  َشْيٍء  ُر ُكله  تَُدمِِ  * أَلِيٌم  اْلُمْجرِِمنيَ َعَذاٌب  اْلَقْوَم   ﴾ي 
 .25  –  24األحقاف  

السالم  وأزكى  الصالة  أفضل  والرسل  األنبياء  وسائر  حممد  هللا  رسول  وعلى  عليه  هود  هللا  نيب  سرية  إن 
ف فيه ضعِ واستُ   ، َّنوذج حي خالد ملا ينبغي أن يكون عليه املؤمن يف أي زمن استأسد فيه الباطل وأهله

ودعاته،   َباإلميان  عنهماقتداء  تعاىل  قال  وقد  السالم  عليهم  فَِبُهَداُهُم ﴿:لرسل   ُ اَّلله َهَدى  الهِذيَن  ُأولَِئَك 
َتِدهْ  عقبة   ، 90األنعام    ﴾ اق ْ أو  به،  أملت  حملنة  هلا  والعمل  نصرهتا  عن  يتقاعس  أو  دعوته  عن  يقعد  فال 

عزميته،   ثبط  خوف  أو  واجهه،  هتديد  أو  مقامه  اعرتضته،  يف  ورواحه،  غدوه  يف  أهلهشعاره  وداخل   بني 
لقومه:،  وطنه هود  قول  ومغرتبه  هجرته  تُ ْنِظُرونِ   ﴿ ويف  ََل  ُثُه  يًعا  مجَِ لقومه:  ﴾ َفِكيُدوّن  نوح   ﴿ وقول 

ًة ُثُه اْقُضوا ِإيَله َوََل تُ ْنِظُرونِ  ُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ُثُه ََل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمه ، وموقف 71يونس    ﴾ فََأمجِْ
فقرأ   ، يه عن دعوتهنريش عتبة بن ربيعة العبشمي كي يث إذ أرسلت إليه ق  ،الرسول صلى هللا عليه وسلم 
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إىل  فصلت  سور  من  تعاىل  عليه  َوَثَُ   :قوله  َعاٍد  َصاِعَقِة  ِمْثَل  َصاِعَقًة  أَْنَذْرُتُكْم  فَ ُقْل  َأْعَرُضوا  فَِإْن   ﴾ ودَ ﴿ 
بفي13فصلت   عتبة  فأمسك  هللا  ،  وسلمرسول  عليه  هللا  صلى  الرحِ     يكفه   مَ وانشده  ذلك   أن  عن 

  .خشية أن ينزل بقومه العذاب 

 (. 31/08/2020ه  )  1442حمرم     12  ثننييوم اَللندن يف:  
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